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هٍئت انخحشٌش
أ.د .عهً ٌبعني اجلبىسي

سئٍظ انخحشٌش
أ.د .صفىاٌ عبيً ععٍذ انشفبعً

أ.و.د .فٍبٌ يىفك سشٍذ انُعًًٍ

َبئب سئٍظ انخحشٌش

عكشحري انخحشٌش
األعضبء

أ.د .عبيش عبذاهلل جنى اجلًٍهً
ُ
أ.و.د .صهري ضٍبء ععٍذ انشفبعً

أ.و.د .عبذ انعضٌض انٍبط عهطبٌ اخلبحىًَ

اذلٍئت االعخشبسٌت
أ.د .هبشى حيٍى ادلالح

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .غبصي سجب زلًذ

أعخبر

جبيعت بغذاد

أ.د .عبذ انىاحذ رَىٌ

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .جضٌم عبذاجلببس اجلىيشد

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .رَىٌ ٌىَظ انطبئً

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .عببط احلغًٍُ

أعخبر

جبيعت انمبدعٍت

أ.د .يُزس عهً عبذادلبنك

أعخبر

جبيعت بغذاد

لىاعذ انُشش يف اجملهت
ٌ شرتط اٌ ٌكىٌ انبحث ضًٍ االخخصبصبث انخً حعىن بهب اجملهت
ٌ شرتط عهى انببحث االنخضاو ببدلىضىعٍت و ادلُهج انعهًً يف انبحث و
انخحهٍم و اٌ ٌهخضو بششوط انبحث انعهًً يٍ حٍث انخبىٌب و اعخعًبل
اذلىايش و االشبسة اىل ادلصبدس و ادلشاجع وفك طشٌمت يُهجٍت و احذة و يف
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
ً
ٌ شفك يف بذاٌت انبحث يهخصب ببنهغت االَكهٍضٌت عهى اٌ ال ٌضٌذ عذد كهًبحه
عهى  751كهًت
ٌ شرتط اٌ ال ٌكىٌ انبحث لذ َشش او لبم نهُشش يف اي دوسٌت عهًٍت داخم
انعشاق او خبسجه
ٌ شرتط عهى انببحث اٌ ال حخجبوص عذد صفحبث حبثه عٍ  15صفحت
ٌ شرتط يف انبحث اٌ حكىٌ ادلشبهذ و االشكبل انفٍُت ادلشفمت فٍه عبنٍت اجلىدة
 اصىل انبحث ادلمذيت اىل اجملهت ال حشد او حغرتجع عىاء َششث او مل حُشش
 حعخًذ اجملهت يبذأ انخًىٌم انزاحً وحتذد اجىس انُشش يف ضىء االععبس
انغبئذة

ثبج احملخىٌبث
الصفحة

اسم الباحث

العنوان

أ-ج

أ.د .خبثر خًٍٍ إثراهٍُ

ٔعً اٌشهٍذ اٌذوتىر عبدي عبرف فتحً اٌّعبضٍذي
6142 – 4791

4

أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري
رئٍس هٍئخ اٌتحرٌر

تىطئخ

47-6

أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري

ِىتجخ آشىرثبٍٔجبي  :اٌّبضً واٌحبضر
bīt țuppi ša Aššur-bān-apli

17-61

أ.د .صفىاْ سبًِ سعٍذ

إِخفبلبد ٍِىن ثالد آشىر اٌعسىرٌخ

91-01

أ  . َ .د  .سبٌُ ٌحٍى اٌدجىري

اٌهّسح فً اٌٍغخ االوذٌخ  -دراسخ صىتٍخ

76-94

ا.َ.د احّذ زٌذاْ اٌحذٌذي

اٌدٍش االشىري واٌعىائك اٌّبئٍخ ( 246 -744ق)َ.

441-79

أ .َ.د فٍبْ ِىفك رشٍذ إٌعًٍّ

اسبٌٍت اٌتسمٍف وتطىرهب فً ِجبًٔ ِذٌٕخ اٌّىصً خالي
اٌعصىر االسالٍِخ

499-440

أ َ.عثّبْ غبُٔ ِحّذ

أسٍىة اٌخطبة فً رسبئً ِٓ اٌعصر اَشىري اٌحذٌث
( )246-744قَ.

404-491

أ .َ.حسٍٕٓ حٍذر عجذ اٌىاحذ

اٌتىوٍذ فً اٌٍغخ األوذٌخ

492-406

أ .َ.خبٌذ عًٍ خطبة اٌدجىري

ِذٌـٕخ وـــبر -تىوٍتًٕٔ -ـىرتب فـً ضــىء ٔتبئح اٌتٕمٍجبد
واٌّصبدر اٌّسّـبرٌـخ

619-499

د .خٍف زٌذاْ اٌحذٌذي

ِراسٍُ اٌذفٓ اٌٍّىً اٌحثً خالي األٌف اٌثبًٔ قَ.

642-611

دٌ .بسر خبثر خًٍٍ

عمىد إٌدبر غٍر ِٕشىرح ِٓ عهذ اٌٍّه اٌجبثًٍ سّسى-إٌٍىٔب
ِٓ ِذٌٕخ ثٍىبسً

د .هبٌخ عجذ اٌىرٌُ سٍٍّبْ اٌراوي

اٌجعذ اٌىالعً فً تدسٍذ هٍئخ اٌٍّه اٌجبثًٍ حّىراثً عٍى
ِٕحىتبته

629-691

د .رؤك خٕذي صجري

ظبهرح اإلثذاي فً اٌٍغتٍٓ األوذٌخ واٌعرثٍخ -دراسخ ِمبرٔخ

629-621

َ ِ .حّىد حبِذ احّذ اٌّعّبري

ٔص أوذي لذٌُ غٍر ِٕشىر ٌحبوُ خذٌذ ِٓ ِذٌٕخ أوِب

699-647

949-621

َ .احّذ ٍِسر فبضً

991-941

َ .غسبْ ِرداْ حدً إٌدبرّي

911-994

عجذ هللا أٍِٓ أغب

دالٌخ األفعبي فً ِضبٍِٓ اٌصٍغ اٌتبرٌخٍخ ِٓ اٌعصر اٌجبثًٍ
اٌمذٌُ
األصبٌخ واٌتأثٍر فً فٓ اٌسخرفخ إٌجبتٍخ ثٍٓ اٌعراق وِصر
اٌمذٌّخ دراسخ ٌّٕبرج ِٕتخجخ
لصخ (ِعدسح) إٌجً ٌىٔس ( )دراسخ تحٍٍٍٍخ ورؤٌخ
عصرٌخ فً أِبوٓ وزِٓ وِسبر أحذاثهب؟!

نعي
الشهيد الدكتور عادل عارف فتحي المعاضيدي
6142 – 4791

فغؼذ االسشح اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟوٍ١خ االصبس ثغبِؼخ اٌّٛصً  ،ثبسزشٙبد اٌذوزٛس ػبدي
ػبسف اصٕبء ػٍّ١بد رحش٠ش ِذٕ٠خ اٌّٛصً ِٓ داػش ٚ .لصخ اسزشٙبدٖ رض١ش ػٕذ اٌّشء االسٝ
ٚاٌحضْ ٚاالٌُ ٍِٚ ،خصٙب اْ صبسٚخب سمظ ػٍ ٝث١ذ لش٠ت ِٓ ِسىٕ ُٙثح ٟاٌحذثبء ثأ٠سش
اٌّٛصً  ،ف ٟاٌسبػخ اٌخبِسخ ِٓ فغش اٌضبٌش ٚاٌؼشش ِٓ ٓ٠شٙش رشش ٓ٠اٌضبٔ 6106 ٟفأٔسً
ػبدي ِٓ فشاشٗ  ،د ْٚاْ ٠ؼشف ثٗ احذ ِٓ ػبئٍزٗ اٌّىٔٛخ ِٓ صٚعخ ٌٚٚذٚ ، ٓ٠لجً اْ ٠صً
ِىبْ سمٛط اٌصبسٚخ  ،سمظ اٌضبٔ ٟثٕفس اٌّىبْ ٚ ،شجذ إٌبس ف ٟرٌه اٌج١ذ  ،صُ سمظ اٌضبٌش،
فأصبثذ شظ١خ ِٕٗ ف ٟسبلٗ ٚلغؼذ ٚس٠ذٖ ٚ ،فمذ ٚػ ٗ١ف ٟاٌحبي  ،فحبٌٚذ صٚعزٗ اٌغج١جخ
اسؼبفٗ ِٚب٘ ٟاال دلبئك ٚفبسق اٌح١بح ٚ .دفٓ ػصش رٌه اٌ َٛ١فِ ٟمجشح ػبئٍزٗ ف ٟاٌّٛصً .
لصخ اسزشٙبد ػبدي فٙ١ب ِشٙذ ِأسبِ ٞٚحضْ رس ً١ػٍ ٗ١اٌؼٚ ، ْٛ١رزصبػذ أفبط
اٌشغ٠ٚ ، ْٛصبة وً ِٓ شب٘ذ اٌحذس أ ٚسّؼٗ ِٓ اٌز٠ ٓ٠ؼشف ، ٗٔٛثأٌُ اٌّص١جخ اٌز ٟرفغشد
ٌٙب اٌمٍٛة .
ٚاٌذوزٛس ػبدي ػبسف ِٓ ِٛاٌ١ذ ِذٕ٠خ اٌّٛصً ف 4 ٟوبٔ ْٛاٌضبٔٚ ، 0974 ٟاٌزٔ ٟشأ
فٙ١ب ٚ ،رؼٍُ فِ ٟذاسسٙب ٚ ،عبِؼزٙب ٚ ،حص ٌٗٛػٍ ٝشٙبدح اٌجىبٌٛسٛ٠ط ف ٟلسُ االصبس ثىٍ١خ
ا٢داة ٌٚ .غّٛحٗ اٌؼٍّ ٟشذ سحبٌٗ اٌِ ٝذٕ٠خ ثغذاد ٌ١ذسط االصبس االسالِ١خ ثغبِؼزٙب ٚ .ثؼذ
سٕز ، ٓ١اوًّ ػبدي دساسزٗ ٚحصً ػٍ ٝشٙبدح اٌّبعسز١ش ػبَ  6116ػٓ سسبٌزٗ اٌّٛسِٛخ
(( اٌٛاعٙبد اٌفٕ١خ ٚاٌؼّبس٠خ ٌٍذٚس اٌزشاص١خ ف ٟاٌّٛصً )) .
أ

ػبد ػبدي اٌ ٝاٌّٛصً ٚ ،أٌزحك ثغبِؼزٙب ٌزذس٠س ِبدح األصبس اإلسالِ١خ ف ٟلسُ األصبس .
اال أْ عّٛحٗ ٌُ ٠زٛلف ِٚ .ب أْ فزحذ دساسخ اٌذوزٛساٖ ف ٟاٌغبِؼخ رارٙب  ,رمذَ ػبدي ٚلجً
ف ٟاٌؼبَ  َٛ٠ , 6119أصجحذ ٌألصبس وٍ١خ  ٟ٘ٚ ,أٚي وٍ١خ ف ٟاٌغبِؼبد اٌؼشال١خ .
وٕذ ِٙٛ٠ب أدسط ِبدح (ػّبسح ششق اٌؼبٌُ اإلسالِ )ٟاٌز ٟوبْ ِٕٙغٙب ِىشسب ٌذساسخ
اٌج١ئخ اٌغغشاف١خ ٌٍجٍذاْ اٌٛالؼخ ف ٟرٍه األصمبع  ,ثؼذ أْ شٍّزٙب اٌفزٛحبد اإلسالِ١خ ِٚ ,ب رجمٝ
فٙ١ب ِٓ ػّبساد ِضً اٌّسبعذ ٚاٌّشب٘ذ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّجبٔ. ٟ
وبْ ػبدي ٠ذسط اٌؼّبسح اإلسالِ١خ ف ٟإٌٙذ ثشغف وج١ش ٌّٚ ,سذ أْ ٌذ ٗ٠سغجخ ػبٌ١خ
اْ ٠خزص ف ٟس٠بصرٙب  ,السّ١ب ٚأْ ٘زا اٌّٛضٛع ٠ ٌُ ,ىٓ فِ ٗ١خزصب ف ٟألسبَ األصبس
ثغبِؼبد اٌؼشاق .
ٚثؼذ أْ أعزبص ػبدي اٌسٕخ اٌزحض١ش٠خ ثزفٛق ٔ ,سجزٗ وٍ١خ األصبس ألوِ ْٛششفب ػٍٝ
أعشٚحزٗ اٌّٛسِٛخ (( خصبئص ػّبسح اٌّسبعذ ف ٟإٌٙذ خالي اٌؼصش اٌّغ ٌٟٛحزٙٔ ٝب٠خ
ػصش شبٖ عٙ١بْ ٘ 0169-936غش٠خ\. )) َ 0658-0566
رحٛي رسغ ً١ػبدي اٌ ٝاألسزبر اٌذوزٛس أحّذ لبسُ اٌغّؼخ ١ٌ ,ز ٌٝٛاألششف ػٍٝ
أعشٚحزٗ  ,حّٕ١ب أصجح ظشفٗ ِٕبسجب ,اال أْ ػبدي ثمِ ٟزٛاصال ِؼ. ٟ
الزضذ اٌّصٍحخ اٌؼٍّ١خ أْ ٠سبفش ػبدي اٌ ٝإٌٙذ ٚػٍٔ ٝفمزٗ اٌخبصخ ١ٌ ,جحش فٟ
اٌّسبعذ ٚربس٠خٙب ٚػّبسرٙب ِٛٚاد اٌجٕبء ٚ .أِضٕ٘ ٝبن أشٙشا حز ٝأٔغض اٌّٙبَ اٌّغٍٛثخ
ِٕٗٚ .ػبد ػبدي اٌ ٝاٌّٛصً ِٚ ,ؼٗ إٌزبئظ اٌز ٟرٛصً اٌٙ١ب ٚ .عٍت ػٕ١بد ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ
وبٔذ ِسزخذِخ ف ٟأثٕ١خ اٌّسبعذ اٌز ٟوبْ ػبدي ٠جحش ػٕٙب  ,وّب عٍت ِؼٗ اٌّصبدس ٚاٌىزت
ٚاٌجحٛس غ١ش اٌّزٛفشح فِ ٟىزجبرٕب .
أٔغض ػبدي أعشٚحزٗ ٚ ,لذِٙب اٌ ٝاٌىٍ١خ ٚ ,شىٍذ ٌغٕخ ػٍّ١خ ٌّٕبلشزٙب ٚ ,وٕذ سئ١سب
ٌٙبِّٚ .ب ٠غت روشٖ  ,أْ اٌٍغٕخ أشبدد ثبٌغٛٙد اٌؼٍّ١خ اٌّضٕ١خ اٌز ٟثزٌٙب اٌجبحش ٚ ,اٌزفشد
ف٘ ٟزا اٌزخصصٚ .أٚصذ ِٕحٗ شٙبدح اٌذوزٛساٖ ثذسعخ اِز١بص  ,وّب اٚصذ أ٠ضب عجغ
األعشٚحخ ػٍٔ ٝفمخ اٌغبِؼخ ألصبٌخ ِؼٍِٛبرٙب .
٘ىزا وبْ اٌّشح َٛػبدي ِإ٘ال ٌزٍه اٌذسعخ اٌشف١ؼخ  ِٓٚ .اٌغبٔت األخش ػشفزٗ ػٓ
لشة ,ف ٛٙوض١ش اٌزّسه ثبٌمٚ , ُ١ثبألِبٔخ ٚ ,إٌضا٘خ ٚاالسزمبِخ ٚاإل٠ضبس ٚ ,أٔٗ ال ٠حت اْ ٠زوش
أِبِٗ أحذ ثسٛء ٚ ,أٔٗ ر ٞسىٚ , ْٛلٍ ً١اٌىالَ ٚ ,اثزسبِزٗ ال رفبسلٗ  ,حٍّ١ب  ,سٍ ُ١اٌمٍت ,
فس١ح اٌصذس  ,وض١ش اٌزٛوً ػٍ ٝاهلل ف ٟوً شإ. ٗٔٚ
سعً عّغ ٘زٖ اٌخصبي اٌىشّ٠خ ٚ ,ثغبٔجٙب ِىبٔزٗ اٌؼٍّ١خ ٚ ,فٛلٙب سمظ ش١ٙذا ٚثٕ١زٗ
ئغبصخ ع١شأٗ  ,فأِزضط ِذاد لٍّٗ ثذِٗ إٌم , ٟفغضاؤٖ ػٕذ سثٗ اٌىش ُ٠اٌشح , ُ١أْ ٠ىِٓ ْٛ
أً٘ اٌفشدٚط األػٍ ٝثأرٔٗ رؼبٌ. ٝ

ب

سزجم ٝروش ٜاٌش١ٙذ اٌذوزٛس ػبدي ػبسف ٚس١شرٗ خبٌذح فٚ ٟعذاْ وً ِٓ ػشفٗ
ٚصاٍِٗ ٚ .أْ فمذٖ ثٙزٖ اٌغش٠مخ اٌّأسب٠ٚخ خسبسح فبدحخ ألسشرٗ ٚعبِؼزٗ ِٚذٕ٠زٗ ٚػشالٗ ٚ ,اْ
ِأصشٖ األخالل١خ  ,سزجمِ ٝؼٕ١ب ٌألع١بي اٌمبدِخ .
سحُ اهلل ػبدي أثب ٛ٠سف ٚػجذ اٌشحّٓ ٚأسىٕٗ فس١ح عٕبرٗ ٚ ,اٌ ُٙػبئٍزٗ ٚرٚ ٗ٠ٚصِالءٖ
اٌصجش ٚاٌسٍٛاْ .

ئٔب هلل ٚئٔب اٌ ٗ١ساعؼْٛ

أ.د .عبثش خٍ ً١ئثشاُ٘١
األسزبر اٌّزّشط
ف ٟوٍ١خ األصبس -عبِؼخ اٌّٛصً

ج

توطئة
أ.د .علي يبسين الجبوري
رئيس هيئة التحرير
رطو ٍجيخ آصبر اىزافذ ِٝثؼذدٕب اىضبىش ثؼذ اّقطبع داً صالس طْ٘اد ػجبف شيذ اىحٞبح اىؼيَٞخ ٗاىضقبفٞخ
ٗاالجزَبػٞخ ٗاالقزصبدٝخ إضبفخ اى ٚاىذٍبر اىذ ٛحو ثَذْٝخ ٗجبٍؼخ اىَ٘صو قجو ٗاصْبء رحزٝزٕب.
فقذ دٍزد مبفخ اىَ٘اقغ االصزٝخ اىشبخصخ اىقذَٝخ ٍْٖب ٍضو ميخَّ٘ /زٗد ٗط٘ر ّٗ ْٙ٘ٞث٘اثبرٖب
ٗمذىل ٍحز٘ٝبد اىَزحف اىحضبرٗ ٛخبصخ رَبصٞو ٍي٘ك ٗطذّخ ٗمزجخ ٍَينخ اىحضز .اٍب االصبر غٞز
اىشبخصخ فززَضو ثزو اىْجّ٘ٝ ٜض ٗحجٌ اىذٍبر اىذ ٛحو ثبىجبٍغ أٗال ٗاالّفبق اىز ٜحفزد ف ٔٞثشنو ٍْظٌ
ٍٗذرٗص قجو اىشزٗع ثزذٍٞزٓ ٍِ اجو طزقخ قصز اىَيل االش٘ر ٛاطزحذُٗ اىذ ٛىٌ رَزذ اىٍ ٔٞؼبٗه
اىجؼضبد االجْجخ فٍْ ٜزصف اىقزُ اىزبطغ ػشز ،فضال ػِ ٍؼبىٌ اىَذْٝخ اإلطالٍٞخ ٍِ ج٘اٍغ ٗمْبئض
ٗادٝزح ٍٗشاراد دْٞٝخ ٝقف ػي ٚرأطٖب اىجبٍغ اىْ٘ر ٛثَْبررٔ اىحذثبء.
ٗػي ٚاىزغٌ ٍِ اىصؼبة فقذ اررأد ٕٞئخ رحزٝز اىَجيخ اطزئْبف صذٗرٕب ٗدػ٘ح مو اىَؤطظبد
االمبدَٞٝخ ٗاىؼيَٞخ اىز ٜرؼْ ٚثزبرٝخ ٗاصبر ٗحضبرح ثالد اىزافذ ِٝىيَظبَٕخ أٍال ف ٜاثزاس دٗر ٗرٝبدح
االق٘اً اىز ٜطبَٕذ ف ٜثْبء ٕذٓ اىحضبرحٗ .رٖذف اىَجيخ ىْشز مو ٍب ٕ٘ جذٝذ ٍِ امزشبف آصبر ٛط٘آءا
مبُ ٍبدٝب مبىفخبر ٗاىَْح٘ربد ٗاالخزبً اىخ ...اٗ اىْص٘ص اىَظَبرٝخ اىخبصخ ثبىحٞبح اىظٞبطٞخ ٗاالقزصبدٝخ
ٗاىذْٞٝخ ٗاىضقبفٞخ ٗاالجزَبػٞخ ىظنبُ ثالد اىزافذ ِٝاىقذاٍ ٚإضبفخ اى ٚاىذراطبد اىيغ٘ٝخ ٍغ ٍزاػبد اىؼص٘ر
اإلطالٍٞخ أٝضب .مَب رشجغ اىَجيخ اىجبحض ِٞاىؼزاقٗ ِٞٞاىؼزة ٗاىجبّت ٍِ اىَٖزَ ِٞثبىززاس اإلّظبّٜ
ىيَظبَٕخ ف ٜرفذ اىَجيخ ثَب ىذ ٍِ ٌٖٝأثحبس ػَيٞخ.
طزظزَز ٕٞئخ اىزحزٝز ثئصذارٕب طْ٘ٝب ٗرأٍو اُ رأخذ ٍجيخ آصبر اىزافذ ِٝدٗرٕب ٍٗنبّزٖب فٜ
اىَنزجبد االمبدَٞٝخ اى ٚجبّت اىَجالد اىؼيَٞخ اىَحيٞخ ٗاىؼزثٞخ ٗاىؼبىَٞخ.

ومن هللا التوفيق
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أ.م .د فيان موفق

رشيد

اساليب التسقيف وتطورها يف مباني مدينت املوصل خالل العصور االسالميت

أ.م .د فيان موفق رشيد النعيمي
كهية اآلثار  -جايعة انًىصم
ال يداخمنا شؾ اف عمائر مدينة الموصؿ عمى مر العصور قد اتضحت فيها لمسات المعمػار
الموصمي فهي لـ تكف لمسات هندسية وتخطيطية فحسب  ،بؿ مكنتػ افكػار واناممػ المبدعػة مػف
القدرة عمى التفنف بالعمارة  ،فغدت عمما جسد بناء محترفا مممػا بعمػوـ التخطػيط والبنػاء  ،نتيجػة

الممارسػػات المضػػنية فضػ عػػف الخبػرات المتراكمػػة مػػف حركػػة التطػػور العمػػارف فػػي بػ د ال ارفػػديف
منذ اقدـ العصور (ٔ).

تحتػػؿ اسػػاليب التسػػقيؼ وم ارحػػؿ تطورهػػا مكانػػة مهمػػة فػػي العمػػارة  ،فالسػػقؼ عنصػػر اساسػػي

فػػي البنػػاء تمكػػف المعمػػار مػػف خ ل ػ خمػػؽ فضػػاء بنػػائي متكامػػؿ  ،فبعػػد بنػػاء الجػػدراف المحيطػػة

بالكتػػؿ والف ارتػػات البنائيػػة التػػي تسػػتوعب نشػػاط اإلنسػػاف اليػػومي  ،كػػاف البػػد مػػف اقامػػة السػػقوؼ

لتغطيتهػػا  ،فهػػي االهػػـ مػػف بػػيف عناصػػر البنػػاء اذ تخمػػؽ بهمػػا فك ػرة المػػعود ففػػي عػػدد مػػف ان ػواع

البيئات يمكف االستغناء عف الجدراف كميػا وفػي اخػر قػد تكػوف بسػيطة  ،وبنػاء عمػى هػذا يجػب اف
يكػػوف السػػقؼ بمسػػتود الداء الػػوظيفي اكثػػر ممػػا هػػو مطمػػوب فػػي الجػػدراف والسػػيما فػػي المنػػاطؽ

ذات المناخ الحار او الجاؼ (ٕ) .كما هو الحاؿ في مناخ مدينة الموصؿ عادةَ .

اوال  :التسقيف لغت واصطالحا :
(ٖ)
ِ
وؼ
كمُنع ٌ َس ْقف ٌ َسػ ْقفاَ
وسقُ ٌ
ماء البيت والجمع ُسقُ ٌ
ُ
ؼ ُ
السقف لغة تعني :ت ُ
وسقؼ  .وسقّفَ ٌ َ
(ٗ)
كذا ّسقف ُ تَسقيفا  .والسماء سقؼ االرض  .كما قػاؿ تعػالى  ( :وجعمنػا السػماء َسػ ْقفا محفوظػا )
( والسقؼ المرفوع )(٘)  ،اما السقيفة فهػي كػؿ بنػاء سػقفت بػ صػفة او ش َػبهها ممػا يكػوف بػار از ،
وهػػي لػػوح او خشػػبة عريضػػة او حجػػر يسػػتطاع اف يسػػقؼ ب ػ ( ، )ٙوتعػػرؼ السػػقيفة بانهػػا  :لػػوح
السػػفينة  .ويق ػػاؿ  :س ػػفينة محكم ػػة الس ػػقائؼ أف محكم ػػة االلػ ػواح  .والخش ػػبة الت ػػي يوض ػػع عميه ػػا

اطراؼ الخشب في سقؼ البيت هي ( الجائزة ) وتعرؼ بػ( سهـ البيت )

()ٚ

.

اما السػقؼ مػف الناحيػة االصططال ية فهػو عنصػر يجعػؿ مػف جػدراف البنػاء وفضػاءات حالػة

واحدة اذ يقوـ بربطها مع بعضها انشػائيا وتوزيػع حموالتهػا بانتظػاـ ويتحمػؿ العنصػر هػذا العػبء
الكبر مف البناء لكون االكثر عرض لعوامؿ التجوية وعمي تتوقؼ اسػتدامة البنػاء

()ٛ

وقػد حقػؽ

السقؼ التوافؽ واالرتباط ما بيف اجزاء البناء والتصميـ االنشائي ل معالجات عدة  ،فػالوؿ عػال

الناحيػة البيئيػة فجعػؿ مػػف داخػؿ المبنػى اكثػػر موائمػة لمظػروؼ البيئيػة  ،فػػي حػيف عمػؿ التصػػميـ
اإلنشائي لمسقؼ عمى ارتباط اجزاء البناء مع بعضها إنشائيا ما زاد مف قوة التحمؿ وتنظػيـ توزيػع
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القػػود ليجعػػؿ البنػػاء اكثػػر اتازنػػا واسػػتق ار ار

()ٜ

أ.م .د فيان موفق

رشيد

وهنػػا تػػعتي م ػواد البنػػاء المت ػوافرة وتفػػاوت امكانياتهػػا

واستخداماتها مف لبف  ،واجر  ،وحجارة عبر العصور المختمفة .

ثانيا :العوامل املؤثرة يف انواع السقوف

حقيقة  ،في المحظة التي ينتهػي فيهػا بنػاء أف مبنػى فانػ يصػب جػزءا مػف البيئػة  ،ومعرضػا

لػػنفس تػػعثيرات الشػػمس  ،والمطػػار ،أو أف عامػػؿ مػػف عوامػػؿ البيئػػة وهنػػا ال يمكػػف إهمػػاؿ دور
اإلنساف المنت لمعمارة والمستعمؿ لها

(ٓٔ)

.

ومف الواض اننا لو تعممنا عمائر مدينة الموصؿ لوجػدنا انهػا تمثػؿ حمقػة وسمسػمة متواصػمة

مف التطور الحضارف الموتؿ في القػدـ  ،فهػي بحػؽ مػف اصػدؽ الم ارجػع لتسػجيؿ م ارحػؿ التطػور

فيهػػا عبػػر عصػػورها المختمفػػة فالخصوصػػية العماريػػة والفنيػػة والتػػي تغمبهػػا الوحػػدة واالنسػػجاـ مػػف

مميزات مبانيها التي اثرت عميها البيئة ومواد البناء  ،فض عف الموروث الحضارف

(ٔٔ)

.

وعمى الرتـ مف االخت ؼ الحاصؿ فػي تصػاميـ السػقوؼ مػف المسػطحة والمقببػة المخروطيػة
والنصػػؼ كرويػػة اال اف هػػذا االخػػت ؼ يقودنػػا الػػى امػػر هػػاـ هػػو القواعػػد والسػػس الهندسػػية التػػي

وضػعها المعمػار عنػد البنػاء ليكػوف المبنػى اكثػر ارتباطػا مػع بعضػ عماريػا وانشػائيا  ،فضػ عػف
العوامؿ المؤثرة في نوع التسقيؼ وشكم وقدرة المعمار فػي توظيػؼ مػواد البنػاء بمػا يتوافػؽ وافكػار

بعيف الواقع  ،والتي يكمف فيها االبداع وعمى وج الخصوص تطوير اساليب البنػاء (ٕٔ) ،وهػو مػا

اوضحت العمائر الشاخصة التي ادت وظائفها عمى امثؿ وج  ،اما عػف اهػـ العوامػؿ التػي تحػدد

شكؿ السقؼ فهي -:

 تخطيط البناء  ،يحدد مخطط البناء هيئة السقؼ الذف يجب اف يغطي فقػد يكػوف مخططػامربعا او مستطي او دائريا .

 مواد البناء  ،يتوقؼ شكؿ سقؼ البناء عمى مواد بنػاء نظػ ار الخػت ؼ خصائصػها العامػة ،والسيما الفيزيائية منها .

 -الفضطاء  ،يػؤدف فضػاء البنػاء وتخطيطػ دو ار مهمػا فػي تحديػد سػقف  ،الف الفضػاءات فػي

االبنية مختمفة  :مف صغيرة  ،او متوسطة  ،وكبيرة (ٖٔ).

ثالثا  :تطور اساليب التسقيف يف مباني مدينت املوصل

ص ػػحي اف النص ػػوص التاريخي ػػة الت ػػي بحث ػػت ف ػػي ت ػػارين المدين ػػة  ،والس ػػيما ف ػػي العصػ ػريف

ال ارشػػدف واالمػػوف قػػد تفمػت سػػماتها وخصائصػها العماريػػة التػػي تبػػيف طرزهػػا السػػائدة آنػػذاؾ  ،ممػػا
جعمنا نجهؿ عناصر بنائها عموما واساليب تسقيفها عمى وج الخصوص  ،ولكف الصحي ايضا
اف المدينة بخصائصها العمارية كغيرهػا مػف المػدف التػي ورثػت دوف شػؾ عناصػر االنشػاء وافكػار
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رشيد

تنفيػػذها  ،وكػػاف لمتواصػػؿ الحضػػارف اثػػر كبيػػر فػػي اسػػتمهاـ المدينػػة الطػػرز العماريػػة  ،ف ػاقتبس

المعمار ما يتناسب والناحية الوظيفية لممبنى وتعاليـ الديف اإلس مي وبشكؿ ال يتعارض مػع تمػؾ
التعاليـ والتقاليد التي تتطمبها حضارت

(ٗٔ)

.

وهنا فالحاؿ لػـ يختمػؼ فػي مدينػة الموصػؿ فمػف جانػب اخػذت عمائرهػا عػدد مػف اسسػها مػف

موروثهػػا الحضػػارف وبالػػذات مػػف مدينػػة نينػػود فالمعمػػار الع ارقػػي القػػديـ كػػاف قػػد عػػرؼ التسػػقيؼ
بالقصب والبردف وهو ما ظهر لوؿ مػرة فػي بػ د ال ارفػديف كمػا فػي موقػع ( تػؿ حسػونة ) اذ عثػر
عمى بيوت صغيرة مبنيػة مػف الطػيف مجمعػة حػوؿ سػاحات

(٘ٔ)

اذ جعمػت سػقوفها حزمػا تػربط مػع

بعضها بهيئة جممونية لرفع السقوؼ الحصيرية  ،وقد تطيت سقوؼ تمؾ االبنية بطبقة مف الطيف
وهػػي تمثػػؿ مرحمػػة تطػػور التسػػقيؼ بػػالقبو  ،ومػػف ثػػـ اسػػتخدـ جػػذوع االشػػجار كعػوارض فػػي اصػػؿ

بنػػاء الجػػدراف مػػف اجػػؿ مػػن المبنػػى موازنػػة انشػػائية

()ٔٙ

 .وفػػي موقػػع (االربجيػػة ) نجػػد اف هنػػاؾ

تطو ار في اساليب البناء اذ عثر فيها عمى عشرة ابنية استخدـ فيها الطيف كمادة اساسية في البناء

عمػػى هيئػػة حج ػرات متوازيػػة المسػػتطي ت تسػػقفها قبػػاب مسػػتديرة  ،ويبػػدو انهػػا تمثػػؿ بيػػوت ( دور
سكف )  ،والكبير منها يمثؿ نوعا مف المعابد او الم ازرات او المضايؼ

()ٔٚ

.

وكاف النتشػار الػديانتيف ( اليهوديػة والمسػيحية ) فػي المنطقػة قبيػؿ اإلسػ ـ اثرهػا عمػى طػرز

المدينػػة فقػػد روف مػػا يشػػير اف لمنصػػارد منػػازؿ وكنػػائس فيهػػا  ،ويرجػػع وجػػود بعضػػها الػػى عػػاـ
ٓ٘ ٚلممي د  ،كػ( كنيسة مار شعيا ) التي تعود لمقديس ( برقو سرد ) واف ل دي ار وصػومعا فػي

الجهػػة الشػػمالية مػػف الحصػػف ( قميعػػات ) بػػالقرب مػػف الػػدير

()ٔٛ

 .ومػػا ياسػػؼ ل ػ اف مػػاروف لػػـ

يوض لنا طريقة بناء وتصاميـ تمؾ الدور والمنازؿ .

وبعػػد اف فػػت العػػرب المسػػمميف مدينػػة الموصػػؿ بعهػػد الخميفػػة عمػػر بػػف الخطػػاب ( )عػػاـ

(ٔٙهػٖٙٚ /ـ ) تدت المدينة ذا اهمية كبيرة ومكانػة مهمػة ( .)ٜٔويبػدو اف تخطيطهػا سػار عمػى
نفس السمات والخصائص التي فرضها الخميفة عمر بػف الخطػاب ( )عمػى المسػمميف عنػد بنػاء

االمصػػار التػػي شػػيدوها كم ػا هػػو الحػػاؿ فػػي ( البص ػرة  ،الكوفػػة  ،والفسػػطاط ) اذ كانػػت االبنيػػة
بس ػػيطة التخط ػػيط ف ػػي بداي ػػة االم ػػر ومكون ػػة م ػػف حجػ ػرة واح ػػدة او اثنت ػػيف او ثػ ػ ث مبني ػػة ب ػػالقش

والقصب  ،لنها منازؿ مؤقتة إلقامة الجند وعوائمهـ

(ٕٓ)

وقد انبثػؽ ذلػؾ التصػميـ والتخطػيط مػف

اسػػاليب وتقالي ػػد بنائي ػػة عرفػ ػت ف ػػي بداي ػػة العص ػػر اإلسػ ػ مي متمثمػ ػة بمس ػػجد الرس ػػوؿ محم ػػد ()
وحج ػرات ازواج ػ

(ٕٔ)

فالمسػػجد كػػاف مبنيػػا بػػالمبف وسػػقف بالجريػػد وعمػػد خشػػب النخػػؿ ( ج ػوائز )

وهػػي خشػػبة عريضػػة يوضػػع عميهػػا اط ػراؼ الخشػػب مػػف سػػقؼ البيػػت

(ٕٕ)

لحمم ػ لحاجػػة مثػػؿ هػػذا

التصميـ الى اخشاب ذات تحمؿ كاؼ لألثقاؿ التي تحممها (ٖٕ) ،كطبقة الطػيف التػي توضػع عمػى

السقؼ بانحدار يسهؿ تصريؼ الميا .
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تيػػر اف هػػذا ال يعنػػي اف المسػػمميف لػػـ يكون ػوا عمػػى عمػػـ ود اريػػة بػػعنواع اخػػرد مػػف التسػػقيؼ

كالقباب مث  ،فالمحيط الجغرافي والػدالئؿ العماريػة لمدينػة الموصػؿ تشػير الػى وجػود مػدنا كانػت
قائمػػة والػػى اسػػتخداـ هػػذا النػػوع مػػف التسػػقيؼ قبيػػؿ االسػ ـ  ،ففػػي معابػػد مدينػػة الحضػػر التػػي تقػػع
الػى الجنػػوب الغربػػي مػػف مدينػة الموصػػؿ تعػػددت اسػػاليب التسػقيؼ  ،اذ سػػقفت خمػػوة الشػػمس بقبػػو

مػػف الحجػػر المهنػػدـ فػػالقواس التػػي كانػػت ت ػربط بػػيف كػػؿ جػػداريف متقػػابميف رصػػفت بعحجػػار كبي ػرة
فوؽ المسافات التي بيف االقػواس ليصػب سػقفها مسػتويا  ،ولمعبػد مػرف (الهمنسػتي ) سػقؼ تريػب

فمػػف جانبيػ ػ الش ػػمالي والجن ػػوبي أف بػػيف االعم ػػدة الص ػػغيرة والكبيػػرة شػػيد مس ػػتويا ث ػػـ عم ػػى ش ػػكؿ

جممػػوف فػػوؽ الخمػػوة فضػ عػػف وجػػود معابػػد او مػ ازرات تعموهػػا القبػػاب (ٕٗ) .والػػى الشػػماؿ الشػرقي

مػػف مدينػػة الحضػػر وفػػي المنطقػػة المسػػماة ( جدالػػة ) اتض ػ اثنػػاء العمػػؿ فػػي التػػؿ االوسػػط مػػف
الموقع والمتمثؿ في الخندؽ عف جدار في الركف الشمالي الغربي وبعد تتبع كشفت دعامة مربعة
مبنية مف الحجر والجص والى الجنوب منهػا اسػتظهر مػدخؿ فوقػ اسػكف وعميػ مسػاند تبػيف انهػا

كانت تحمؿ فوقها عقودا مف خ ؿ بقايا قوس ساقط

(ٕ٘)

 .والى الغػرب مػف مدينػة الموصػؿ كانػت

مدينػة سػنجار وهػي مػف اكثػر االمثمػة وضػػوحا مػف حيػث وجػود البيػوت واالحيػاء السػكنية والمبػػاني

الدينية  ،وتشير المصادر الى طرز العمارة الدفاعية والتي ترجع الى القرف الرابع المي دف(.)ٕٙ

وعمػػى الػػرتـ مػػف ذلػػؾ اال اف مدينػػة الموصػػؿ كغيرهػػا مػػف المػػدف االسػ مية االولػػى التػػي اتسػػـ

بناؤهػا فػػي البسػػاطة  ،وعػػدـ االسػراؼ كػػاف امػ ار طبيعيػػا فػػي الم ارحػػؿ االولػػى  ،نظػ ار لتطمػػب االمػػر
التركيز الشديد عمى نشر الدعوة وتخصيص كؿ االمكانيػات فػي هػذا السػبيؿ وتعجيػؿ مػا عػدا ذلػؾ
مف نواح مدنية وبخاصة ما يتصؼ منها بالتعنؽ والمغاالة في البنػاء والزخرفػة  ،ويزيػد ذلػؾ تعكيػدا

ما روا انس بف مالؾ عػف الرسػوؿ محمػد ( )انػ قػاؿ  " :خطر فط أر قبطة مشطرفة  .فقطال ا مطا
ىذه ؟ قال لو الص ابة ا ىذه لفالن  ،رجل من االنصار  .قال ا فسكت و مميا في نفسو تى

اذا جاء صا بيا رسول اهلل ( )وسمم عميو فطي النطاس فطاعرن عنطو  ،صطن ذلطك مط ار ار تطى

عرف الرجل الغضب فيو واالعران عنو فشكا ذلك الى اص ابو فقال ا اني ألنكطر رسطول اهلل ،
فقططالوا ا خططر فط ار قبتططك  ،قططال ا فرجط الرجططل الططى قبتططو فيططدميا تططى سطواىا بططاألرن فخططر

رسول اهلل ذات يوم فمم يراىا  .قال ا ما فعمت القبة ؟ قالوا ا شكا الينطا صطا بيا اعراضطك عنطو

فأخبرناه فيدميا  .فقال ا ان كل بناء وبال عمى صا بو  ،اال ماال  ،اال ماال "

()ٕٚ

.

اف ك ػػؿ ذل ػػؾ ال يت ػػرؾ مج ػػاال لمش ػػؾ م ػػف اف م ػػادتي ( القص ػػب والخشػ ػب ) ق ػػد الزمػ ػت بن ػػاء

وتسػػقيؼ االبنيػػة بمراحمهػا االولػػى فػػي مدينػػة الموصػػؿ  ،وابسػػط اشػػكاؿ التسػػقيؼ ت ءمػػت مػػع هػػذ

المػ ػواد ه ػػي الس ػػقوؼ المس ػػنمة ( المائم ػػة )  ،اذ تعم ػػؿ ح ػػزـ م ػػف القص ػػب تثبيػ ػت ج ػػانبي الج ػػدراف
بمسافات معينة ثـ تقوس رؤوس كؿ حزمتيف متقابمتيف مف االعمى نحو الداخؿ وتربط مع بعضها

مكون ػػة عق ػػدا مقوس ػػا  ،ث ػػـ تم ػػد رباط ػػات ف ػػوؽ ه ػػذ العق ػػود تغط ػػي بع ػػد طبق ػػات م ػػف الحصػ ػراف
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 ،فترتك ػػز االحم ػػاؿ عم ػػى الج ػػدراف الجانبي ػػة وق ػػد ت ئ ػػـ ه ػػذا الن ػػوع م ػػف التس ػػقيؼ م ػػع

فضػػاءات االبنيػػة المحػػدودة فػػي سػػعتها ولتػػدعيـ السػػقوؼ المسػػتوية والمسػػتخدمة لتغطيػػة الف ارتػػات
العمارية استخدـ نظاـ االعمدة  ،والتي تمثمت في بداية العصور االس مية بجذوع النخيػؿ لحمػؿ

السقوؼ المستوية وال سيما في المساجد .

ػر فػػي
واذا انتقمنػػا الػػى العصطططر االمطططو ( ٖٕٓٗٔ-ه ػػٚ٘ٓ - ٙٙٓ /ـ ) نجػػد تموضػػا كبيػ ا

المصادر التاريخية حوؿ اساليب التسقيؼ في مدينة الموصؿ  ،بيد اف ما ي حظ اف هنػاؾ تطػو ار

في مواد البناء وبالتالي فػي اسػاليب التنفيػذ ويعػزد ذلػؾ الػى تػاثر العػرب والمسػمموف القػادموف مػف

شػػب جزي ػرة العػػرب ب ػالتراث العمػػارف لمػػب د التػػي خضػػعت لمفػػت المتجسػػدة فػػي المػػدف الرافديػػة مػػف
معابػػد وقصػػور  ،فض ػ عػػف اهتمػػاـ ال ػوالة المػػوييف بػػالعمراف والبنػػاء فقػػد أخػػذت مدينػػة الموصػػؿ

خػ ؿ عهػػدهـ باالتس ػاع والنمػػو ،فغػػدت ثغ ػ ار تابعػػا لمكوفػػة

()ٕٜ

ومقػ ار وعاصػػمة إلقمػػيـ الجزيػرة حتػػى

القرف ( ٗهػٔٓ /ـ ) حتى اف المقدسي وصػفها بانهػا مصػر هػذا اإلقمػيـ

(ٖٓ)

فكانػت بطبيعػة الحػاؿ

هدفا لألعداء والطامعيف مما تطمب مف الوالة االعتناء بها وتحصينها بالسػوار والقػ ع واالهتمػاـ
بخططها وبناء دورها ومساجدها  ،ولعؿ الحاؿ ينطبؽ مع اوؿ واقدـ جامع اسس بعد فػت المدينػة
وهػو ( المسػجد الجػامع ) كمػػا ويزيػد ذلػؾ تعكيػػدا مػاروا االزدف عػف قصػػر عػرؼ بقصػر المنقوشػػة

في العصر االموف سنة ( ٔٓٙهػٕٚٗ /ـ ) في عهد الخميفة هشاـ بف عبد الممؾ وما امتازت بػ

جدراف القصر مف الزخارؼ المزدانة والفسافس الممونة وارضها المبمطة بالرخاـ (ٖٔ)  .وعمى الرتـ

مف اف المؤرخيف لـ يتعرضوا الى تخطيط  ،اال انها اشاروا الى سعة القصر  .ويمكػف القػوؿ انػ

تماثػػؿ بتصػػميم مػػع القصػػور االمويػػة فػػي العػراؽ كقصػػر اسػػكاؼ بنػػي جنيػػد اذ كشػػفت التنقيبػػات
عػػف تخطػػيط جنػػاح فػػي القصػػر يعػػود الػػى العصػػر االمػػوف يتكػػوف مػػف اي ػواف اوسػػط عمػػى كػػؿ مػػف
جانبي ػ ترفػػة وخمػػؼ هػػذ الوحػػدة بهػػو كبيػػر مسػػتطيؿ

ب ػػالطراز الحي ػػرف ذا الص ػػدر والكم ػػيف

(ٖٖ)

(ٕٖ)

 ،وقصػػر الشػػعيبة فػػي البص ػرة والمتمثػػؿ

وه ػػذا يع ػػد مؤشػ ػ ار لتط ػػور اس ػػاليب التس ػػقيؼ ف ػػي مب ػػاني

المدينػػة ذات المسػػاحات الواسػػعة  .واسػػتخدامهـ المػػبف والطػػيف فػػي البنػػاء  ،فالقصػػر الػػذف اعط ػا

امير المؤمنيف هشاـ بف عبد الممؾ في المدينة كاف مبني مف المبف والطػيف الػى احػد مػواليهـ وهػو

وائؿ بػف الشػحاح الػذف كػاف بيػد الخميفػة وتعػود اصػ لقػوـ مػف االزد اشػتراها هشػاـ مػنهـ وتػرس

فيها النخيؿ واالشجار

(ٖٗ)

.

ولعػػؿ تسػػقيؼ المبػػاني فػػي بدايػػة العصػػر االمػػوف بقػػي ممػػاث لسػػاليب التسػػقيؼ فػػي العصػػر

ال ارشػػدف والمتمثػػؿ بالقصػػب والحص ػراف ومػػف ثػػـ تطػػور فػػي نهايػػة هػػذا العصػػر  ،والسػػيما عنػػدما

ادرؾ المعم ػػار م ػػا امت ػػازت بػ ػ تم ػػؾ المػ ػواد م ػػف ض ػػعؼ المقاوم ػػة لمبيئ ػػة وع ػػدـ توافره ػػا وقابميته ػػا

ل حتػراؽ  ،الػػى جانػػب التنػػوع فػػي مػواد البنػػاء المحميػػة واسػػتخداماتها بالسػػموب االمثػػؿ والػػذف نػػت

عن ػ تنػػوع فػػي العناص ػػر العماريػػة وتعػػدد انظم ػػة التسػػقيؼ  ،فظهػػر نهاي ػػة العصػػر االمػػوف نظ ػػاـ
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السقوؼ المنحنية  ،ومف انواعها  :التسقيؼ بواسطة العقود واالقبية والقباب  .ودليؿ ذلؾ التطور
مػػا اشػػار اليػ االزدف عػػف وجػػود القنػػاطر

شػري بػػف عمػر بػػف سػممة الخػوالني

()ٖٙ

(ٖ٘)

فػػي المدينػػة ومنهػػا القنطػرة التػػي تعػػود الػػى شػري بػػف

 ،وعمػى الػػرتـ مػف اننػػا لػـ نعثػػر عمػى نػػص يوضػ طريقػػة

بناء تمؾ القناطر ومواد بنائها اال اننا نرج – وحسبما اشارت اليػ المصػادر – ومػا الفتػ المدينػة

مف هذا النوع مف المبػاني التػي تعػود الػى العصػور ال حقػة كالعصػر العثمػاني انهػا بنيػت وسػقفت

بػػالمبف والط ػيف شػػانها بػػذلؾ شػػعف دور وقصػػور المدينػػة فػػي تمػػؾ المػػدة  ،واف تسػػقيفها اتخػػذ هيئػػة

التسػػقيؼ المنحنػػي بالقصػػب والحصػراف التػػي كانػػت البدايػػة فػػي تطػػور اسػاليب تسػػقيؼ فػػي مبػػاني
المدينة والمتمثمة بهيئة االقبية

()ٖٚ

لكػوف القنػاطر قبػو مسػقؼ حممتػ عقػود مدببػة او نصػؼ دائريػة

يوزع الضغط والثقؿ عمى جداريف وجميع اجزاء البناء  ،لذلؾ فهو يصم لتغطية مسػاقط االبنيػة
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

()ٖٛ

.

والجػػدير بالػػذكر اف ه ػذا النػػوع مػػف االبنيػػة عػػرؼ فػػي العصػػور القديمػػة فػػي الع ػراؽ فػػي موقػػع

االربجية مف عصر ( حمؼ ) و( تبة كو ار ) الذف يعػود الػى عصػر العبيػد بحػدود االلػؼ الخػامس

قبػػؿ المػػي د

()ٖٜ

 . ،وعمي ػ فػػاف هنػػاؾ عوامػػؿ سػػاعدت عمػػى اسػػتخداـ هػػذا العنصػػر فػػي تسػػقيؼ

المباني  ،منها ندرة عدد مف المواد البنائية كالخشاب التي استخدمت فػي بنػاء السػقوؼ المسػتوية
فعمػػى الػػرتـ مػػف وجودهػػا فػػي المنطقػػة الشػػمالية اال انهػػا ليسػػت وفي ػرة فاسػػتعاض عنهػػا المعمػػار
بالحجارة واآلجر االكثر تواف ار وم ئمة في بناء العقود واالقبية فض عف كوف العقود ببنائها تربط

اقساما مف الجدراف بواسطة العقد المقاـ وهذا ما يجعؿ الجدراف اكثر مقاومة وثباتا وتماسكا .

ويبػػدو اف التسػػقيؼ بػػالقبو قػػد اسػػتمر فػػي العصطططر العباسطططي فعمػػى الػػرتـ مػػف اف المدينػػة قػػد

تعرضت في بداية هذا العصر الى نكبة كبيػرة  ،بسػبب خػروج اهمهػا عمػى الػوالي العباسػي محمػد
بف صوؿ ( ٖٖٔهػٚ٘ٓ /ـ) مما ادد الى تقمص عمارتها  ،اال اف احػداث هػذ السػنة كشػفت لنػا
عف اسموب التسقيؼ في دورها  ،اذ نقػؿ االزدف فػي تاريخػ عػف شػين مػف اهػؿ الموصػؿ قػاؿ " :

كنت صبيا في سػنة القتػؿ فعخػذتني امػي فػعدخمتني فػي بيػت لنػا فخبئتنػي فػي شطخيم

(ٓٗ)

فػي داخػؿ

ػي مػف القتػؿ ولػي اخ صػغير فػي المهػد وامػي جالسػة عنػد فػدخؿ عميهػا اربعػة مػػف
البيػت خوفػا عم َ
اصػػحاب يحيػػى يأف يحيػػى بػػف محمػػده فقػػالوا لهػػا  :قػػومي اخرجػػي مػػا عنػػدؾ  ،فعخرجػػت لهػػـ كػػؿ
شػػيء عنػػدها مػػف حمػػي ومتػػاع ...فنزلػػت الي ػ مػػف الشططخيم الػػذف كنػػت في ػ  ...ثػػـ سػػمعت حسػػا

فرجعت الى الشخيم

(ٔٗ)

واف دلت هذ الرواية عمى شيء فانما تدؿ عمى استخداـ الطراز الحيػرف فػي اجنحػة الػدور ،

لكوف الشخيـ فراتا كبي ار متخمفا بيف االنحناءات الخارجيػة

(ٕٗ)

لمػدواويف والغػرؼ الجانبيػة لهػا

(ٖٗ)

وهو اسموب اكد عمى اهميت في المعالجات البيئية والحموؿ االنشائية  ،اذ يعمد المعمار مف اجػؿ
39

اساليب التسقيف وتطورىا في مباني مدينة الموصل خالل العصور االسالمية

أ.م .د فيان موفق

رشيد

تسويت مع السط الى مؿء تمؾ الف ارتػات بمػواد بنػاء خفيفػة كػالجرار الفارتػة ونحوهػا  ،مػا سػاعد
عمى تخفيؼ الوزف عمى الجدراف وايجػاد عػزؿ حػرارف

(ٗٗ)

 ،هػذا فضػ عػف النػواحي االمنيػة  ،اذ

زود االشػػخيـ ببػػاب صػػغير مػػف جانػػب سػػقؼ الغرفػػة مػػف داخمهػػا لمجػػوء اهػػؿ الػػدار ل ػ ومػػف اجػػؿ
ايػػداع مػػا عنػػدهـ مػػف حاجػػات وتحػػؼ ثمينػػة بعػػد تمويػ مػػداخمها إذ يكػػوف البػػاب بهيػػعة مشػػكاة مػػف
المشكاوات التي تحػؼ بجػدراف الغرفػة فػ يهتػدف اليهػا احػد (٘ٗ).ويبػدو اف تسػوية السػطوح المقببػة

تػػدؿ عمػػى اف العباسػػييف قػػاموا ببنػػاء دور بػػعكثر مػػف طػػابؽ ويؤكػػد ذلػػؾ مػػا اتحفتنػػا ب ػ المصػػادر

التاريخية بعد هذ الحادثػة عػف وجػود القنػاطر التػي تعموهػا المسػاجد ومنهػا القنطػرة التػي تقػع عمػى
احد المباني في السوؽ المعروفة بػ( سوؽ الداخؿ )

()ٗٙ

.

وهنػػا مثمػػت القنط ػرة هيئػػة السػػقوؼ المنحنيػػة عمػػى شػػكؿ جسػػر بػػيف البيػػوت تقػػع عمػػى جػػانبي

الطرؽ والدروب كاف الهدؼ مف بنائها تماسؾ حيطاف الدور التي تعموها بالبناء فوقها وربط الدور

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 .

وقػػد اسػػتمرت عمميػػة انسػػياب الشػػكاؿ واالفكػػار فػػي تسػػقيؼ مبػػاني المدينػػة عنػػدما ممكهػػا بنططو

مدان ( ٖ ٖٜٗ-ٕٜهػ ٖٔٓٓ-ٖٛ٘ /ـ ) اذ لـ يكتػؼ الحػاؿ التخػاذ العقػد بوصػف شػك ثابتػا
مػػف اشػػكاؿ التسػػقيؼ الػػذف تطػػور الػػى قبػػو  ،بػػؿ اتخػػذت اسػػاليب جديػػدة والسػػيما اف المدينػػة تػػدت
عػػامرة بخيراتهػػا  ،واسػػعة ببنائهػػا وكيػػؼ ال فهػػي محػػؿ إقامػػة اميػػر الجزي ػرة ومجبػػى ام ػواؿ الدولػػة
ودواوينهػػا  ،ولعػػؿ الم حػػظ عمػػى اتمػػب النصػػوص البمدانيػػة اهتمػػاـ الحمػػدانيوف بالعمػػارة وتشػػييد

المسػاجد والػػدور والقصػور والخانػػات والحمامػات فضػ عػف تطػػور مػواد البنػػاء واسػتخدامهـ مػػادتي

الحج ػػارة والج ػػص فانش ػػع ف ػػي عه ػػدهـ دار االم ػػارة المعروفػ ػة بقاياه ػػا ب ػػدور المممك ػػة ( ق ػػرد سػ ػراف
ٖٓٙهػٕٖٔٓ /ـ ) وهو مبني مف مػادتي الحجػارة والجػص ( )ٗٚوهػي عبػارة عػف ايػوانيف مسػقفيف
بقبو  ،وهذا يعني انهـ طوروا التقاليػد البنائيػة فػي التسػقيؼ واضػافوا لهػا خصػائص عماريػة جديػدة

فالمعم ػػار توجه ػػت انظ ػػار ال ػػى المػ ػوارد االكث ػػر تػ ػواف ار ف ػػي المنطق ػػة الش ػػمالية وج ػػانس عن ػػد بنائػ ػ

الحجػػارة واالجػػر بػػالجص بوص ػفها مػػادة رابطػػة لمبنػػاء ولم ئمتهػػا لتشػػكيؿ السػػقوؼ المعقػػودة بهػػا
والقباب  ،هذا وتساعد تمؾ المواد عمى زيادة سمؾ الجدراف التي ينت عنها العزؿ الحرارف

()ٗٛ

.

ومما يؤسؼ ل عدـ وجود مبنى تيػر يوضػ طريقػة التسػقيؼ والبنػاء فػي تمػؾ الفتػرة  ،سػود

مػػا حفظػ لنػػا االدب خػ ؿ العهػػد الحمػػداني اذ ذكػػر السػػرف الرفػػاء الموصػػمي اشػػعا ار يتغنػػى بقبػػاب
الجوامع والقصور في المدينة  ،وهو متشوؽ لرؤيتها عندما كاف مقيما بمدينة حمػب  ،ونػذكر منهػا

قول :

فارود بيف النسر والعػػيوؽ

فمتى ازور قباب مشرفة الذرد

واخر :
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()ٜٗ

وعمي تػدت القبػاب عنصػ ار عماريػا سػقفت بػ جوامػع وقصػور المدينػة فػي ذلػؾ العصػر وهػو

نظػػاـ تمثػػؿ بكون ػ قوسػػا دار حػػوؿ محػػور العمػػودف تطػػور عػػف فك ػرة العقػػد  ،وهػػي االهػػـ مػػف بػػيف
اساليب التسقيؼ لمعالجتهػا مشػك ت البيئػة واالنشػاء اذ انهػا تػوزع الثقػؿ عمػى اربعػة جػدراف وتزيػد
مػػف تماسػػؾ الجػػدراف التػػي تعقػػد عميهػػا

(ٓ٘)

 ،فض ػ عمػػا تضػػيف عمػػى البنػػاء مػػف ضػػخامة وهيبػػة

فاالنحناء او التجويؼ ل تعثير في الػنفس اعمػؽ بكثيػر مػف تػعثير السػقوؼ المسػتوية القائمػة عمػى

اعمدة ودعائـ .

وفي اعقاب بني حمداف ممؾ مدينػة الموصػؿ بنطي عقيطل ( ٗٛٙ-ٖٙٛهػػٜٖٔٓ-ٜٚٛ /ـ)

ونتيجة ل وضاع السياسية تير المستقرة ( )40ومػف ثػـ السػ جقة ومحػاولتهـ السػيطرة عمػى المدينػة
حالت دوف االهتماـ بتخطيطها وعمرانهػا فسػارت اوضػاعها مػف سػي الػى اسػوء حتػى انهػـ هػدموا

القمعػػة وعفػو اثرهػػا

(ٕ٘)

 ،ويػػاتي وصػػؼ ابػػف االثيػػر لمػػا حػػؿ بالمدينػػة نهايػػة الحكػػـ السػػمجوقي دليػػؿ

عمػػى ذلػػؾ فيصػػؼ الخ ػراب الػػذف كػػاف يمتػػد مػػف محمػػة الطبػػاليف الػػى القمعػػة واف منطقػػة الجػػامع
االموف ب عمارة واصبحت المنطقة المحاطة بالسور والمحػ ت المجػاورة تيػر معمػورة فعصػبحت

المدينة منعزلة عف الجامع العتيؽ

(ٖ٘)

 ،وهذا يعني اف العمػارة فػي المدينػة لػـ تشػهد أف تطػور فػي

بنائها وال في تسقيؼ مبانيها في تمؾ المدة .

وبمجي ػ االتابكططة ( ٕٔ٘ٙٙٓ-هػ ػ ٕٔٙٔ-ٕٖٔٔ /ـ ) بمغػػت المدينػػة ذروتهػػا فػػي العمػػارة

والبن ػػاء فوص ػػؼ الم ػػؤرخيف والرحال ػػة وص ػػفا متق ػػدما ف ػػي التط ػػور العم ارن ػػي ورق ػػي البن ػػاء  ،فعخ ػػذت

باالتساع في مبانيها واالمتداد في عمرانها فبني بها جامع ٍ
ثاف الى جانب المسػجد الجػامع االمػوف
وهػػو الجػػامع النػػورف  ،واصػػبحت منطقػػة الجػػامع ومػػف حول ػ تتسػػع بعػػد نقػػؿ االس ػواؽ حول ػ مػػف

موقعهػػا القػػديـ عنػػد المسػػجد الجػػامع  ،والتسػػاع عمػراف المدينػػة وكثػرة مبانيهػا مػػف مسػػاجد ومػػدارس
وقصػػور وخانػػات وحمامػػات ضػػاقت بسػػاكنيها  ،فبػػدأت تتسػػع نحػػو االربػػاض فبنػػى مجاهػػد االميػػر

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

ومػف هنػا يمكػف القػوؿ اف التطػػور الخططػي لممدينػة كػاف واضػػحا فػي عمائرهػا والتػي عكسػػت

التطػػور الحاصػػؿ فػػي اسػػاليب بنائه ػا  ،والسػػيما تسػػقيؼ المبػػاني فيهػػا  ،ومػػف المؤكػػد اف المبػػاني
ػر لتغطيػة
الشاخصة التي تعود الى العصر االتابكي قد تمبت في تسػقيفها القبػاب بوصػفها عنص ا

الفضاءات الواسعة  ،وامكانية رفعها الػى مكػاف اعمػى مػف بقيػة اجػزاء البنػاء ممػا سػاعد عمػى انػارة
وتهوي ػػة اقس ػػام المختمف ػػة وال ػػتحكـ بمس ػػتويات الس ػػقوؼ فيػ ػ (٘٘) .وك ػػاف هن ػػاؾ تن ػػوع ف ػػي طرزه ػػا

واشػكالها وات ارضػػها  ،فهنػػاؾ قبػػاب سػقفت بهػػا اجػزاء مػػف مسػاجد لتغطيػػة ب طػػة المحػراب واآلخػػر
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لممػػدارس واالضػػرحة ومنهػػا لمحمامػػات اذ وجػػد فيهػػا المعمػػار السػػقوؼ االكثػػر تماسػػكا ويػػدوـ بنائهػػا
ط ػػوي فه ػػي ح ػػؿ توص ػػؿ اليػ ػ المعم ػػار بفك ػػر االنش ػػائي  ،ولتحقي ػػؽ ثب ػػات القب ػػة واس ػػتقرارها عم ػػد
البناؤوف الى اتخاذ حموؿ تجمػت لنػا فػي تنػاظر جػدراف البنػاء بمػا يقابمهػا مػع اسػتدقاؽ جػدراف القبػة

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

المباني الدينية في مسجد يعود تاريخ الى القرف ( ٘ هػػٔٔ /ـ ) لػزيف الػديف عمػي بػف بكتكػيف (
ت ٖ٘ٙه ػػٔٔٙٚ /ـ) وهػػو مػػا عػػرؼ فيمػػا بعػػد بالمدرسػػة الكماليػػة اذ درس بهػػا واقػػاـ فيهػػا كمػػاؿ

الػديف بػف منعػػة ( ، )49وهػو بنػػاء تشػرؼ بقايػا عمػػى نهػر دجمػػة فػي محمػة الشػػهواف  ،ولعمهػا احػػدد
المبػػاني التػػي وصػػفها ابػػف جبيػػر ( ٓ٘ٛه ػػٔٔٛٗ /ـ ) فػػي حديث ػ عػػف المػػدارس  ":ان لممدينطططة
مدارس لمعمم ن و الست او ازيد عمى دجمة تموح كانيا القصور المشرفة "

()٘ٛ

.

ومػػا تبقػػى مػػف البنػػاء ترفػػة مثمنػػة سػػقفت بقبػػة نصػػؼ كرويػػة يعخػػذ مقطهػػا ال ارسػػي هيئػػة عقػػد
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 (.)ٜ٘

وسػػاد نػػوع اخػػر مػػف التسػػقيؼ بالقبػػاب فػػي القػػرف ( ٙه ػػٕٔ /ـ ) انتشػػر فػػي شػػماؿ الع ػراؽ

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
طويمة

(ٓ)ٙ

 .والذف نعني انها ذات تطاءيف احدهما خارجي وترف او هرمي مدبب واالخر داخمػي

نصػػؼ كػػروف شػػيد بػػالجر والجػػص

(ٔ)ٙ

 ،واقػػدـ قبػػة مخروطيػػة مزدوجػػة مػػف هػػذا النػػوع هػػي قبػػة

الجامع النورف  ،اذ شيدت القبة الداخمية بالجبس  ،وهي نصؼ كروية تغطيهػا قبػة خارجيػة قائمػة

عمى قاعدة منشورية ثمانية االوج وتتكوف مف ستة عشر وجها مسطحا

(ٕ)ٙ

.

ومػػف المؤكػػد اف المعمػػار اتخػػذ هػػذا النػػوع مػػف التسػػقيؼ بالقبػػاب لكون ػ عػػال امػػور انشػػائية

ومناخيػػة  ،فالقبػػة الخارجيػػة حمػػت القبػػة الداخميػػة مػػف عوامػػؿ التعريػػة واالمطػػار واف االسػػتطالة فػػي
قمػػة القبػػة اظهػػرت تناسػػبا فػػي االرتفػػاع بينهػػا وبػػيف الم ػ ذف

(ٖ)ٙ

 ،فض ػ عػػف اف الشػػكؿ الهرمػػي

سػػاعد عمػػى تشػػتيت الريػػاح والحفػػاظ عمػػى المبنػػى مػػف المنػػاخ القػػارف صػػيفا .فػػي حػػيف قممػػت القبػػة

الداخمي ػػة المقرنص ػػة م ػػف ارتف ػػاع القب ػػة الخارجي ػػة م ػػف داخ ػػؿ المبن ػػى وانه ػػا اض ػػفت س ػػمة الجم ػػاؿ
بمقرنصاتها  ،وساعد الفراغ الحاصؿ بيف القبتيف عمػى العػزؿ الحػرارف وتقميػؿ الثقػؿ عمػى الجػدراف

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
الديف قيماز ( ٕ٘ٚ٘-٘ٚهػٜٔٔٚ- ٔٔٚٙ/ـ ) بقبة مدببة وهي تتماثؿ بمظهرها الخارجي قبػة

المدرسػػة الكماليػػة  ،وقبػػة الجػػامع الن ػورف اذ انهػػا تغطػػي ب طػػة المح ػراب  ،والقبػػة محمولػػة عمػػى
ج ػػداريف ش ػػمالي وجن ػػوبي وتس ػػتند م ػػف الج ػػانبيف الشػ ػرقي والغرب ػػي عم ػػى دعام ػػات وتتك ػػوف منطق ػػة

االنتقاؿ لمقبة مف اربعة مقرنصات معقودة عمى الزوايا (ٗ.)ٙ

ومف ثـ استمرت سمسمة تطور استخداـ القبػاب فػي التسػقيؼ بتنػوع المبػاني ففػي القػرف (  ٚهػػ/

ٖٔـ ) ظهػرت المبػػاني الدفنيػػة كػػ( المػ ازرات واالضػػرحة ) التػػي سػػقؼ اكثرهػا بقبػػاب هرميػػة وتريػػة

فزاد ارتفاعها  ،والتي تتعلؼ مف ترفة مربعػة ذات جػدراف سػميكة شػيدت بمػادتي الحجػارة والجػص
لألجزاء السفمى واالجر لألجزاء العميا وقد ت ئػـ هػذا النػوع مػف التسػقيؼ مػع صػغر المسػاحة لمثػؿ
هكذا نوع مف المباني  ،كما في قبتي ( االماـ يحيى بػف القاسػـ ) و ( االمػاـ عػوف الػديف ) فالقبػة
الداخميػػة مقرنصػػة والخارجيػػة مخروطيػػة وكػػاف لمف ػراغ الفاصػػؿ بػػيف القبتػػيف اهميػػة فػػي تقميػػؿ الثقػػؿ

عمى الجدراف فض عػف العػزؿ الحػرارف (٘ .)ٙهػذا ولػـ يقتصػر اسػتخداـ التسػقيؼ بالقبيػة والعقػود
والقبػػاب فػػي المبػػاني الدينيػػة والعمميػػة  ،بػػؿ شػػمؿ المبػػاني التجاريػػة والخدميػػة ايضػػا  ،فقػػد كانػػت

اسػ ػواؽ الموص ػػؿ م ػػف اه ػػـ االم ػػاكف لمممارس ػػات التجاري ػػة وعميػ ػ فق ػػد اتخ ػػذت اش ػػكاال مختمف ػػة ف ػػي

العص ػػور االسػ ػ مية وحت ػػى نهاي ػػة العص ػػر االت ػػابكي اذ تمي ػػزت باالمت ػػداد بوح ػػدات متن ػػاظرة بهيئ ػػة
صػفوؼ متقابمػة مػف المحػ ت التجاريػة لهػا سػقوؼ عاليػة مغطػاة بعقبيػة فعرفػت بالسػواؽ المغطػػاة
وعمى االرج اف سقوفها كانت عمى هيئة اقبية طولية  ،ونجد مثاؿ ذلؾ سوؽ بػاب الجسػر وكػاف

له ػػا اسػ ػواؽ مكش ػػوفة تي ػػر مس ػػقفة كس ػػوؽ االربع ػػاء  ،فضػ ػ ع ػػف قيس ػػاريات تع ػػرض انواع ػػا م ػػف
البضائع الثمينة والغاليػة ( .)ٙٙامػا الخانػات فهػي مؤشػر لتطػور وازدهػار المػدف وتالبػا مػا كػاف لهػا
دو ار هامػػا فػػي عمميػػة التبػػادؿ التجػػارف فقػػد جػػاء تصػػميمها متوافقػػا لمػػا تؤدي ػ مػػف وظػػائؼ بشػػكؿ

يػ ػػؤدف افضػ ػػؿ الخػ ػػدمات لمتجػ ػػار والمس ػ ػافريف وبضػ ػػائعهـ  ،فهػ ػػو مخطػ ػػط مػ ػػف فضػ ػػاءات عػ ػػدة
وعناص ػػر معماري ػػة تت ػػعلؼ م ػػف ص ػػحف مكش ػػوؼ تن ػػتظـ حولػ ػ

حواني ػػت وحجػ ػرات م ػػف ط ػػابقيف ،

الطػ ػػابؽ الرضػ ػػي مخصػ ػػص لحفػ ػػظ السػ ػػمع واسػ ػػطبؿ لمحيوانػ ػػات والطػ ػػابؽ الثػ ػػاني لمبيػ ػػت التجػ ػػار
والمسافريف فض عف مخازف واواويف بيف الحجرات (.)ٙٚ

امػػا الحمامػػات فهػػي مػػف المبػػاني التػػي اشػػتهرت بهػػا مدينػػة الموصػػؿ واضػػفت عميهػػا الصػػفة

الحضرية

()ٙٛ

والتي تتبػع فػي تخطيطهػا التصػميـ التقميػدف المغمػؽ الػذف يضػمف االنتقػاؿ التػدريجي

مػػف الج ػػو الب ػػارد ال ػػى الج ػػو ال ػػداف ث ػػـ ال ػػى الح ػػار وب ػػالعكس  ،لنه ػػا اخ ػػذت بتخطيطه ػػا النػ ػواحي

الوظيفيػة والمناخيػة والصػحية  ،والتػي عقػدت سػقوفها بهيئػة قبػاب منخفضػة بواطنهػا مقعػرة اال انػ

اسػػتوت سػػطوحها بعػػد عقػػدها بمػواد خفيفػػة ( الخرشػػانة ) وقػػد كػػاف لمتقعػػر الحػػد مػػف عمميػػة تكػػاثؼ
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االبخرة  .ومف امثمتها حمػاـ الصػالحية التػي تعػود الػى عهػد سػميماف باشػا الجميمػي ( ٓ ٔٔٛه ػ -
 ٔٚٙٙـ ) (.)ٜٙ

وعميػ فالقبػػة عنصػػر اتصػػؼ بالمتانػػة والقػػوة واالمكانيػػة لتسػػقيؼ الفضػػاءات ليسػػتكمؿ المبنػػى

شػػكم ووظائف ػ ولمحفػػاظ عمػػى هػػذا العنصػػر اوجػػد المعمػػار بفكػػر اسػػاليب تطمػػع مػػف خ لهػػا عمػػى
اس ػػتدامة البن ػػاء اط ػػوؿ م ػػدة ممكن ػػة  ،وم ػػف تم ػػؾ االس ػػاليب اس ػػتعانت برواف ػػع الس ػػقوؼ م ػػف ب ػػدنات
ودعامات واعمدة  ،والتي تكمف وظيفتها في حمؿ السقؼ ونقؿ االحماؿ باتزاف سواء اكاف السقؼ

مستويا اـ مكوف مف العقود والقباب (ٓ.)ٚ

ففػػي المبػػاني ذات الفضػػاءات الواسػػعة اسػػتعاف المعمػػار بالعمػػدة والبػػدنات فمػػث

اقيمػػت

قبػة الجػامع النػػورف عمػى عقػود محمولػػة عمػى اعمػدة ضػخمة والتػي اثبتػت القػػدرة عمػى حمػؿ عقػػود
وسػػقوؼ الجػػامع حتػػى وقتنػػا الحاضػػر  ،وكػػاف لمبػػدنات والػػدعامات اثػػر فػػي حمػػؿ عقػػود وسػػقؼ
الجامع المجاهدف لكونها كتؿ بنائية صمدة مف حجارة واجر بهيئة مقاطع مستطيمة ضخمة .

في حيف انتفت حاجة المعمار لتمؾ االساليب في االبنية ذات الفضاءات االقػؿ سػعة اذ عقػدت

السػػقوؼ عمػػى الجػػدراف مباشػرة  ،هػػذا واسػػتخدـ المعمػػار العقػػود بػػاخت ؼ اشػػكالها وحسػػب موقعهػػا
فػ ػػالعقود النصػ ػػؼ دائريػ ػػة اسػ ػػتخدمت فػ ػػي الفضػ ػػاءات ذات السػ ػػعة الصػ ػػغيرة كالس ػ ػراديب والقنػ ػػاطر
واالروقة المشرفة عمى االفنية  ،في حيف جاء استخدام لمعقود المدببة والمنفرجة لمفضػاءات التػي

ك ػػاف له ػػا االرتف ػػاع والثق ػػؿ الكبي ػػر ال ػػذف تحممػ ػ االواوي ػػف
المممكة (قرة سراف ) .

(ٔ)ٚ

 ،وه ػػذا م ػػا ن حظػ ػ ف ػػي اواوي ػػف دور

فض عف ما وفرت موارد الطبيعة لممعمار مػف مػادة الحجػارة الكمسػية التػي تميػزت بتحممهػا

لمضػػغوط  ،ومػػادة الجػػص بوصػػفها مػػادة رابطػػة مقاوم ػة لمرطوبػػة والميػػا فعمػػد الػػى زيػػادة اسػػس
المباني بالحجارة الضخمة تير المهندمة لمتقميؿ مف هبوطها  ،وزاد مف سمؾ جدراف المباني عمى
اخت فهػػا مػػف مسػػاجد واضػػرحة وحمامػػات بصػػورة عامػػة وربطهػػا بػػالجص ممػػا سػػاعد عمػػى ثباتهػػا

ومتانته ػا وتحممهػػا احمػػاؿ القبػػة مػػف فوقهػػا  ،كمػػا اف تمػػؾ المػػواد اكثػػر قػػدرة وقابميػػة فػػي التشػػكيؿ
والقولبة لمشكؿ المعقود والمقبب .
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اخلامتت

تعسيسا عمى ما تقدـ هناؾ جممة استنتاجات توصؿ اليها البحث وتتمثؿ بما يعتي :

ٔ -م ػػف المؤك ػػد اف ب ػػدايات البن ػػاء وتس ػػقيؼ المب ػػاني اتس ػػـ بالبس ػػاطة ف ػػي التش ػػكيؿ العم ػػارف
واسػتخداـ مػواد البنػػاء المحميػة المتػوافرة لغايػة اف تػػؤدف تمػؾ االبنيػػة وظائفهػا دوف تعقيػػد ،
ويبدو اف االساليب العمارية في مباني مدينة الموصؿ وعمى مػر العصػور اسػتطاعت اف

تهضػػـ االنمػػاط واالسػػاليب السػػابقة لهػػا س ػواء مػػف حيػػث تخطػػيط البنػػاء او حجم ػ او مػػف
حيث التنوع في مواد البناء .

ٕ -واج المعمار اثناء بنائ مشاكؿ حالت بين وبيف تطمعات في انجاز بنػاء متكامػؿ يقػاوـ
الطبيعػػة بكػػؿ تقمباتهػػا فكػػاف السػػقؼ المائػػؿ الػػذف دعػػـ بروافػػد خشػػبية واعمػػدة مػػف اشػػجار

النخيػػؿ ح ػػؿ لممحافظػػة عم ػػى البنػػاء  ،وبع ػػد اف ادرؾ صػػعوبة الحص ػػوؿ عمػػى االخش ػػاب
لندرتها وال سيما الجيد منها توجب عمي ايجاد حؿ لتمؾ المشكمة .

ٖ -يعد السقؼ االكثر عرضة مف اجزاء البناء لمظروؼ البيئية والمناخية مما جعؿ المعمار
ج ػػاد إليج ػػاد الحم ػػوؿ لحماي ػػة المبن ػػى وت ػػوفير ج ػػو م ئ ػػـ داخمػ ػ وحمايتػ ػ م ػػف الم ػػؤثرات
الخارجية مف الضغط الحرارف واالشعاع الشمسي .

ٗ -تتابعػػت افكػػار المعمػػار وتطػػورت تبعػػا لػػذلؾ اسػػاليب التسػػقيؼ  ،ويعػػد تخطػػيط البنػػاء اوؿ
عمؿ يقوـ ب المعمار ومف شكم يسػتمد التسػقيؼ مظهػر وبػاخت ؼ المبػاني وتصػاميمها

مػػف قصػػور وخانػػات وحمامػػات ومسػػاجد وتيرهػػا تطػػورت نظػػـ التسػػقيؼ واسػػاليبها فكانػػت

السػػقوؼ المنحنيػػة مػػف عقػػود واقبيػػة وقبػػاب هػػي حػػؿ توصػػؿ ل ػ المعمػػار لتسػػقيؼ اج ػزاء
مختمفة مف المباني وحسب مساحت وبشكؿ يت ءـ مع اجزاء البناء .

٘ -ايقف البناء بفكر االنشائي اف وظيفة المبنى ارتبطت بفضائ ومن يتخػذ التسػقيؼ شػكم

وبمػػا اف مبػػاني مدينػػة الموصػػؿ امتػػازت بػػاخت ؼ فضػػاءاتها لػػذا فػػاف نظػػـ التسػػقيؼ فيهػػا

تغيػػرت تبعػػا لوظيفػػة المبنػػى  ،ففػػي المسػػاجد ذات المسػػاحات الواسػػعة سػػقفت فضػػاءاتها
بقبػػاب نصػػؼ دائريػػة مدببػػة  ،فػػي حػػيف تطمبػػت المبػػاني الدفنيػػة بفضػػاءات الصػػغيرة اقامػػة

قبػػاب مخروطيػػة مرتفعػػة  ،وجػػاء عنصػػر القبػػاب واالقبيػػة فػػي البيػػوت حسػػب سػػعتها فهػػي

صغيرة منخفضة في الحجرات اما في االواويف فنجدها ذات امتداد طولي اما في المباني

الخدمية كالسواؽ فنجدها صغيرة متراصة والحمامات فغالبا ما عقدت بقباب منخفضة .

 -ٙادرؾ المعمػػار مػػا وفرت ػ ل ػ الطبيعػػة مػػف م ػواد البنػػاء عمػػى اخت فهػػا مػػف (حجػػارة كمسػػية
واجػػر وجػػص  ) ...فجػػاءت باسػػتعماالت متعػػددة نظ ػ ار لخصائصػػها االنشػػائية والفيزيائيػػة

فبدأت االفكار العمارية والهندسية تتوارد الى ذهن عند البناء .
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ملحق

صورة (  ) 1صورة مجسمة لدار عثر عمى اسسيا في موق تل سونة
عن ( عبد اهلل  ،عدنان مكيا نشأة وتطور القرية في العراق  ،مجمة سومر )

صورة ( ) 2اسموب التسقيف في معبد ال ضر

عن ( الصال ي  ،واثق اسماعيل ا عمارة ال ضر  ،ضارة العراق )
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أ.م .د فيان موفق

رشيد

صورة ( )3واجية البوابة الجنوبية لمسور في سنجار

عن ( ) Oates , David , p., 102

صورة ( )4مخطط قصر اسكاف بني جنيد

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

صورة ( )5القصر االمو في الشعيبة

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

صورة ( ) 6بقايا اواوين في دور المممكة
عن( شبكة المعمومات الدولية  /االنترنيت )
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أ.م .د فيان موفق

رشيد

صورة (  ) 7قبة الجام النور
عن ( عبو ا القباب الوترية  ،موسوعة الموصل ال ضارية )

صورة (  ) 8قبة الجام المجاىد
عن (عبو  ،عادل نجم ا المنشأت المعمارية  ،موسوعة الموصل ال ضارية )
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أ.م .د فيان موفق

رشيد

صورة ( ) 9القبة الخارجية لضريح ي يى بن القاسم

عن ( عبو  ،موسوعة الموصل ال ضارية )

صورة ( )11القبة الداخمية لضريح ي يى بن القاسم
عن ( عبو  ،موسوعة الموصل ال ضارية )
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صورة ( ) 11االسواق المغطاة في الموصل

عن ( شبكة المعمومات الدولية  /االنترنيت )

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

عبد الرسوؿ  ،سميمة  :المباني التراثية في مدينة بغداد  ،دراسة ميدانية  ( ،بغداد –  ) ٜٔٛٚص ٕٓ .
السهيرف  ،عاطؼ محارب  ،انشاء المباني ( بغداد – ٔ ) ٜٜٔص ٔ. ٔٙ

)ٖ(

ابف منظور  ،جماؿ الديف ابي الفضؿ محمد بف مكرـ االنصػارف  :لسػاف العػرب  ،اعػداد وتصػنيؼ  :يوسػؼ

)ٗ(

القراف الكريـ  :سورة االنبياء  ،االية ٕٖ.

خياط ( بيروت – الت ) ج ٔ  ،ص ٘٘ٔ .

)٘(

القراف الكريـ  :سورة الطور  ،االية ٘ .

)(ٙ

الزبيدف  ،محب الديف محمد مرتضى  :تاج العروس (بيروت  ،دار صادر –  ، )ٜٔٙٙجٔ  ،ص ٜ٘ٔ٘

)(ٚ

ابف منظور  :لساف العرب  ،ج ٘  ،ص .ٖٕٙ

.

)(ٛ

الدواؼ  ،يوسؼ  :انشاء المباني والمواد االنشائية  ،ط٘  ،مطبعة اوفست الزماف ( دـ –  )ٜٔٚٛص .ٚ

) (ٜالعميػػرف  ،اب ػراهيـ  :م ػواد وتقنيػػات العمػػارة القديمػػة  ،منشػػورات المديريػػة العامػػة لمت ػراث والمتػػاحؼ ( دمشػػؽ -
ٕٓٔٓ )  ،ص ٔ. ٔٛ

)ٓٔ(

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

القو اررة  :البيئية والدينية  ،دورية كاف التاريخية  ،العدد الحادف عشر  ،مارس ٕٔٔٓ  .ص . ٙٚ

)ٔٔ(

الجمعػػة  ،احمػػد قاسػػـ  :الممي ػزات والتصػػاميـ المعماريػػة التراثيػػة فػػي الموصػػؿ وتاثيرهػػا عمػػى النمػػو العم ارنػػي

الحضرف فيها  ،مجمة اداب الرافديف  ،ع  ( ، ٔٙالموصؿ –  ) ٜٔٛٙص . ٖٔٛ

)ٕٔ(
)ٖٔ(

العميرف  :مواد وتقنيات العمارة  ،ص ٓ. ٔٛ

السهيرف  ،المرجع نفس  ،ص ٖ. ٔٙٗ- ٔٙ

)ٗٔ( الشافعي  ،فريد  :العمارة العربية في مصر االس مية  ،م ٔ  ( ،القاهرة  ) ٜٔٚٓ-ص ٕ٘ .
Lioyd S &Safar f. : Tell Hassuna .JNES (Journal of Near East Studies ) Vol IV

)(15

ينظر  :صورة (ٔ) ,No 4 , 1945 , P . 273 , 274 .

) (ٔٙالص ػػالحي  ،واث ػػؽ  :تقني ػػة التس ػػقيؼ باالقبي ػػة ف ػػي العم ػػارة العراقي ػػة القديم ػػة واص ػػمها ف ػػي العم ػػارة ف ػػي الحض ػػر
والمػدائف  ،نػدوة العمػػارة العربيػة االسػ مية  ( ،بغػداد –  ) ٜٜٜٔص ٓٗ ٗٔ-؛ القبػو وااليػواف  ،العمػارة العربيػػة
قبؿ االس ـ واثرها في العمارة بعد االس ـ  ،مركز االحياء العممي العربي ( بغداد  )ٜٜٔٓ-ص ٕٔ .

) (ٔٚعبد ا ، ،عدناف مكي :نشعة وتطور القرية في العراؽ  ،سومر ،م ، ٖٜج ٔ ، ٜٖٔٛ ، ٕ-ص .ٜ٘

) (ٔٛالب ذرف  ،احمد بف يحيى بف جابر  :فتوح البمداف  ،طبعة بريؿ ( ليدف –  ) ٔٛٙٙص . ٖٕٛ -ٖٕٚ
) (ٜٔالب ذرف  :المصدر نفس  ،ص . ٖٕٛ

)ٕٓ( الػػب ذرف  :المصػػدر نفس ػ  ،ص  ٖٗٚ؛ الطبػػرف  ،ابػػو جعفػػر محمػػد بػػف جريػػر  :تػػارين الرسػػؿ والممػػوؾ ،
تحقيؽ محمد ابو الفضؿ ابراهيـ  ،طٗ  ،دار المعارؼ ( القاهرة ) ٜٔٚٚ -ص ٖٗ. ٗٗ-

)ٕٔ( الجمعة  :المميزات والتصاميـ المعمارية التراثية  ،ص ٕٕٖ .

)ٕٕ( المقري  ،احمد بن محمد  :نفح الطيب في غصن االندلس الرطيب  ،دار الفكر ( بيررت
ص ٕٖٗ .
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رشيد

السػػمهودف  ،نػػور الػػديف عمػػي بػػف احمػػد  :وفػػاء الوفػػا باخبػػار دار المصػػطفى  ،تحقيػػؽ  :محػػي الػػديف محمػػد

عبد المجيد  ،دار الباز لمنشر والتوزيع ( مكة المكرمة – الت )  ،جٖ  ،ص ٖٗ .

)ٕٗ(

الصػػالحي  ،واثػػؽ اسػػماعيؿ " :الحضػػر – التنقيػػب فػػي البوابػػة الشػػمالية "  ،مجمػػة سػػومر  ،ع  ( ٖٙبغػػداد –

)ٕ٘(

يقع الموقع في شماؿ شرقي بادية الجزيرة وتقع اط لها جنوب تربي بمدة القيارة بػٕٕكػـ  ،وهػو مػف المواقػع

 ، ) ٜٔٛٙص  . ٜٔٛ ، ٔ٘ٛينظر صورة (ٕ) .

المهم ػ ة لتماثػػؿ وتشػػاب البقايػػا البنائيػػة في ػ مػػع مدينػػة الحضػػر مػػف حيػػث اسػػتخداـ م ػواد البنػػاء مػػف الحجػػر الكمسػػي
المهنػػدـ والجػػص فػػي االقسػػاـ السػػفمى مػػف الجػػدارف واسػػتخداـ المػػبف والطػػيف فػػي االقسػػاـ العميػػا فضػ عػػف االعمػػدة

والمداخؿ المزورة المزودة بالمزاتؿ  .ينظر  :ابػراهيـ  :جػابر خميػؿ  :تنقيبػات خربػة جدالػة  ،مجمػة سػومر  ،ص
ٕ٘ٓ . ٕٓٚ ،
)Oates , David : Studies in the Ancient History of northern Iraq , (London – 1968
)(ٕٚ
)(ٕٛ
)(ٕٜ

)(26

ينظر صورة رقـ (ٖ) p., 99 .

السمهودف  :وفاء الوفا  ،جٕ  ،ص . ٕٓٙ
الصالحي  :تقنية التسقيؼ باالقبية  ،ص ٓٗ. ٗٔ-

الحموف  ،شهاب الديف ابو عبد ا ،ياقوت  :معجـ البمداف  ،دار احياء التراث العربػي (بيػروت ،)ٜٖٔ٘ -

ج٘  ،ص ٖٕٕ ؛ ابف االثير  ،عز الديف ابي الحسف  :الكامؿ في التارين  ،دار صادر (بيروت ، )ٜٔٙ٘ -
جٕ  ،ص ٖ٘ ؛ الس ػػمماف  ،عب ػػد الم ػػاجود احم ػػد  :الموص ػػؿ ف ػػي العه ػػديف ال ارش ػػدف واالم ػػوف  ،مطبع ػػة جامع ػػة
الموصؿ ( الموصؿ – ٓ ، ) ٜٔٛص ٘٘ .

)ٖٓ(

المقدس ػػي  ،ش ػػمس ال ػػديف اب ػػي عب ػػد ا : ،احس ػػف التقاس ػػيـ ف ػػي معرف ػػة االق ػػاليـ  ،مطبع ػػة بري ػػؿ ( لي ػػدف –

 ،)ٜٔٓٙص . ٗٛ

)ٖٔ( يمتػػد قصػػر المنقوشػػة مػػف سػػوؽ القتػػابيف الػػى الشػػارع المعػػروؼ بالشػػعاريف الػػى سػػوؽ االربعػػاء ثػػـ الػػى سػػوؽ
الحشيش  ،وقد عرؼ هذا القصر الحقا بػ( قصر الحر بف يوسؼ االموف )  .ينظر  :االزدف  :ابي زكريػا محمػد

بف اياس  :تارين الموصؿ  ،تحقيؽ  :عمي حبيبة ( القاهرة –  ، ) ٜٔٙٚجٕ  ،ص ٕٗ .ٔٗٙ ، ٔٗ٘ ،

)ٕٖ(

يقع القصر عمى النهرواف في منطقة ديالى  .ينظر محمد  ،تازف رجب  :عمارة البيػت الع ارقػي االسػ مي "

ذو الجنػػاحيف والفنػػاء المكشػػوؼ " ،العمػػارة العربيػػة قبػػؿ االس ػ ـ واثرهػػا فػػي العمػػارة بعػػد االس ػ ـ  ،مركػػز االحيػػاء
العممي العربي ( بغداد – ٓ ) ٜٜٔصٖٔ  .ينظر صورة (ٗ) .

)ٖٖ(

الجمعػػة  " :القصػػر االمػػوف فػػي الشػػعيبة فػػي منطقػػة البص ػرة " نػػدوة دور البص ػرة فػػي التػراث العربػػي  ،مركػػز

احياء التراث ( بغداد – البصرة – ٓ ) ٜٔٛص ٗ .

)ٖٗ(
)ٖ٘(

ينظر صورة (٘) .

االزدف  ،المصدر السابؽ  ،جٕ  ،ص . ٔ٘ٛ
هي بناء ازج مف اجر او حجػارة فضػائها مسػتطيؿ مفتػوح الجػانبيف  ،احػدهما يمثػؿ المػدخؿ واالخػر المخػرج

مغطػػاة بسػػقؼ معقػػود لتغطيػػة الطػػرؽ والػػدهاليز  .ينظػر  :الزبيػػدف  :محػب الػػديف محمػػد مرتضػػى :تػػاج العػػروس،

(بيروت  ،دار صادر –  )ٜٔٙٙجٔ  ،ص  ٖٕٗٛ؛ جرجيس  ،عبد الجبػار محمػد  :بعػض مظػاهر البنػاء فػي
منطقة قاعدة الجزيرة  ،مجمة التراث الشعبي  ،عٕٗ ( الموصؿ –  ) ٜٔٚٛص ٕٓٔ .

)(ٖٙ

االزدف  :تارين الموصؿ  ،جٕ  ،ص . ٔٗٙ
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) (ٖٚشريؼ  ،يوسؼ  :تػارين فػف العمػارة العراقيػة فػي مختمػؼ العصػور  ،دار الرشػيد ( بغػداد  ، ) ٜٕٔٛ -ص
ٔٚٚ؛ الصالحي  :تقنيات  ،ص ٓٗ.ٗٔ-

)(ٖٛ

محمد  ،هيثـ قاسـ  :حموؿ البناء في مباني الموصؿ خ ؿ العصور االس مية  ،اطروحة دكتو ار في االثػار

االس مية ( جامعػة الموصػؿ – ٕٕٔٓ ) ص ٘٘  .والقبػو سػقؼ معقػود كػاف يعمػؿ بطػريقتيف  :االولػى قبػو يمتػد
بطوؿ قاعة او ايواف  ،والثانية مجموعة عقػود متتاليػة تعتػرض امتػداد فضػاء البنػاء ويعقػد مػا بػيف كػؿ عقػديف بقبػو
يرتفع مركز فوؽ قمة العقديف الذيف يحصران  .ينظر :الشافعي  :المرجع السابؽ  ،ص ٗ. ٔٙ

) (ٖٜالشػػمس  ،ماجػػد عبػػد ا :،مػػف اسػػاليب التسػػقيؼ القديمػػة فػػي محافظػػة نينػػود  ،مركػػز احيػػاء الت ػراث العممػػي
العربي  ،بحث مقدـ لندوة دور الموصؿ في التراث الشعبي  ، ٜٔٛٛ ،ص ٗ .
ٓٗ
َّ
ت رائِ َحتُػ .
ػخ َـ المَّ َػب ُف تَ َغَّي َػر ْ
عاـ ،إذا فَ َس َد ،و َش َّخ ْمتُ تَ ْشخيما .وأ ْش َ
( )الشخيـ في المغة تاتي مف َش ُخ َـ ومنها شخـ الط ُ
ض .وممػػا ال شػػؾ في ػ اف الداللػػة الثانيػػة هػػي اقػػرب الػػى المعنػػى حيػػث اف مػػادة الجػػص
و َشػ َػعٌر أ ْشػ َ
ػخ ُـ أف ْأبػ َػي ُ
البيضاء هي مادة الم ط لجدراف الفراغ مف الداخؿ .

الفيروز آبادف  ،محمد بف يعقوب  :القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة( بيروت–د ت) جٖ ،ص ٖ٘ٗ.

)ٔٗ(

االزدف  :تارين الموصؿ  ،ص  ٔٗٛحوادث سنة ٖٖٔهػ

(ٕٗ) الجمعة  " :المميزات والتصاميـ المعمارية"  ،ص ٖٖٔ.

(ٖٗ) مكتب االنشاءات الهندسي  :نماذج مف التوثيؽ العاـ  ،العمائر السكنية في مدينة الموصػؿ  ( ،الموصػؿ –
ٕ ، )ٜٔٛص . ٛ

(ٗٗ) الجمعة  " :المميزات والتصاميـ المعمارية"  ،ص ٖٖٔ .
(٘ٗ) مكتب االنشاءات الهندسي  :العمائر السكنية  ،ص .ٛ

( )ٗٙشيد فوؽ هذ القنطرة مسجد ( عمي بف الحسف الهمذاني ) .ينظر :االزدف :تارين الموصؿ  ،ص ٕٛٙ
)(ٗٚ

ابف حوقؿ  :ابو القاسـ محمد بف عمي النصيبي  ،صورة االرض  ،مكتبة الحياة  ( ،بيروت – ، )ٜٜٔٚ

)(ٗٛ

بقاعيف  ،حنا  :البيئة وسموؾ بعض المواد االنشائية  ،وقائع ندوة العمارة والبيئية  ،مطبعة المجمع العممي (

ص ٗ ٜٔ؛ المقدسي  :احسف التقاسيـ  ،ص  . ٖٜٔينظر صورة (. )ٙ

بغداد – ٖٕٓٓ) ص . ٗٙ

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

)ٓ٘(

فاالحجػػار تتواجػػد بهيئػػة قطػػع تيػػر مهندمػػة تعػػرؼ بػػ(االحجار الكمسػػية ) مادتهػػا تتسػػـ بػػالقوة والمطاوعػػة فػػي

العمؿ مما مكف المعمار التحكـ بها في تصاميم العمارية  .فض عف انها مواد قميمة التػاثر باالمطػار الف مػادة
الجير فيها تمتاز بمقاومتها لمرطوبة والمموحة والميا كما تتصؼ برداءة توصيمها لمح اررة مف جهة وقابميتهػا الكبيػرة
عمػػى االحتفػػاظ بهػػا مػػف جهػػة اخػػرد  .ينظػػر  :الهاشػػمي  ،رضػػا  :االبنيػػة الحجريػػة وتقنيتهػػا فػػي العمػػارة العربيػػة
القديمة  ،ندوة العمارة قبؿ االس ـ ( بغداد – ٓ ) ٜٜٔص  ٘ٚ؛ عبد الرزاؽ  :مراحؿ تطور المواد االنشائية في

العراؽ القديـ ص ٕٕ٘ ؛ بقاعيف  :البيئة وسموؾ ص ٗٙ

)ٔ٘(

ابف خمكاف  ،ابو العباس شمس الديف احمد  :وفيات االعياف وانباء ابناء الزماف  ،تحقيؽ  :احساف عباس ،

دار صادر  ( ،بيروت –  ، ) ٜٔٛٚج٘  ،ص. ٕٛٙ ،ٕٚٙ

)ٕ٘(

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

 ، ) ٜٔٚٚص. ٚٚ

)ٗ٘(

ابف جبير  ،ابي الحسف محمد بف محمد  :رحمة ابف جبير  ،دار الكتاب المبناني  ،دار الكتاب المصرف -

)٘٘(

دويكػػات  ،جمانػػة سػػالـ  :د ارسػػة نظػػاـ التسػػقيؼ فػػي العمػػارة االمويػػة فػػي االردف  ،نمػػاذج مختػػارة  ،جامعػػة

ٗ ، ٜٔٙص  ٔٙ؛ الجمعة احمد قاسـ  :المميزات المعمارية  ،ص . ٖٔٛ
اليرموؾ ( االردف – ٕٔٓٓ )  ،ص ٗٙ

)(٘ٙ

)(٘ٚ
)(٘ٛ
)(ٜ٘

.

محمد  ،هيثـ قاسـ  :حموؿ البناء ص ٓٛ

.

ابف خمكاف  :وفيات االعياف  ،ج٘  ،ص ٖٔٔ .
ابف جبير  :رحمة  ،ج  ،ص . ٔٙ
عادؿ نجـ عبو  :المنش ت المعمارية  ،موسوعة الموصؿ الحضارية  ،دار الكتب ( الموصؿ – ٕ) ٜٜٔ

جٖ  ،ص . ٕٛٛ
)ٓ(ٙ

الجمعة  :المعالجات االنشائية لمباني مدينة الموصؿ خ ؿ العصور العربية االس مية  ،مجمة اداب الرافديف

 ،ع  ( ٖٜالموصؿ – ٕٗٓٓ )  ،ص ٕٔ.
)ٔ(ٙ
)ٕ(ٙ
)ٖ(ٙ
)ٗ(ٙ

عبو  :المنش ت المعمارية  ،جٖ  ،ص . ٕٜٛ
عبو  :المرجع نفس  ،جٖ  ،ص  . ٕٜٛينظر صورة (. )ٚ
عبو  :المرجع نفس  ،جٖ  ،ص . ٕٜٛ

التوتونجي  :نجاة يونس  :الجامع المجاهدف في الموصؿ  ،مجمة سومر ،ع ٔ ( ، ٕ-بغداد – ٔ) ٜٔٚ

ص ٖ . ٜٔينظر صورة (. )ٛ
)٘(ٙ

الجمعة  :الدالالت العمارية  ،صٕٔ٘  .ينظر صورة ( )ٜو(ٓٔ) .

)(ٙٙ

عثماف  ،محمد عبد الستار  ،المدينة االس مية ( عالـ المعرفة  ،الكويت – ٓ ، ) ٜٜٔص ٕٕ٘ ؛ مكتب

)(ٙٚ

الجمعة  :الدالالت المعمارية  ،ص ٕٔ٘ .

االنشاءات الهندسي  ،العمائر الخدمية ( الموصؿ – ٘ ) ٜٜٔجٕ ،ص  . . ٚينظر صورة (ٔٔ) .

)(ٙٛ

يشػير االزدف الػى حمػاـ عرفػت بحمػاـ الجػداليف ( ٕٔٛهػػٚٗ٘ /ـ ) وعرفػت فيمػا بعػد بحمػاـ اميػر المػؤمنيف

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

الموصؿ  ،ص ٓ. ٚ٘ ، ٚٗ ، ٚ

)(ٜٙ
)ٓ(ٚ
)ٔ(ٚ

ينظر  :صورة (ٕٔ) .
دويكات  ،المرجع السابؽ ،ص ٗٚ

.

السهيرف  ،انشاء المباني  ،ص . ٙٙ
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