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  البحث ملخص

 له لعمارة البیت التراثي في كوردستان العراقالتاریخي للعناصر التكوینیة  التوثیق

 طویلة لعقود والتخریب همالإلا من عاني المعماري الذي النتاج تقییم في وكبیرة أساسیة أهمیة

 مجال في الشمولیة المعرفة ولتغطیة،  كافیة وتوثیقیة معماریة علیها دراسات تسلط ولم

 وعلى القرن العشرین في لعمارة البیت التراثي في كوردستان العراق التكوینیة العناصر

 تاهیلها إعادة یجب فكریة ثروة وصفهالدراستها ب محاولة البحث هذا كان ،  الفكري المستوى

  . وبیئیا واقتصادیا ثقافیا العراقي المجتمع لتنمیة

،  في العراق الطرز العماریة ، البیوت التراثیة ، العناصر التكوینیة  الكلمات المفتاحیة:

   المفاهیم السائدة

 Structural Elements of Heritage Architecture in Northern Iraq 
Dr. Abdullah Khursheed Qadir 

Assistant Professor 
Salah Al-Din University - Erbil  

College of Arts / Department of Archeology 
E: abdullahkhorsheed69@gmail.com 

: abdullah.qader@su.edu.krd 
Abstract:  

Historical documentation of the formative elements of heritage 
house architecture in the northern Iraq is of fundamental and 
significant importance in assessing the architectural product that has 
suffered from neglect and vandalism for decades and has not been 
given sufficient architectural and documentary studies, and to cover 
holistic knowledge in the field of structural elements of heritage house 
architecture in Iraqi Kurdistan in the twentieth century on the 
intellectual level, this research was an attempt to study it as an 
intellectual wealth that must be rehabilitated to develop the Iraqi 
society culturally, economically and environmentally.. 
Key words: Structural elements, heritage houses, Architectural styles 
in Iraq, prevailing concepts 
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  المقدمة:

یمثل مرحلة  نهوأل  ؛جیال المقبلةألوحفظه ل تهتم شعوب العالم كافة بتكوین تراثها

ة قومنها منط ث العراقر وقد و  من مراحل التطور الكبیر الذي صاحب االنسان منذ ان وجد.

مساهمة  ساهمت عدة دولعصور و وتعاقبت على حكمه  قدم الحضارات البشریةأكوردستان 

في شتى المجاالت مخلفة بذلك تراثا حضاریا عظیما  زدهارهاأفعالة في تقدیم الحضارة و 

لهذا  ، التي تمتد الى الماضي البعیدریخیة أالزلنا ننهل من معینة الذي یمتاز باصالته الت

وذلك  ؛صبح من الواجب علینا اعطاء هذا التراث من الدراسة والنظرة الشمولیة مایستحقأ

 جمیعل قومیاً  راً و تعطي شع اهام منهلستإلوا  اوحیث ان دراسته ، صالة ألمن هذه ادة فالإل

 قوام التي سكنت على ارض الوطن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه .ألا

هي الصورة الحقیقیة الصادقة والتعبیر الدقیق لحضارة  وابداً  ان العمارة كانت دوماً 

ولى بمواد ألنسان بعد خروجه من ظلمة الكهوف حیث بنى المساكن البسیطة األشیدها ا

نسان تطور مسكنه واصبح بمرور ألا ونتیجة لتطور حیاة، فرة في محیطهااولیة بسیطة متو 

عائلته  فرادألمة وبدأ یعمل من اجل توفیر وسائل الراحة الضروریة له و ءالزمن اكثر مال

نتاجیة ألثره على القوة اأنعكس أو ، ساسیة للفرد والمجتمع أصبح هذا المسكن حاجة أبحیث 

على  لهذا السبب حرص المعمار العراقي عبر العصور، نتاجألبداع والتحسن في األفرد والل

  لمتطلبات االنسان من حیث التخطیط والشكل. مةءمال ون العمائر المشیدةكان ت

 ممألل في الحیاة والحضارة والفن والتراث واللغة والتاریخ متمیزاً  تحتل العمارة محالً 

قات علیها لمسة جمیلة من اشرا هي اضفاءبنیة وكانت النظرة التقلیدیة الى واجهات األ

بدأت تكشف أصالة  ، العماریة الشاخصة من تراثنا األمثلةن أال ان الحقیقة هي إ ، الماضي

 ت الدراسات العماریةأوبد ، واعتماده على المنهج العلمي في التخطیط والتصمیم هذا التراث 

 االقتصادیةالجوانب  حسبانهمخذوا في أبنیة التي شیدوها قد ألان العراقیین في اتؤكد على 

 للغرض اً تبعداخل المبنى  واالنسیابیةوالمناخیة الى جانب تأمین حریة الحركة  واالجتماعیة

صلیة للتراث العماري ألیمتلك كل المقومات ا لهذا نرى ان البیت العراقي، جلهأالذي شید من 

ریخیة والى وقت أقدم العصور التأنماط العمارة العراقیة منذ أري هذا القول على ویس العراقي

في  یوان والمجنبتین الذي كان معروفاً ألقریب جدا حیث اعتمدت الصیغة البسیطة المتمثلة با

شمال مدینة  (تبة كورة)ثریة عنه فيألزمان بعیدة حیث كشفت التنقیبات اأالعراق منذ 

كثر أومن  وبیوتها. آشور شوري ممثال في قصورآلعهد اذلك في الوظهر بعد  )١(الموصل

ومن الحضر  )٢(أواوین مدینة الحضر في القرنین االول والثاني المیالدیین مثلة وضوحاً ألا

 فیما بعد في تیبن العماري واستخدم في الكثیر من القصور والبیوت التي أنتقل هذا الطراز
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وقصر المنصور  )٤(األخیضر وبیوت قصر)٣(االمارة في الكوفةاالول كدار  العصر االسالمي

  .)٧(المدرسة المستنصریة والقصر العباسي ببغداد وفي)٦(سامراءفي  القصور ودور)٥(في بغداد

العثماني كانت ذات واجهات داخلیة بهذا  أكثر البیوت المشیدة في العصر نكما ا

العماري  ثیرًا بهذا الطرازأكثر المدن العراقیة تأالنوع من الهندسة العماریة . والموصل من 

ذ إمة مناخ المدینة والتشابه في طبیعة المواد األولیة ءالذي اقتبسه أهلها من الحضر لمال

ومن الموصل انتقل الى بقیة  ، قتباس إلثر وفي هذا اأكان لقرب الموصل من الحضر 

وكربالء والحلة والبصرة .وكما هو ربیل وكركوك وبغداد والنجف أالمدن العراقیة منها 

ساسیة ألالعماریة العراقیة استمدت عناصرها الجمالیة من العناصر ا رمعروف ان العناص

ومنها العمارة التراثیة في المدن العراقیة الشمالیة والجنوبیة   اإلسالمیةالقائمة في العمارة 

  والوسطى.

  المشتركة في العمارة العراقیة: العماریة العناصر

 : األزقة - ١

شعة الشمس على المارین أتسلیط  وذلك لتقلیل ؛والدروب متعمداً  زقةأللقد كان ضیق ا

في ظل البیوت  فیها في موسم الصیف الطویل الحار فصار المار یشعر بالراحة عندما یسیر

الضیقة الملتویة التي الیزید عرض البعض على جانبي هذه الطرق )أ+ب ١صورةال( القائمة

 أوتطل علیها البیوت القدیمة بطابق واحد  أحیاناَ  مترین على أو على المتر الواحدمنها 

وأبوابها الخشبیة القدیمة منها ذات مصراع واحد مزینة بمسامیر حدید محدبة أحیانَا بطابقین 

مرتبة بأشكال هندسیة متنوعة یعلو كل باب عقد مدبب. وفي الغالب تتألف من مصراعین 

فروع نباتیة وأوراق ثالثیة وهي تشبه األبواب أة بزخارف نباتیة على هیزین كل منهما 

في البیوت البغدادیة والشبابیك الحدیدیة التي یكثر استخدامها في إقلیم كردستان  خدمةالمست

وكانت تقام فوق األزقة قناطر معقودة باألجر فوق عقود رخامیة كانوا یبنون فوقها غرفًا 

ها توسیع دورهم في الطابق العلوي كأن تكون ألحدهم ارض ومنشآت بنائیة الغرض من

صغیرة بجانب الزقاق وأخرى تقابلها في الجانب الثاني فكانوا یقیمون قنطرة فوق الزقاق تصل 

وكثیرا ما كانوا یبنون فوق القناطر المجالس یتخذون لها  )+جأ+ب ٢صورةال(بین القطعتین

حیث كانت خیر وسیلة لحمایة المشاة  )٣صورةال(.جانبي الطریق شبابیك واسعة تشرف على 

ولتحمیهم من العواصف والغبار وهذا ما  ، من حر الصیف  القائظ وبرد الشتاء القارص 

  . هوجنوب هووسط العراق  نشاهده في جمیع المدن العراقیة القدیمة في شمال

  الواجهات الخارجیة: -٢

 ستخدم فیهاأالتي  دةبالكتلة البنائیة الصل للبیوت التراثیة یتمیز المظهر الخارجي

ویخف وقع الكتلة  جر في مدن العراق الوسطى والجنوبیةآلالحجر في الموصل وكركوك وا
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هذه بفضل الزخارف التي تشكلها وحدات االجر على االقسام العلیا من البناء ویساعد 

طبیعیة  ألسبابود ذلك ویعاستخدام القناطر التي تربط الدور القائمة على جانبي الطریق 

ستخدام النوافذ ارضیة بندرة ألمتازت واجهات البیوت في الطوابق ااوتاریخیة وحضاریة. وقد 

في  )٨( للشرفة . بینما كانت الطوابق العلیا تمتاز بكثرة البروزات الخشبیة ( الشناشیل) منعاً 

  ).أ ٤صورةال(الكثیر من البیوت التراثیة في بغداد

بوصفها  شبابیك خشبیة بارزة عبر زقةألالتكوینات فهي غرفة تطل على امن حیث 

في بعض االقطار  وان تشابهت بعض الشيء مع المشربیة)٩(عنصرا معماریا مهماَ 

كما  لتبریدها توضع فیها قلل الماء بحنیات خارجیة وقد تزود هذه الستائر الخشبیة)١٠(االخرى

زخرفة تدل على ذوق  لتكون من هذا التخریم تمأل بقطع خشبیة ان بعض هذه التخریمات

الجانب المناخي لغرض تحدید حدة  فضَال عنهمیة الشناشیل أ زوتبر )١١(ودرایة فنیة رائعة

وبخاصة في )١٢(ان یكون العكس من رؤیة الخارج دون دخال النسیم وتمكین النساءأ ءالضو 

بغداد والبصرة واستخدمت صفائح المعدن  مدینة الموصل حیث یالحظ ما یشبه شناشیل

وتشترك ابنیة كوردستان باستخدام  .شرفات المطلة على الطریق الخارجيالحاطة ال

  أ) ٤(صورة )١٣(المشربیات

  المدخل والدهلیز: - ٣

من حیث موقعها  ختلفتاومن العناصر الجمالیة التي رافقت البیوت التراثیة وقد 

وسعتها والدور الذي تؤدیه تبعًا لطبیعة البناء التي كان لها دور فاعل في تحدید شكل 

حالة   جتماعیة موقعه فضًال عنالبینما حددت الظروف الطبیعیة والعالقات ا ، المدخل

یتألف المدخل في البیت التراثي من فتحه تتوسط الواجهة او تقع في  )١٤(االقتصادیةالمالك 

وهي  تختلف في سعتها واسلوب صناعتهاانب منها یسد فتحة القدیم منها باب خشب قدیم ج

ویمثل الباب احد العناصر العماریة الذي رافق االنسان منذ ازمان .بمستوى الجدار او غائرة

فهو المفتاح الذي یمنح السكان نوعًا من االستقرار واالمان والطمأنینة بعد غلقه من  ، بعیدة

الداخل بواسطة مغالق من الخشب یتوسط الباب في جانب منه او مغالقین احدهما یتوسط 

النصف العلوي والثاني یتوسط النصف السفلي وفي بعض البیوت یتوسط الباب قفل كبیر 

  .من الحدید

ویتكوَّن من مصراع واحد أو  ، هو الذي ُیشرف على الزَّقاق سوالباب الرئی

وتكون األبواب مزیَّنة بالمسامیر الكبیرة  ، مصنوع من خشب الجاوي أو الصاج ، مصراعین

ومزیَّنة  ، یتوسَّطها من األعلى مطرقة من البرونز أو الحدید ، المرصوفة بشكل هندسي

 ، بق هذا الوصف على األبواب الضخمة أیضاً وینط ، كذلك بزخارف نباتیة تحیط بإطارها

وتعلو هذه األبواب عقود مختلفة األشكال مزیَّنة بالزخارف اآلجریة والجصیَّة ذات األشكال 



  اهللا خورشید قادر عبد د.أ.م.      العراقمالي شلعمارة البیت التراثي في العناصر التكوینیة 

٦٥ 

وكذلك  ، وكذلك الكتابیة التي غالبًا ما ُتشیر إلى تاریخ تشیید البیوت ، الهندسیة المختلفة

  .اآلیات القرآنیة

والتي  ، فوق بعض األبواب الضخمة ، المزخرفعماري من اآلجر وهناك تكوین 

ویحتوي البیت الواحد على أكثر من باب  ، (المقرنصات) وُتعرف بـ ، ُتشبه خالیا النحل

 ، ین أو أكثرإذ یحتوي البیت على بابین رئیس ،  بیوت الوجهاء ال سیماو     ،رئیس واحد

بینما األبواب  ، ت بضخامتهوامتاز الباب الرئیس لهذه البیو  ، یطل كل منهما على زقاق

عتبة طة. وتتقدم بعض األبواب الرئیسة ویحتوي زخرفة بسی، خرى أصغر حجماً األ

) یتم الصعود عن طریقها إلى البیت الذي یكون مستواه أعلى من مستوى الزقاق علیا(اسكفه

الدَّاخلیة ) بشكل مستطیل أو نصف دائري. أما األبواب عتباتوتُبنى هذه (ال ، أو الشارع

  فتكون أصغر حجمًا من األبواب الرئیسة. ، للغرف والمرافق في البیت

 )هل الدارألحفظ خصوصیة  اَ ر او منكس اَ یكون مستقیم مجاز(دهلیزیؤدي الباب الى 

حیث ویختلف من  ، هو الممر الذي یربط الباب الرئیس بفناء (صحن) الدار الداخلي

 ،  حیث یحتوي على منعطفات عدیدة، (منكسر) متعرِّج أو ، سلوب تسقیفهأتصمیمه وشكله و 

لكونها تحافظ على قدسیَّة الدَّار وحرمته من الشخص الداخل  ، ولهذه المنعطفات فائدة كبیرة

- ٢یترواح طول المجاز بین ( ، الذي یستغرق وقتًا لكي یصل إلى الصحن الداخلي)١٥(للبیت

من  دت بعض العوائل ان تضع ستاراً وقد اعتا .الى مترین متر منوعرضه  ، ) أمتار٤

وعلى  وفي منتصف المجاز، من عین الغریب لغرض الستر في بدایة المجاز القماش(بردة)

  .)١٦( خانة)ه ون باب غرفة الضیوف وتسمى(دیو یكالیمین 

و الحوش مباشرة بل یوصل الى رحبة مربعة والرحبة أالیؤدي الى الفناء  ن المجازإ

ي أ ال یتمكن حتىذلك  في بیت رشید آغا في قلعة اربیل فناء الى ردهة وتلك تؤدي الى

حیث  هسوغزوار المداخل له مای وان )١مخطط ال( )١٧(عابر خارجي ان یرى داخل البیت

وُیزیَّن سقف المجاز بالزخارف ذات )١٨(تعرض فناء الدار الى ضوضاء الزقاق هتطیمنع بواس

أو بجذوع النخیل والحصیر الذي  ، على شكل قبَّة تزیِّن أركانها عرصات ، األشكال المختلفة

ُیعد من أقدم أنواع السقوف. وُتزیَّن بعض سقوف المجاز بمشبَّك مستطیل الشكل ذي قضبان 

تسمح بدخول النور والهواء إلى المجاز من خالل الفتحات  ، حدیدیة تربطها فواصل خشبیة

في اكثر والمجاز  والمطلَّة على المجاز من الطَّابق العلوي. ، كوالمداخل الموجودة في المشبَّ 

عمارة  وبخاصة للعمارة العراقیة الذي اصبح صفة ممیزة من النوع المنكسرتكون البیوت 

یتم عزل الشارع عن  هتطخل ومنه تتفرع مداخل البیت وبواسفهو مایستقبله الدا البیوت

وهي ظاهرة عماریة  .كان في مدینة بغداد المدورةوان اول استخدام له  الساحة الوسطیة.
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ذا العنصر العماري ه فيختأ مدینة بغداد تأسیس بعداألبداع واالبتكار. و  جدیدة تدل على

  )١٩(البیوت السكنیةفي  وظهر ثانیةً 

  الساحة الوسطیة: - ٤

، محلیا (حوش خان)و(فناء دار))جامع(صحن وأ ظام الساحة المكشوف(الفناء)نن إ

هندسي  ومن نماذج التبلیط(الرصیف) حیث  وأبالطابوق المربع ویرصف بشكل فني  یبلط

رافقت الكثیر من  من الممیزات العماریة البارزة التيو )٢٠(معینیة أةبهی جرألیتم رصف ا

وقد عرفت في  ، والقصور والبیوت والمساجد والمدارس والخانات المباني العراقیة كالمعابد

  .)٢١(زمان بعیدةأ العراق القدیم منذ

قدم أن یتغیر منذ أن جوهر تصمیم البیت العراقي بقى دون أ هذا یظهر لنا من

ومن )٢٢(معا مادام یفي بمطالب المناخ والحیاة االجتماعیة العصور حتى الوقت الحاضر

نظام  ان خرى في الشرق والغرب.قطار األنتقل هذا النظام العماري الى األإالعراق 

في العراق وعن  نحو السماء من الممیزات العماریة البارزةالفناء(الساحة الوسطیة المكشوفة)

على وهو ألنه من المنفذ المكشوف من األ)٢٣(تحقیق منظور للفضاء لیال ونهاراً  طریقه یمكن

وهو بذلك  لدرجة حرارة البیت صیفا وشتاءً  ید للهواء والضوء والمنظم الرئیسالمتنفس الوح

معالجة عماریة ناجحة ونابعة من صمیم الفكر العراقي واستجابة صریحة لمقتضیات  دیع

نه یحتفظ بحرارة هوائه أل ؛نفسه خزان ترطیب وتدفئة في الوقت فهو ذنإ)٢٤(مناخ المنطقة

النه مصدر النور ، الخارجي لهذا فتحت جمیع الغرف الى داخل الفناء ثر بالهواءأدون ان یت

 ، والفناء شكله مربع أو مستطیل)٢٦(طریقه تتحقق االضاءة والتهویة الطبیعیتینوعن )٢٥(والهواء

ومساحته تختلف بحسب القدرة المالیة لصاحب البیت. وأرضیة الفناء مكسوَّة باآلجر أو 

ونالحظ  احیانا  الحدیقة الوسطیة. وُزیِّنت الواجهات الداخلیة المطلَّة  ، الفرشي أو الكاشي

والفناء الجید هو الذي یبنى  ءات مكسوَّة بالزَّخارف اآلجریة بأشكاٍل مختلفٍة.على الفناء بانحنا

همیة الفناء لم تقتصر أن إشعة الشمس الیه وعلى هذا فأعلى قیاسات تقلل من فترة وصول 

ومما یزید في جمالیة البیوت التراثیة وجود حدیقة صغیرة تتوسط  ، على الناحیة المناخیة

كما في بیت جمیل  الحوش تسمى (بقجة) واحیانًا یتوسط البقجة حوض ماء تتوسطه نافورة

شكاًال عدة منها الشكل المربع أوقد اتخذ هذا الحوض  )٥ صورةال(افندي في قلعة اربیل

وتشمل بعض البیوت  الماء من مجاري مفتوحة والبیضوي/ والمثمن یجري الیها ، والدائري

  كثر.أو أعلى فناءین 

وتنجز معظم خدمات البیت. وقد  وفضال عن هذا فهو ساحة خدمات تمارس فیه

 ، له من امكانیات عالیة لمامة ءكثر التصامیم مالأ من ان الفناءثبتت التجارب أ

  ).٦صورةال()٢٧(البیت حجر االساس في تصمیم فهو یعد  ، اینةمتب واستخدامات
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  : اإلیـوان- 5

 ، تكون الجهة األمامیة منه مفتوحة على الفناء ، له ثالثة جدران ، فضاء مسقَّف

وقد  ، و على كل جانبأغرف على جانبیه  ، یتقدمها عقد مقوَّس أعلى من مستوى الفناء

یحتوي البیت الواحد على أكثر من إیوان. وهو من التكوینات الممیزة الرئیسة للعمارة العراقیة 

العرب لقد اطلق هذه التسمیة المؤرخون  .لطراز الحیريهیأة على  أقدم العصور منذ

هما الحجرتان  اللتان تحفان و ، نیبمثابة الصدر والكمعدوا األیوان النهم  ، المسلمون

وقد ظهر هذا الطراز في مدینة الحیرة وانتقل منها الى سامراء ومنها الى الموصل )٢٨(باالیوان

والى بقیة المدن العراقیة والمدن العربیة االسالمیة ومنها مدینة اربیل. ویبدو ان هذا الطراز 

ألنه كان مالئمًا لطبیعة المنطقة. وال تزال مجموعة من البیوت التقلیدیة في ، انتشر بسرعة 

على اختالف المادة االنشائیة السائدة في  هوشمال هوجنوب اق محتفظة به في وسط العراقالعر 

وقد انجز ذلك على تصمیم  وسمي بالمصطلح الفني ( التناظر التمثیلي)  كل منطقة.

الحال في باب العامة في قصر  يكما ه العناصر العماریة والسیما المداخل والمحاریب

ذلك الى  م) وتعدى١٢٨٧هـ/٦٨٦محراب بنجة علي بالموصل (الجوسق الخاقاني بسامراء و 

 ، العهدین الفاطمي واالیوبي فيففي مصر شاع  سالمي ومغربهخرى بشرق العالم اإلأقطار أ

وفي سوریا خالل العهد االیوبي ویوحي كل ذلك الى ، العهد الفاطمي ایضاأبان وفي تونس 

كما وجد في الجناح )٢٩(في ذلك المجالمعماریة متبادلة بین االقطار االسالمیة  وجود تاثیرات

  .)٣٠(الشمالي لمدرسة قبهان في العمادیة

إذ یوضع  ، وقد حصل تطور واضح في مخطط دور السكن ذات الفناء الداخلي

 ، أو على جانبین من الفناء المكشوف الذي یشكِّل تصمیم البیت، اإلیوان على جانب واحد

فر الظل، ففي حالة بنائه بمواجهة الشمال ویسمح بدخول الهواء البارد في الصیف  ، فإنه یوِّ

فإنه یسمح بدخول أشعة الشمس الكافیة للتدفئة ، أمَّا في حالة بنائه بمواجهة الجنوب ، الحار

ر في ولالیوان فائدة التنقل أو القیلولة من قبل أهل البیت في أثناء النها في الشتاء البارد.

  وعدم وجود السرادیب. ، حالة قلَّة الُغرف في الطابق األرضي

  الِظلَّة (الطَّـــــــارمة):- ٦ 

والطارمة  ، أو أكثر ، أو طارمتین ، من وجود طارمة واحدة البیت العراقيال یخلو 

وللطارمة أهمیة  ، تطل مباشرًة على الفناء المكشوف في الطابق األرضي والطابق األول

إذ تتقدَّم الغرف في الطابقین  ، كبیرة في حمایة أهل الدَّار من الظروف الجویة المتقلِّبة

وُتستعمل الطارمة في الطابوق االرضي للنوم صیفًا في حالة عدم وجود  األرضي والعلوي.

  .)٦ صورةال(وكذلك لتناول وجبات الطعام  ، السرداب
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وتؤدي اغراض الرواق نفسها ولكن موادها ، وتكون الطارمة عادًة في الطابق العلوي 

أما الحدیثة منها  ، شیَّد سقف الطارمة من جذوع النَّخیل والحصیرحیث )٣١(البنائیة خفیفة

ومعظم  ، واآلجر. ویستند السقف على أعمدة من اآلجر أو الَخشب (الشیلمان)فُتشیَّد بالحدید

وتیجانها مزخرفة بزخارف متنوعة. أما األعمدة  ، األعمدة الخشبیة تكون طویلة وممشوقة

  .ة فتزَّین تیجانها بزخارف نباتیةاآلجری

  الغـــــــــــــــــــرف:- ٧

وهي األماكن المخصصة للمعیشة والنوم. وهذه الغرف مزیَّنة بمجموعة من الشبابیك 

أو فتحات أجریة  ، أو الخشبیة التي تخللها القضبان الحدیدیة ، نالمزخرفة ذات الزجاج الملوَّ 

بأشكال هندسیة ُتعطي الضوء إلیها من الساحة المكشوفة. أما سقوف الغرف فمعظمها 

أو تكون من الصفائح الحدیدیة المزخرفة  ، خشبیة مزیَّنة ببعض العینات التراثیة في وسطها

تكون أرضیة الغرفة من  بالزخارف الجصیَّة والنباتیة.وُتزیَّن بعض السقوف  ، بأشكال نباتیة

أو  ، ولها باب أو أكثر یطلُّ على الطَّارمة ، الطابوق الفرشي الصغیر أو الكاشي المزخرف

  الساحة المكشوفة بصورة مباشرة.

  : السرداب -٨

البیوت التراثیة  بوجود مكان للراحة واالستقرار یطلق علیه السرداب وهو  تتمیزو 

كان  )٣٢(و(آب) أي ماء ، من مقطعین (سرد) أي بارد معرب مركباصطالح فارسي 

للظروف المناخیة السائدة في  تبعاَ الذي اقیم  ، السرداب من مستلزمات البیت الضروریة 

 مموقد ص ، ارتفاع درجة الحرارة بسبب)٣٣(كثرأو أالعراق اذ قلما یخلو بیت من سرداب 

وتتم  ، بطریقة بحیث یدخل الیه الهواء البارد من المالقف الهوائیة التي اعدت لهذا الغرض

 أوه المطلة على الفناء في واجهت انارته عن طریق مجموعة من الشبابیك والنوافذ الصغیرة

والسرداب من العناصر العماریة التي عرفها ، ذا ما اتخذ في فناء البیت ا في سطحه

الحال  يو النوم كما هأالعراقیون منذ ازمان بعیدة . وقد استخدم في البیوت لغرض السكن 

في مدینة الموصل وقلعة اربیل وقلعة كركوك وبغداد كما استخدم للخزن وممارسة بعض 

  )أ+ب ٧ صورةال االعمال .(

 )٣٤(مستوى أرضیَّة البیت بعدد من الدرجاتعادًة منخفضًا عن السرداب ویكون 

أو بشكل مشبَّك  ، تتخلَّله القضبان الحدیدیة ، وتكون أبواب السرداب على شكل إطار خشبي

 ، وتعلو بعض أبواب السرادیب أقواس بأشكال مختلفة ومتداخلة. أما سقف السرداب ، خشبي

أما  ، ُتزیِّن زوایا المقرنصات  ،وقبة قائمة على عقود مدبَّبة)٣٥(فیكون بشكل قبو من اآلجر

  السرادیب المستحدثة فمشیَّدة من الحدید واآلجر.
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و أوتسمى هذه الفتحات ، وتنتهي فتحاتها إلى السطح ، وهناك فتحات ُتزیِّن الجدران

 الظروف المناخیة وهي من وسائل التكییف ومعالجة، المجاري العمودیة بالملقف الهوائي

محلیًا  اویطلق علیه)٣٦(في بغداد في المدرسة المرجانیة المالقفهذه  حیث وجد مثل

و أأي جالب  ، و(َكیر) ، اءو ه، فارسیة مؤلفة من مقطعین (باد) أي(البادَكیر) وهي كلمة 

او وسط  او طریق الجوف الذي یوضع في سقف مجري الهواء في الحائط او سقف المنزل

السرداب من عقود وقباب مبنیة من الطابوق (اآلجر) وفي اكثر االحیان یتم بناء )٣٧(الحائط

أما االرضیة فتبلط عادًة باآلجر المسطح (الطابوق الفرشي) وهي تحتفظ بالرطوبة ، والجص

والبرودة عن طریق رشها بالماء باستمرار. وفي الشتاء تستعمل السرادیب مخزنًا لحفظ 

تها تلطیف الهواء وتجدیده في وفائد الحبوب والغالل وبعض الحاجیات المنزلیة األخرى

وُیالحظ أن  ، فضًال عن منحنیات أخرى تعلوها أقواس نصف دائریة تزیِّن الجدران ، الداخل

وكذلك مخازن لوضع  ، معظم سرادیب البیوت كانت تستعمل للقلیولة في فصل الصیف

تطل بشبابیكها  ، وتعلو بعض السرادیب غرفة مشیَّدة على امتداد السرداب ، األثاث المهملة

   ویرتقى إلیها بوساطة سلَّم خاص في أحد أركان البیت.)٣٨(على وحدات الدار

   قبیة :ألالعقود وا -٩

ذهان بأشیاء كثیرة ألوحت الى اأ. طالما سلوب انشائيأالرافدین ذات بالد ارض أن 

 كما أثبتتهریخیة أقدم العصور التأمنذ ء ا. فقد استخدم العراقیون القدماكان العراق سباقا فیه

منها  هوجنوب هووسط شمال العراق في من العقود ةنماذج كثیر )٣٩(االثریة في العراقالتنقیبات 

قاموا أفیما بعد عندما )٤٠(الرومان هصل الذى اخذ عنألاعد ت يالعقود النصف الدائریة الت

هو من  والعقد نصف دائرى ، شوریةآلمداخل القصور ا في هاعثر علیالتي قواس النصر أ

سالمیة البارزة هذا صبح من ممیزات العمارة العربیة اإلأشوریة والعقد المدبب الذى آلالعقود ا

صل وقلعة و الم فيالبیوت التراثیة  فيها ممثلة ار خرى كثیرة نأعن استخدام عقود  فضال

كانت  يمن العناصر العماریة الت يقبیة فهألما اأ ، ربیل وقلعة كركوك ومدن اخرى كثیرة أ

نقیبات نماذج كثییرة منها وهى اظهرت الت فقدریخیة أقدم العصور التأالعراق منذ  فيمعروفة 

م سكان و ادى الرافدین فهم العمارة ه فيقبیة لألول من استخدام اأن أكد بصورة جلیة تؤ 

 فيوها االوائل وقد اقتبسها سكان االقالیم المجاورة. وقد عثر على نماذج كثیرة منها مبتكر 

قبیة ألاس على استخدام اقبال النإما سبب أ.  يالعصر العثمان فيالمشیدة  والمنشآتالبیوت 

شاب وارتفاع ثمنها خقلة اال فضَال عنجمال لضخامة والمن ا وعو اضفاء نفه)٤١(همعمائر  في

مدینة الحضر  يف هومن ابرز  االقبیة مانشاهدفضال عن المعالجات االنشائیة 

تمتاز  التي العقود واالقواس في العمارة التراثیة في قلعة اربیلفمثال  )٨ صورةال()٤٢(العربیة

جر آلا  بتنوعها واختالف وظائفها وقد استخدم في تنفیذها الرخام كمادة اساسیة فضًال عن
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االقبیة والقباب التي آجریة رخامیة ضخمة.الذي بنیت به العقود المحمولة على دعامات 

  خل واالبواب والممرات والسرادیب.اني التراثیة وبخاصة المداتتركز في اماكن خاصة من المب

  القنطرة: -١٠

و الشارع یتكون من عقود أجر یقام فوق الزقاق آلو اأالقنطرة بناء من الحجر 

خرى أغرف ومنشات بنائیة  هفوقبینما جریة یعقدون فوقها سقفا یستند علیها و آو أرخامیة 

رض صغیرة بجانب الطریق أحدهم ألتبنى و أ يالطابق العلو  فيلك دورهم فیوسعون بذ

یقیمون قنطرة فوق الطریق تصل  ا. فكانو )أ+ب٢ صورةال( يالجانب الثان فيخرى تقابلها أو 

سعة تشرف لها شبابیك وا ویتخذون اَ فوق القنطرة غرف نبین القطعتین وكثیرا ما كانوا یبنو 

. مدینة الموصل واربیل وكركوك  فيالقناطر المشیدة  يالحال ف يالطریق كما ه يعلى جانب

مدینة  في موجود هالم یقتصر على مدینة معنیة دون سواها لكن اكثر  ةان بناء القنطر 

 جيه الدیو  يالموصل ویعود سبب بقائها الى طبیعة الماد االنشائیة ومنها قنطرة بیت عل

عة وقنطرة بیت زیادة وقناطر اخرى كثیرة موز  يطرة بیت التوتنجنالبیوت الجلیلیة وق ةوقنطر 

ان هذه القناطر  يج هو یویذكر االستاذ سعید الد)٤٣(حیاء القدیمة من مدینة الموصلألا في

جي ه سعید الدیو ویذكر المؤرخ .)٤٤(ول الهجرىمدینة الموصل منذ القرن األ يكانت معروفة ف

ثم   )٤٥(قنطرة م١٦٠٠هـ/٦٦٠الموصل سنة  فيكان  هان  يیاسین العمر نقال عن المؤرخ 

فقل عددها الى درجة كثیرة  بسبب اعمال الهدم وتوسیع الشوارع تناقص تدریجیاً تاخذت 

قلعة  يمة فا وجود اثار بعض القناطر ظلت قائمدینة اربیل الحظن يوف ،هاالنتبا يتسترع

قلعة كركوك  يالتراثیة فصیانة حتى هدم البیوت كركوك وقد اجریت علیها بعض اعمال ال

ة یماقیة القدیمة ومنها بغداد والكاظبقیة المدن العر  فيمن قبل النظام السابق .وكذا الحال 

  .ء والحلة والبصرة وغیرها من المدنوالنجف وكربال

دون التجاوز على من  يالطابق العلو  فيتوسیع البیت  :يأما اسباب بناء القناطر فه

للخیول  أملجوهي  ،الطریق يجانب يبین دارین متقابلین فصال سهولة االتو  الطریق

كانت تمتد على جانبیها مصاطب حجریة او  هاالن ، بعض المسنینراحة لمكان و  والحیوانات

كانت و ، النسیج فیها اعمال الغزل و  یزاولن يجلوس بعض النسوة اللواتل اَ مكان تعد طینیة

  .)٤٦(دفاعمراكز مراقبة و 

  البناء: مواد

من من العناصر الضروریة اذ  يبناء البیت العراق فيمادة البناء المستعملة  دتع

 هلاستعم يوهى تتمثل بالحجر والطین الذ ،  بیت مهما كان صغیراً  أيالیمكن بناء  دونها

مع العلم الحجر والطین  هط مادتیبیت بس فيلیستقر  من ظالم الكهوف هنسان منذ خروجألا
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تمثل اقدم قریة زراعیة اكتشفت حتى االن  يقریة جرمو الت فيت فاكتش يالتالبیوت قدم أ أن

  .)٤٧(وان بعضها ذات اسس من الحجر كانت مشیدة بمادة الطین

منذ استعملها االنسان  يئیة التشاوالطین والخشب اولى المواد االن یمثل الحجر

بنیة المشیدة من ألمدینة الوركاء على بعض ا يعثر ف وقدبع ق. م الف الر ألمنتصف ا

، جنوب العراق فيد عن التقلید الشائع عال یبت فأنه يشور آللوب البناء اسأ أما، جرآلالحجر وا

الكبیر لمادة الحجر الذى كان باالستعمال تمیز  بسیطاَ  ظهرت ابتكاراَ أق البناء قد ائولكن طر 

 يالسقوف فه فيكانت مستخدمة  يولیة التألما المواد اأمنطقة كوردستان  يف ومازال متوفراَ 

 هحول تعمل مان یسأ هبیئة حتمت علی فينسان عاش ألن األ، خرى أتختلف من منطقة الى 

منها مدینة  بنائها يالحجارة ف عملتاست بیوت الشمال قدأن لك نرى من مواد انشائیة لذ

بواب واقواس ألفي مداخل ا كالحالن والمرمر ولیة المحلیةألا المواد عمالهاباست الموصل

والسبب یعود الى ، تسقیفها  يشجار فألصان اغخشاب واألا عملتاستو واوین ألروقة واألا

النخیل  هویكثر فی يالسهل الرسوب متدحیث ی هق وجنوباوسط العر  يقة وفالمنط فيوفرتها 

ساعدت  يوكان من العوامل التوتسقیفها بناء البیوت  فينسان ألا هفقد استعمل ، والقصب

یزة للعمارة العراقیة مالم تتحدید السما فيق وكان لها دورها العرا يعلى تطویر فن العمارة ف

المواد  هان هذ .بواب والشبابیكألصناعة ا فيالمستعملة  نفسها منذ اقدم العصور وهى المواد

ستمر أالجنوب و  وأو الوسط أالشمال  فيهم سواء كانت یمبان فيملها العراقیون عجمیعا است

 يالعصر العثمان فيبنیة المشیدة ألالعصور الالحقة وقد وصلنا الكثیر من ا ياستعمالها ف

ربیل و السلیمانیة أالمدن القدیمة مثل الموصل و كركوك و  يمازال البعض منها قائما ف يالت

  .وبغداد والنجف والبصرة

  : الوحدات الزخرفیة في العمارة العراقیة

 هواثاث همبلسو  همسكن في على تذوق فن الزخرفة والزینةجبل االنسان منذ القدم ’

الكهوف  سكن الكهوف یرسم على صخور ين الذنسااألفكان  هوحتى في تشكیل طعام

وكذلك صور بعض النباتات ه كان یشاهدها في محیط يلبعض الحیوانات الت صوراً 

رب الى لونها قأاغ لتلوین تللك الرسوم بصألمن ا هلدی فراواالشجار ویستعمل  ما یتو 

قالیم مختلفة وكان أ يف هكثیرة عما كشف عن بنماذجثاریة آلمدتنا التنقیبات اأوقد )٤٨(يعیالطب

خیرة من تلك السلسلة التي ألهو الحلقة ا اإلسالميالفعال في هذا المجال والفن ه للعراق دور 

العراقیة ان ویستدل من طابع الزخرفة العباسیة في بغداد وبعض المدن )٤٩(البالد مرت بهذه

 اإلسالمیة يالمبان يمن حلیة زخرفیة فه مقوماتها وجذورها مستمدة من ماضیها  وما نشاهد

خر ماهي اال أمها الى العصر العثماني المتظیرجع مع يمازالت قائمة ومنها البیوت الت يالت

مدینة  في همنها ما نشاهد يفي العصر العباسالفنیة التي كانت سائدة  لألسالیباستمرار 
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 ةها الزخرفیة والمواد المنفذتمتاز بتعدد عناصر   ية كركوك التالموصل وقلعة اربیل وقلع

  وكما مبین ادناه : علیها

 : (الفرش) الرخام - ١

ع الكبیر والعنایة الفائقة بالتنو رخام ندسیة والنباتیة المنفذة على الاله فالزخار  تتمیز

الرخام المستخدم في عمل الزخارف برز انواع أومن ، كان یبذلها النقاش في زینة البیتالتي 

ب كثرته وقرب مقالعه بیث نرى كثرة اقبال الناس علیه بسالنوع الذي كان یمیل الى الزرقة ح

وبخاصة مدینة الموصل التي تكثر مقالعه شمال العراق والنواحي  من مراكز المدن واالقضیة

هذا مما جعل الناس یفضلونه  ، مل كونه سهل القلع ومطاوع للع عن فضالفي ضواحیها 

ود والمداخل  والواجهات عقالمناطق وال هبنیتهم واتخذوا منأي جر فكان مادة رئیسة فآلعلى ا

 وغالبًا ما، وفتحات االبواب والشبابیك وبلطوا به دورهم وزینوا به القسم االسفل من مبانیهم 

كما نفذت الزخارف بشكل عمودي ، تقع االشكال النباتیة ضمن الوحدات الهندسیة او فوقها 

حد البیوت التراثیة في مدینة أونالحظ ذلك على مدخل  االبواب والشبابیك ةبمحاذا

دستان ومنطقة الموصل باستخدام نوع من الزخارف ور . وانفردت منطقة ك)٩ صورةال(القوش

ربیل (بیت الذبان) ویعتمد هذا النوع من أسمى في الموصل (جنح الذبان) وفي كركوك و ی

شكاًال نباتیة أمحدثًا   الزخارف على استخدام آلة حادة ومدببة یضرب بها على الرخام

ور لوحات هوتمتاز مدینة الموصل بظ)٥٠(ربیلأكما في باب حمام قلعة  وهندسیة متنوعة

حیوانیة كما نفذت و أنحتت علیها شخوص بشریة  ، بواب  الخارجیةألمرمریة تعلو ا

لتكون نافذة على شكل  الرخامیةوضعت بعض الجدران ، عمدة الحجریة ألالزخارف على ا

  .تصامیم هندسیة

  جر:آلا -٢

بعیدة في  مسافاتو رؤیتها على أالحجارة التي یندر الحصول علیها  نعدامال اً نظر 

 يتتوفر مادة الطمحیث  جرآلبعض المدن العراقیة فقد شید سكانها مبانیهم من اللبن وا

ة في البناء والزخرفة في جمیع ادة رئیسمالمستعمل ك اآلجرالطینیة الجیدة التي یصنع منها 

ستعمل أ وجنوبه في مدینة اربیل ووسط العراق والسیما العمائر وذلك لسهولة الحصول علیها

وذات ن یحقق زخارف دقیقة أستطاع المعمار أة في البناء والزخرفة علیها و كمادة رئیس

من المواد االولیة التي یسهل تقطیعها  جرآلوالسبب هو ان ا )١٠ صورةالشكال جمیلة (أ

وهذا یتمثل في  ، وتهذیبها ونحتها ونقش العناصر الزخرفیة علیها التي تظهر بارزة مجسمة 

البناء الحاذق في تشكیل  همرونته وانصیاعه لرغبتفضَال عن العناصر النباتیة بصورة خاصة 

والزخارف النباتیة والهندسیة فضال عن ان هذه المادة تمتاز بالخفة  والهشاشة   التألیفاتاعقد 
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جر في البیوت البراز الناحیة الجمالیة آللهذا نرى كثرة استخدام ا )٥١(التي یفتقر الیها الحجر

 نشائیة.إلته افوظی جانب اضافة الى، للمبنى

مبانیها على الرغم من وقوعها ضمن المنطقة جر في آلواربیل من المدن التي استعملت ا    

وبعد  ، الجید رجآلیة تربتها ناعمة تصلح لعمل اوالسبب هو وقوعها في منطقة سهل الشمالیة

كل هذا جعل  ، وصعوبة النقل من المنطقة الجبلیة لوعورة الطرق  ، عنها مقالع الحجر

ویمیلون الى استعمال استعمال الحجر اال في حاالت معینة عن سكان اربیل یعرضون 

حیث استطاع البناء ان یستفید منه في تهذیب ونحت الكتل  .جر لسهولة الحصول علیهآلا

عبر جري ببساطته المألوفة ان یحقق الجدار اآل استطاعجریة وفقًا لمقتضیات البناء لذا آلا

العمارة جاذبیة عماریة نرى بعض معالمها تعود الیوم ثانیة الى فن قابلیة البناء وحذقه 

  . )٥٢(الموروثة الحدیثة بعاطفة ال تمتلك الخصائص التقلیدیة

  : المعادن -٣

 غنیة الرافدین كانت  بالدفیه حضارة  تالتي نشأ من المعروف ان البیئة الطبیعیة

خشاب الصالحة ألنشاء الحضارة كالمعادن والحجارة واولیة الضروریة ألألجمیع المواد اب

فادة من كل مایحیط بهم لبناء إلالرغم من كل هذا عمل العراقیون على اولكنه  على )٥٣(للبناء

  ي جمیع العصور .فصیلة كان موطنها العراق الذي احتل مكان القیادة أحضارة 

في حدود  لقد عرف العراقیون صناعة النحاس في العهد المسمى (طور العبید)

صنعوا من )٥٤(ق.م٣٢٠٠في حدود  ي عهد (جمدة نصر)ف ق.م وعرفوا البرونز٤٠٠٠

شوري اآل في العهددوات الزینة وغیرها كما صنعوا تماثیل للمعبودات و أسلحة و األالنحاس 

توصلوا الى معرفة الحدید حیث كانت القوات االشوریة هي اقدم الجیوش الكبیرة في العالم 

 ة التعدین الى بقیة انحاءوفي العراق انتشرت طریق)٥٥(سلحة حدیدیةبأالتي زودت نفسها 

ي البناء اال في فترة متأخرة جدا فولم یستعمل  لكن استعمال المعادن ظل محدوداً ، العالم

ونظرًا لتعرض المباني ، ي تاریخها الى العصر العثماني فحیث وصلتنا نماذج كثیرة تعود 

التراثیة في منطقة كردستان بشكل عام وقلعة اربیل بشكل خاص الى االمطار الغزیرة قیاسًا 

والكتلة الثقیلة للبناء فقد استخدمت قضبان من الحدید الملوي بأشكال  هوجنوب راقوسط العب

بواب فضًال عن استخدامها في اسیجة الشرفات ألحلزونیة في عمل الشبابیك وبعض ا

كما في بیت رشید  وفق تصامیم عدیدة وبقیاسات مختلفة والساللم بتصامیم وقیاسات مختلفة

   ).١١صورةال( )٥٦(اغا في قلعة اربیل 

ي الموصل وكركوك واربیل فن هذا النمط لم یقتصر على منطقة بعینها بل نراه إ

وبغداد والنجف والحلة وفي العدید من المحافظات العراقیة . كذلك استخدمت المشربیات 

وعادة تتركز في الطابق العلوي وهي مصنوعة من المعدن الرفیع تستخدم لوضع قواریر الماء 
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ومنها اخذت المشربیة بهدف  خاریة(االكواز)والتي تسمى في بغداد ومدن الجنوب (الشربة)فال

سیجة الشرفات التي تحیط بالساحة أالملوي لصناعة  تبرید الماء .كما یستخدم الحدید

وفي  بنیة الحدیثة نسبیاً ألي بعض افات المطلة على الخارج فوبعض الشر ، الوسطى 

  محجرات الساللم .

 : األخشاب- ٤

حیث ، زمنة ألقدم اأستخدمت في بناء البیوت منذ ایؤلف الخشب احدى المواد التي 

ثریة في القسم الشمالي من العراق عن اثار بنائیة استخدم فیها الخشب ألا ظهرت التنقیباتأ

وبعد انتقال االنسان الى )٥٧(ق.م٥٠٠٠ یقارب من مالسقوف الدور یرجع تاریخها الى 

فرة في بیئته اي تسقیف بیوته على المواد المتو في السهل الرسوبي اعتمد فالجنوب واستیطانه 

شوریة آلستمر هذا النمط في العهود اأبرزها جذوع النخیل  وسعفه والقصب البردي  و أومن 

ونتیجة لندرة الخشب ووفرة  عمدةألوالشبابیك وابواب ألوالبابلیة الحدیثة حیث عملت منه ا

األخشاب إلى العصور استعمال وامتد .)٥٨(لسقوف المعقودةشوري الى اآلتدى ااهالحجر 

في التسقیف وعمل األبواب إال إن ما یؤسف له هو قلة ما عمل اإلسالمیة حیث كان یست

وصل إلینا من تلك القطع الخشبیة وذلك بسبب ما یمتاز به من سرعة التلف وقلة مقاومته 

 )٥٩(ألغراض أخرى عمالهفضال عن إمكانیة رفعه واست ، لعوامل الطبیعة والحرائق

عمدة ألا عملتوقد است )١٢صورةالجنبا الى جنب مع التقبیة ( عمالهوقد استمر است

والهندسیة  وقد اتقن النجار في صناعتها وابراز العناصر الزخرفیة النباتیة الخشبیة المدورة

 عمال الحفرأى خر أكما تظهر في حاالت  )أ+ب+ج ١٣صورة ال(رار النمط البغداديعلى غ

المسامیر عمال هذا فضال عن است)١٤صورةالفي الغرف والحجر ()٦٠(بواب الخشبیةألعلى ا

  ).١٥صورةال()٦١(بواب الخارجیةألفي تزین ا المحدبة الحدیدیة ذات النهایات

  : الزجاج - 5

افتقار البیوت الى بیوت التراثیة في مدن كوردستان الحظنا للمشاهداتنا ل ومن خال 

 ، في المناطق الوسطى والجنوبیة  عمالهالزجاج الملون الذي نالحظ كثافة في است تعمالاس

  مرین :أوالسبب في ذلك یعود الى  ، النمط البغدادي  والسیما

  .هوجنوبعلیه في وسط العراق  هي مما لشعة الشمس اقأ ول: هو حدةألا

تمتاز بمزید من الخضرة وتموج بقاعها مما یشجع  ان الطبیعة في منطقة كوردستانالثاني: 

  .)٦٢(المشاهد على التطلع الیها من خالل الزجاج الشفاف

   الجص : -٦

منطقة الموصل و عمال الجصیة التي عمت ألا ىفادت المنطقة الشمالیة من غنأ

بكثرة في  تعملةالمس (الروازین) شكال الكوىأستوحت منها الكثیر من أسامراء وتكریت و 
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بیوت  شیاء الصغیرة ـ وتمتازألو لحفظ القناني واأالتزینیة واني ألضع الو الغرف والحجر 

،  السقف یتقدمها رف طویل وصغیراة جصیة متجاورة بسیطة تمتد بمحاذ اربیل بوجود كوى

الجمالیة لدور كوردستان هذه الكوى لتربیة الطیور احیانًا لذلك كانت اهم المعالم وتستعمل 

وهي تشكل ثروة هامة من الثروات التراثیة في قطرنا وهي االن في اشد الحاجة لصیانتها 

هذا فضال عن استخدام الجص في تسییع سطوح المنازل وبخاصة في الموصل  ، وحمایتها 

  وكركوك واربیل.

  :  األلوان -٧

ستخدام امن الخصائص الممیزة للزخرفة المستخدمة في مباني كوردستان هو 

في  مثیلنجد له  النباتیة والهندسیة وكتابة العبارات بشكل الصباغ في تنفیذ الزخارف ألا

  النمط البغدادي .

ویطغي علیها اللون النیلي ، واوین ألصباغ في غرف الضیافة واألوتستخدم هذه ا

تغطي مساحات  وتنفرد قلعة اربیل وكركوك بوجود مساحات لونیة كبیرةحیانا القرمزي أو 

 و وحدات زخرفیة مستقلة وتلون الكوىأ فاریزأواسعة من الجدران ترسم علیها هنا وهناك 

حمر ألبیض واألوا صفرألالموصل باللون النیلي وا في كركوك واربیل واحیانا في (الروازین)

صنع متوازیة واشكال دائریة ولولبیة قریبة من التصامیم المستخدمة في  مكونة خطوطاً 

  ).١٦صورةال( والمحجرات سیجةألوا للشبابیك بان الحدیدیةالقض

 

  االستنتاجات 

من المعروف ان المناخ في العراق یتمیز بأنه حار جاف صیفًا وبارد قارص قلیل  .١

 ًا،درجات الحرارة صباحًا و مساءكما انه یتمیز بالفارق الكبیر بین  ، المطر شتاء

القدیم توصل إلى أسس تخطیطیة و عماریة  ولكن المعمار ، كافة وفي فصول السنة

 ناجحة لمجابهة هذا النوع من المناخ و أهمها:

والتي  الجدران السمیكة الصماء والسقوف الثقیلة والشبابیك ذات الفتحات الصغیرة.  .أ 

 الخارجي على البیت.ادت إلى التخفیف من تأثیر المناخ 

وهي موجهة في أكثر البیوت باتجاه الشمس أو باتجاه مصدر الریاح  ، الطارمة  .ب 

صالحة للقیلولة  وأصبحت، لة طوال فترة النهار لوكونها مسقفة یجعلها مظ ، السائدة

 واإلستراحة في فترة الصیف.

ومالئما لقد جاء السرداب نتیجة لتجارب و خبرات معماریة كثیرة ، السرداب   .ج 

اذ تكون درجات الحرارة فیه اوطاء بكثیر من بقیة المرافق  ،للظروف المناخیة القاسیة

 م الصیف الحارة و كمحزن للمؤونة.ولذا استعمل للنوم في ایا
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 وهو جزء حیوي آخر استعمل للنوم في لیالي الصیف. ، السطح   .د 

جتماعیة الموروثة عن الروح اإلسالم أثرت بشكل الان التقالید ا جتماعیة:الالتقالید ا .٢

 :یأتيویتضح لذلك فیما  ، فعال على تخطیط بیوت القلعة 

الجدران الصماء الخالیة من الشبابیك من جهة الشارع وذلك لمنع رؤیة ساكني   .أ 

 البیت من قبل المارة

شعة أالتخلص من  فيان هذا النوع من التخطیط یساعد ، الفناء المكشوف   .ب 

 فيمما یؤثر  كافة والحصول على إضاءة غیر مباشرة في أنحاء البیت الشمس

العزلة و یضیف الخصوصیة و  تلطیف الهواء وخاصة بوجود النافورة أو الشجرة

 إدخال عنصر السماء المقدس داخل البیت. فضَال عن ، إلى البیت

 باتخاذ هذا اإلجراء المعماري استطاع المصمم، المدخل المنكسر أو المنحني  .ج 

ویؤدي إلى  من التقلیل من دخول األتربة و الغبار و التي تكثر في المنطقة.

 عدم رؤیة النساء داخل البیت من قبل العابر او الغریب.

عدم االهتمام بالزخرفة على الجدران الخارجیة وذلك دلیل على التواضع و عدم   .د 

 الدین اإلسالمي. مبادئالتفاخر و هو من 

 حدهما للرجال و اآلخر للنساء.أن عزلیتقسیم البیت إلى قسمین من  .ه 

یعكس  ، كنزًا معماریًا نادراً  دن األبنیة  التراثیة الموجودة في العراق تعإوعلیه ف

 وأنها جاءت نتیجة خبرات طویلة و دراسات عمیقة من قبل المعمارین ، حضارة بلدنا العریقة

جاء مالئمًا لمجابهة الظروف المناخیة القاسیة و محافظة  وان التخطیط األساس والباحثین.

وعلیه فانها تستحق بجدارة كل اإلهتمام والمحافظة على ، على التقالید اإلجتماعیة الموروثة

ق علمیة مدروسة وجعلها نابضة بالحیاة ائما تبقى منها وبناء وصیانة ما تهدم منها وفق طر 

یخ حضارة  العراق وكوردستان و لتكن مصدرًا لالستلهام لتبقى رمزًا شامخًا في تأر ، من جدید

  سبقونا في مجال العمارة و الفن.من تجارب من 

  التوصیات:

  من الوسائل اإلعالمیة. باإلفادةلدى كل فئات المجتمع و ذلك بث الوعي التراثي  .١

  .وللمراحل كافةادخال مواضیع التراث المعماري اإلسالمي في المناهج الدراسیة  .٢

التراثیة و ادخال الموضوع في  المبانيهمیة أطالب الكلیات المتخصصة ب تعریف .٣

  وحث الطلبة على عمل األبحاث و المشاریع حولها. ، المواد األكادیمیة

 السیما فيالترمیم والصیانة و  بأعمالالعمل على تدریب كادر فني متخصص  .٤

  المدارس المهنیة.

   التراثیة وتخصص ألعمال الصیانة.المناطق والدور فرض رسوم سیاحیة على زوار  .٥



  اهللا خورشید قادر عبد د.أ.م.      العراقمالي شلعمارة البیت التراثي في العناصر التكوینیة 

٧٧ 

 المصادر والمراجع:

  :خالد حسني ، االشعب

 الثامن - العدد  ، مجلة الكتاب ، االثر الوظیفي في طراز البیت العربي ، 

 ، بغداد - مطبعة الجمهوریة  ، آب -السنة التاسعة  ، ایلول وتشرین االول

  :خالد خلیل حمودي، االعظمي

 ضمن وقائع ندوة العمارة، ومعالجة الظروف المناخیة العمارة البغدادیة 

  .٢٠٠٣، بغداد، والبیئة

 :مهدي حمودي ، االنصاري

 خاص) (عدد٦العدد ، مجلة التراث الشعبي، العمارة الشعبیة في الكاظمیة ،

١٩٧٥. 

  :عبداهللا خورشید قادر ، ئالةیي

  الثاني عشر العمائر االسالمیة في العمادیة ونواحیها حتى نهایة القرن

  .٢٠١٢، دهوك، سیبیریزدار  ، المیالدي

  :جیمس هنري، برستد

 دار الجیل  ، ترجمة احمد فخري ، انتصار الحضارة تاریخ الشرق القدیم

 .١٩٦٣، القاهرة  ، للطباعة

 :طه ، باقر

 ١٩٥٥، بغداد، مطبوعات دار المعلمین العالیة، تاریخ الحضارات القدیمة.  

 :عفیف، بهنسي

 ١٩٨٠، بغداد ، دار الحریة ، اثاریة وفنیة الشام لمحات . 

  :محمد، التونجي

 ١٩٦٨، بیروت، دار المالیین، عربي- المعجم الذهبي فارسي. 

  :قاسم احمد، الجمعة

 الندوة العلمیة، المستنصریة المدرسة في المعماریة والممیزات العناصر 

، المستنصریة(مدرسة وجامعة)اتحاد المؤرخین العرب والجامعة  للمستنصریة

  . ١٩٨٦، بغداد

  :كاظم، الجنابي

 عن المصادر التاریخیة واالثریة(خاصة العصر  تخطیط مدینة الكوفة

 .١٩٦٧، بغداد، المؤلف دار النشر، االموي)
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  :فيمصط ، جواد

 ١٩٦٩سنة٢٥مجلد، مجلة سومر ، االیوان والكنیسة في العمارة االسالمیة. 

  :محمد حسین، جودي

  دار  ، ١ط ، جمالها- ابتكاراتها- خصوصیتها ، االسالمیةالعمارة العربیة

                                                                                                                             . ١٩٩٨، عمان، المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة

  :عبدالوهاب سلیمان، حسن

 نمونةي دوزراوة جومان)، لة باریزكاي هةولیر(سوران هونةري سةر بةرد ،

شیكاري مةیدانییة. نامةي ماستةر بالونةكراوة بیشكةشي لیكولینةوةیةكي 

 .٢٠١٦، هةولیر–زانكوي سةالحةددین

  عبد العزیز وآخرون: ، حمید         

 م١٩٨٢، (بغداد ، الفنون الزخرفیة العربیة اإلسالمیة.( 

  :حسن حمید محمد، الدراجي

  الهیئة ، المباني التراثیة في مدینة النجف وخصوصیتها بین االمس والیوم

  .٢٠١٤، بغداد ، العامة لالثار والتراث 

 ١٥٣٤هـ١٣٦٦- ٩٤١العثماني( عصرفي ال الربط والتكایا البغدادیة -

 .٢٠٠١ ، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة، ١ط، تخطیطها وعمارتها )١٩١٧

  عادل عبد اهللا:  ، الدلیمي          

 ندوة في العمارة العربیة  ، مواد اإلنشاء الرئیسیة في العمارة العراقیة القدیمة

العلمي  مركز أحیاء التراث ، قبل اإلسالم وأثرها في العمارة بعد اإلسالم

 .م)١٩٩٠العربي،  (بغداد،  

  :سعید ، جي ه الدیو    

 ١٩٦٣، بغداد، مطبعة شفیق، جوامع الموصل في مختلف العصور  

  ١٩٧٥( ،خاص)  (عدد ٦العدد، مجلة التراث الشعبي ، البیت الموصلي( 

  :غازي ، رجب

 مركز احیاء التراث  ، على تصمیم المباني عند العرب الظروف البیئیة

  جامعة بغداد(ب.ت) ، العلمي العربي

 ١٩٨١، بغداد، ٣٧مجلد، مجلة سومر ، البیوت القالعیة في الیمن.  

 :فوزي، رشید

 ٨، ٧العددان ، مجلة النفط والتنمیة ، صناعة الطابوق في العراق القدیم

  .١٩٨١، بغداد ، نیسان/مایس
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 :خلیل حسن، الزركاني

 ١٢/٦/٢٠١٢احیاء التراث مركز ندوة ، ندوة البیوت التراثیة. 

  منیر رمضان ابراهیم:، الزیباري  

  زخارف البیوت التراثیة في مدینتي الموصل واربیل في اواخر العصر

العثماني(دراسة مقارنة) رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى مجلس 

  م. ٢٠١١، الموصل، كلیة االداب في جامعة الموصل

  :فیض عبدالرزاق، سعدي 

  مجلة دراسات االجیال ، مراحل تطور المواد االنشائیة في العراق القدیم ،

 ).١٩٨١(، ٢مج، ٤ع

  :)علي محمد، فؤاد(فيمصط ، سفر

 ومؤسسة رمزي مدیریة االثار العامة - وزارة االعالم، الحضر مدینة الشمس

 م.١٩٧٤، بغداد، للطباعة

 :خالد، السلطاني

 دائرة ، وزارة الثقافة واالعالم، الموسوعة الصغیرة سلسلة كتاب، حدیث في العمارة

 .١٥٦العدد، ١٩٨٥، بغداد، دار الحریة للطباعة، الثقافیة والنشرالشؤون 

 :ایمان محسن جبر، الشمري

 الهیئة العامة لالثار والتراث  ، الموروث العماري في الحضر المعابد والبیوت ، 

 .٢٠١٢، بغداد

 :احمد توفیق، عبدالجواد 

  ٣ج، ١٩٧٠، مصر، المطبعة الفنیة الحدیثة، تاریخ العمارة والفنون.  

   :سلیمة، الرسول عبد

 وزارة الثقافة واالعالم (دراسة میدانیة لجانب الكرخ) المباني التراثیة في بغداد ، 

 .١٩٨٧، بغداد، المؤسسة العامة لالثار والتراث

 :زهیر ، العطیة

 ایلول  -العدد الرابع  ، مجلة الرواق ، المعالم الجمالیة في البیت شمالي العراق

  م.١٩٧٨ ، طبع مؤسسة رمزي - وتشرین االول 

 :طاهر مظفر، العمید

 ١٩٧٦، بغداد، وزارة االعالم ، العمارة العباسیة في سامراء. 

 :سامي عبدالحسین، الكفالوي
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 دار ، الناشر، دراسة تحلیلیة مقارنة، التاریخیة العقود واالقبیة والقباب في العمارة

 .٢٠١١، بغداد، الجواهري

   :جورج ، كونتینو

 برهان التكریتي، ترجمة سلیم طه التكریتي، الحیاة الیومیة في بالد بابل واشور ،

  م.١٩٧٩، بغداد، مطابع دار الحریة

  :محمد عبدالعزیز، مرزوق

 ١٩٧١، بغداد، مدیریة الثقافة العامة ، وزارة االعالم، العراق مهد الفن االسالمي. 

 :م)٩٥٧/، ه٣٤٦الحسن علي بنابي الحسین بن علي(تابو ، المسعودي

 ١ط، دار الكتب العلمیة، تحقیق محمد مفید تمحیة ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ،

 . ١٩٨٦، بیروت

 :ساكار عثمان ، فيمصط

 في العصر العثماني نماذج مختارة(دراسة میدانیة) الحمامات في كوردستان العراق ، 

  . ٢٠١٥، اربیل  -دمة الى جامعة صالح الدینرسالة ماجستیر غیر منشورة مق

 :مهدي جالل  ، فيمصط

 ١٧٠٠( هونةري نةخش وزةخرةفةي سةر بةرد لة باریزكاي هةولیر لة نیوان سالي -

نامةي ماستةر بالونةكراوة بیشكةشي زانكوي  تویزینةوةیةكي مةیدانیي)(ز١٩٠٠

 .٢٠١١، هةولیر –سةالحةددین 

 : ـالریف ، فيمصط

  دار الحریة، وزارة الثقافة واالعالم، االسالمي العربي في العراق في العصرالبیت 

  . ١٩٨٣، بغداد، للطباعة

 :طارق، مظلوم

 (طیسفون)٢+١ج، ٢٧مجلد، سومر مجلة، ١٩٧١- ١٩٧٠المدائن. 

 عادل عارف فتحي:  ، المعاضیدي

 رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، الواجهات الفنیة والعماریة للدور التراثیة في الموصل

 ) .٢٠٠٢، مقدمة إلى مجلس كلیة اآلداب جامعة بغداد(بغداد

 :محمد، مكیة

 جواد فيمصط ، وتحقیق ترجمة، بغداد(تحلیل القوام االنشائي للعمارة البغدادیة ،

  م. ٢٠٠٥، بغداد، دار الوراق للنشر ،  ناجي معروف، احمد سوسة

 بغدادعرض تاریخي مصورطبع مؤسسة رمزي /الدور البغدادیة والتراث السكني

  م.١٩٦٩، بغداد، للطباعة
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 :كامل ئاري خلیل ، المنمي

  رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ، أهم العناصر العماریة في أبنیة العراق القدیم ، 

 .م٢٠٠٥ ، مقدمة الى كلیة اآلداب بجامعة الموصل

 :انطوان ، مورتكان

 مطبعة االدیب ، التكریتيترجمة عیسى سلمان وسلیم طه ، الفن في العراق القدیم

 .١٩٧٥، بغداد، البغدادیة

 :علي، مهدي

  ١٩٦٩، بغداد، مطابع الجمهوریة ، االخیضر . 

 :مد هاشم علو محمداح، النعیمي

 التحف الخشبیة االسالمیة غیر المدروسة في المتحف الحضاري في الموصل ،

 .٢٠١١، جامعة الموصل، مقدمة الى كلیة االداب ، رسالة ماجستیر غیر منشورة

 :رنا وعد اهللا مهدي ، النعیمي

   ِّرسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة ، قناطُر مدینة الموصل في العِصر العثماني

  .٢٠٠٨، الموصل ، الى مجلس كلیة االداب جامعة الموصل

  :شریف، یوسف

  ١٩٨٢، بغداد، ر الرشید للنشردا، تاریخ فن العمارة العراقیة في مختلف العصور. 

 السنة  ، ٦العدد ، مجلة التراث الشعبي، البیت البغدادي القدیم ، من تراثنا المعماري

 .١٩٧٥، السادسة

 C .l. woolly-Ur Excavation2-theRoyal cemetery –London1934. 

 Dara al Yaqoobi, David Michelmore, Ranan Khasraw Tawfiq; 

Highlights of Erbil Citadel, Historry&Architecture,Erbil. 

 John warren ffet, Ihsan Tradition houses in Baghdad coach 

publishing, House, Horsham,UK1983 

 M.E.L. Malawian &rose, Excavation at Tell Arpachiyah-Iraq, 

volume 2-part1-London 1935. 

 Tobler, AJ, Excavation at Tepe Gaura, vol. II, Philadelphia, 

1950, PI…. 3 

   



 ٢٠٢٠/  ٥مجلد /  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٨٢ 

  المالحق/ الصور

من ارشیف المهندسة المعماریة  / بغداد -زقةألاأ/

  د.شذى العمري

رشیف اللجنة العلیا أ/ ربیلأزقة في قلعة األب/

    أربیل لصیانة قلعة

  

 

  

  من ارشیف علي هجران/ كفري ج/   ٢٠٠٨الموصل/عن النعیمي/ب/  مار ایلیاابونا القوش/الباحثأ/ 

األزقة  : ١الصورة   
 تصویر  الباحث 

مجموعة قناطر : ٢الصورة   
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/من ارشیف المهندسة المعماریة  شناشیل بغداد/أ

  د.شذى العمري

ب/  مشربیات من الحدید/ ارشیف د.احسان 

 فتحي  

  

:نوافذ لمخرج قنطرة زیادة/ الموصل ٣الصورة   

٢٠٠٨عن: النعیمي،   

: شناشیل خشب ٤الصورة   
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الطارمة من قلعة أربیل  ع: الفناء الوسطي في بیت تراثي م٦الصورة 

 التاریخیة 

: أ+ب سقوف  وعقود سرادیب من قلعة أربیل ٧الصورة 

 التاریخیة 

نافورة في بیت جمیل أفندي/قلعة أربیل   :٥الصورة   

 تصویر  الباحث 

 تصویر  الباحث 

 تصویر  الباحث 
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:  أواوین مدینة الحضر ٨الصورة   
٣٤٩، ص١٩٧٤عن: سفر،   

القوش  حد البیوت القدیمة في ألمدخل  :٩صورة ال  

 تصویر  الباحث 
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بیت رشید آغا في قلعة أربیل  -: شبابیك وسیاج من الحدید الملوي١١الصورة 

 اربیل التاریخیة 

: زخارف اجریة متنوعة من قلعة أربیل ١٠الصورة 

 التاریخیة 
  ارشیف اللجنة العلیا لصیانة قلعة اربیل من  

 تصویر  الباحث 
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  /الحلةمدینةأ/ 
http://www.mk.iq/view.php?id=26

47&ids=3   

عمود خشبي ب/ 

معروض في مدخل 

خان النخیلة كربالء/ 

  الباحث 

 /اربیلقلعةج/

Yaqoobi,2016,P26.       

   

:نماذج من األعمدة الخشبیة ١٣الصورة   

 تصویر  الباحث 

ربیلأ: أ+ب+ج سقوف خشبیة مزینة بزخارف هندسیة بااللوان الجمیلة  في قلعة ١٢صورة ال  
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:أنموذج لباب خشب مزین بالمسامیر الحدید/قیصریة كویسنجق١٥الصورة   

باب خان النخیلة / كربالء  مام مدخلأنموذج لباب خشب مزخرف أ:١٤صورةال  

 تصویر  الباحث 

 تصویر  الباحث 



  اهللا خورشید قادر عبد د.أ.م.      العراقمالي شلعمارة البیت التراثي في العناصر التكوینیة 

٨٩ 

  
   ربیل أبیض/ قلعة ألزرق واأل: زخارف نباتیة وحلزونیة باللون ا١٦صورة ال

  

  

  

  

  

 

  
 

   

  

  الباب المنكسر لبیت التوتونجي في الموصل 

الطابق األرضي لبیت التوتونجي (األنشاءات الهندسي) نقَال  ١المخطط 

  ١١٩ص، ٢٧رسم، عن الزیباري

:زخارف نباتیة وحلزونیة باللون االزرق واالبیض في قلعة اربیل ١٧صورة 

 واالصفر 

 تصویر  الباحث 
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٩٠ 

  المصدر  الوصف  ت

    بغداد -زقةاأل  أ/  ١

       زقة في قلعة اربیلأل ا ب/  

 رشیف المهندسة المعماریة  د.شذى العمريأمن 

   رشیف اللجنة العلیا لصیانة قلعة اربیل من أ

  القوشمار ایلیاابونا  أ/  ٢

  الموصل ب/

  من ارشیف علي هجران/ كفري ج/

  الباحث 

، قناطُر مدینة الموصل في العِصر العثمانيِّ  :عن النعیمي 

٢٠٠٨ ،    

  االثاري :علي هجرانرشیف أمن 

 ، ٢٠٠٨، قناطُر مدینة الموصل في العِصر العثمانيِّ  :عن التمیمي  نوافذ لمخرج قنطرة زیادة/ الموصل  ٣

  بیة من بغداد شناشیل خشبأ/  ٤

  مشربیات من الحدید ب/

   د.شذى العمريارشیف المهندسة المعماریة  

  ارشیف د.احسان فتحي  

  تصویر الباحث  نافورة في بیت جمیل افندي/قلعة اربیل    ٥

  الباحثتصویر   الفناء الوسطي في بیت تراثي من قلعة اربیل  ٦

  تصویر الباحث  سقوف سرادیب من قلعة اربیل التاریخیة  ٧

٣٤٩ص، ١٩٧٤، عن: سفر  واوین مدینة الحضرأ   ٨  

  تصویر الباحث  البیوت القدیمة في القوشحد ألمدخل   ٩

   رشیف اللجنة العلیا لصیانة قلعة اربیل أمن   ربیلأجریة متنوعة من قلعة آزخارف    ١٠

بیت رشید  - شبابیك وسیاج من الحدید الملوي  ١١

  أربیل آغا في قلعة

  تصویر الباحث

سقوف خشبیة مزینة بزخارف هندسیة بااللوان   ١٢

  أربیل الجمیلة  في قلعة

  تصویر الباحث

  /الحلة مدینةأ/   عمدة الخشبیةألنماذج من ا  ١٣

http://www.mk.iq/view.php?id=2647&ids=3  

  ب/ عمود خشبي معروض في مدخل خان النخیلة كربالء/ الباحث

  .Yaqoobi,2016,P26 /ربیلأ قلعةج/

مام مدخل باب أنموذج لباب خشب مزخرف   ١٤

  خان النخیلة / كربالء

  تصویر الباحث

نموذج لباب خشب مزین بالمسامیر   ١٥

  الحدید/قیصریة كویسنجق

  تصویر الباحث 

زرق أل زخارف نباتیة وحلزونیة باللون ا  ١٦

  بیضألوا

  تصویر الباحث

مخطط الطابق االرضي لبیت التوتونجي في   ١

  الموصل  

   ١١٩ص، ٢٧رسم، الزیباري نقال عن
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  هوامش البحث :
                                                           

(1) Tobler, AJ, Excavation at Tepe Gaura, vol. II, Philadelphia, 1950, PI…. 3 

  .١٩٤ص، ١٩٦٩سنة٢٥مجلد، مجلة سومر ، االیوان والكنیسة في العمارة االسالمیة :مصطفى، جواد) ٢(

 دار) االموي العصر (خاصة واالثریة التاریخیة تخطیط مدینة الكوفة عن المصادر :كاظم، الجنابي) ٣(

  . ٤٧ص، ١٩٦٧، بغداد، النشر المؤلف

  .٤٠ص ، ١٩٦٩، بغداد، مطابع الجمهوریة ، االخیضر  :علي، مهدي) ٤(

  .٨٧ص ، ١٩٧٦، بغداد، وزارة االعالم ، العمارة العباسیة في سامراء :طاهر مظفر، العمید) ٥(

  ٨٧ص ، العمارة العباسیة في سامراء، العمید) ٦(

  .١٣١ص، ٢+١ج، ٢٧مجلد، سومر مجلة، ١٩٧١- ١٩٧٠) (طیسفون المدائن :طارق، مظلوم) ٧(

الهیئة ، المباني التراثیة في مدینة النجف وخصوصیتها بین االمس والیوم  :حسن حمید محمد، الدراجي) ٨(

  .٢٤٨ص، ٢٠١٤، بغداد ، العامة لالثار والتراث 

، ١٢/٦/٢٠١٢ العلمي العربي التراث احیاء مركز ندوة ، ندوة البیوت التراثیة :خلیل حسن، الزركاني) ٩(

  .٧٨ص

(10) John warren ffet, Ihsan Tradition houses in Baghdad coach publishing, 
House, Horsham,UK1983 

  .١٦٢ص، ١٩٨١، بغداد، ٣٧مجلد، مجلة سومر ، البیوت القالعیة في الیمن :غازي، رجب) ١١(

، مركز احیاء التراث العلمي العربي ، تصمیم المباني عند العربعلى  الظروف البیئیة :غازي، رجب) ١٢(

  .٦٦ص، المصدر السابق، الزركاني، ٧ص، ) (ب.ت جامعة بغداد

وهي مصنوعة من قضبان  وهي البروزات الخارجیة التي تتقدم الشبابیك وتبرز عنها الى الخارج) ١٣(

التي تسمى في بغداد ومدن ) كوازالحدید الرفیعة كانت تستخدم لوضع قواریر لماء الفخاریة(اال

  ) ب٤ومنها اخذت التسمیة بهدف تبرید الماء(شكل ) الجنوب(الشربة

   .٩٩ص، ١٩٨٠، بغداد، دار الحریة، الشام لمحات اثاریة وفنیة :عفیف، بهنسي) ١٤(

   ) ٤٥ص، المصدر السابق، الزركاني) ١٥(

) خاص (عدد٦العدد ، مجلة التراث الشعبي، العمارة الشعبیة في الكاظمیة :مهدي حمودي، االنصاري) ١٦(

  .١٤٩ص، ١٩٧٥، 

، ٣ج، ١٩٧٠، مصر، المطبعة الفنیة الحدیثة، تاریخ العمارة والفنون  :احمد توفیق، عبدالجواد) ١٧(

  .١٩٠ص

مدیریة الكتب للطباعة ) المباني التراثیة في بغداد(دراسة میدانیة لجانب الكرخ :سلیمة، الرسول عبد) ١٨(

  .٢٥ص، ١٩٨٧، بغداد، الحریة للطباعة والنشردار ، والنشر

- ١٥٣٤هـ١٣٦٦-٩٤١العثماني( عصرفي ال الربط والتكایا البغدادیة :حسن حمید محمد، الدراجي) ١٩(

  .١١٥- ١١٢ص، .٢٠٠١ ، بغداد، دار الشؤون الثقافیة، ١ط، تخطیطها وعمارتها) ١٩١٧

  ) ١٤٩ص، السابقالمصدر ، و(االنصاري) ٢٤ص، المصدر السابق، الرسول عبد) ٢٠(

مطبعة االدیب ، ترجمة عیسى سلمان وسلیم طه التكریتي، الفن في العراق القدیم :انطوان ، مورتكان) ٢١(

  .٢٠٠ص، ١٩٧٥، البغدادیة(بغداد



 ٢٠٢٠/  ٥مجلد /  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٩٢ 

                                                                                                                                                               

، برهان التكریتي، ترجمة سلیم طه التكریتي، الحیاة الیومیة في بالد بابل واشور :جورج، كونتینو) ٢٢(

  .٥٦-٥٥ص، م١٩٧٩، بغداد، مطابع دار الحریة

طبع مؤسسة رمزي  عرض تاریخي مصور /بغدادالدور البغدادیة والتراث السكني :محمد، مكیة) ٢٣(

   .٢٢٨ص، م١٩٦٩، بغداد، للطباعة

   . ١٩٢ص، ٣ج،  تاریخ العمارة والفنون، عبدالجواد ) ٢٤(

دائرة ، الثقافة واالعالموزارة ، الموسوعة الصغیرة سلسلة كتاب، حدیث في العمارة :خالد، السلطاني) ٢٥(

  .٨٩ص، ١٥٦العدد، ١٩٨٥، بغداد، دار الحریة للطباعة، الشؤون الثقافیة والنشر

  .٢٢٨ص، مبحث نشر في كتاب بغداد –الدور البغدادیة والتراث السكني  ، مكیة) ٢٦(

 ، الثامن -العدد  ، مجلة الكتاب ، االثر الوظیفي في طراز البیت العربي :خالد حسني، االشعب) ٢٧(

  .٧٢ص، بغداد -مطبعة الجمهوریة  ، آب - السنة التاسعة  ، ایلول وتشرین االول

مروج الذهب ومعادن :) م٩٥٧/، ه٣٤٦ابو الحسن علي بنابي الحسین بن علي(ت، المسعودي) ٢٨(

 ، مصطفى ، ٣٨ص، ٤ج، ١٩٨٦، بیروت، ١ط، دار الكتب العلمیة، تحقیق محمد مفید تمحیة ، الجوهر

، بغداد، دار الحریة للطباعة، وزارة الثقافة واالعالم، االسالمي البیت العربي في العراق في العصر:فلایر 

   .١١٥ص، ١٩٨٣

 الندوة العلمیة، المستنصریة المدرسة في المعماریة والممیزات العناصر :قاسم احمد، الجمعة) ٢٩(

   .٤٣ص ، ١٩٨٦، بغداد، والجامعة المستنصریةاتحاد المؤرخین العرب ) للمستنصریة(مدرسة وجامعة

العمائر االسالمیة في العمادیة ونواحیها حتى نهایة القرن الثاني عشر  :عبداهللا خورشید قادر، ئالةیي) ٣٠(

  .١٠٣ص، ٢٠١٢، دهوك، دار سیبیریز، المیالدي

دار المسیرة ، ١ط، جمالها-ابتكاراتها-خصوصیتها، العمارة العربیة االسالمیة :محمد حسین، جودي) ٣١(

    .٦٥ص، ١٩٩٨، عمان، للنشر والتوزیع والطباعة

  .٣٤٣ص، ١٩٦٨، بیروت، دار المالیین، عربي-المعجم الذهبي فارسي :محمد، التونجي) ٣٢(

، ١٩٨٢، بغداد، دار الرشید للنشر، تاریخ فن العمارة العراقیة في مختلف العصور  :شریف، یوسف) ٣٣(

  .٥٩٢ص

  .١٩٢ص ، ٣ج،  تاریخ العمارة والفنون، عبدالجواد ) ٣٤(

  . ٢٢٩ص، مبحث نشر في كتاب بغداد –الدور البغدادیة والتراث السكني  ، مكیة) ٣٥(

 ضمن وقائع ندوة العمارة، ومعالجة الظروف المناخیة العمارة البغدادیة :خالد خلیل حمودي، االعظمي) ٣٦(

  .١٠٢ص، ٢٠٠٣، بغداد، والبیئة

  .٩٧هامش، ١٩٩ص ، االسالمي العربي في العراق في العصرالبیت ، مصطفى) ٣٧(

، السنة السادسة ، ٦العدد ، مجلة التراث الشعبي، البیت البغدادي القدیم ، من تراثنا المعماري) ٣٨(

  .١١ص، ١٩٧٥

(39) M.E.L.Mallawan&rose,1935,pp(22-25) C .l. Woolly-Ur Excavation2-
theRoyal cemetery –London1934, pp (5-6) . 

، دراسة تحلیلیة مقارنة، التاریخیة العقود واالقبیة والقباب في العمارة :الحسین سامي عبد، الكفالوي) ٤٠(

  .١٦ص،  ٢٠١١، بغداد، دار الجواهري، الناشر
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) رسالة ماجستیر (غیر منشورة ، أهم العناصر العماریة في أبنیة العراق القدیم ئاري خلیل: ، المنمي) ٤١(

  .٥٦ص ، م٢٠٠٥ ، مقدمة الى كلیة اآلداب بجامعة الموصل ، 

الهیئة العامة لالثار  ، الموروث العماري في الحضر المعابد والبیوت :ایمان محسن جبر، الشمري) ٤٢(

وزارة ، الحضر مدینة الشمس :) علي محمد، فؤادمصطفى( ، سفر ، ٢٩٧ص، ٢٠١٢، بغداد ، والتراث 

  .٣٤٩ص، م١٩٧٤، بغداد، ومؤسسة رمزي للطباعةمة مدیریة االثار العا- االعالم

رسالة ماجستیر غیر ، قناطُر مدینة الموصل في العِصر العثمانيِّ  :رنا وعد اهللا مهدي ، النعیمي) ٤٣(

  .٧ص، ٢٠٠٨، الموصل ، منشورة مقدمة الى مجلس كلیة االداب جامعة الموصل

، ) ١٩٧٥( ) ، خاص (عدد ٦العدد، مجلة التراث الشعبي ، البیت الموصلي  :سعید، الدیوةجي) ٤٤(

  .٤٣ص

  .٤٣ص، البیت الموصلي ، الدیوةجي) ٤٥(

  .٤٣ص، المصدر نفسه، الدیوةجي) ٤٦(

  .٤٢ص، ١٩٥٥، بغداد، مطبوعات دار المعلمین العالیة، تاریخ الحضارات القدیمة:طه، باقر) ٤٧(

، نمونةي دوزراوة) جومان، باریزكاي هةولیر(سورانلة  هونةري سةر بةرد :عبدالوهاب سلیمان، حسن) ٤٨(

، هةولیر –لیكولینةوةیةكي شیكاري مةیدانییة. نامةي ماستةر بالونةكراوة بیشكةشي زانكوي سةالحةددین 

  .٢٦ص، ٢٠١٦

، بغداد، مدیریة الثقافة العامة ، وزارة االعالم، العراق مهد الفن االسالمي :محمد عبدالعزیز، مرزوق) ٤٩(

  .١١ص، ١٩٧١

هونةري نةخش وزةخرةفةي سةر بةرد لة باریزكاي هةولیر لة نیوان :مهدي جالل  ، مصطفى ) ٥٠(

نامةي ماستةر بالونةكراوة بیشكةشي زانكوي  ، ةتویزینةوةیةكي مةیدانیی) ز١٩٠٠- ١٧٠٠سالي(

في  الحمامات في كوردستان العراق :ساكار عثمان ،مصطفى ،٧٢ص، ٢٠١١، هةولیر –سةالحةددین 

رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى جامعة صالح  )،العصر العثماني نماذج مختارة(دراسة میدانیة

   .٢٧ص، ٢٠١٥، اربیل  -الدین

  .٢٣٤ص، المصدر السابق ، مبحث نشر في كتاب بغداد  –الدور البغدادیة والتراث السكني ، مكیة) ٥١(

ایلول  -العدد الرابع  ، مجلة الرواق ، شمالي العراقالمعالم الجمالیة في البیت  :زهیر ، العطیة) ٥٢(

  .١١ص، م١٩٧٨ ، طبع مؤسسة رمزي -وتشرین االول 

، مجلة دراسات االجیال، مراحل تطور المواد االنشائیة في العراق القدیم  :فیض عبدالرزاق، سعدي ) ٥٣(

  . ٢١٥ص، ) ١٩٨١(، ٢مج، ٤ع

 ، دار الجیل للطباعة، ترجمة احمد فخري، الشرق القدیمانتصار الحضارة تاریخ  :جیمس هنري، برستد) ٥٤(

  .١٥٩ص، ١٩٦٣، القاهرة 

  .١٥٩ص، المصدر نفسه ، برستد) ٥٥(

زخارف البیوت التراثیة في مدینتي الموصل واربیل في اواخر العصر ، منیر رمضان ابراهیم، الزیباري) ٥٦(

، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى مجلس كلیة االداب في جامعة الموصل) العثماني(دراسة مقارنة

   .٩١ص، م٢٠١١، الموصل



 ٢٠٢٠/  ٥مجلد /  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٩٤ 

                                                                                                                                                               

، نیسان/مایس ٨، ٧العددان، مجلة النفط والتنمیة، صناعة الطابوق في العراق القدیم :فوزي، رشید) ٥٧(

ندوة  ، عادل عبد اهللا: مواد اإلنشاء الرئیسیة في العمارة العراقیة القدیمة ، الدلیمي ، ٣٤ص، ١٩٨١، بغداد

 ، (بغداد ، مركز أحیاء التراث العلمي العربي ، في العمارة العربیة قبل اإلسالم وأثرها في العمارة بعد اإلسالم

لتراثیة في عادل عارف فتحي: الواجهات الفنیة والعماریة للدور ا ، ؛ المعاضیدي١٠١ص ) ، م١٩٩٠

) ٢٠٠٢، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة إلى مجلس كلیة اآلداب جامعة بغداد(بغداد ، الموصل

  .١٥٩ص

  . ٢٥٤ص، المصدر السابق، سعدي) ٥٨(

  .٧ص ) ، م١٩٨٢، (بغداد ، عبد العزیز وآخرون: الفنون الزخرفیة العربیة اإلسالمیة ، حمید) ٥٩(

التحف الخشبیة االسالمیة غیر المدروسة في المتحف الحضاري  :احمد هاشم علو محمد، النعیمي) ٦٠(

- ٨٠ص، ٢٠١١، جامعة الموصل، مقدمة الى كلیة االداب ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، في الموصل

  . وینظر:٩١

Dara al Yaqoobi, David Michel more, Ranan Khasraw Tawfiq; Highlights of Erbil 
Citadel, Historry&Architecture, erbil.2016, p26. 

  .١٩٢ص، ١٩٦٣، بغداد، مطبعة شفیق، جوامع الموصل في مختلف العصور :سعید ، الدیوةجي ) ٦١(

  .١٢ص ، المصدر السابق ، العطیة) ٦٢(

  






















