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 لىاعذ انُشش يف اجملهت
 

 ضًٍ االخخصبصبث انخً حعىن  بهب اجملهت انبحث اٌ ٌكىٌ ٌشرتط 

  ٌشرتط عهى انببحث االنخضاو ببدلىضىعٍت و ادلُهج انعهًً يف انبحث و

انخحهٍم و اٌ ٌهخضو بششوط انبحث انعهًً يٍ حٍث انخبىٌب و اعخعًبل 

شٌمت يُهجٍت و احذة و يف اذلىايش و االشبسة اىل ادلصبدس و ادلشاجع وفك ط

 آخش انبحث

  ٌشرتط عهى انببحث يشاعبة اجلىاَب انشكهٍت و االهخًبو بغاليت نغت

 انبحث يٍ االخطبء انهغىٌت و ادلطبعٍت

  مذو انبحث اىل اجملهت ببنغت انعشبٍت او االَكهٍضٌت بُغخخني عهى وسق
ً
ٌA4 

 ٌضٌذ عذد كهًبحه  ٌشفك يف بذاٌت انبحث يهخصًب ببنهغت االَكهٍضٌت عهى اٌ ال

 كهًت  751عهى 

 ٌشرتط  انبحث اٌ ال ٌكىٌ لذ َشش او لبم نهُشش يف اي دوسٌت عهًٍت

 انعشاق او خبسجه

داخم

 

  ٍصفحت  15ٌشرتط عهى انببحث اٌ ال حخجبوص عذد صفحبث حبثه ع 

 ٌشرتط يف انبحث اٌ حكىٌ ادلشبهذ و االشكبل انفٍُت ادلشفمت فٍه عبنٍت اجلىدة 

 ث ادلمذيت اىل اجملهت ال حشد او حغرتجع عىاء َششث او مل حُششاصىل انبح 

  حعخًذ اجملهت يبذأ انخًىٌم انزاحً وحتذد اجىس انُشش يف ضىء االععبس

 انغبئذة
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اٌذوزٛس ػبدي  ثبسزشٙبدخ االصبس ثغبِؼخ اٌّٛصً ، فغؼذ االسشح اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ و١ٍ             

ػبسف اصٕبء ػ١ٍّبد رحش٠ش ِذ٠ٕخ اٌّٛصً ِٓ داػش . ٚلصخ اسزشٙبدٖ رض١ش ػٕذ اٌّشء االسٝ 

صبسٚخب سمظ ػٍٝ ث١ذ لش٠ت ِٓ ِسىُٕٙ ثحٟ اٌحذثبء ثأ٠سش  ٚاٌحضْ ٚاالٌُ ، ٍِٚخصٙب اْ

فأٔسً  6106اٌّٛصً ، فٟ اٌسبػخ اٌخبِسخ ِٓ فغش اٌضبٌش ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ شٙش رشش٠ٓ اٌضبٟٔ 

ٌٚٚذ٠ٓ ، ٚلجً اْ ٠صً ِٓ صٚعخ  اٌّىٛٔخػبدي ِٓ فشاشٗ ، دْٚ اْ ٠ؼشف ثٗ احذ ِٓ ػبئٍزٗ 

بْ ، ٚشجذ إٌبس فٟ رٌه اٌج١ذ ، صُ سمظ اٌضبٌش، ِىبْ سمٛط اٌصبسٚخ ، سمظ اٌضبٟٔ ثٕفس اٌّى

فأصبثذ شظ١خ ِٕٗ فٟ سبلٗ ٚلغؼذ ٚس٠ذٖ ، ٚفمذ ٚػ١ٗ فٟ اٌحبي ، فحبٌٚذ صٚعزٗ اٌغج١جخ 

 اسؼبفٗ ِٚبٟ٘ اال دلبئك ٚفبسق اٌح١بح . ٚدفٓ ػصش رٌه ا١ٌَٛ فٟ ِمجشح ػبئٍزٗ فٟ اٌّٛصً . 

رس١ً ػ١ٍٗ اٌؼ١ْٛ ، ٚرزصبػذ أفبط لصخ اسزشٙبد ػبدي ف١ٙب ِشٙذ ِأسبٚٞ ِحضْ      

اٌشغْٛ ، ٠ٚصبة وً ِٓ شب٘ذ اٌحذس أٚ سّؼٗ ِٓ اٌز٠ٓ ٠ؼشفٛٔٗ ، ثأٌُ اٌّص١جخ اٌزٟ رفغشد 

 ٌٙب اٌمٍٛة . 

، ٚاٌزٟ ٔشأ  0974وبْٔٛ اٌضبٟٔ  4ٚاٌذوزٛس ػبدي ػبسف ِٓ ِٛا١ٌذ ِذ٠ٕخ اٌّٛصً فٟ      

فٟ لسُ االصبس ثى١ٍخ  اٌجىبٌٛس٠ٛطػٍٝ شٙبدح زٙب ، ٚحصٌٛٗ ف١ٙب ، ٚرؼٍُ فٟ ِذاسسٙب ، ٚعبِؼ

. ٌٚغّٛحٗ اٌؼٍّٟ شذ سحبٌٗ اٌٝ ِذ٠ٕخ ثغذاد ١ٌذسط االصبس االسال١ِخ ثغبِؼزٙب . ٚثؼذ  ا٢داة

ػٓ سسبٌزٗ اٌّٛسِٛخ  6116سٕز١ٓ ، اوًّ ػبدي دساسزٗ ٚحصً ػٍٝ شٙبدح اٌّبعسز١ش ػبَ 

 ّٛصً (( . )) اٌٛاعٙبد اٌف١ٕخ ٚاٌؼّبس٠خ ٌٍذٚس اٌزشاص١خ فٟ اٌ



 ب
 

 فٟ لسُ األصبس . اإلسال١ِخٚأٌزحك ثغبِؼزٙب ٌزذس٠س ِبدح األصبس ػبد ػبدي اٌٝ اٌّٛصً ،      

اال أْ عّٛحٗ ٌُ ٠زٛلف . ِٚب أْ فزحذ دساسخ اٌذوزٛساٖ فٟ اٌغبِؼخ رارٙب , رمذَ ػبدي ٚلجً 

 ١خ . , ٠َٛ أصجحذ ٌألصبس و١ٍخ , ٟٚ٘ أٚي و١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشال 6119فٟ اٌؼبَ 

اٌزٟ وبْ ِٕٙغٙب ِىشسب ٌذساسخ ( اإلسالِٟوٕذ ٠ِٛٙب أدسط ِبدح )ػّبسح ششق اٌؼبٌُ       

رجمٝ  , ِٚب اإلسال١ِخثؼذ أْ شٍّزٙب اٌفزٛحبد , مبع اف١خ ٌٍجٍذاْ اٌٛالؼخ فٟ رٍه األصاٌج١ئخ اٌغغش

 ف١ٙب ِٓ ػّبساد ِضً اٌّسبعذ ٚاٌّشب٘ذ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّجبٟٔ .

فٟ إٌٙذ ثشغف وج١ش , ٌّٚسذ أْ ٌذ٠ٗ سغجخ ػب١ٌخ  اإلسال١ِخوبْ ػبدي ٠ذسط اٌؼّبسح        

اْ ٠خزص فٟ س٠بصرٙب , الس١ّب ٚأْ ٘زا اٌّٛضٛع , ٌُ ٠ىٓ ف١ٗ ِخزصب فٟ ألسبَ األصبس 

 ثغبِؼبد اٌؼشاق .

ػٍٝ  اٌسٕخ اٌزحض١ش٠خ ثزفٛق , ٔسجزٗ و١ٍخ األصبس ألوْٛ ِششفبٚثؼذ أْ أعزبص ػبدي        

أعشٚحزٗ اٌّٛسِٛخ )) خصبئص ػّبسح اٌّسبعذ فٟ إٌٙذ خالي اٌؼصش اٌّغٌٟٛ حزٝ ٔٙب٠خ 

 َ (( . 0658-0566\٘غش٠خ 0169-936ػصش شبٖ ع١ٙبْ 

رحٛي رسغ١ً ػبدي اٌٝ األسزبر اٌذوزٛس أحّذ لبسُ اٌغّؼخ , ١ٌزٌٛٝ األششف ػٍٝ        

 ِزٛاصال ِؼٟ . أعشٚحزٗ , ح١ّٕب أصجح ظشفٗ ِٕبسجب ,اال أْ ػبدي ثمٟ

اٌّصٍحخ اٌؼ١ٍّخ أْ ٠سبفش ػبدي اٌٝ إٌٙذ ٚػٍٝ ٔفمزٗ اٌخبصخ , ١ٌجحش فٟ  الزضذ      

اٌّسبعذ ٚربس٠خٙب ٚػّبسرٙب ِٚٛاد اٌجٕبء . ٚأِضٝ ٕ٘بن أشٙشا حزٝ أٔغض اٌّٙبَ اٌّغٍٛثخ 

د اٌزٟ . ٚعٍت ػ١ٕبد ِٓ اٌّٛابئظ اٌزٟ رٛصً ا١ٌٙب ٚػبد ػبدي اٌٝ اٌّٛصً , ِٚؼٗ إٌز. ِٕٗ

وبٔذ ِسزخذِخ فٟ أث١ٕخ اٌّسبعذ اٌزٟ وبْ ػبدي ٠جحش ػٕٙب , وّب عٍت ِؼٗ اٌّصبدس ٚاٌىزت 

 ٚاٌجحٛس غ١ش اٌّزٛفشح فٟ ِىزجبرٕب .

أٔغض ػبدي أعشٚحزٗ , ٚلذِٙب اٌٝ اٌى١ٍخ , ٚشىٍذ ٌغٕخ ػ١ٍّخ ٌّٕبلشزٙب , ٚوٕذ سئ١سب        

ٌؼ١ٍّخ اٌّض١ٕخ اٌزٟ ثزٌٙب اٌجبحش , ٚاٌزفشد ِّٚب ٠غت روشٖ , أْ اٌٍغٕخ أشبدد ثبٌغٙٛد ا ٌٙب.

ثذسعخ اِز١بص , وّب اٚصذ أ٠ضب عجغ  اٌذوزٛساٖفٟ ٘زا اٌزخصص. ٚأٚصذ ِٕحٗ شٙبدح 

 األعشٚحخ ػٍٝ ٔفمخ اٌغبِؼخ ألصبٌخ ِؼٍِٛبرٙب .

ِإ٘ال ٌزٍه اٌذسعخ اٌشف١ؼخ . ِٚٓ اٌغبٔت األخش ػشفزٗ ػٓ  ػبدي ٘ىزا وبْ اٌّشحَٛ      

اْ ٠زوش  ال ٠حت, ٚأٔٗ  ٚاإل٠ضبس ٚاالسزمبِخش اٌزّسه ثبٌم١ُ , ٚثبألِبٔخ , ٚإٌضا٘خ لشة, فٙٛ وض١

, ح١ٍّب , س١ٍُ اٌمٍت ,  ال رفبسلٗأِبِٗ أحذ ثسٛء , ٚأٔٗ رٞ سىْٛ , ٚل١ًٍ اٌىالَ , ٚاثزسبِزٗ 

 فس١ح اٌصذس , وض١ش اٌزٛوً ػٍٝ اهلل فٟ وً شإٚٔٗ .

اٌىش٠ّخ , ٚثغبٔجٙب ِىبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ , ٚفٛلٙب سمظ ش١ٙذا ٚث١ٕزٗ  صبيخسعً عّغ ٘زٖ اٌ       

ػٕذ سثٗ اٌىش٠ُ اٌشح١ُ , أْ ٠ىْٛ ِٓ ثذِٗ إٌمٟ , فغضاؤٖ ع١شأٗ , فأِزضط ِذاد لٍّٗ  ئغبصخ

 أً٘ اٌفشدٚط األػٍٝ ثأرٔٗ رؼبٌٝ .



 ج
 

سزجمٝ روشٜ اٌش١ٙذ اٌذوزٛس ػبدي ػبسف ٚس١شرٗ خبٌذح فٟ ٚعذاْ وً ِٓ ػشفٗ         

صاٍِٗ . ٚأْ فمذٖ ثٙزٖ اٌغش٠مخ اٌّأسب٠ٚخ خسبسح فبدحخ ألسشرٗ ٚعبِؼزٗ ِٚذ٠ٕزٗ ٚػشالٗ , ٚاْ ٚ

 ِأصشٖ األخالل١خ , سزجمٝ ِؼ١ٕب ٌألع١بي اٌمبدِخ . 

سحُ اهلل ػبدي أثب ٠ٛسف ٚػجذ اٌشحّٓ ٚأسىٕٗ فس١ح عٕبرٗ , ٚاٌُٙ ػبئٍزٗ ٚر٠ٚٗ ٚصِالءٖ      

 اٌصجش ٚاٌسٍٛاْ . 

 ١ٌٗ ساعؼْٛئٔب هلل ٚئٔب ا

 عبثش خ١ًٍ ئثشا١ُ٘ أ.د.

 األسزبر اٌّزّشط

 عبِؼخ اٌّٛصً -فٟ و١ٍخ األصبس
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 توطئة                                                             
 

 د. علي يبسين الجبوريأ.                                                                     

 رئيس هيئة التحرير                                          
 

ٗاىضقبفٞخ صالس طْ٘اد ػجبف شيذ اىحٞبح اىؼيَٞخ  رطو ٍجيخ آصبر اىزافذِٝ ثؼذدٕب اىضبىش ثؼذ اّقطبع داً

 .قجو ٗاصْبء رحزٝزٕب جبٍؼخ اىَ٘صواىذٍبر اىذٛ حو ثَذْٝخ ٗ ٚٗاالجزَبػٞخ ٗاالقزصبدٝخ إضبفخ اى

 ٖبٗث٘اثبر ّْٞ٘ٙ  فقذ دٍزد مبفخ اىَ٘اقغ االصزٝخ اىشبخصخ اىقذَٝخ ٍْٖب ٍضو ميخ٘/ َّزٗد ٗط٘ر 

غٞز  اٍب االصبر .اىحضزٗمذىل ٍحز٘ٝبد اىَزحف اىحضبرٛ ٗخبصخ رَبصٞو ٍي٘ك ٗطذّخ ٗمزجخ ٍَينخ 

ثشنو ٍْظٌ فٞٔ  حفزدٗاالّفبق اىزٜ  ثبىجبٍغ أٗالٜ ّٝ٘ض ٗحجٌ اىذٍبر اىذٛ حو جزو اىْثَضو فززاىشبخصخ 

اىذٛ ىٌ رَزذ اىٞٔ ٍؼبٗه  طزقخ قصز اىَيل االش٘رٛ اطزحذٍُِٗ اجو  ثزذٍٞزٓ ٍٗذرٗص قجو اىشزٗع

ٌ اىَذْٝخ اإلطالٍٞخ ٍِ ج٘اٍغ ٗمْبئض ٍؼبى فضال ػِ اىقزُ اىزبطغ ػشز،اىجؼضبد االجْجخ فٜ ٍْزصف 

  اىحذثبء. رٔػيٚ رأطٖب اىجبٍغ اىْ٘رٛ ثَْبر ٝقفدْٝٞخ ٗادٝزح ٍٗشاراد 

اىصؼبة فقذ اررأد ٕٞئخ رحزٝز اىَجيخ اطزئْبف صذٗرٕب ٗدػ٘ح مو اىَؤطظبد  ػيٚ اىزغٌ ٍِٗ

ٗرٝبدح أٍال فٜ اثزاس دٗر  اىزافذِٝ ىيَظبَٕخاىؼيَٞخ اىزٜ رؼْٚ ثزبرٝخ ٗاصبر ٗحضبرح ثالد االمبدَٝٞخ ٗ

ط٘آءا جذٝذ ٍِ امزشبف آصبرٛ ٗرٖذف اىَجيخ ىْشز مو ٍب ٕ٘  .اىزٜ طبَٕذ فٜ ثْبء ٕذٓ اىحضبرح االق٘اً

مبىفخبر ٗاىَْح٘ربد ٗاالخزبً اىخ... اٗ اىْص٘ص اىَظَبرٝخ اىخبصخ ثبىحٞبح اىظٞبطٞخ ٗاالقزصبدٝخ  ٍبدٝب مبُ

إضبفخ اىٚ اىذراطبد اىيغ٘ٝخ ٍغ ٍزاػبد اىؼص٘ر ثالد اىزافذِٝ اىقذاٍٚ  ُٗاالجزَبػٞخ ىظنبٗاىذْٝٞخ ٗاىضقبفٞخ 

ٗاىؼزة ٗاىجبّت ٍِ اىَٖزَِٞ ثبىززاس اإلّظبّٜ مَب رشجغ اىَجيخ اىجبحضِٞ اىؼزاقِٞٞ  اإلطالٍٞخ أٝضب.

  ىيَظبَٕخ فٜ رفذ اىَجيخ ثَب ىذٌٖٝ ٍِ أثحبس ػَيٞخ.

 ٍٗنبّزٖب فٜاىزافذِٝ دٗرٕب  ٍجيخ آصبراُ رأخذ ثئصذارٕب طْ٘ٝب ٗرأٍو  ٕٞئخ اىزحزٝز طزظزَز

 اىَحيٞخ ٗاىؼزثٞخ ٗاىؼبىَٞخ. اىؼيَٞخ اىَنزجبد االمبدَٝٞخ اىٚ جبّت اىَجالد 

 

  

 

 

 ومن هللا التوفيق                                                                 
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 اساليب التسقيف وتطورها يف مباني مدينت املوصل خالل العصور االسالميت

 فيان موفق رشيد النعيمي د .م. أ

لمسات المعمػار فيها اتضحت  عمى مر العصور قدمدينة الموصؿ  عمائر اف ال يداخمنا شؾ     
مػف اناممػ  المبدعػة افكػار  و ؿ مكنتػ  فحسب ، ب تكف لمسات هندسية وتخطيطية الموصمي فهي لـ

نتيجػة   مممػا بعمػـو التخطػيط والبنػاء ، امحترف بناء   عمما جسد فغدت القدرة عمى التفنف بالعمارة ، 
عمػػارف فػػي بػػ د الرافػػديف رات المتراكمػػة مػػف حركػػة التطػػور الالمضػػنية فضػػ  عػػف الخبػػ الممارسػػات

 . (ٔ)منذ اقدـ العصور 
، فالسػػقؼ عنصػػر اساسػػي  ةالعمػػار مكانػػة مهمػػة فػػي   ومراحػػؿ تطورهػػا تحتػػؿ اسػػاليب التسػػقيؼ    

 المحيطػػة افر جػػدال بنػػاء  فػػي البنػػاء تمكػػف المعمػػار مػػف خ لػػ  خمػػؽ فضػػاء بنػػائي متكامػػؿ ، فبعػػد
اقامػػة السػػقوؼ  مػػفكػػاف البػػد ،  اليػػومي اإلنسػػافنشػػاط  البنائيػػة التػػي تسػػتوعب الكتػػؿ والفراتػػاتب

انػػواع  تخمػػؽ بهمػػا فكػػرة المػػعود ففػػي عػػدد مػػف اذ اصػػر البنػػاءفهػػي االهػػـ مػػف بػػيف عن ، لتغطيتهػػا
ف فػي اخػر قػد تكػوف بسػيطة ، وبنػاء  عمػى هػذا يجػب او يمكف االستغناء عف الجدراف كميػا  البيئات

ي اكثػػر ممػػا هػػو مطمػػوب فػػي الجػػدراف والسػػيما فػػي المنػػاطؽ يكػػوف السػػقؼ بمسػػتود الداء الػػوظيف
  و الحاؿ في مناخ مدينة الموصؿ عادَة .هكما   .(ٕ)ذات المناخ الحار او الجاؼ 

 اوال : التسقيف لغت واصطالحا : 
ُ ُ   ٌ ِتماُء البيت والجمع ُسُقٌؼ وُسُقوؼٌ   تعني:  السقف لغة          ٌ  ُ ُ                ُ . وسّقَفٌ  كَمُنعٌ  َسْقفٌ  َسػْقفَا  (ٖ)وسقُؼ  ِ   

َ ْ      : ) وجعمنػا السػماء َسػْقفا  م               كما قػاؿ تعػالى  .   كذا ّسقفُ  َتسقيف ا . والسماء سقؼ االرض  (ٗ)(        حفوظػا                    
اما السقيفة فهػي كػؿ بنػاء سػقفت بػ  صػفة او شػَبهها ممػا يكػوف بػارزا ،  ، (٘)) والسقؼ المرفوع  (

وتعػػرؼ السػػقيفة بانهػػا : لػػوح  ، (ٙ)وهػػي لػػوح او خشػػبة عريضػػة او حجػػر يسػػتطاع اف يسػػقؼ بػػ  
ميهػػػا السػػػفينة .  ويقػػػاؿ : سػػػفينة محكمػػػة السػػػقائؼ أف محكمػػػة االلػػػواح . والخشػػػبة التػػػي يوضػػػع ع

 .   (ٚ) تعرؼ بػ) سهـ البيت (و   خشب في سقؼ البيت هي ) الجائزة (اطراؼ ال
وفضػاءات  حالػة  يجعػؿ مػف جػدراف البنػاءعنصػر  فهػو ية صططال الاالسػقؼ مػف الناحيػة اما      

 العػبء هػذا ويتحمػؿ العنصػر  هػا بانتظػاـحموالتوتوزيػع واحدة اذ يقوـ بربطها مع بعضها انشػائيا 
 قػد حقػؽو   (ٛ) تتوقؼ اسػتدامة البنػاءعمي  و  التجويةلعوامؿ لبناء لكون  االكثر عرض  امف  الكبر
عػال   فػالوؿ،  معالجات عدة ل  ينشائالتصميـ االواالرتباط ما بيف اجزاء البناء و  التوافؽ السقؼ
 تصػػميـال ، فػػي حػيف عمػؿة يػبيئظػروؼ الداخػؿ المبنػى اكثػػر موائمػة لمفجعػؿ مػػف ة  البيئيػالناحيػة 

 توزيػعتنظػيـ قوة التحمؿ و  ما زاد مف ارتباط اجزاء البناء مع بعضها إنشائيا مسقؼ عمىل إلنشائيا

جايعة انًىصم                                                     -  كهية اآلثار   
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مػػػواد البنػػػاء المتػػػوافرة وتفػػػاوت امكانياتهػػػا  تػػػعتيوهنػػػا  (ٜ)واسػػػتقرارا  نػػػااز تااكثػػػر  ليجعػػػؿ البنػػػاءالقػػػود 
 .  المختمفة وحجارة عبر العصور، واجر  ، واستخداماتها مف لبف

 مل املؤثرة يف انواع السقوف ثانيا  :العوا
معرضػا و  ، جػزء ا مػف البيئػة يصػب  فانػ  حقيقة ، في المحظة التي ينتهػي فيهػا بنػاء أف مبنػى     

 إهمػػاؿ دورال يمكػػف  وهنػػامػػف عوامػػؿ البيئػػة  المطػػار، أو أف عامػػؿ، و  لػػنفس تػػعثيرات الشػػمس
 .  (ٓٔ)لمعمارة والمستعمؿ لها اإلنساف المنت 

اننا لو تعممنا عمائر مدينة الموصؿ لوجػدنا انهػا تمثػؿ حمقػة وسمسػمة متواصػمة  مف الواض و        
لتطػور مف التطور الحضارف الموتؿ في القػدـ ، فهػي بحػؽ مػف اصػدؽ المراجػع لتسػجيؿ مراحػؿ ا

مػػف فالخصوصػػية العماريػػة والفنيػػة والتػػي تغمبهػػا الوحػػدة واالنسػػجاـ  فيهػػا عبػػر عصػػورها المختمفػػة 
 .   (ٔٔ)ف الموروث الحضارف عفض  ، ومواد البناء  عميها البيئةي اثرت مبانيها الت مميزات

 

المقببػة المخروطيػة و مػف المسػطحة  السػقوؼ عمى الرتـ مف االخت ؼ الحاصؿ فػي تصػاميـو     
القواعػػد والسػػس الهندسػػية التػػي  هػػواالخػػت ؼ يقودنػػا الػػى امػػر هػػاـ  اال اف هػػذايػػة نصػػؼ كرو الو 

نشػائيا ، فضػ  عػف وضػعها المعمػار عنػد البنػا ء ليكػوف المبنػى اكثػر ارتباطػا مػع بعضػ  عماريػا وا 
بمػا يتوافػؽ وافكػار  توظيػؼ مػواد البنػاء فػي  ة المعمارقدر العوامؿ المؤثرة في نوع التسقيؼ وشكم  و 

مػا وهػو  ،(ٕٔ)تطوير اساليب البنػاء  خصوصوعمى وج  الها االبداع في ، والتي يكمفبعيف الواقع 
لتػي تحػدد عوامػؿ الاما عػف اهػـ ا ، عمى امثؿ وج شاخصة التي ادت وظائفها اوضحت  العمائر ال

  -:فهي  السقؼشكؿ 
يحدد مخطط البناء هيئة السقؼ الذف يجب اف يغطي  فقػد يكػوف مخططػا ،  تخطيط البناء -

 مربعا او مستطي  او دائريا .  
صائصػها العامػة ، يتوقؼ شكؿ سقؼ البناء عمى مواد بنػاء  نظػرا الخػت ؼ خ مواد البناء -

 ، والسيما الفيزيائية منها .
طيطػ  دورا مهمػا فػي تحديػد سػقف  ، الف الفضػاءات فػي ، يػؤدف فضػاء البنػاء وتخ الفضطاء  -   

 . (ٖٔ)كبيرة االبنية مختمفة : مف  صغيرة ، او متوسطة ، و 
     

 اساليب التسقيف يف مباني مدينت املوصل تطورا : الثث
 والسػػػيما فػػػي العصػػػػريففػػػػي تػػػارين المدينػػػة ،  التػػػي بحثػػػتاريخيػػػة صػػػحي  اف النصػػػوص الت     

ممػػا  ، آنػػذاؾ ةالسػػائد زهػػاالعماريػػة التػػي تبػػيف طر  هاخصائصػػو  هاسػػمات تقػػد تفمػػ الراشػػدف واالمػػوف
، ولكف الصحي  ايضا  ها عمى وج  الخصوصتسقيفواساليب بنائها عموما  عناصر جعمنا نجهؿ

افكػار و  ءورثػت دوف شػؾ عناصػر االنشػاالتػي مػف المػدف اف المدينة بخصائصها العمارية كغيرهػا 
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 ساقتب، فػػػ اريػػػةعمطػػػرز الالالمدينػػػة  فػػػي اسػػػتمهاـ كبيػػػر ثػػػرمتواصػػػؿ الحضػػػارف اكػػػاف لو  تنفيػػػذها ، 
ال يتعارض مػع تمػؾ بشكؿ و  اإلس ميوتعاليـ الديف  والناحية الوظيفية لممبنى ما يتناسب المعمار

    .  (ٗٔ)ت  تتطمبها حضار التي تقاليد التعاليـ وال
 اسسػها مػف هػا عػدد مػفعمائر وهنا فالحاؿ لػـ يختمػؼ فػي مدينػة الموصػؿ فمػف جانػب اخػذت      

التسػػػقيؼ  كػػػاف قػػػد عػػػرؼ لمعمػػػار العراقػػػي القػػديـفامدينػػة نينػػػود  وبالػػػذات مػػػفموروثهػػا الحضػػػارف 
ثػر اذ عفػي موقػع ) تػؿ حسػونة ( كمػا  مػرة فػي بػ د الرافػديف لوؿوهو ما ظهر  بالقصب والبردف

حزمػا تػربط مػع  ت سػقوفهاجعمػاذ  (٘ٔ)عمى بيوت صغيرة  مبنيػة مػف الطػيف مجمعػة حػوؿ سػاحات
، وقد تطيت سقوؼ تمؾ االبنية بطبقة مف الطيف لرفع السقوؼ الحصيرية  بهيئة جممونية بعضها

، ومػػف ثػػـ اسػػتخدـ جػػذوع االشػػجار كعػػوارض فػػي اصػػؿ وهػػي تمثػػؿ مرحمػػة تطػػور التسػػقيؼ بػػالقبو 
وفػػي موقػػع )االربجيػػة ( نجػػد اف هنػػاؾ  . (ٙٔ)مػػف اجػػؿ مػػن  المبنػػى موازنػػة انشػػائيةبنػػاء الجػػدراف 

ة اساسية في البناء تطورا في اساليب البناء اذ عثر فيها عمى عشرة ابنية استخدـ فيها الطيف كماد
دور يبػػدو انهػػا تمثػػؿ بيػػوت ) و ، متوازيػػة المسػػتطي ت تسػػقفها قبػػاب مسػػتديرة  عمػػى هيئػػة حجػػرات

 . (ٚٔ)المزارات او المضايؼ واكبير منها يمثؿ نوعا مف المعابد الو ،  ( سكف
 اثرهػا عمػى طػرزؿ اإلسػ ـ يػكاف النتشػار الػديانتيف ) اليهوديػة والمسػيحية ( فػي المنطقػة قبو      

الػػى عػػاـ  بعضػػها ويرجػػع وجػػود، منػػازؿ وكنػػائس فيهػػا  لمنصػػارد فقػػد روف مػػا يشػػير اف  المدينػػة
فػي  ديرا وصػومعا اف ل و (  مقديس ) برقو سردل شعيا ( التي تعود ، كػ) كنيسة مارلممي د  ٓ٘ٚ

  اف مػػػاروف لػػػـ ومػػػا ياسػػػؼ لػػ.   (ٛٔ)بػػالقرب مػػػف الػػدير ) قميعػػػات ( الجهػػة الشػػػمالية مػػف الحصػػػف
 يوض  لنا طريقة بناء وتصاميـ تمؾ الدور والمنازؿ . 

( عػػاـ الخطػػاب )بعهػػد الخميفػػة عمػػر بػػف  الموصػػؿ مدينػػةوبعػػد اف فػػت  العػػرب المسػػمميف      
. ويبػدو اف تخطيطهػا سػار عمػى (ٜٔ)ذا اهمية كبيرة ومكانػة مهمػة  مدينةالـ ( تدت ٖٚٙهػ/ ٙٔ)

مميف عنػد بنػاء ( عمػى المسػنفس السمات والخصائص التي فرضها الخميفة عمر بػف الخطػاب )
بنيػػػة والفسػػػطاط (  اذ كانػػػت اال، الكوفػػػة ، ) البصػػػرة  ا هػػػو الحػػػاؿ فػػػيوها كمػػػشػػػيدالتػػػي  مصػػػاراال

ومكونػػػة مػػػف حجػػػرة واحػػػدة او اثنتػػػيف او ثػػػ ث مبنيػػػة بػػػالقش فػػػي بدايػػػة االمػػػر بسػػػيطة التخطػػػيط 
طػيط مػف وقد انبثػؽ ذلػؾ التصػميـ والتخ  (ٕٓ)الجند وعوائمهـ  إلقامةمنازؿ مؤقتة  لنها، والقصب 

 (الرسػػػوؿ محمػػػد ) بمسػػػجد ةفػػػي بدايػػػة العصػػػر اإلسػػػ مي متمثمػػػت عرفػػػاسػػػاليب وتقاليػػػد بنائيػػػة 
فالمسػػجد كػػاف مبنيػػا بػػالمبف وسػػقف  بالجريػػد وعمػػد  خشػػب النخػػؿ ) جػػوائز (  (ٕٔ)رات ازواجػػ  وحجػػ

 لحممػػ  لحاجػػة مثػػؿ هػػذا (ٕٕ)وهػػي خشػػبة عريضػػة يوضػػع عميهػػا اطػػراؼ الخشػػب مػػف سػػقؼ البيػػت
كطبقة الطػيف التػي توضػع عمػى  ،(ٖٕ) تحممهاالتي  لألثقاؿ التصميـ الى اخشاب ذات تحمؿ كاؼ

 صريؼ الميا  .   السقؼ بانحدار يسهؿ ت
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مػػف التسػػػقيؼ  داخػػػر  بػػعنواعمػػػـ ودرايػػة يف لػػـ يكونػػػوا عمػػى عمهػػذا ال يعنػػػي اف المسػػمتيػػر اف     
وجػود مػدنا كانػت  تشػير الػىلمدينػة الموصػؿ فالمحيط الجغرافي والػدالئؿ العماريػة ، كالقباب مث  

نػػة الحضػػر التػػي تقػػع ففػػي معابػػد مدي، اسػػتخداـ هػػذا النػػوع مػػف التسػػقيؼ قبيػػؿ االسػػ ـ  قائمػػة والػػى
                        اذ سػػقفت خمػػوة الشػػمس بقبػػو   ، تعػػددت اسػػاليب التسػقيؼ الػى الجنػػوب الغربػػي مػػف مدينػة الموصػػؿ

      كبيػػرة         بعحجػػار                                           التػػي كانػػت تػػربط بػػيف كػػؿ جػػداريف متقػػابميف رصػػفت          فػػالقواس                 مػػف الحجػػر المهنػػدـ 
قؼ تريػب سػ                                                                         فوؽ المسافات التي بيف االقػواس ليصػب  سػقفها مسػتويا ، ولمعبػد مػرف )الهمنسػتي (

فمػػػف جانبيػػػ  الشػػػمالي والجنػػػوبي أف بػػػيف االعمػػػدة الصػػػغيرة والكبيػػػرة شػػػيد مسػػػتويا ثػػػـ عمػػػى شػػػكؿ 
والػػى الشػػماؿ الشػػرقي . (ٕٗ) فضػػ  عػػف وجػػود معابػػد او مػػزارات تعموهػػا القبػػابجممػػوف فػػوؽ الخمػػوة 
                                  اتضػػ  اثنػػػاء العمػػؿ فػػػي التػػؿ االوسػػػط مػػػف                              فػػػي المنطقػػة المسػػػماة ) جدالػػػة (   و مػػف مدينػػػة الحضػػر 

                                                                                    موقع والمتمثؿ في الخندؽ عف جدار في الركف الشمالي الغربي وبعد تتبع  كشفت دعامة مربعة   ال
                                                                                   مبنية مف الحجر والجص والى الجنوب منهػا اسػتظهر مػدخؿ فوقػ  اسػكف  وعميػ  مسػاند تبػيف انهػا 

والى الغػرب مػف مدينػة الموصػؿ كانػت   .  (ٕ٘)                                           كانت تحمؿ فوقها عقودا مف خ ؿ بقايا قوس ساقط
نجار وهػي مػف اكثػر االمثمػة وضػػوحا مػف حيػث وجػود البيػوت واالحيػاء السػكنية والمبػػاني مدينػة سػ
 .(ٕٙ)، وتشير المصادر الى طرز العمارة الدفاعية والتي ترجع الى القرف الرابع المي دفالدينية 

وعمػػى الػػرتـ مػػف ذلػػؾ اال اف مدينػػة الموصػػؿ كغيرهػػا مػػف المػػدف االسػػ مية االولػػى التػػي اتسػػـ     
االمػػر تطمػػب ، نظػػرا لطبيعيػػا فػػي المراحػػؿ االولػػى امػػرا عػػدـ االسػػراؼ كػػاف ا فػػي البسػػاطة ، و بناؤهػػ

مػا عػدا ذلػؾ  وتعجيػؿمكانيػات فػي هػذا السػبيؿ التخصيص كؿ او التركيز الشديد عمى نشر الدعوة 
 تعكيػداويزيػد ذلػؾ ،  والمغاالة في البنػاء والزخرفػة بالتعنؽمف نواح مدنية وبخاصة ما يتصؼ منها 

قبطة مشطرفة . فقطال ا مطا  فطرأ خطر   : "انػ  قػاؿ  (رسػوؿ محمػد )الف عػروا  انس بف مالؾ  ما
ىذه ؟ قال لو الص ابة ا ىذه لفالن ، رجل من االنصار . قال ا فسكت و مميا في نفسو  تى 

( وسمم عميو فطي النطاس فطاعرن عنطو ، صطن  ذلطك مطرارا  تطى اذا جاء صا بيا رسول اهلل )
رسطول اهلل ،  ألنكطرفيو واالعران عنو فشكا ذلك الى اص ابو فقال ا اني عرف الرجل الغضب 

فخططر   بططاألرنالرجططل الططى قبتططو فيططدميا  تططى سططواىا   فقططالوا ا خططر  فططرا  قبتططك ، قططال ا فرجطط
رسول اهلل ذات يوم فمم يراىا . قال ا ما فعمت القبة ؟ قالوا ا شكا الينطا صطا بيا اعراضطك عنطو 

  . (ٕٚ)"ا ان كل بناء وبال عمى صا بو ، اال ماال ، اال ماال  فيدميا . فقال فأخبرناه
بنػػػػاء  تالزمػػػ قػػػدب ( اف مػػػادتي ) القصػػػػب والخشػػػمػػػف مجػػػػاال لمشػػػؾ  ؾال يتػػػر اف كػػػؿ ذلػػػؾ      

هػػذ   مػػع ت ءمػػت التسػػقيؼ ، وابسػػط اشػػكاؿ فػػي مدينػػة الموصػػؿ ا االولػػىمراحمهػػبنيػػة بوتسػػقيؼ اال
جػػػانبي الجػػػدراف  تيػػػتعمػػػؿ حػػػـز مػػػف القصػػػب تثب ، اذالمائمػػػة (  السػػػقوؼ المسػػػنمة )هػػػي  المػػػواد

رؤوس كؿ حزمتيف متقابمتيف مف االعمى نحو الداخؿ وتربط مع بعضها  سبمسافات معينة ثـ تقو 
العقػػػػود تغطػػػػي بعػػػػد  طبقػػػػات مػػػػف الحصػػػػراف  هػػػػذ  مكونػػػػة عقػػػػدا مقوسػػػػا ، ثػػػػـ تمػػػػد رباطػػػػات فػػػػوؽ
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مػػػف التسػػػػقيؼ مػػػػع ئػػػػـ هػػػذا النػػػػوع ت وقػػػد بيػػػػة ترتكػػػػز االحمػػػاؿ عمػػػػى الجػػػدراف الجانف،  (ٕٛ)والطػػػيف
ولتػػدعيـ السػػقوؼ المسػػتوية والمسػػتخدمة لتغطيػػة الفراتػػات فضػػاءات االبنيػػة المحػػدودة فػػي سػػعتها 

لحمػؿ  بجذوع النخيػؿ االعمدة  ، والتي تمثمت في بداية العصور االس مية العمارية استخدـ نظاـ
  .   السقوؼ المستوية وال سيما في المساجد  

فػػػي  انجػػد تموضػػػا كبيػػر (  ـٓ٘ٚ - ٓٙٙهػػػػ/ ٕٖٔ-ٓٗ)  العصطططر االمطططو منػػا الػػى واذا انتق     
هنػاؾ تطػورا   حظ افبيد اف ما ي، في مدينة الموصؿ  لتسقيؼاساليب ا المصادر التاريخية حوؿ

تػاثر العػرب والمسػمموف القػادموف مػف ذلػؾ الػى  زدمواد البناء وبالتالي فػي اسػاليب التنفيػذ ويعػفي 
المػػدف الرافديػػة مػػف  التراث العمػػارف لمػػب د التػػي خضػػعت لمفػػت  المتجسػػدة فػػيشػػب  جزيػػرة العػػرب بػػ

 الموصػػؿ مدينػػة أخػػذتعمراف والبنػػاء فقػػد بػػال المػػوييفاهتمػػاـ الػػوالة ، فضػػ  عػػف معابػػد وقصػػور 
الجزيػػرة حتػػى  إلقمػػيـومقػػرا وعاصػػمة  (ٜٕ)فغػػدت ثغػػرا تابعػػا لمكوفػػة، النمػػوو ع اسػػتاالبخػػ ؿ عهػػدهـ 

فكانػت بطبيعػة الحػاؿ  (ٖٓ)وصػفها بانهػا مصػر هػذا اإلقمػيـ المقدسي حتى اف ـ (ٓٔهػ/ ٗالقرف ) 
والقػ ع واالهتمػاـ  بالسػواروالطامعيف مما تطمب مف الوالة االعتناء بها وتحصينها  لألعداءهدفا 

ولعؿ الحاؿ ينطبؽ مع اوؿ واقدـ جامع اسس بعد فػت  المدينػة  ، بناء دورها ومساجدهابخططها و 
المنقوشػػة  عػرؼ بقصػر مػاروا  االزدف عػف قصػػر تعكيػػداويزيػد ذلػؾ  لجػامع ( كمػػاوهػو ) المسػجد ا

 بػ  وما امتازتـ ( في عهد الخميفة هشاـ بف عبد الممؾ ٕٗٚهػ/ ٙٓٔفي العصر االموف سنة ) 
. وعمى الرتـ ( ٖٔ)والفسافس الممونة وارضها المبمطة بالرخاـ جدراف القصر مف الزخارؼ المزدانة 

انػ   اشاروا الى سعة القصر . ويمكػف القػوؿـ يتعرضوا الى تخطيط  ، اال انها مف اف المؤرخيف ل
اسػػكاؼ بنػػي جنيػػد اذ كشػػفت التنقيبػػات  كقصػػرمػػع القصػػور االمويػػة فػػي العػػراؽ   بتصػػميم تماثػػؿ 
ايػػواف اوسػػط عمػػى كػػؿ مػػف  يتكػػوف مػػفعػػود الػػى العصػػر االمػػوف ي تخطػػيط جنػػاح فػػي القصػػرعػػف 

الشػػعيبة فػػي البصػػرة والمتمثػػؿ  وقصػػر،  (ٕٖ)مسػػتطيؿكبيػػر هػػو جانبيػػ  ترفػػة وخمػػؼ هػػذ  الوحػػدة ب
يعػػػد مؤشػػػرا لتطػػػور اسػػػاليب التسػػػقيؼ فػػػي مبػػػاني  هػػػذاو   (ٖٖ)بػػػالطراز الحيػػػرف ذا الصػػػدر والكمػػػيف

 ا اعطػػ القصػػر الػػذف، ف فػػي البنػػاء فالمػػبف والطػػيهـ اسػػتخدامو  . المدينػػة ذات المسػػاحات الواسػػعة
مف المبف والطػيف الػى احػد مػواليهـ وهػو  كاف مبنيدينة امير المؤمنيف هشاـ بف عبد الممؾ في الم

وتعػود اصػ  لقػـو مػف االزد اشػتراها هشػاـ مػنهـ وتػرس   كػاف بيػد الخميفػةالػذف وائؿ بػف الشػحاح 
    . (ٖٗ)فيها النخيؿ واالشجار

التسػػقيؼ فػػي العصػػر  لسػػاليبولعػػؿ تسػػقيؼ المبػػاني فػػي بدايػػة العصػػر االمػػوف بقػػي ممػػاث       
لمتمثػػػؿ بالقصػػػب والحصػػػراف ومػػف ثػػػـ تطػػػور فػػػي نهايػػة هػػػذا العصػػػر ، والسػػػيما عنػػػدما  الراشػػدف وا

وعػػػدـ توافرهػػػا وقابميتهػػػا ادرؾ المعمػػػار مػػػا امتػػػازت بػػػ  تمػػػؾ المػػػواد  مػػػف ضػػػعؼ المقاومػػػة لمبيئػػػة 
االمثػػؿ والػػذف نػػت   بالسػػموبخداماتها التنػػوع فػػي مػػواد البنػػاء المحميػػة واسػػت ، الػػى جانػػب ل حتػػراؽ

نظػػػاـ نهايػػػة العصػػػر االمػػػوف فظهػػػر ؼ ، العماريػػػة وتعػػػدد انظمػػػة التسػػػقيالعناصػػػر  عنػػػ  تنػػػوع فػػػي
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 ذلؾ التطور دليؿو  ومف انواعها : التسقيؼ بواسطة العقود واالقبية والقباب . ، السقوؼ المنحنية 
التػػي تعػػود الػػى شػػري  بػػف  فػػي المدينػػة ومنهػػا القنطػػرة (ٖ٘)مػػا اشػػار اليػػ  االزدف عػػف وجػػود القنػػاطر

طريقػػة  نػػص يوضػ  الػػرتـ مػف اننػػا لػـ نعثػػر عمػىعمػى و ،  (ٖٙ)بػػف سػممة الخػػوالني شػري  بػػف عمػر
ينػة ومػا الفتػ  المد –وحسبما اشارت اليػ  المصػادر  –بناء تمؾ القناطر ومواد بنائها اال اننا نرج  

انهػا بنيػت وسػقفت العصػر العثمػاني ك العصػور ال حقػة عػود الػىمف هذا النوع مف المبػاني التػي ت
هيئػػة  اتخػػذاف تسػػقيفها و ، ة لمػػدور وقصػػور المدينػػة فػػي تمػػؾ اد شػػانها بػػذلؾ شػػعف يف بػػالمبف والطػػ

 مبػػانيفػػي   تسػػقيؼ اليبتطػػور اسػػ فػػيالبدايػػة  كانػػت بالقصػػب والحصػػراف التػػي المنحنػػي التسػػقيؼ
 مسػقؼ حممتػ  عقػود مدببػة او نصػؼ دائريػة بػوق لكػوف القنػاطر (ٖٚ)يةقبالا المدينة والمتمثمة بهيئة

،  لذلؾ فهو يصم  لتغطية مسػاقط االبنيػة وجميع اجزاء البناء الثقؿ عمى جداريف و  الضغط  يوزع
المستطيمة في امتداداتها ويبػدو اف قنػاطر المدينػة اقتصػرت عمػى عقػديف ، احػدهما لممػدخؿ واخػر 

 . (ٖٛ)لممخرج وما تحمم  تمؾ القناطر قد ال يتعدد ترفة او ممر يربط بيف بيتيف
فػػي العصػػور القديمػػة فػػي العػػراؽ فػػي موقػػع  عػػرؼذا النػػوع مػػف االبنيػػة لػػذكر اف هػػالجػػدير باو      

) تبة كورا ( الذف يعػود الػى عصػر العبيػد بحػدود االلػؼ الخػامس االربجية مف عصر ) حمؼ ( و
 تسػػػقيؼسػػػتخداـ هػػػذا العنصػػػر فػػػي ا سػػػاعدت عمػػػى، . وعميػػػ  فػػػاف هنػػػاؾ عوامػػػؿ  (ٜٖ)قبػػػؿ المػػػي د

بنائية كالخشاب التي استخدمت فػي بنػاء السػقوؼ المسػتوية المواد ال عدد مف، منها ندرة  المباني
فاسػػػتعاض عنهػػػا المعمػػػار  فعمػػى الػػػرتـ مػػػف وجودهػػػا فػػػي المنطقػػػة الشػػػمالية اال انهػػػا ليسػػػت وفيػػػرة 

ها تربط فض  عف كوف العقود ببنائ بناء العقود واالقبيةفي وم ئمة بالحجارة واآلجر االكثر توافرا 
 . لعقد المقاـ وهذا ما يجعؿ الجدراف اكثر مقاومة وثباتا وتماسكا مف الجدراف بواسطة ااقساما 
فعمػػػى الػػػرتـ مػػف اف المدينػػػة قػػػد  العصطططر العباسطططيفػػي  اسػػػتمر ويبػػدو اف التسػػػقيؼ بػػالقبو قػػػد     

تعرضت في بداية هذا العصر الى نكبة كبيػرة ، بسػبب خػروج اهمهػا عمػى الػوالي العباسػي  محمػد 
سػنة كشػفت لنػا ال اال اف احػداث هػذ ، دد الى تقمص عمارتها ـ( مما آ٘ٚهػ/ ٖٖٔبف صوؿ ) 

اذ نقػؿ االزدف فػي تاريخػ  عػف شػين مػف اهػؿ الموصػؿ قػاؿ : "  ، عف اسموب التسقيؼ في دورها
فػي داخػؿ   (ٓٗ )شطخيمفػي بيػت لنػا فخبئتنػي فػي  فػعدخمتنيامػي  فعخػذتنيكنت صبيا في سػنة القتػؿ 

المهػد وامػي جالسػة عنػد  فػدخؿ عميهػا اربعػة مػػف البيػت خوفػا عمػَي مػف القتػؿ ولػي اخ صػغير فػي 
لهػػـ كػػؿ  فعخرجػػتاصػػحاب يحيػػى يأف يحيػػى بػػف محمػػده فقػػالوا لهػػا : قػػومي اخرجػػي مػػا عنػػدؾ ، 

الػػذف كنػػت فيػػ  ... ثػػـ سػػمعت حسػػػا الشططخيم شػػيء عنػػدها مػػف حمػػي ومتػػاع... فنزلػػت اليػػ  مػػف 
  (ٔٗ) الشخيمفرجعت الى 

  ،                                      استخداـ الطراز الحيػرف فػي اجنحػة الػدور         تدؿ عمى       فانما      شيء                        واف دلت هذ  الرواية عمى           
( ٖٗ)والغػرؼ الجانبيػة لهػا  لمػدواويف (ٕٗ)متخمفا بيف االنحناءات الخارجيػة كبيرا              الشخيـ فراتا      لكوف 

وهو اسموب اكد عمى اهميت  في المعالجات البيئية والحموؿ االنشائية ، اذ يعمد المعمار مف اجػؿ 
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الفراتػات بمػواد بنػاء خفيفػة كػالجرار الفارتػة ونحوهػا ، مػا سػاعد تسويت  مع السط  الى مؿء تمؾ 
هػذا فضػ  عػف النػواحي االمنيػة ، اذ  ، (ٗٗ)عمى تخفيؼ الوزف عمى الجدراف وايجػاد عػزؿ حػرارف 

بػػاب صػػغير مػػف جانػػب سػػقؼ الغرفػػة مػػف داخمهػػا لمجػػوء اهػػؿ الػػدار لػػ  ومػػف اجػػؿ االشػػخيـ ب زود
بعػػد تمويػػ  مػػداخمها إذ يكػػوف البػػاب بهيػػعة مشػػكاة مػػف ايػػداع مػػا عنػػدهـ مػػف حاجػػات وتحػػؼ ثمينػػة 

سػطوح المقببػة .ويبػدو اف تسػوية ال(٘ٗ)المشكاوات التي تحػؼ بجػدراف الغرفػة فػ  يهتػدف اليهػا احػد 
المصػػػادر  اتحفتنػػا بػػػ مػػػف طػػابؽ ويؤكػػػد ذلػػؾ مػػػا  بػػػعكثردور بنػػاء ب قػػػامواف يتػػدؿ عمػػػى اف العباسػػي

طر التػي تعموهػا المسػاجد ومنهػا القنطػرة التػي تقػع عمػى القنػا عػف وجػودبعد هذ  الحادثػة  التاريخية
 . (ٙٗ) احد المباني في السوؽ المعروفة بػ) سوؽ الداخؿ (

المنحنيػػة عمػػى شػػكؿ جسػػر بػػيف البيػػوت تقػػع عمػػى جػػانبي  سػػقوؼوهنػػا مثمػػت القنطػػرة هيئػػة ال    
وقها وربط الدور الطرؽ والدروب كاف الهدؼ مف بنائها تماسؾ حيطاف الدور التي تعموها بالبناء ف

التي تفصمها الطرؽ مف اجؿ توسيع البناء اع هػا ممػا افػاد اهػؿ الػدار االنتقػاؿ بحريػة تامػة بعيػدا 
 عف انظار العامة وحماية المار مف تحتها مف االمطار والحر . 

بنططو وقػػد اسػػتمرت عمميػػة انسػػياب الشػػكاؿ واالفكػػار فػػي تسػػقيؼ مبػػاني المدينػػة عنػػدما ممكهػػا     
 اثابتػ شػك بوصػف  عقػد الحػاؿ التخػاذ ال ( اذ لـ يكتػؼـ ٖٓٓٔ-ٖ٘ٛ هػ / ٜٖٗ-ٖٜٕ)   مدان

والسػػيما اف المدينػػة تػػدت بػػؿ اتخػػذت اسػػاليب جديػػدة  ، قبػػوالػػى الػػذف تطػػور مػػف اشػػكاؿ التسػػقيؼ 
بػػػى امػػػواؿ الدولػػػة اميػػػر الجزيػػػرة ومج إقامػػػةفهػػػي محػػػؿ واسػػػعة ببنائهػػػا وكيػػػؼ ال ، عػػػامرة بخيراتهػػػا 

ف بالعمػػػارة وتشػػػييد و لنصػػػوص البمدانيػػػة اهتمػػاـ الحمػػػدانيالم حػػػظ عمػػى اتمػػػب اودواوينهػػا ، ولعػػػؿ 
فضػػ  عػف تطػػور مػواد البنػػاء واسػتخدامهـ مػػادتي المسػاجد والػػدور والقصػور والخانػػات والحمامػات 

 ) قػػػرد سػػػرافبقاياهػػػا بػػػدور المممكػػػة ة فػػػو عر فانشػػػع فػػػي عهػػػدهـ دار االمػػػارة المالحجػػػارة والجػػػص 
وهػي عبػارة عػف ايػوانيف مسػقفيف ( ٚٗ) ني مف مػادتي الحجػارة والجػصوهو مب ( ـ ٖٕٓٔهػ/ ٖٓٙ
، وهذا يعني انهـ طوروا التقاليػد البنائيػة فػي التسػقيؼ واضػافوا لهػا خصػائص عماريػة جديػدة  بقبو

 عنػػػد بنائػػػ   جػػػانسو فػػػي المنطقػػػة الشػػػمالية  فالمعمػػػار توجهػػػت انظػػػار  الػػػى المػػػوارد االكثػػػر تػػػوافرا 
لمبنػػػاء ولم ئمتهػػػا لتشػػػكيؿ السػػػقوؼ المعقػػػودة بهػػػا  مػػػادة رابطػػػةفها بوصػػػاالجػػػر بػػػالجص الحجػػػارة و 
 .    (ٛٗ)عمى زيادة سمؾ الجدراف التي ينت  عنها العزؿ الحرارف تمؾ المواد تساعدهذا و والقباب ، 

سػود ، يوضػ  طريقػة التسػقيؼ والبنػاء فػي تمػؾ الفتػرة  تيػر  ومما يؤسؼ ل  عدـ وجود مبنى     
ؿ العهػػد الحمػػداني اذ ذكػػر السػػرف الرفػػاء الموصػػمي اشػػعارا يتغنػػى بقبػػاب مػػا حفظػػ  لنػػا االدب خػػ 

 ، ونػذكر منهػاندما كاف مقيما بمدينة حمػب ها عرؤيتالجوامع والقصور في المدينة ، وهو متشوؽ ل
 :  قول 

 فمتى ازور قباب مشرفة الذرد                       فارود بيف النسر والعػػيوؽ         
 واخر :   
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    (ٜٗ)وتبتسـ القباب البيض منها                           عمى خضراء محمر جناها      
 

عنصػرا عماريػا سػقفت بػ  جوامػع وقصػور المدينػة فػي ذلػؾ العصػر وهػو القبػاب  وعمي  تػدت     
قوسػػا دار حػػوؿ محػػور  العمػػودف تطػػور عػػف فكػػرة العقػػد ، وهػػي االهػػـ مػػف بػػيف  بكونػػ  تمثػػؿنظػػاـ 

ؼ لمعالجتهػا مشػك ت البيئػة واالنشػاء اذ انهػا تػوزع الثقػؿ عمػى اربعػة جػدراف وتزيػد اساليب التسقي
فضػػ  عمػػا تضػػيف  عمػػى البنػػاء مػػف ضػػخامة وهيبػػة  ، (ٓ٘)مػػف تماسػػؾ الجػػدراف التػػي تعقػػد عميهػػا 

السػقوؼ المسػتوية القائمػة عمػى  تػعثيرفي الػنفس اعمػؽ بكثيػر مػف  تعثيرفاالنحناء او التجويؼ ل  
 . اعمدة ودعائـ 

ـ( ٖٜٓٔ-ٜٛٚهػػ/ ٙٛٗ-ٖٛٙ)  بنطي عقيطلالموصػؿ مدينػة وفي اعقاب بني حمداف ممؾ      
ومػف ثػـ السػ جقة ومحػاولتهـ السػيطرة عمػى المدينػة ( 40)مستقرة التير ونتيجة ل وضاع السياسية 

حتػى انهػـ هػدموا  حالت دوف االهتماـ بتخطيطها وعمرانهػا فسػارت اوضػاعها مػف سػي  الػى اسػوء
ويػػاتي وصػػؼ ابػػف االثيػػر لمػػا حػػؿ بالمدينػػة نهايػػة الحكػػـ السػػمجوقي دليػػؿ ،  (ٕ٘)و اثرهػػاوعفػػ القمعػػة

عمػػػى ذلػػػؾ فيصػػػؼ الخػػػراب الػػػذف كػػػاف يمتػػػد مػػػف محمػػػة الطبػػػاليف الػػػى القمعػػػة واف منطقػػػة الجػػػامع 
 فعصػبحت ةاالموف ب  عمارة واصبحت المنطقة المحاطة بالسور والمحػ ت المجػاورة تيػر معمػور 

المدينػة لػـ تشػهد أف تطػور فػي  العمػارة فػي ف، وهذا يعني ا (ٖ٘)الجامع العتيؽالمدينة منعزلة عف 
 .  في تمؾ المدة هامبانيتسقيؼ في  ئها والبنا
بمغػػت المدينػػة ذروتهػػا فػػي العمػػارة  ـ (ٕٔٙٔ-ٖٕٔٔهػػػ / ٓٙٙ-ٕٔ٘)  االتابكططةوبمجيػػ        

 فعخػػػذتورقػػػي البنػػػاء ، والبنػػػاء فوصػػػؼ المػػػؤرخيف والرحالػػػة وصػػػفا متقػػػدما فػػػي التطػػػور العمرانػػػي 
باالتساع في مبانيها واالمتداد في عمرانها فبني بها جامع ثاٍف الى جانب المسػجد الجػامع االمػوف 
وهػػو الجػػػامع النػػػورف ، واصػػػبحت منطقػػػة الجػػػامع ومػػػف حولػػػ  تتسػػػع بعػػػد نقػػػؿ االسػػػواؽ حولػػػ  مػػػف 

ا مػػف مسػػاجد ومػػدارس موقعهػػا القػػديـ عنػػد المسػػجد الجػػامع ، والتسػػاع عمػػراف المدينػػة وكثػػرة مبانيهػػ
االميػػر وقصػػور وخانػػات وحمامػػات ضػػاقت بسػػاكنيها ، فبػػدأت تتسػػع نحػػو االربػػاض فبنػػى مجاهػػد 

( الجامع المجاهدف وبالقرب من  مدرسة وبيمارستانا عرفت باسػم  ـ ٜٜٔٔهػ/  ٜ٘٘ت  قيماز )
 . (ٗ٘)ومد جسرا عمى نهر دجمة ليربط المدينة بالربض 

لتطػػور الخططػي لممدينػة كػاف واضػػحا فػي عمائرهػا والتػي عكسػػت ومػف هنػا يمكػف القػوؿ اف ا     
ومػػػف المؤكػػػد اف المبػػػاني  ا ، والسػػػيما تسػػػقيؼ المبػػػاني فيهػػػا ،التطػػػور الحاصػػػؿ فػػػي اسػػػاليب بنائهػػػ

تغطيػة ل  اعنصػر في تسػقيفها القبػاب بوصػفها  الشاخصة التي تعود الى العصر االتابكي قد تمبت
لػى مكػاف اعمػى مػف بقيػة اجػزاء البنػاء ممػا سػاعد عمػى انػارة وامكانية رفعها ا ،الفضاءات الواسعة 

وكػػػاف هنػػػاؾ تنػػػوع فػػػي طرزهػػػا  . (٘٘)وتهويػػػة اقسػػػام  المختمفػػػة والػػػتحكـ بمسػػػتويات السػػػقوؼ فيػػػ  
واشػكالها واتراضػػها ، فهنػػاؾ قبػػاب سػقفت بهػػا اجػػزاء مػػف مسػاجد لتغطيػػة ب طػػة المحػػراب واآلخػػر 
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فيهػػا المعمػػار السػػقوؼ االكثػػر تماسػػكا ويػػدـو بنائهػػا لممػػدارس واالضػػرحة ومنهػػا لمحمامػػات اذ وجػػد 
طػػػوي  فهػػػي حػػػؿ توصػػػؿ اليػػػ  المعمػػػار بفكػػػر  االنشػػػائي ، ولتحقيػػػؽ ثبػػػات القبػػػة واسػػػتقرارها عمػػػد 
البناؤوف الى اتخاذ حموؿ تجمػت لنػا فػي تنػاظر جػدراف البنػاء بمػا يقابمهػا مػع اسػتدقاؽ جػدراف القبػة 

قميؿ مف وزنها وتقميؿ االجهادات وابعاد الثقؿ عف قمة القبة تدريجيا كمما اقتربت مف القمة بغية الت
، اذ يتػوزع الضػغط النػات  عػف ثقػؿ السػقؼ عمػى اربعػة جػدراف ،  (ٙ٘)وتقريب  مف جدران  العمودية 

ومف اجؿ ذلؾ رفعت قمتها بتدبب قمؿ مف مساحة سطحها االفقي فابعد الشد عنها وهذا ما يتطمع 
 الي  المعمار .

ولػػو تتبعنػػا  اقػػدـ اسػػاليب التسػػقيؼ بالقبػػاب فػػي مبػػاني مدينػػة الموصػػؿ لوجػػدنا  قػػد ظهػػر فػػي      
لػزيف الػديف عمػي بػف بكتكػيف )  ـ ( ٔٔهػػ/  ٘المباني الدينية في مسجد يعود تاريخ  الى القرف ) 

ـ( وهػػو مػػا عػػرؼ فيمػػا بعػػد بالمدرسػػة الكماليػػة اذ درس بهػػا واقػػاـ فيهػػا كمػػاؿ ٚٙٔٔهػػػ/ ٖٙ٘ت 
، وهػو بنػػاء تشػرؼ بقايػا  عمػػى نهػر دجمػػة فػي محمػة الشػػهواف ، ولعمهػا احػػدد ( 49)ديف بػف منعػػة الػ

ان لممدينطططة فػػػي حديثػػػ  عػػػف المػػػدارس :" ـ ( ٗٛٔٔهػػػػ/ ٓٛ٘) المبػػػاني التػػػي وصػػػفها ابػػػف جبيػػػر 
 .  (ٛ٘)" المشرفة  مدارس لمعمم  ن و الست او ازيد عمى دجمة تموح كانيا القصور

مقطهػػا الراسػػي هيئػػة عقػػد  يعخػػذنصػػؼ كرويػػة ء ترفػػة مثمنػػة سػػقفت بقبػػة ومػػا تبقػػى مػػف البنػػا    
مدبب منفرج تقوـ عمى قاعدة دائرية منتظمة ممساء خالية مف الزخارؼ ، وساعد تدبب القبة عمى 

 .  (ٜ٘)التقميؿ مف االثار السمبية لمجاذبية االرضية مما اعطاها استدامة طويمة لمزمف 
ـ  ( انتشػػػر فػػػي شػػػماؿ العػػػراؽ ٕٔهػػػػ/ ٙبالقبػػػاب فػػي القػػػرف ) وسػػاد نػػػوع اخػػػر مػػػف التسػػػقيؼ      

وبالموصؿ تحديدا ، اساسػ  القبػاب الوتريػة مزدوجػة التركيػب ، والتػي تمتػاز باالسػتطالة وذلػؾ مػف 
اجػػؿ التقميػػؿ مػػف جاذبيػػة االرض والحػػد مػػف سػػمبيات القبػػاب النصػػؼ كرويػػة والتػػي ال تسػػتديـ مػػدة 

احدهما خارجي وترف او هرمي مدبب واالخر داخمػي  اءيفتط. والذف نعني  انها ذات  (ٓٙ)طويمة
واقػػػدـ قبػػػة مخروطيػػة مزدوجػػػة مػػف هػػػذا النػػوع هػػػي قبػػػة  ، (ٔٙ)والجػػص بػػػالجرنصػػؼ كػػػروف شػػيد 

الجامع النورف ، اذ شيدت القبة الداخمية بالجبس ، وهي نصؼ كروية تغطيهػا قبػة خارجيػة قائمػة 
 .  (ٕٙ)عشر وجها مسطحا  عمى قاعدة منشورية ثمانية االوج  وتتكوف مف ستة

ومػػف المؤكػػد اف المعمػػار اتخػػذ  هػػذا النػػوع مػػف التسػػقيؼ بالقبػػاب لكونػػ  عػػال  امػػور انشػػائية      
اف االسػػتطالة فػػي و  يػػة مػػف عوامػػؿ التعريػػة واالمطػػارومناخيػػة ، فالقبػػة الخارجيػػة حمػػت القبػػة الداخم

فضػػ  عػػف اف الشػػكؿ الهرمػػي  ، (ٖٙ) قمػػة القبػػة  اظهػػرت تناسػػبا فػػي االرتفػػاع بينهػػا وبػػيف المػػ ذف
سػػاعد عمػػى تشػػتيت الريػػاح والحفػػاظ عمػػى المبنػػى مػػف المنػػاخ القػػارف صػػيفا. فػػي حػػيف قممػػت القبػػة 

انهػػػػا اضػػػػفت سػػػػمة الجمػػػػاؿ قبػػػػة الخارجيػػػػة مػػػػف داخػػػػؿ المبنػػػػى و الداخميػػػػة المقرنصػػػػة مػػػػف ارتفػػػػاع ال
عمػى الجػدراف الثقػؿ  بمقرنصاتها ، وساعد الفراغ الحاصؿ بيف القبتيف عمػى العػزؿ الحػرارف وتقميػؿ

  وخمؽ تيارات هوائية .
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 وعمػى مايبػػدو اف المعمػار ادرؾ مواءمػػة هػذاف االسػػموباف فػي التسػػقيؼ فنجػد  عػػاود التسػػقيؼ     
بهمػػا فقػػد تميػػز الجػػامع المجاهػػدف ، الػػذف يقػػع عمػػى الضػػفة اليمنػػى مػػف نهػػر دجمػػة انشػػع  مجاهػػد 

ة وهي تتماثؿ بمظهرها الخارجي قبػة  ـ (  بقبة مدببٜٚٔٔ- ٙٚٔٔهػ/٘ٚ٘-ٕٚ٘الديف قيماز ) 
والقبػػػة محمولػػػة عمػػػى  ورف اذ انهػػػا تغطػػػي ب طػػػة المحػػػراب ،المدرسػػػة الكماليػػػة ، وقبػػػة الجػػػامع النػػػ

جػػػداريف شػػػمالي وجنػػػوبي وتسػػػتند مػػػف الجػػػانبيف الشػػػرقي والغربػػػي عمػػػى دعامػػػات وتتكػػػوف منطقػػػة 
 . (ٗٙ)االنتقاؿ لمقبة مف اربعة مقرنصات معقودة عمى الزوايا 

هػػ/  ٚومف ثـ استمرت سمسمة تطور استخداـ القبػاب فػي التسػقيؼ بتنػوع المبػاني  ففػي القػرف )   
التػػي سػػقؼ اكثرهػا بقبػػاب هرميػػة وتريػػة  ـ (  ظهػرت المبػػاني الدفنيػػة كػػػ) المػزارات واالضػػرحة (ٖٔ

مف ترفة مربعػة ذات جػدراف سػميكة شػيدت بمػادتي الحجػارة والجػص  تتعلؼفزاد ارتفاعها ، والتي 
حة لمثػؿ اسػهػذا النػوع مػف التسػقيؼ مػع صػغر المالعميا وقد ت ئػـ  لألجزاءالسفمى واالجر  جزاءلأل

، كما في قبتي ) االماـ يحيى بػف القاسػـ ( و ) االمػاـ عػوف الػديف ( فالقبػة  هكذا نوع مف المباني
الثقػػؿ الداخميػػة مقرنصػػة والخارجيػػة مخروطيػػة وكػػاف لمفػػراغ الفاصػػؿ بػػيف القبتػػيف اهميػػة فػػي تقميػػؿ 

والعقػود  بالقبيػة. هػذا ولػـ يقتصػر اسػتخداـ التسػقيؼ (٘ٙ)عمى الجدراف فض  عػف العػزؿ الحػرارف 
والقبػػػاب فػػػي المبػػػاني الدينيػػػة والعمميػػػة ، بػػػؿ شػػػمؿ المبػػػاني التجاريػػػة والخدميػػػة ايضػػػا ، فقػػػد كانػػػت 

فػػػي اسػػػواؽ الموصػػػؿ مػػػف اهػػػـ االمػػػاكف لمممارسػػػات التجاريػػػة وعميػػػ  فقػػػد اتخػػػذت اشػػػكاال مختمفػػػة 
 بهيئػػػةباالمتػػػداد بوحػػػدات متنػػػاظرة  ية وحتػػػى نهايػػػة العصػػػر االتػػػابكي اذ تميػػػزتالعصػػػور االسػػػ م

المغطػػاة  بالسػواؽفعرفػت  بعقبيػةصػفوؼ متقابمػة مػف المحػ ت التجاريػة لهػا سػقوؼ عاليػة مغطػاة 
كػاف ونجد مثاؿ ذلؾ سوؽ بػاب الجسػر و  ،وعمى االرج  اف سقوفها كانت عمى هيئة اقبية طولية 

اسػػػواؽ مكشػػػوفة تيػػػر مسػػػقفة كسػػػوؽ االربعػػػاء ،  فضػػػ  عػػػف قيسػػػاريات تعػػػرض انواعػػػا مػػػف  لهػػػا
. امػا الخانػات فهػي مؤشػر لتطػور وازدهػار المػدف وتالبػا مػا كػاف لهػا (ٙٙ)البضائع الثمينة والغاليػة 

دورا هامػػا فػػي عمميػػة التبػػادؿ التجػػارف  فقػػد جػػاء تصػػميمها متوافقػػا لمػػا تؤديػػ  مػػف وظػػائؼ بشػػكؿ 
 عػػػػػدة  فضػػػػاءات افريف وبضػػػػائعهـ ، فهػػػػو مخطػػػػػط مػػػػف الخػػػػدمات  لمتجػػػػػار والمسػػػػيػػػػؤدف افضػػػػؿ 

مػػػف صػػػحف مكشػػػوؼ تنػػػتظـ حولػػػ   حوانيػػػت وحجػػػرات مػػػف طػػػابقيف ،  تتػػػعلؼوعناصػػػر معماريػػػة 
الطػػػػابؽ الرضػػػػي مخصػػػػص لحفػػػػظ السػػػػمع واسػػػػطبؿ لمحيوانػػػػات والطػػػػابؽ الثػػػػاني لمبيػػػػت التجػػػػار 

 . (ٚٙ)والمسافريف فض  عف مخازف واواويف بيف الحجرات 
امػػػا الحمامػػػات فهػػػي مػػػف المبػػػاني التػػػي اشػػػتهرت بهػػػا مدينػػػة الموصػػػؿ واضػػػفت عميهػػػا الصػػػفة     

الػذف يضػمف االنتقػاؿ التػدريجي هػا التصػميـ التقميػدف المغمػؽ تتبػع فػي تخطيطوالتي  (ٛٙ)الحضرية
اخػػػذت بتخطيطهػػػا النػػػواحي  لنهػػػامػػػف الجػػػو البػػػارد الػػػى الجػػػو الػػػداف  ثػػػـ الػػػى الحػػػار وبػػػالعكس ، 

بواطنهػا مقعػرة اال انػػ   منخفضػةعقػدت سػقوفها بهيئػة قبػاب فيػة والمناخيػة والصػحية ، والتػي الوظي
عمميػػة تكػػاثؼ  الحػػد مػػف وقػػد كػػاف لمتقعػػراسػػتوت سػػطوحها بعػػد عقػػدها بمػػواد خفيفػػة ) الخرشػػانة ( 
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-هػػ  ٓٛٔٔحمػاـ الصػالحية التػي تعػود الػى عهػد سػميماف باشػا الجميمػي )  اومف امثمتهاالبخرة . 
 . (ٜٙ)(  ـ ٙٙٚٔ
ليسػػتكمؿ المبنػػى  المكانيػػة لتسػػقيؼ الفضػػاءاتعنصػػر اتصػػؼ بالمتانػػة والقػػوة وا وعميػػ  فالقبػػة     

 فكػػر  اسػػاليب تطمػػع مػػف خ لهػػا عمػػىاوجػػد المعمػػار بولمحفػػاظ عمػػى هػػذا العنصػػر  شػػكم  ووظائفػػ 
 لسػػػقوؼ مػػػف بػػػدناتومػػػف تمػػػؾ االسػػػاليب اسػػػتعانت  بروافػػػع ا ،اسػػػتدامة البنػػػاء اطػػػوؿ مػػػدة ممكنػػػة 

سواء اكاف السقؼ ونقؿ االحماؿ باتزاف والتي تكمف وظيفتها في حمؿ السقؼ  ودعامات واعمدة ،
 .(ٓٚ)مستويا اـ مكوف مف العقود والقباب 

  اقيمػػتمػػث   فوالبػػدنات  بالعمػػدةففػػي المبػػاني ذات الفضػػاءات الواسػػعة اسػػتعاف المعمػػار        
اثبتػت القػػدرة عمػى حمػؿ عقػػود  خمة والتػيعمػى عقػود محمولػػة عمػى اعمػدة ضػػ الجػامع النػػورفقبػة 
كػػػاف لمبػػػدنات والػػػدعامات اثػػػر فػػػي حمػػػؿ عقػػػود وسػػػقؼ ؼ الجػػػامع حتػػػى وقتنػػػا الحاضػػػر ، و وسػػػقو 

 الجامع المجاهدف لكونها كتؿ بنائية صمدة مف حجارة واجر بهيئة مقاطع مستطيمة ضخمة .
عقػدت  ات االقػؿ سػعة اذفضاءفي حيف انتفت حاجة المعمار لتمؾ االساليب في االبنية ذات ال   

هػػذا واسػػتخدـ المعمػػار العقػػود بػػاخت ؼ اشػػكالها وحسػػب موقعهػػا  السػػقوؼ عمػػى الجػػدراف مباشػػرة ،
والقنػػػػاطر  فػػػػالعقود النصػػػػؼ دائريػػػػة اسػػػػتخدمت فػػػػي الفضػػػػاءات ذات السػػػػعة الصػػػػغيرة كالسػػػػراديب

ة لمفضػاءات التػي والمنفرج، في حيف جاء استخدام  لمعقود المدببة  واالروقة المشرفة عمى االفنية
فػػػي اواويػػػف دور  ن حظػػػ وهػػػذا مػػػا ،  (ٔٚ)االواويػػػفرتفػػػاع والثقػػػؿ الكبيػػػر الػػػذف تحممػػػ  كػػػاف لهػػػا اال

 .   المممكة )قرة سراف (
الحجػارة الكمسػية التػي تميػزت بتحممهػا لممعمار مػف مػادة  موارد الطبيعة  عف ما وفرت فض       

ة اسػػػس ة لمرطوبػػة والميػػػا  فعمػػد الػػػى زيػػادمػػػادة رابطػػة مقاومػػػومػػادة الجػػػص بوصػػفها ،   لمضػػغوط
وزاد مف سمؾ جدراف المباني عمى المهندمة لمتقميؿ مف هبوطها ، تير المباني بالحجارة الضخمة 

اخت فهػػا مػػف مسػػاجد واضػػرحة وحمامػػات بصػػورة عامػػة وربطهػػا بػػالجص ممػػا سػػاعد عمػػى ثباتهػػا 
اد اكثػػر قػػدرة  وقابميػػة فػػي التشػػكيؿ كمػػا اف تمػػؾ المػػو  ا وتحممهػػا احمػػاؿ القبػػة مػػف فوقهػػا ،ومتانتهػػ

 والقولبة لمشكؿ المعقود والمقبب . 
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 اخلامتت 
 :   يعتيعمى ما تقدـ هناؾ جممة استنتاجات توصؿ اليها البحث وتتمثؿ بما  تعسيسا      
مػػػف المؤكػػػد اف بػػػػدايات البنػػػاء وتسػػػقيؼ المبػػػػاني اتسػػػـ بالبسػػػاطة فػػػػي التشػػػكيؿ العمػػػػارف  -ٔ

البنػػاء المحميػة المتػػوافرة لغايػة اف تػػؤدف تمػؾ االبنيػػة وظائفهػا دوف تعقيػػد ، واسػتخداـ مػواد 
ويبدو اف االساليب العمارية في مباني مدينة الموصؿ وعمى مػر العصػور اسػتطاعت اف 
تهضػػـ االنمػػاط واالسػػاليب السػػابقة لهػػا سػػواء مػػف حيػػث تخطػػيط البنػػاء او حجمػػ  او مػػف 

 حيث التنوع في مواد البناء . 
لمعمار اثناء بنائ  مشاكؿ حالت بين  وبيف تطمعات  في انجاز بنػاء متكامػؿ يقػاـو واج  ا  -ٕ

الطبيعػػة بكػػؿ تقمباتهػػا فكػػاف السػػقؼ المائػػؿ الػػذف دعػػـ بروافػػد خشػػبية واعمػػدة مػػف اشػػجار 
النخيػػػؿ حػػػؿ لممحافظػػػة عمػػػى البنػػػاء ، وبعػػػد اف ادرؾ صػػػعوبة الحصػػػوؿ عمػػػى االخشػػػاب 

 مي  ايجاد حؿ لتمؾ المشكمة . لندرتها وال سيما الجيد منها توجب ع
يعد السقؼ االكثر عرضة مف اجزاء البناء لمظروؼ البيئية والمناخية مما جعؿ المعمار   -ٖ

الحمػػػػوؿ لحمايػػػػة المبنػػػى وتػػػػوفير جػػػػو م ئػػػػـ داخمػػػ  وحمايتػػػػ  مػػػػف المػػػػؤثرات  إليجػػػػادجػػػاد 
 الخارجية مف الضغط الحرارف واالشعاع الشمسي . 

تبعػػا لػػذلؾ اسػػاليب التسػػقيؼ ، ويعػػد تخطػػيط البنػػاء اوؿ تتابعػػت افكػػار المعمػػار وتطػػورت  -ٗ
عمؿ يقوـ ب  المعمار ومف شكم  يسػتمد التسػقيؼ مظهػر  وبػاخت ؼ المبػاني وتصػاميمها 
مػػف قصػػور وخانػػات وحمامػػات ومسػػاجد وتيرهػػا تطػػورت نظػػـ التسػػقيؼ واسػػاليبها فكانػػت 

تسػػقيؼ اجػػزاء السػػقوؼ المنحنيػػة مػػف عقػػود واقبيػػة وقبػػاب هػػي حػػؿ توصػػؿ لػػ  المعمػػار ل
 مع اجزاء البناء . يت ءـمختمفة مف المباني وحسب مساحت  وبشكؿ 

ومن  يتخػذ التسػقيؼ شػكم   بفضائ ايقف البناء بفكر  االنشائي اف وظيفة المبنى ارتبطت   -٘
وبمػػا اف مبػػاني مدينػػة الموصػػؿ امتػػازت بػػاخت ؼ فضػػاءاتها لػػذا فػػاف نظػػـ التسػػقيؼ فيهػػا 

ففػػػي المسػػػاجد ذات المسػػػاحات الواسػػػعة سػػػقفت فضػػػاءاتها  تغيػػػرت تبعػػػا لوظيفػػػة المبنػػػى ،
بقبػػاب نصػػؼ دائريػػة مدببػػة ، فػػي حػػيف تطمبػػت المبػػاني الدفنيػػة بفضػػاءات الصػػغيرة اقامػػة 
قبػػاب مخروطيػػة مرتفعػػة ، وجػػاء عنصػػر القبػػاب واالقبيػػة فػػي البيػػوت حسػػب سػػعتها فهػػي 

لي اما في المباني صغيرة منخفضة في الحجرات اما في االواويف فنجدها ذات امتداد طو 
 فنجدها صغيرة متراصة والحمامات فغالبا ما عقدت بقباب منخفضة .     كالسواؽالخدمية 

ادرؾ المعمػػار مػػا وفرتػػ  لػػ  الطبيعػػة مػػف مػػواد البنػػاء عمػػى اخت فهػػا مػػف )حجػػارة كمسػػية   -ٙ
واجػػر وجػػص ... ( فجػػاءت باسػػتعماالت متعػػددة نظػػرا لخصائصػػها االنشػػائية والفيزيائيػػة 

 ت االفكار العمارية والهندسية تتوارد الى ذهن  عند البناء .  فبدأ
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 ملحق

 
 ( صورة مجسمة لدار عثر عمى اسسيا في موق  تل  سونة 1صورة ) 

 عدنان مكيا نشأة وتطور القرية في العراق ، مجمة سومر ( عبد اهلل ، عن  )                
 

 
 ال ضر( اسموب التسقيف في معبد  2صورة )                                   

 ( الصال ي ، واثق اسماعيل ا عمارة ال ضر ،  ضارة العراق ) عن                        
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 سنجار  ( واجية البوابة الجنوبية لمسور في3صورة )

  (  Oates , David , p., 102عن )  

 
 اسكاف بني جنيد مخطط قصر (4صورة )

 العمارة العربية قبل االسالم  ( م مد ، غاز  رجبا عمارة البيت العراقي االسالمي، ندوة) عن 
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 الشعيبةاالمو  في قصر ال( 5صورة )

 العمارة العربية قبل االسالم  ( م مد ، غاز  رجبا عمارة البيت العراقي االسالمي، ندوة) عن
 
 

 
 بقايا اواوين في دور المممكة (  6صورة ) 

 (شبكة المعمومات الدولية / االنترنيت  عن)                         
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 الجام  النور  قبة (  7صورة ) 
 موسوعة الموصل ال ضارية (  عبو ا القباب الوترية ،)   عن                             

 

 
 الجام  المجاىد   قبة ( 8 صورة )      

      عن )عبو ، عادل نجم ا المنشأت المعمارية ، موسوعة الموصل ال ضارية (                  
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 ( القبة الخارجية لضريح ي يى بن القاسم  9صورة )

 موسوعة الموصل ال ضارية ( عبو ،  عن )

 
 بن القاسم  ( القبة الداخمية لضريح ي يى11صورة ) 

 موسوعة الموصل ال ضارية ( عبو ،  عن )                                      
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 ( االسواق المغطاة في الموصل 11صورة )

 (شبكة المعمومات الدولية / االنترنيت عن ) 
 

 
 

  مام الصال يةالقبة في (   12صورة )
 ا  مول البناء في مباني الموصل ...() عن ا م مد،  ىيثم قاسم                          
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 اهلوامش 
                                                 

 .  ٕٓ( ص  ٜٚٛٔ –سميمة : المباني التراثية في مدينة بغداد ، دراسة ميدانية ، ) بغداد ،  عبد الرسوؿ (ٔ)
 .  ٔٙٔ( ص  ٜٜٔٔ – السهيرف ، عاطؼ محارب ، انشاء المباني ) بغداد (ٕ)
اعػداد وتصػنيؼ : يوسػؼ  لسػاف العػرب ، ، جماؿ الديف ابي الفضؿ محمد بف مكـر االنصػارف : ابف منظور  (ٖ)

 .  ٘٘ٔ، ص  ٔج  الت (  –خياط ) بيروت 
 . ٕٖسورة االنبياء ، االية القراف الكريـ :  (ٗ)
 .  ٘سورة الطور ، االية  القراف الكريـ : (٘)
  ٜ٘ٔ٘، ص  ٔ(  ، جٜٙٙٔ –محب الديف محمد مرتضى : تاج العروس )بيروت ، دار صادر  الزبيدف  ، (ٙ)
 . 
 .ٕٖٙ، ص  ٘ابف منظور : لساف العرب ، ج  (ٚ)
 . ٚص  ( ٜٛٚٔ –) دـ   ، مطبعة اوفست الزماف ٘ط يوسؼ : انشاء المباني والمواد االنشائية ، ،  الدواؼ (ٛ)
-يػػات العمػػارة القديمػػة ، منشػػورات المديريػػة العامػػة لمتػػراث والمتػػاحؼ ) دمشػػؽ ابػػراهيـ : مػػواد وتقن،  العميػػرف(ٜ) 

 .   ٔٛٔص ، (  ٕٓٔٓ
نور الديف بف عبػد ا،، العوامػؿ المػؤثرة فػي تشػكيؿ عمػارة  بحث متاح عمى المكتبة االفتراضية عمى الرابط :  (ٓٔ)

 .   ٚٙ ص  .ٕٔٔٓمارس  ، ادف عشرالعدد الح ،  دورية كاف التاريخية ،  والدينية : البيئية القورارة
: المميػػزات والتصػػاميـ المعماريػػة التراثيػػة فػػي الموصػػؿ وتاثيرهػػا عمػػى النمػػو العمرانػػػي  احمػػد قاسػػـ، الجمعػػة  (ٔٔ)

 .  ٖٛٔ( ص  ٜٙٛٔ –، ) الموصؿ  ٙٔالحضرف فيها ، مجمة اداب الرافديف ، ع 
 .  ٓٛٔص  العميرف : مواد وتقنيات العمارة ، (ٕٔ)
 .  ٗٙٔ- ٖٙٔرف ، المرجع نفس  ،  ص السهي (ٖٔ)
 .   ٕ٘( ص  ٜٓٚٔ-، ) القاهرة  ٔفريد : العمارة العربية في مصر االس مية ، م  ،  الشافعي(ٗٔ) 

 (15) Lioyd S &Safar f. : Tell Hassuna .JNES (Journal of Near East Studies ) Vol IV 
,No 4 , 1945 , P . 273 , 274   ( ٔينظر : صورة ) .  

واثػػػؽ : تقنيػػػة التسػػػقيؼ باالقبيػػػة فػػػي العمػػػارة العراقيػػػة القديمػػػة واصػػػمها فػػػي العمػػػارة فػػػي الحضػػػر ،  الصػػػالحي(ٙٔ) 
؛ القبػو وااليػػواف ، العمػارة العربيػػة  ٔٗ-ٓٗ( ص  ٜٜٜٔ –ة ، ) بغػداد والمػدائف ، نػدوة العمػػارة العربيػة االسػػ مي

  .  ٕٔ( ص ٜٜٓٔ-ياء العممي العربي ) بغداد حقبؿ االس ـ واثرها في العمارة بعد االس ـ ، مركز اال
 . ٜ٘، ص  ٖٜٛٔ،  ٕ-ٔ،ج  ٜٖم  سومر ، : نشعة وتطور القرية في العراؽ ،، عدناف مكيعبد ا، (ٚٔ) 
 .  ٕٖٛ -ٕٖٚ ( ص ٙٙٛٔ –: فتوح البمداف ، طبعة بريؿ ) ليدف  احمد بف يحيى بف جابر،  الب ذرف(ٛٔ) 
 .  ٕٖٛص  ، : المصدر نفس  الب ذرف  (ٜٔ) 
محمػػد بػػف جريػػر : تػػارين الرسػػؿ والممػػوؾ ، ، ابػػو جعفػػر ؛ الطبػػرف  ٖٚٗ، ص المصػػدر نفسػػ  الػػب ذرف  : (ٕٓ) 

 .  ٗٗ-ٖٗ (  ص ٜٚٚٔ -، دار المعارؼ ) القاهرة ٗتحقيؽ محمد ابو الفضؿ ابراهيـ ، ط
 .  ٕٕٖالجمعة : المميزات والتصاميـ المعمارية التراثية ، ص (ٕٔ) 
،  ٖ، ج   (    6891  –                                                                    احمد بن محمد : نفح الطيب في غصن االندلس الرطيب ، دار الفكر ) بيررت    ،       المقري (ٕٕ) 
 .  ٕٖٗ ص
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                       تحقيػػؽ : محػػي الػػديف محمػػد   ،                    باخبػػار دار المصػػطفى            وفػػاء الوفػػا                             ، نػػور الػػديف عمػػي بػػف احمػػد :          السػػمهودف  (ٖٕ) 

    .    ٖٗ  ص   ،   ٖ  ج       الت ( ،   –                                                    عبد المجيد ، دار الباز لمنشر والتوزيع ) مكة المكرمة 
 –) بغػػداد  ٖٙالتنقيػػب فػػي البوابػػة الشػػمالية " ، مجمػػة سػػومر ، ع  –الصػػالحي ، واثػػؽ اسػػماعيؿ : "الحضػػر  (ٕٗ) 

 ( . ٕينظر صورة ).  ٜٛٔ،  ٛ٘ٔ( ، ص  ٜٙٛٔ
كػـ ، وهػو مػف المواقػع ٕٕادية الجزيرة وتقع اط لها جنوب تربي بمدة القيارة بػب يقع الموقع في شماؿ شرقي  (ٕ٘) 
ة لتماثػػؿ وتشػػاب  البقايػػا البنائيػػة فيػػ  مػػع مدينػػة الحضػػر مػػف حيػػث اسػػتخداـ مػػواد البنػػاء مػػف الحجػػر الكمسػػي المهمػػ

المهنػػدـ والجػػص فػػي االقسػػاـ السػػفمى مػػف الجػػدارف واسػػتخداـ المػػبف والطػػيف فػػي االقسػػاـ العميػػا فضػػ  عػػف االعمػػدة 
ؿ : تنقيبػات خربػة جدالػة ، مجمػة سػومر ، ص والمداخؿ المزورة المزودة بالمزاتؿ  . ينظر : ابػراهيـ : جػابر خميػ

ٕٓ٘  ،ٕٓٚ  . 
 (26) Oates , David : Studies in the Ancient History of northern Iraq , (London – 1968) 
p., 99 .  ( ٖصورة رقـ )ينظر  

  .  ٕٙٓ، ص  ٕالسمهودف : وفاء الوفا ، ج  (ٕٚ) 
 .    ٔٗ-ٓٗالصالحي : تقنية التسقيؼ باالقبية ، ص  (ٕٛ) 
، (ٖٜ٘ٔ -البمداف ، دار احياء التراث العربػي )بيػروت  : معجـ، شهاب الديف ابو عبد ا، ياقوت  الحموف  (ٜٕ) 
،  (ٜ٘ٙٔ -في التارين ، دار صادر )بيروت  : الكامؿ ، عز الديف ابي الحسف  ابف االثير ؛  ٖٕٕ، ص  ٘ج
فػػػػي العهػػػػديف الراشػػػػدف واالمػػػػوف ، مطبعػػػػة جامعػػػػة  : الموصػػػػؿ، عبػػػػد المػػػػاجود احمػػػػد ؛ السػػػػمماف  ٖ٘، ص  ٕج

 .  ٘٘، ص  (  ٜٓٛٔ –الموصؿ ) الموصؿ 
 –فػػػي معرفػػػػة االقػػػاليـ ، مطبعػػػػة بريػػػؿ ) ليػػػػدف  : احسػػػف التقاسػػػػيـ ، شػػػمس  الػػػػديف ابػػػي عبػػػػد ا،  المقدسػػػي (ٖٓ) 

 .     ٛٗ، ص (ٜٙٓٔ
ريف الػػى سػػوؽ االربعػػاء ثػػـ الػػى سػػوؽ يمتػػد قصػػر المنقوشػػة مػػف سػػوؽ القتػػابيف الػػى الشػػارع المعػػروؼ بالشػػعا(ٖٔ) 

ابي زكريػا محمػد . ينظر : االزدف :  الحشيش ،  وقد عرؼ هذا القصر الحقا بػ) قصر الحر بف يوسؼ االموف (
 .  ٙٗٔ،  ٘ٗٔ،  ٕٗ، ص  ٕ، ج ( ٜٚٙٔ –، تحقيؽ : عمي حبيبة ) القاهرة : تارين الموصؿ  بف اياس 

ديالى . ينظر محمد ، تازف رجب : عمارة البيػت العراقػي االسػ مي " يقع القصر عمى النهرواف في منطقة  (ٕٖ) 
ذو الجنػػاحيف والفنػػاء المكشػػوؼ "، العمػػارة العربيػػة قبػػؿ االسػػ ـ واثرهػػا فػػي العمػػارة بعػػد االسػػ ـ ، مركػػز االحيػػاء 

   ( . ٗينظر صورة )  .  ٖٔص(  ٜٜٓٔ –العممي العربي ) بغداد 
الشػػعيبة فػػي منطقػػة البصػػرة " نػػدوة دور البصػػرة فػػي التػػراث العربػػي  ، مركػػز الجمعػػة : " القصػػر االمػػوف فػػي  (ٖٖ) 

 ( .٘ينظر صورة )    . ٗ( ص  ٜٓٛٔ –البصرة  –احياء التراث ) بغداد 
     . ٛ٘ٔ، ص  ٕ، ج، المصدر السابؽ  االزدف (ٖٗ) 
لمػدخؿ واالخػر المخػرج هي بناء ازج  مف اجر او حجػارة فضػائها مسػتطيؿ مفتػوح الجػانبيف ، احػدهما يمثػؿ ا (ٖ٘) 

 ،ب الػػديف محمػػد مرتضػػى:  تػػاج العػػروسر : الزبيػػدف : محػػمغطػػاة بسػػقؼ معقػػود لتغطيػػة الطػػرؽ والػػدهاليز . ينظػػ
عبد الجبػار محمػد : بعػض مظػاهر البنػاء فػي ،  ؛ جرجيس  ٕٖٛٗ، ص  ٔج( ٜٙٙٔ –)بيروت ، دار صادر 

 .      ٕٓٔ( ص  ٜٛٚٔ – ) الموصؿ ٕٗمنطقة قاعدة الجزيرة ، مجمة التراث الشعبي ، ع
     . ٙٗٔ ، ص  ٕاالزدف : تارين الموصؿ ، ج (ٖٙ) 
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ص ، (  ٕٜٛٔ -يوسؼ : تػارين فػف العمػارة العراقيػة فػي مختمػؼ العصػور ، دار الرشػيد ) بغػداد  ،  شريؼ(ٖٚ) 
 .     ٔٗ-ٓٗ؛ الصالحي : تقنيات ، ص ٚٚٔ
 ؿ العصور االس مية ، اطروحة دكتورا  في االثػار محمد ، هيثـ قاسـ : حموؿ البناء في مباني الموصؿ خ (ٖٛ) 

القبػو سػقؼ معقػود كػاف يعمػؿ بطػريقتيف : االولػى قبػو يمتػد . و  ٘٘( ص  ٕٕٔٓ –االس مية ) جامعػة الموصػؿ 
بطوؿ قاعة او ايواف ، والثانية مجموعة عقػود متتاليػة تعتػرض امتػداد فضػاء البنػاء ويعقػد مػا بػيف كػؿ عقػديف بقبػو 

 .       ٗٙٔص  ، : المرجع السابؽ الشافعي العقديف الذيف يحصران . ينظر: فوؽ قمة يرتفع مركز  
ماجػػػد عبػػػد ا،: مػػػف اسػػػاليب التسػػػقيؼ القديمػػػة فػػػي محافظػػػة نينػػػود ، مركػػػز احيػػػاء التػػػراث العممػػػي ، الشػػػمس (ٜٖ) 

 .      ٗ، ص  ٜٛٛٔالعربي ، بحث مقدـ لندوة دور الموصؿ في التراث الشعبي ، 
ـَ المَّػَبُف َتَغيَّػَرْت راِئَحتُػ .        الشخيـ  (ٓٗ ) ْمُت  َتْشخيما . وأْشػَخ ، إذا َفَسَد، وَشخَّ ـُ َ ُ    في المغة تاتي مف َشُخـَ ومنها شخـ الطَّعا  ِ    ْ  َ َّ  َ  َ  ُ  ََّ     َ َ  ْ           ْ  َ   ُ ْ َّ  َ     َ َ  َ       ُ  َّ               َ ُ  َ                  

َ  ُ                                                                        وَشػػػَعٌر أْشػػػَخـُ أف أْبػػػَيُض.  وممػػػا ال شػػػؾ فيػػػ   اف الداللػػػة الثانيػػػة هػػػي اقػػػرب الػػػى المعنػػػى حيػػػث اف مػػػادة الجػػػص   ْ      ُ َ  ْ    ٌ  َ  َ  
               اغ مف الداخؿ .                                  البيضاء هي مادة الم ط لجدراف الفر 

   .    ٖ٘ٗ   ،ص   ٖ       د ت( ج–                                                                    الفيروز آبادف ، محمد بف يعقوب : القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة) بيروت  
 هػ ٖٖٔحوادث سنة  ٛٗٔاالزدف : تارين الموصؿ ، ص   (ٔٗ)
 . ٖٖٔ( الجمعة : " المميزات والتصاميـ المعمارية" ، ص ٕٗ)
 –يؽ العاـ ،  العمائر السكنية في مدينة الموصػؿ ، ) الموصػؿ مكتب االنشاءات الهندسي :  نماذج مف التوث (ٖٗ)   

 .  ٛ( ، ص ٕٜٛٔ
 .  ٖٖٔ( الجمعة : " المميزات والتصاميـ المعمارية"  ، ص ٗٗ)
 . ٛ(  مكتب االنشاءات الهندسي :  العمائر السكنية ، ص ٘ٗ)
   ٕٙٛ ارين الموصؿ ، ص: تمذاني ( .ينظر: االزدف(  شيد فوؽ هذ  القنطرة مسجد ) عمي بف الحسف الهٙٗ)

( ، ٜٜٚٔ –ابف حوقؿ : ابو القاسـ محمد بف عمي النصيبي ، صورة االرض ، مكتبة الحياة ، ) بيروت   (ٚٗ)
 ( .ٙينظر صورة ).  ٜٖٔ؛ المقدسي : احسف التقاسيـ  ، ص  ٜٗٔص 
ئية ، مطبعة المجمع العممي ) والبي حنا : البيئة وسموؾ بعض المواد االنشائية ، وقائع ندوة العمارة،  بقاعيف  (ٛٗ)

 .  ٙٗ( ص ٖٕٓٓ –بغداد 
                                                             : ديواف السرف الرفاء الكندف الموصمي )القاهرة ، مكتبة المقدسػي         الكندف       السرف      احمد       الحسف     أبي   :         الموصمي  (ٜٗ)
    .    ٖٙ  ،     ٖٓ     ، ص    ٔ      ( ، ج    ٖٜٙٔ  –

تتسػػـ بػػالقوة والمطاوعػػة فػػي  فاالحجػػار تتواجػػد بهيئػػة قطػػع تيػػر مهندمػػة تعػػرؼ بػػػ)االحجار الكمسػػية ( مادتهػػا  (ٓ٘)
. فض  عف انها مواد قميمة التػاثر باالمطػار الف مػادة  العمؿ مما مكف المعمار التحكـ بها في تصاميم  العمارية 

الجير فيها تمتاز بمقاومتها لمرطوبة والمموحة والميا  كما تتصؼ برداءة توصيمها لمحرارة مف جهة وقابميتهػا الكبيػرة 
رضػػا : االبنيػػة الحجريػػة وتقنيتهػػا فػػي العمػػارة العربيػػة ، الهاشػػمي  . ينظػػر :  مػػف جهػػة اخػػرد عمػػى االحتفػػاظ بهػػا

؛ عبد الرزاؽ : مراحؿ تطور المواد االنشائية في  ٚ٘( ص  ٜٜٓٔ –القديمة ، ندوة العمارة قبؿ االس ـ ) بغداد 
  ٙٗ؛ بقاعيف : البيئة وسموؾ ص  ٕٕ٘العراؽ القديـ   ص 

وفيات االعياف وانباء ابناء الزماف ، تحقيؽ : احساف عباس ، :  و العباس شمس الديف احمداب،  ابف خمكاف (ٔ٘)
 .   ٕٙٛ ،ٕٙٚ، ص ٘ج، (  ٜٚٛٔ –دار صادر ، ) بيروت 

 .  ٜٖٙ، ص  ٜابف االثير : الكامؿ  ، ج  (ٕ٘)
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 –صادر ) بيروت في عهد الدولة االتابكية ، تحقيؽ : عبد القادر طميمات ، دار لباهر ابف االثير : ا (ٖ٘)

 .   ٚٚ، ص ( ٜٚٚٔ
-جبير ، دار الكتاب المبناني ، دار الكتاب المصرف : رحمة ابف  جبير ، ابي الحسف محمد بف محمدابف  (ٗ٘)

 .  ٖٛٔ؛ الجمعة احمد قاسـ : المميزات المعمارية ، ص  ٙٔ، ص  ٜٗٙٔ
فػػػي االردف ، نمػػػاذج مختػػػارة ، جامعػػػة  دويكػػػات ، جمانػػػة سػػػالـ : دراسػػػة نظػػػاـ التسػػػقيؼ فػػػي العمػػػارة االمويػػػة (٘٘) 

 .         ٙٗص  ( ،  ٕٔٓٓ –اليرموؾ ) االردف 
 .         ٓٛص محمد ، هيثـ قاسـ : حموؿ البناء  (ٙ٘) 
 .  ٖٔٔ، ص  ٘ابف خمكاف : وفيات االعياف ، ج (ٚ٘)
 .  ٙٔابف جبير  : رحمة   ، ج  ، ص   (ٛ٘)
(  ٕٜٜٔ –سوعة الموصؿ الحضارية ، دار الكتب ) الموصؿ : المنش ت المعمارية ، مو   عادؿ نجـ عبو (ٜ٘)
 .   ٕٛٛ، ص  ٖج

الجمعة : المعالجات االنشائية لمباني مدينة الموصؿ خ ؿ العصور العربية االس مية ، مجمة اداب الرافديف  (ٓٙ)
 .   ٕٔ، ص  (  ٕٗٓٓ –) الموصؿ  ٜٖ، ع 
 .   ٜٕٛ، ص  ٖ: المنش ت المعمارية ، ج  عبو (ٔٙ)
 ( .ٚينظر صورة ).   ٜٕٛ، ص  ٖ، ج المرجع نفس :   عبو (ٕٙ)
 .   ٜٕٛ، ص  ٖ، ج المرجع نفس :   عبو (ٖٙ)
(  ٜٔٚٔ –، ) بغداد  ٕ-ٔ، ع المجاهدف في الموصؿ ، مجمة سومر التوتونجي : نجاة يونس : الجامع (ٗٙ)
 ( .ٛينظر صورة ) .  ٖٜٔص 
 ( .ٓٔ( و)ٜورة )ينظر ص .  ٕٔ٘الجمعة : الدالالت العمارية ، ص (٘ٙ)
؛ مكتب  ٕٕ٘( ، ص  ٜٜٓٔ –المدينة االس مية ) عالـ المعرفة ، الكويت  عثماف ، محمد عبد الستار ، (ٙٙ)

 ( .ٔٔينظر صورة ) .  . ٚ، ص ٕ( ج ٜٜ٘ٔ –االنشاءات الهندسي ، العمائر الخدمية ) الموصؿ 
 .  ٕٔ٘الجمعة : الدالالت المعمارية ، ص  (ٚٙ)
ـ ( وعرفػت فيمػا بعػد بحمػاـ اميػر المػؤمنيف ٘ٗٚهػػ/ ٕٛٔالػى حمػاـ عرفػت بحمػاـ الجػداليف ) يشػير االزدف  (ٛٙ) 

الستحماـ الخميفة مرواف بف محمد اخر خميفة اموف فيها . كما  كاف السػماعيؿ بػف عمػي بػف عبػد ا، عػـ الخميفػة 
ظػر : االزدف : تػارين ـ ( والي الموصؿ حماـ عرفت ب  في سوؽ الطعػاـ . ينٔ٘ٚهػ/ ٖٗٔالمنصور العباسي ) 

 .  ٘ٚ،  ٗٚ،  ٓٚالموصؿ ، ص 
  ( .ٕٔينظر : صورة ) (ٜٙ) 
 .         ٚٗص  دويكات ، المرجع السابؽ،   (ٓٚ) 
 .  ٙٙص ، لمباني انشاء االسهيرف ،  (ٔٚ)
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