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ملخص البحث :
تعتبر الكتائب القرآنية واحدة من أهم العناصر المعمارية للعتبات المقدسة والجوامع
والحسينيات وتعتبر فن من الفنون اإلسالمية التي تطورت بتطور العبادات وكانت
مالزمة لها منذ اليوم األول إلنشاء دور العبادة ونتكلم هنا عن الكتائب القرآنية في
العتبة الكاظمية التي مرت بعمارات عدة والكتائب تعني زخرفة ونقش سور القران
الكريم وإحاطتها بأنواع النقوش الحيوانية والنباتية وتكون على الكاشي المفخور
بواسطة الحرارة  ،كما في الكاشي الكربالئي أو الكاشي القاشاني ،وذات الوان تعتبر
ثابتة كاألزرق والبرتقالي واألخضر واألبيض ويعتبر اللون الفيروزي سيد األلوان
فيها ،ويستخدم خط الثلث في الكتابية وتكون الكتائب أما داخلية في الروضة أو
خارجية تحيط بالصحن .
كلمات مفتاحية :الكتائب  ،القرآنية  ،الكاظمية
The Quranic brigades is one of the architectural elements
of the holy Kadhimiya threshold
D.R amtithalKademal.musaei
Center for Arab Scientific revival Heritag - Baghdad
University
Abstract :
The Qur'anic brigades are considered one of the most important
architectural elements of the holy shrines, mosques, and
Husaynids, and it is considered an art of Islamic arts that
developed with the development of worship and was inherent to
it from the first day to establish houses of worship. We speak
here about the Qur'anic brigades in the Kadhimiya threshold that
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passed through several buildings, and the brigades mean the
decoration and engraving of the wall of the Holy Qur'an and
surrounding it .Types of animal and vegetable inscriptions and
are on the pride cushions by heat, as in the Karbalai cache or the
faience cache, and with colors considered fixed as blue, orange,
green , white and the turquoise color is the master of the colors
in them, whereas , the third line is used in the clerical and the
phalanges are either internal in the shrine or external
surrounding it.
Key words: brigades , Quranic, Al-Kadhimiya

المقدمة:
إن أهمية تاريخ المراقد الدينية المقدسة ،ينبع من التأثير االيجابي الذي تتركه هذه
المراقد في المجتمعات المحيطة بها وذلك الرتباطها الوثيق بمعتقدات تلك الشعوب ،
مما يخلق تالحما ً وثيقا ً واندماجا ً روحيا ً يؤدي إلى م ّد الجسور بين أبناء الشعوب في
مختلف مجاالت الحياة  ،ولعل من أبرز هذه األدوار هو الدور الديني  ،الثـقافي ،
االجتماعي  ،السياسي  ،االقتصادي  ،الفنّي  ،العمراني  .وهذه األدوار تستحق
مناقشتها نقاشا ً علميا ً وتستحق أن تـُفرد لها مجلدات يتولى أمرها أخصائيون في
مختلف العلوم االجتماعية والعلمية  ،إذ ال يقتصر البحث على تلك التي أشرت أليها
 ،بل هناك أمور نفسية وأخرى علمية ال مجال هنا لبيانها في هذه المقدمة السريعة ،
بل ينبغي االنتقال إلى صلب الموضوع الذي خصص هذا البحث ألجله  ،إال وهو
تلك التحفة الفنية والمعمارية للعتبة الكاظمية المقدسة وعنصر فني وزخرفي مهم إال
وهو الكتائب القرآنية والذي يجسد التالحم الفني الروحي الذي أضاف للمجتمع
اإلسالمي الشيء الكثير  ،وما سنقدمه إنما هو شيء متواضع في هذا المجال وموجز
.

يقع المرقد الشريف في قلب العالم اإلسالمي  ،ومن هنا سنتكلم عن نشاءه العتبة
الكاظمية  ،والمراحل العمرانية التي مرت بها العتبة  ،ومراحل تطورها إضافة إلى
الزخارف اإلسالمية والكتائب القرآنية التي تزين المرقد الشريف الن ذلك مرتبط
يبعضها البعض .
فعندما نتكلم عن العمارة اإلسالمية وعناصرها إن الننسى ذلك التناغم الروحي بين
الزائرين والعمارة اإلسالمية والغطاء الزغرفي لهذه العمارة .
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إن عمارة المشهد الكاظمي عمارة فخمة رائعة يتجسد فيها فن العمارة اإلسالمية،
وتتجلى في معالمه عبقرية الفنان المسلم في روعة الفن واإلبداع واإلتقان ،وتتوهج
في جنباته أكداس الذهب والفضة والمينا ،وتتألأل على جدرانه و سقوفه قطع المرايا
المركبة بمهارة متناهية لتتناغم مع أنواع الزخارف والنقوش المتنوعة ،معبرة عن
نفسها بأنها قطعة فنية ق ّل نظيرها في عالم اإلبداع الهندسي والمعماري.
أنها عصارة عقول مئات الفنانين والمعماريين من مختلف األزمنة واألمكنة الذين
ذ ّوبوا مهجهم بدافع العقيدة والتفاني واإلخالص ألئمتهم بعد أن تالقحت تلك العقول
مع ثروات آال ف األغنياء من الملوك والسالطين وأرباب التجارة ،ليبنوا ويعمروا
بيوتا أذن هللا أن تُرفع وي ُذكر فيها اسمه ،فكانت خالصة العقول واألموال هذه البقعة
المباركة.
.

المبحث األول :
أوال :عمارة المشهد الكاظمي
َح ْ
وجالل منفرد ،بعد
بشرف خاصّ
ظيت مقابر قريش في الجانب الغرب ّي من بغداد..
ٍ
ٍ
أن ُدفن فيها اإلمام الشهيد موسى بن جعفر الكاظم (عليه السّالم) ،ث ّم حفي ُده اإلمام
الشهيد مح ّمد بن علي الجواد (عليه السّالم) ،حينها تهافتت القلوب على زيارة القبرين
حرم به ّي للمرقدين
المن َّورين هناك ،وهب ّت األرواح الموالية الغيورة إلى تشييد
ٍ
()1
الطاهرين.
ولم تنقطع قوافل الزائرين المج ّددين عه َد الوالء والوفاء لإلمامة ،فكان لزاما ً أن
تتطوع ع ّدة من الناس للنهوض بخدمتهم بعد رعاية شؤون الحرم الشريف ليحظى
الزائر بجملة من الخدمات.
وكان العمران في تق ّدم وازدهار وتواصل ،رغم النكبات ،حتّى استقامت مدينة ٌ كبيرة
تعانق حرما ً مطهرا ً لتحيط به وكأنّه قُطبها وكعبتها ،بعد ذلك ُعرفت بنسبتها إلى
اإلمام الكاظم (عليه السّالم) ،فسُمي ّت :المشهد الكاظمي  ،وبلدة الكاظم (عليه السّالم)،
والكاظمي ّة ،وبلدة الكاظمين (عليهما السّالم) .وعلى توالي العقود من الزمن ،تحظى
هذه المدينة بتش ّرف الناس بالزيارة والمجاورة ،م ّر بناء هذا المشهد الشريف لإلمامين
الكاظمين (عليهما السالم) بمراحل عديدة ،وتوالت على بنائه وتطويره أجيال وأجيال
وشهد عمارة بعد أخرى ،منذ أن دفن فيها األمام موسى الكاظم واألمام محمد الجواد
(عليهما السالم) إلى يومنا هذا ،وكل من كتب عن هذه المدينة المقدسة عامة وعن
المشهد المشرف خاصة ،تعرض إلى ذكر تلك العمارة االسالميه المميزة ذات القباب
()2
الذهبية له.
ثانيا  :عمارة المشهد الكاظمي في العصر العباسي اإلسالمي
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 العمارة األولى :بعد شهادة اإلمام موسى بن جعفر (عليه السّالم) مباشرة ،وذلك()3
سنة  183هـ
 العمارة الثانية :بعد استيالء مع ّز الدولة البويهي على بغداد ،حيث أعاد تشييد المرقد()4
الطاهر سنة  336هـ
 العمارة الثالثة :وهي عمارة البسا سيري  ،ففي سنة  450هـ بعد الحريق الذيأصاب المشهد سنة  443هـ فتنة طائفية انتهت بحرق المشهد المق ّدس ،فقام بإعادة
()5
أعمارة .
 العمارة الرابعة :عمارة مجد الملك ألقمي سنة  490هـ ،وهي في الحقيقة عبارةعن إحداث مجموعة مرافق أُضيفت إلى العمارة السابقة ،وأُطلق عليها اسم عمارة
()6
تج ّوزا ً أو تسامحا .
 العمارة الخامسة :عمارة الناصر لدين هللا سنة  575هـ وما يليها من السنين ،وهيعمارة ُوسّعت وأُضيف إليها الشيء الكثير خالل عهد الناصر الطويل وبعده ،فكانت
خاتمة عمارات العصر العباسي )7(،وأفخمها أيضا ً
المبحث الثاني
أوال  :تاريخ عمارة المشهد الكاظمي بعد العصر العباسي :
 - 1في سنة  769هـ قام السلطان أ ُ َويس الجالئري بعمارة وتطوير المشهد الكاظمي،
وذلك لتص ّدعه من جراء تتابع الفيضانات فشيد قبتين ومنارتين وأمر بوضع
صندوقين من الرخام على القبرين الشريفين وزين الحرم بالكتائب القرآنية والتي
تتكون من الطابوق القاشاني الذي كتبت عليه سور من القرآن الكريم (.)8
 - 2في سنة  914هـ وما بعدها قام الشاه إسماعيل ألصفوي بعد دخوله بغداد بعمارة
المشهد المق ّدس وتجديده وتوسيع الروضة الكاظمية  ،واكساء األروقة بالرخام،
وصنع صندوقين خشبيين يوضعان على المرقدين الشريفين ،وقام بتزيين الحرم
وأطرافه الخارجية بالطابوق القاشاني ذي اآليات القرآنية والكتابات التاريخية
والزخارف النباتية  ،كما أمر بأن تكون المآذن أربعا ً بعد أن كانت اثنتين ،وأمر
بتشييد الجامع الصفوي وهو مسجد كبير متصل بالجهة الشمالية من الحرم ،يعرف
اليوم بـ (جامع الجوادين) (.)9

4

هذا فضال ً عن تقديم ما يحتاجه المشهد من فرش وقناديل وتعيين الخ ّدام والحفّاظ
والمؤ ّذنين ،وهكذا تم تشييد هيكل الحرم وروضته وأروقته وهو الهيكل القائم إلى
هذا .

يومنا

 - 3في سنة  941هـ دخل سليمان القانوني بغداد فاتحا بعد ان أزال حكم الصفويين،
فأصدر أمرا ً بإكمال بعض النواقص الصغيرة التي لم يكملها الصفويون (.)10
 - 4في سنة  978هـ تم بناء المنارة الواقعة في شمال شرق ّي الحرم المطهر بعد أن
كانت أسس المنائر األربعة الكبرى قد ب ُنيت أيام الصفويين  .فقد شيدت ثالثة منها
وبقيت الرابعة  ،فتم بناؤها (.)11
 - 5في سنة  1032هـ فتح الشاه عباس الكبير الصفوي بغداد ثانيةً ،وزار المشهد
الكاظمي ،وأمر بإعادة وتشييد ما خرّبته الحروب والفتن ،وما سب ّبته من إهمال ،وأمر
بنصب ضريح ضخم من الفوالذ يوضع على الصندوقين ليقيهما من غوائل النهب
والسلب أثناء معارك الفوضى أو هجوم العشائر على البلدة ،ونتيجة لتأ ّزم العالقات
بين إيران وتركيا تأ ّخر وصول الضريح حتّى سنة  1115هـ
 - 6في سنة  1045هـ قام الشاه صفي بن عباس الصفوي بإجراء بعض اإلصالحات
في المشهد كإحكام قواعد المنائر الكبير

()12

قدم وساق :تنفيذا ً ألوامر
 - 7في سنة  1207هـ بدأ العمل في المشهد الكاظمي على ٍ
أغا محمد شاه القاجاري ،بإكمال ما بدأه الصفويون في هذا المشهد ،كإكمال تشييد
ّ
خلف الحرم من جهاته الثالث :الشرقي ّة
واسع
صحن
المنائر الثالث الكبيرة وإحداث
ٍ
ٍ
والجنوبي ّة والغربي ّة ،ويتّصل الجامع الكبير بالحرم من جهته الشمالية ،وت ّم تخطيط
الصحن وتوسيعه بمساحته الموجودة اليوم

()13

 - 8في سنة  1211هـ قام الشاه فتح علي شاه بأعمال إضافية أخرى بعد وفاة محمد
شاه القاجاري ،منها :نقش باطن القب ّتين بماء الذهب والميناء وقِطع الزجاج المل ّون،
وتزيين جدران الروضة كلّها من ح ّد الكتيبة القرآنية المع ّرقة المحيطة بجدران الحرم
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من الداخل إلى أعلى الجدار المتّصل بالسقف بقطع المرايا(العينه كار)الجميل
,وبطراز قاجاري (.)14
 - 9في سنة  1229هـ تم تذهيب القب ّتين والمنائر الصغار األربع وهي من أبرز
أعمال هذا الشاه .
 - 10في سنة 1255هـ ُغ ِّشي اإليوان الصغير الذي يشرع فيه باب الرواق في
الطارمة الجنوبية بالذهب ،بنفقة منوجهر خان الملقّب بمعتمد الدولة

)15(.

 – 11في سنة  1255أهدى السلطان محمود الثاني إلى المشهد الكاظمي الستر
النبوي

 ،وهو من السندس المطرّز ،فازدل على الضريح ليلة القدر من شهر

رمضان المبارك من السنة المذكورة

()16

 - 12في سنة 1270هـ أرسل ناصر الدين شاه القاجاري ملك إيران أحد علماء
عصره المعروفين ،وهو الشيخ عبد الحسين الطهراني ،المعروف بلقب شيخ
العراقيين إلى العراق ،لإلشراف على تنفيذ مخطّط عمراني واسع للعتبات المق ّدسة،
من تجديد وإصالح وتجميل ،وخ ّوله تخويال ً كامال ً في الصرف والتص ّرف .
 - 13في سنة 1281هـ بدأت األعمال العمرانية في المشهد الكاظمي ،وشملت تجديد
الواجهة الخارجية من جدران الحرم وتغليقها بالطابوق القاشاني وبناء سقف يقوم
على  22عمودا وقد سمي هذا البناء بـ (صارمة باب المراد) وتذهيب اإليوان الكبير
في وسط هذه الطارمة ،كما تم تشييد وبناء سقف آخر يقوم على  14عمودا مغلفة
بالخشب من الجهة الجنوبية سميت بـ (طارمة باب القبلة) وانتهى العمل من كل ذلك
سنة  1285هـ ،بعد إجراء سائر اإلصالحات المطلوبة في المشهد فأصبح آية ً في
ّ
الفن والجمال واإلبداع واإلحكام

()17

 - 14في سنة  1296هـ تط ّوع األمير فرهاد ميرزا القاجاري ـ ع ّم ملك إيران ناصر
ضخم يشتمل على بناء سراديب منظّمة لدفن
مشروع
الدين شاه ـ لإلنفاق على
ٍ
ٍ
الموتى ،وتذهيب المنائر األربع الكبرى من ح ّد وقوف المؤ ّذن إلى ق ّمتها ،وتشييد
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سور مرتفع للصحن يتك ّون من طابقين ،ويشتمل األرضي على  76حجرة تحيط
بالصحن الشريف ،ونصب برجين لساعتين كبيرتين فوق البابين الرئيسين (باب القبلة
و وباب المراد) ،وقد ت ّم جميع ذلك في سنة 1301هـ .وقد أزيلت هاتان الساعتان قبل
عشرات السنين حفاظا على هذين البابين بسبب اإلثقال الناتجة من البرجين
واستعيض عنها ببرج الساعة الموجود حاليا على يمين الداخل من باب القبلة وهو
من أبرز معالم العتبة الكاظمية المقدسة الذي يتكون من قاعدة مربعة الشكل ترتفع
منها أربعة جدران ُكسيت بالكاشي الكربالئي المنقوش باآليات القرآنية والزخارف
اإلسالمية بألوانها الجميلة ووضع في كل وجه منها ساعة

()18

 - 15في سنة  1332هـ شيدت الطارمة الغربية (طارمة قريش) حيث قامت على
 18عمودا وزين باطن سقفها بالنقوش والزخارف وكتبت سورة األعلى بكاملها
بكتيبة.

()19

ثانيا :أنواع الزخارف للعتبة الكاظمية المقدسة
أوال :الزخارف النباتية
تعتبر الزخارف النباتية واحدة من أهم الزخارف التي تزين العتبات المقدسة
والمزارات في عموم الدول اإلسالمية ويقصد بها كل زينة أو حلية زخرفيه تعتمد في
رسمها أو نقشها على عناصر النبات وأجزائه كالسيقان واألوراق واألزهار واألثمار
بمختلف أشكالها أو صورها سواء ك انت بشكلها الطبيعي أو محورة بهيئة رموز
مجردة بعيدة عن طبيعتها األصلية ويستفاد من هذا التجريد في ملء الحشوات
الزخرفية وسد فراغاتها وفي عمل األفاريز واكساء األرضيات ومصطلحها
المتعارف عليه لدى باحثي الفنون اإلسالمية باسم التو شيح العربي (األرابسك)
(ِ.)20( )ARABESQUE

ثانيا  :الزخارف الحيوانية
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المراد بها أاستخدام رسوم الحيوانات بأنواعها وأشكالها صورة عناصر ووحدات
زخرفيه على التحف والمباني اإلسالمية وتكاد تخلوا المزارات والجوامع من
الزخارف الحيوانية إال بالشيء البسيط وقد تحفر أو ترسم هذه األشكال أو تخلط
بعن اصر زخرفيه نباتية مجردة أو طبيعية وخاصة األرضيات التي ترسم أو تنحت
عليها وتستخدم في عدد من

العتبات والمزارات والجوامع كالطيور والطاووس

وبعض الغزاالت.حيث تختلف المواد واأللوان التي تشغل بها هذه الرسوم وألشكال
والزخارف وتتطور حسب التطور الزمني 0من حيث األلوان والرسوم والقياسات
واألركان التي تشغلها هذه الزخارف .

()21

ثالثا :الزخارف الهندسية
هي الزخارف ذات األشكال الهندسية المستوية أو المجسمة المرسومة بالمقاسات
عناصر ووحدات زخرفيه على المباني اإلسالمية والمراقد والعتبات المقدسة وقد
أستخدم هذا النمط من الزخارف في السابق وأالن أعيد استخدام هذا النمط بشكل
أوسع على واجهات المراقد الدينية والمزارات وقد الحظنا في النمط الجديد الذي
أستخدم في المراقد والمساجد هو مزج ما بين أنماط الزخارف المستخدم للكاشي
المعرق أو الكاشي القاشاني أو الكاشي الكربالئي بالرسم السلمي حيث تم استخدام
النمط الجديد بمزج الزخارف الهندسية بالزخارف النباتية أو الحيوانية إلظهار
إبداعات الحرفي وكذلك إلظهار نماذجها األكمل بالنسبة للون وتجانس مواد اختبارها
وتجانس أشكالها وألوانها وإظهار جمالها على الوجه األكمل.وبما يتناسب والعمارة
االسالميه (0)22

المبحث الثالث
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أوال  :معنى الكتائب القرآنية :
وهو استعمال األحرف العربية لسور القرءان الكريم أو أسماء هللا الحسنى أو أسماء
أصحاب الكساء أو األئمة أالثني عشر أو شعر معين يرمز لدالاللة معينة أو يؤرخ
لحادثة معينة وطباعتها على الطابوق أو الكاشي القاشاني أو الكاشي المعرق أو
الكاشي الكربالئي وبشكل متراص ومتناسق ومتكامل ،كعنصر زخرفي في العتبات
المقدسة والمراقد الدينية والمساجد والحسينيات  ،هذا بشكل عام للكتائب ،و تسمى
بالكتيبة القرآنية أذا كان الخط يشمل سور القرءان الكريم سواء كانت هذه السور من
قصار السور أو من السور الطويلة وبعرض خمسة وستون سنتمتر وتسور بنصف
طابوقه ملونة بلونين للتميز عن طابوق الكتابة وبطراز واحد استخدم في العتبات
والمراقد الدينية وقد أستخدم خط الثلث ألزخرفي في الكتابة لسور القرءان كتقليد
داخل العتبات و المرقد الدينية فقد كتبة الكتيبة داخل الصحن وحول الروضة وحول
القباب في الداخل والخارج وفي المآذن من الخارج كعنصر تجميلي ،وقد دخلت في
تزين المرايا من خالل خط أسماء هللا الحسنى أو أالئمة أالثني عشر بالمرايا المطعمة
بالمينا  ،فقد دخلت في تزين سقوف القباب والسقوف الثانوية للطارمات الخارجية
وسقوف األروقة

الخارجية والداخلية  ،فقد استخدم سور القران حول الصحن

بصيغة الكتيبة القراء نية  ،وحول األبواب الخارجية كما في األبواب الخارجية للعتبة
وحول األروقة والطارمات وكذلك حول القبة من الخارج بشكل هندسي متماثل ،
كما يستخدم الزخرفة الكتابية حول المآذن ومع المقرنصات كميزة معمارية متوازي
مع الميز ات التزينية األخرى وتعد الزخارف الكتابية من أهم مميزات الفن العربي
اإلسالمي بل من مبتكراته من حيث الحروف العربية في أصلها أداة طبعة للعمل
ألزخرفي في جميع مجاالته  ،ولها أهمية كبرى في تحديد زمن المرقد أو البناء من
نوع الخط أو شكله أو المادة التي خط علية أو نوع الطالء إذا كان األصل قد عمل
من تاريخ التشييد أو سنة البناء  ،كما استخدمت معها الزخارف النباتية أو الهندسية
وبشكل متناسق من حيث الشكل واللون

لكي يحقق الكمال والتكامل للصحن

الخارجي والروضة الداخلية للمراقد بكامل عناصرها المعمارية  ،وهكذا فان الذي
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يعنن ا من هذه الزخارف التي تكلمنا عنها هي الزخارف الهندسية ومصطلحاتها الفنية
اآلن في الكتائب القرآنية الهندسية تعد من ناحية التصميم والتشكيل الهندسي من
المواضيع الزخرفية الصعبة حيث ان المصمم عليه ان يعرف النسب التي يعمل
عليها وكذلك توظيف الكتيبة القرآنية في التصميم الهندسي وكذلك كتيبة عمل
الزخارف التكميلية للكتيبة القرآنية ألنها تعتمد على األشكال الهندسية المستوية
واأللوان المتناسقة وليست سهلة الفهم كما يتصور البعض ألنها من المهن التطبيقية ال
يعرفها إال الحرفيون ممن تدربوا عليها منذ الصغر وأخذوها بالتوارث

()23

ثانيا  :أشكال الكتائب القرآنية في العتبة الكاظمية المقدسة
تميزت العتبة الكاظمية بعمارتها االسالميه وبعناصرها المميزة مكونه من السور
الخارجي  ،الصحن ،االواوين ،القبة ،المنائر ،الروضة ،االواوين ،األبواب وشباك
الضريح  ،العقود ،األقواس ،المقرنصات ،الكتائب القرآنية ،المرايا  ،وأنواع
الزخارف كافة هي في تزين الكتائب الكتابية والتي هي أساس الزخارف أي كان
نوعها ومنها الزخارف النباتية والزخارف الحيوانية والزخارف الهندسية وكافة
الملحقات الخاصة بها.

()24

وقد امتازت بتنوع أشكالها الزخرفية وخصوصيتها المميزة ذات األلوان السبعة
والتي تنوعت بين الرسم ألسليمي والكاشي القاشاني والكاشي المعرق والكاشي
الكربالئي والمرايا بأنواعها والمينا المطرز بالذهب والفضة  ،التي تنبع من التبرك
واأليمان ببهاء هذا المرقد والمواد التي تفنن في استخدامها وتوصيفها

فنانين

ومعماريين لكي ت حاكي معتقداتهم الدينية وحبهم للتميز ؛ حيث أرست هذه الزخارف
تحفة فنية رائعة لجميع المراقد والمساجد في جميع أنحاء العالم في أشكالها الزغرفيه
وعمارتها الدينيه (.)25
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فقد تكلمنا عن أنواع الزخارف الكتابية الهندسية بصورة عامه ولكن في ألعتبه
الكاظمية هناك خصوصية في استخدام هذه الزخارف وتوظيفها بشكل يتناسب مع
استخداماتها بالون والمادة والشكل الهندسي والنباتي

كوحدة واحده وحسب

الخصوصية فقد تداخلت في بعض األحيان كافة هذه األنواع لتشكل وحده زخرفيه
واحده وقد كانت هذه األشكال الزغرفيه النواة األولى بأشكالها وألوانها وهندستها
للعالم اإلسالمي اجمع ومن هذه األشكال والمواد الزغرفيه المستخدمة في كتابة
وهندسة وخط الكتائب القرآنية للعتبة هي :

()26

 - 1الكتائب القرآنية  :وهي عبارة عن كاشي مكتوب عليه سور مختارة من
القران الكريم ويكون بمواصفات فنيه معينه مطعم بالمينا والذهب ويكون عادة
كاشي مزجج وذات الوان ثابتة وبكون قياس الكتيبة القرآنية خمسة وستين
سنتمتر  ،وطولها حسب طول اآلية القرآنية وتكون ذات زخارف كتابية معينه
متداخلة مع زخارف نباتية ومخطوطه بخط الثلث  ،وتحيط الصحن من
الداخل وكذلك الروضة الداخلية (.)27
 - 2الكاشي المزخرف بسور القران الكريم  :ويكون

عادة مطبوع يدويا أو

بالمكانة واألفران الخاصة وبمواصفات فنيه معينه مطعم بالمينا والذهب
ويكون عادة من اآليات القرآنية أو أسماء هللا الحسنى وطولها حسب طول
اآلية القرآنية وتكون ذات زخارف كتابية معينه ونباتية وهندسية وحيوانية
ومخطوطه بخط الثلث  ،وتوضع بالصحن من الداخل وكذلك الروضة
الداخلية
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()28

.

الكاشي الكربالئي  :وسمي بهذا االسم نسبة إلى مدينة كربالء ويستخدم في
تزين جدران االواوين وواجهات المداخل ويكون ببصمات خاصة بأسماء
هللا الحسنى أو أسماء أالئمة أالثني عشر مع تداخل الزخارف النباتية
والهندسية معها كعنصر تجميلي تكميلي .

()29

 - 4الكاشي المعرق :وهو عبارة عن كاشي ملون مزجج ببصمات كتابية
وبزخارف نباتيه معينه وألوان زاهية ويستخدم بسبعة الوان  ،وقد يحتاج إلى
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دقه ومهارة عاليه في التصنيع والتثبيت ويستخدم في تغليف جدران االواوين
واجهات الجدران وفي استخدامات حسب حاجاتها (.)30
 - 5الكاشي الذهبي  :وهو عبارة عن كاشي مصنوع بقياسات معينه ومطلي
بالذهب بطريقة الطرق على جلد الغزال أو الطالء الكهربائي والمستخدم
بتغليف القباب والمنائر وواجهات المداخل لألبواب ،الروضة الداخلية
،ويتميز بكتابة السور و بأشكاله الهندسية المتراصة (. )31
 - 6المرايا  :وتستخدم في تزين السقوف لمداخل الروضة المطهرة من قبة
والطارمات ،والصحن الداخلي وتستخدم فيها كتابات قرآنية والسيما أسماء
هللا الحسنى أو قصار السور من القرءان الكريم أو أسماء أصحاب الكساء
عليهم السالم مع زخارف نباتيه وحيوانيه معينه كاستخدام الطيور ونقشات
هندسية وفي كثير من األحيان تكون البصمات متداخلة مع بعضها البعض
ومطعمة بالمينا وزخارفها قاجارية (.)32
 - 7الكتائب القاشانية الكتابية المطعمة بالمينا (.)33
 - 8الكتائب الكربالئية الكتابية المزججة بالمينا (. )34
 - 9الكتائب الكتابية بخط الثلث المطرزة بالذهب والفضة (.)35
 - 10الكتائب الحرفية الكتابية

ذات النقشات الهندسية والنباتية المحفورة على

الخشب والتي تطرزاالبواب وبعض الملحقات الخشبية الخاصة .وتشكل تقليد
خاص بالحفر على الخشب (.)36
 - 11الكتائب القرآنية والتي تنقش وتزخرف على مرمر االونكس والذي يستخدم
لتغليف الجدران ويكون ذات بصمات مميزه وتقليدية وقد استخدمت آالت حديثة
في الزخرفة

()37

 - 12الحفر والنقش

والكتابة على المرمر المستخدم للتغليف والذي يستخدم

ببصمات استخدم الكومبيوتر فيها بالوقت الحاضر
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()38

.

 - 13األبواب الرئيسية للضريح والتي تستخدم زخارف من الكتائب ألسماء هللا
الحسنى أو أسماء األئمة أالثني عشر والمغلفة بالذهب والمطعمة بالمينا وتكون
ذات بصمات تقليدية خاصة بالحرم .

()39

 - 14شباك الضريح المصنوع من الذهب وذات بصمات نباتية بارزه واستخدمت
الكتائب القرآنية حول الشباك من آلمينا بزخارف رائعة الجمال (.)40
 - 15الطابوق المطعم بالمينا وبكتابات قرآنية أو إشعار أو ألسماء هللا الحسنى أو
ألسماء أئمة إل البيت وبزخارف هندسية معينة  ،وقياسات معينة لكي تتناسب
مع تشكيالتها الزخرفية .
أما بالنسبة لأللوان

()41

فقد تميزت الزخارف بالون الفيروزي الناصع وتدرجاتة

واستخدمت سبعة الوان معه  ،وكانت هي السمة الميزة لهذه األعمال منها اللون
البرتقالي  ،واألخضر  ،واألحمر  ،واألصفر  ،واألسود  ،واألزرق الغامق
،واألبيض  ،كما الننسى األلوان المميزة للمينا التي تطعم بها المرايا بأسماء هللا
الح سنى  ،أو الكتائب القرآنية ذات اللون األبيض واألزرق الغامق وتكون ذات سور
من الطابوق األصفر واألسود (. )42
وقد استخدمت الزخارف الخشبية والنقش على الخشب بأشكال هندسية متعددة
والمطعم بالكتابات وفي بعض األحيان تطعم بالفضة لزيادة جمالها وتميزها ،وكذلك
استخدم الزخارف النباتية على الخشب باالضافه إلى األشكال الهندسية مع تزينيها
بالكتابات (.)43
ويبقى النقش على الكاشي للكتائب القرآنية باشكالة والوانة آليات القران الكريم على
مر السنين وقد تنوعت وتطوره هذه الزخارف بحرفيتها وألوانها وإشكالها بمرور
الزمن ومع تطور المراقد والعتبات المقدسة وقد رافقتها منذ التشييد األول للعتبات
والمراقد والمساجد الدينية ،ولكن ظلت محافظة على طرازها وخصوصيتها وجمال
(. ) 44
شكلها وتناسق ألوانها
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: الخاتمة
 أهمية كبرى في أشعاع فنون العمارة اإلسالمية وتنوع، للعتبة الكاظمية
 والتي تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة وتشكيل، أشكالها الزخرفية
الكتائب القرآنية فهي نواة األولى لزينة العتبات والمزارات والمساجد في العالم
 إذ تطورت األشكال الزخرفية بما فيها الكتائب القرآنية بتطور المواد األولية،
ف ي صناعتها وتطور المكننة ودخول التكنولوجيا الحديثة في المحافظة على
. عمارتها وفنونها اإلسالمية وتنوعت استخداماتها وتفنن الفنانون بصناعتها
Conclusion :
The Al-Kadhimiya threshold has great importance in the
radiance of Islamic architecture and the diversity of its
decorative forms, which directly or indirectly enter into the
manufacture and formation of the Qur'anic brigades, as it is
the first nucleus to decorate the thresholds, shrines and
mosques in the world. Mechanization and the entry of
modern technology to preserve its architecture and Islamic
arts, its uses diversified, and artists mastered its industry.
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