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    "أنسػذجا  قبة بخجيجا  " الكبة الخافجيشية
  (1)وأصػليا اتيافي تقشي دراسة عسارية

  مازن زرا 
 ميشجس معساري 

mazin.zerra@gmail.com 
 

2/6/2222تاريخ قبػل البحث:             22/4/2222تاريخ تقجيع البحث لمسجمة:   
 

 :سمخزال
 عساريةويعج اكتذافيا ثػرة  .عمى مخ العرػر ،ةاىع العشاصخ العساري إحجىتعج الكبة 

مغ وجػد ادلة اثخية عمى مداىسة  وعمى الخغع ، كػنيا األىع مغ بيغ معالجات البشاء.حكيكية
االف لع تتزح وتتبمػر نطخية الكبة  إال انو حتى، سيعالخافجيغ في ىحا االبتكار ال بالدحزارة 

 وجػد القجيسة، وعجـ مغ العرػر شاخرةوجػد قباب  لعجـ ؛ نطخا  يشية وُتجرس بالتفريلالخافج
العجيج مغ األدلة االثخية عغ مداىسة بالد  استقراء. يحاوؿ الباحث عشيا ةكافيمعمػمات دقيقة 

. البشاء الخئيدةالحي كاف مادة  ،الصابػؽ  ػؼصفباستخجاـ الكبة بتقشية خاصة  الخافجيغ في ابتكار
نطخية الكبة الخافجيشية؟ وىل استسخ  ةمشيا، مالي ،يجيب البحث ايزا  عغ أسئمة جػىخيةكسا 

 استخجاـ الكبة في مػقع ما مغ ارض الخافجيغ؟ وأيغ ىػ ىحا السػقع؟ 
   .الغمةقبة بالد الخافجيغ، قبة بخجيجا، الخكغ السصػي، مخدف كػمة  الكمسات السفتاحية:

 
Mesopotamian Dome – Bakhdeda dome as a Model 

Mazin Zara 

Architect 

mazin.zerra@gmail.com 

Abstract: 

The dome is one of the most important architectural elements 

throughout the ages. Its discovery is an architectural revolution, being the 

most important among the architectural and construction techniques. 

Although there are several archaeological evidences of the contribution of 

the Mesopotamian civilization to this important innovation, so far the 

Mesopotamian dome theory has not been clarified and studied in detail; 

since there are no domes existing from antiquity, and because of the lack 

of enough accurate information about it. The researcher tries to

mailto:mazin.zerra@gmail.com


 2222/  7/ مجمج  1مجمة آثار الخافجيغ / ج 

243 
 

investigate archaeological evidence about the contribution of 

Mesopotamia to the creation of the dome with a special technology using 

brick rows, which was the main building material. The researcher also 

answers fundamental questions, including, what is the Mesopotamian 

dome theory? Did the dome continue to be used somewhere? In which 

site of Mesopotamia was did it continue to be used? Where is this site? 

   

Keywords: Mesopotamian Dome , Bakhdeda Dome , Folded corner 

technique , Crop pile store. 

 : سقجمةال
 حػؿ اسبكيةوىشاؾ ججاؿ قائع  ،شاع أسمػب التدكيف بالكباب في عسارة الفخس والخوماف      
يكتشف  ،في حيغ .االف حتى ، وىػ باب مفتػح لمباحثيغالعسارتيغ بيغ واستخجاـ الكباب تصػيخ

مقتزبة في السخاجع  اشارات، فسا ىحا الجور اال الغسػض دور بالد الخافجيغ في ىحا السجاؿ
افتخض الباحث، حدب السعصيات األولية مغ التشقيبات، . غيخ كافية لسعخفتو، العسارية والتاريخية

مغ ىشا،  والخومانية.اف لبالد الخافجيغ نسصا  خاصا  مغ الكباب يختمف عغ مثيالتيا الفارسية 
 . ىاوتصػيخ  مداىسة بالد الخافجيغ في ابتكار الكبة مجى ييجؼ البحث لتقجيع رؤية مػضػعية عغ

مغ  شاخرةبحث، فال وجػد لكباب الفي مدار  الرعػباتمغ الباحث العجيج  واجيت      
بالتقميج ، وال تػجج نرػص صخيحة عشيا. فزال عغ، قمة الجراسات الخاصة العخاؽ القجيع

قدع البحث الى قدسيغ، خرز األوؿ  وتأصيل العشاصخ العسارية. ،تػاصموو  الخافجيشي العساري 
لمػقػؼ عمى تقشية انذاء الكبة، وذلظ بجسع ما أمكغ مغ األدلة االثخية عغ الكباب، ومغ ثع 

 شخيقعغ تسكغ الباحث ف وىحا ما تع، تقري تػاصل التقميج العساري الخافجيشي في بقعة معيشة.
، سيل نيشػى، بمجة بخجيجا بمجاتفي احجى  متػاصل ي تقميج عسار  الػقػؼ عمىدراسة خاصة، مغ 

خرز لمبحث عغ أصػؿ فاما القدع الثاني،  أمكغ بػساشتيا تقجيع أنسػذج لمكبة الخافجيشية.
الكباب  مالية، مشيا عجيجة صعػبات، وىشا ايزا ، واجيت الباحث الكباب في بالد الخافجيغ

الستػاصل في العساري مغ التقميج  ت االدلة. ومخة أخخى، جاءعبخ الدمغ تصػرىا كيفيةو  ائية،البج
، كسخازف الحبػب السجمجة فييا ابشية السخازف  ، دليل، وتحجيجا  الدراعية قخى سيل نيشػى بعس 

 السخازف الخارجية لكػمة الغمة. و في البيػت، 
 

  :القدع األول: تقشية بشاء الكبة الخافجيشية
 بالدمغ عرػر حزارة سميع محفػظ بذكل  ء، انو لع يتع العثػر عمى بشامغ نافمة القػؿ      

فيسا يخز و أي لع يعثخ عمى بشاية كاممة بججرانيا وسقفيا.  حتى الػقت الحاضخ. الخافجيغ،
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مغ  اال اف كثيخا  (2)ـ )وىػ امخ نادر(7نجج ججرانا  بارتفاع  لعالقرػر االشػرية الزخسة 
فكخة  مسا ال يعصي ؛ـ فأقل1.5وججت ججرانيا بارتفاع  مباٍف اخخى فقط و  دياالسباني وججت اس

كيف كاف العخاقيػف القجماء  ىػ انو ،سؤاؿ ميعتدكيفيا. فيتبادر لمحىغ  خائقواضحة عغ ش
 يدقفػف مبانييع؟ 

 ذاوقخى، لسا الخافجيغ بكل ما تخكتو مغ قرػر ومعابج وبيػت وحرػف ومجف بالدحزارة       
وىي  السعسار، خجميابألقاء المػـ عمى مادة البشاء التي است تكػف  اإلجابةو ؟ مشيالع يرسج أٌي 

الحخوب سبب ناليظ عغ اف المبغ،  والسيساالمبغ او اآلجخ، وىي بالصبع مػاد تفشى بسخور الدمغ 
وبابل وغيخىا، والزالت تفعل  دور شخوكيغواشػر و  مخػشيشػى وكمجف بأكسميا، ك في تجميخ يذرئ

، الثارساىع الدكاف السحميػف في انجثار واختفاء ا فقجىحا. وعمى مخ التاريخ  فعميا حتى يػمشا
 ؛فإلى االربعيشات مغ القخف السشرـخ كاف اىل الحمة يشقمػف الصابػؽ مغ مجيشة بابل االثخية

لبشاء  ايزا ؛ حجارة مغ سػر نيشػى القجيع، واىل مجيشة السػصل كانػا يشقمػف ال(3)ليذيجوا بو بيػتيع
ولعل الكثيخ مغ السجف التاريخية قج  .(4)نيخ دجمة عمىلبشاء جدخ الحجخ  ال بل حتى ،بيػتيع

 أصابيا ما أصاب ىاتيغ السجيشتيغ، وال زلشا نذيج ىكحا تجاوزات. 
األوائل بسا اكتذفػه مغ اثار عسارية، فغايتيع كانت الحرػؿ عمى  بيغمغ السشق كثيخعبث       

التساثيل او الحمي الحىبية. ويسكغ اف نزيف لكل ىحه العػامل، قجسية السكاف في حزارات 
ما عمى أنقاض  يتتابع البشاءوبالتالي  ،العخاؽ القجيع جعمت الكثيخ مغ السػاقع مدتسخة بالدكغ

وىحا ضاىخ في كثيخ مغ  يانفده العسمية مغ استعساؿ السػاد القجيسة ، وال يخفى ما تذسمو ىحبقوس
الدياسية و الطخوؼ الصبيعية كٌل مغ  ساىستعمى مخ القخوف  العخاؽ. خالصة القػؿ، مجف وقخى 

  في انجثار والبذخية
 فيشاؾ ادلة لغػية كثيخة مغ، بيا العخاقيػف القجماء يدقفػف مبانييع وفيسا يخز الكيفية التي كاف

تتع بػساشة عػارض التي كانت و  ،عسمية التدكيف وتفريلالشرػص السدسارية ترف بجقة 
مغ الصيغ. استخجمت ىحه بصبقة سسيكة  وتكدىثع تغصى بالقرب  ،مغ جحوع األشجارخذبية 

 وغيخىا. ونخى مغ الزخوري  والسداكغالقرػر والسعابج ك ،غمب أنساط السبانيفي أ الصخيقة 
 : التي تحجثت عغ عسميات تدكيف األبشية، وعمى الشحػ االتي لشرػصعجد مغ ىحه ا استعخاض

" انا كشت أسقف )أسصح( البيت ولقج وضعت حرخاف القرب فػؽ الذخائح الخذبية )أي فػؽ  -
 . (5)جدػر الدقف("

 .  (6)" عشجما جمذ عمى سصح بيتو عمى حريخة القرب" -
 .  (7))السداحة الخشبة("" سػؼ يصمي )يجؾ( الدقف ويقػي مدار الخشػبة  -
" لقج شميت جدػر األرز القػية بالحىب البخاؽ لدصح ايتػشا، لقج غمفت بالفزة الدقف  -

 .  (8)الجاخمي تحت جدػر الدصح"
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 " الجدػر التي سػؼ تػضع عمى الججراف لتذكل الدقف".   -
 " كشت اضع جدػر الدقف عمى البيت وكشت انذخ حرائخ القرب فػؽ االلػاح الخذبية".   -
 "كسا ىػ مقخر بالشدبة لمجدػر )مغ األرز( والسخررة لبابل )سبار وكػثا( لتدكيف السعابج".   -
 .  (9)" لقج سقفت السعبج بجدػر مغ خذب األرز" -
 ة البيت". " شابػؽ، قرب، جدػر، أبػاب وقر ألنذاء بشاي -
" لقج قصعػا قصعا خذبية كبيخة مغ األرز مغ جبل امانػس، وسحبػىا الى نيشػى، وانا قج  -

 نذختيا ومجدتيا فػؽ )القرػر(".  
" لقج ازلُت الجدػر السيتخئة في معبج شػخػرو وكحلظ ازلت االقبية؟ ... وكحلظ جدػر مخدف  -

 عذتار، ووضعت جدػرا ججيجة مكانيا".  
 . (12)فتيا بجدػر مغ شجخ األرز وشجخ الرشػبخ )الدخو("" لقج سق -

بإزاء ىحا الصخاز الذائع لتدكيف مختمف السباني في حزارة وادي الخافجيغ، ىشاؾ إشارات ودالئل 
مشيا القبػ االسصػاني والكبة، وسػؼ نتحخى اىع ىحه األدلة  ،أخخى في التدكيف الستخجاـ شخائق

 والجراسات التي بيشتيا.  
 

  :الخافجيغ بالدفي حزارة  وجػد القبػ نرف االسصػاني والكبة أدلة
او كسا يدسى عمسيا   (vault)نػد ىشا بجاية قبل الخػض في األدلة االثخية، اف ُنعخؼ القبػ       

سقف  أةبيي ،يتذكل بيغ ججاريغ عساري بانو عشرخ  (barrel vault)االسصػاني  نرف القبػ
 فتطيخ بذكلوذلظ بإشالة الججراف الجانبية  ،السحرػر بيغ الججاريغ ، يغصي الفزاءُمقػس

حدب مقصع ، بعجيجةالى اف يمتكيا في مشترف الفزاء، ولو أنػاع  القريختيغ قػس مغ الجيتيغ
فيي عبارة عغ نرف كخة  (dome)القػس، ويشذأ عادة في الفزاءات السدتصيمة. اما الكبة 

حدب مقصعيا، وتشذأ عادة في الفزاءات  عجيجة وليا أنػاع، مخبع او مثسغُتذكل سقفا لفزاء 
 العسارة العخاقية القجيسة.   لكال العشرخيغ، فيمغ األدلة االثخية  ي نػرد مجسػعةأتوفيسا يالسخبعة. 

 
 :(11)تل الخماح اقبيةأوال: 

ي" يسكششا أتجمة سػمخ عغ اكتذافو لمقبػ، ما ييحكخ اآلثاري اوتيذ في بحثو السشذػر في م      
أي مشترف االلفية الثانية ؽ.ـ، تقشية عسارية مثيخة لالىتساـ تع  يانفدايزا  اف نخجع الى الفتخة 

مالحطتيا في الغخؼ السالصقة لمزخيح )القبخ(. احجى ىحه الغخؼ كانت بكل تأكيج مدقفة بقبػ 
يا مدقفة بشفذ ، اما الغخفة األخخى فيحتسل كػن (pitched brick vault) مغ الصابػؽ السائل

الصخيقة. ىحه الصخيقة في البشاء، التي تتحاشى استعساؿ الخذب كسخكد اثشاء تذييج القبػ، ىي 
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الذخؽ األوسط، وأعطع وأشيخ امثمتو ىػ شاؽ كدخى. اف  في عسـػمعخوفة في العرػر الالحقة 
ه التقشية عمى وجػد ىحه التقشية في تل الخماح، حدب السعصيات، يبجو انو اوؿ مثاؿ الستعساؿ ىح

بشاية فػؽ األرض )ليدت تحت األرض مثل اقبية السجاري(، عمى الخغع مغ انيا معخوفة في 
تل  القبػ السكتذف في القبػر السكتذفة في اشػر، والتي مغ السسكغ انيا كانت مغ فتخة أقجـ مغ

 . (12)رافجيشيا" الخماح. ىحا الجليل الججيج يجعع االعتقاد القائل بأف التقشية ىحه كانت ابتكارا
يػضح الباحث فاف بيظ تقشية ىحه االقبية في تل الخماح" يػجج حكيقة مجسػعة مغ االقبية       

 ،بعزيا يػضح اختالؼ التقشيات السدتعسمة .ؽ.ـ1352ؽ.ـ لغاية  2222 تخجع بدمشيا ما بيغ
 flattened domical)ساعجت في اسشاد شخفو او بشاية كاف ليا قبة شبو ُمدصحة  أي انيا

shape) ثع  ونفد الججراف الجانبية . ولغخض تذييجىا فقج تع بشاء الججراف في الشيايات بسدتػى ،
بصخيقٍة تجعل  (pendentive)بشاء شابػؽ بذكل مخوحة عمى كل ركغ مغ اركاف الغخفة 

يتع الصابػؽ يبخز الى األعمى والى داخل فزاء الغخفة أيزا. يشتج عغ ىحه التقشية فتحة ثسانية، 
 . (13)األركاف والججاريغ عشج الشيايتيغ" بعكذ اتجاهتقبيبيا بأقػاس تتكئ 

 :نسخود مجيشة أقبية ثانيا :
، (14)اكتذف السشقب اليارد في مجيشة نسخود، مجاري ترخيف وغخؼ، ليا سقف عمى شكل قبػ

 (. 1ذكل ال:  يشطخ)
  :اقبية تحت األرض في خخسباد ثالثا :

وكػنيا ، بقايا اقبية تحت األرض (، تزسغشخوكيغ-دور) في خخسباد اكتذف بيل قرخا       
اف صفػؼ الصابػؽ مبشية  نساذجياذيخ ت .تحت األرض ساعج في حسايتيا مغ التيجـ عبخ الدمغ

مدقف بقبػ في سشكخة  اخخ لقبخ وىشاؾ أنسػذجوضعيا برػرة عسػدية مع العقج.  ا  عغبسيالف بج
ججراف الشياية، والسيالف باالتجاه  إحج، األوؿ يذكل 454الصابػؽ مرفػؼ بسيالف  ، فيو)الرسا(

ليتحسل دفع الرفػؼ الستخاصة. اف سبب إيجاد ىحه التقشية ىػ بال شظ،  عسلوكأنو  ،السعاكذ
 وبسا اف الصابػؽ ومػنتو الخشبة اثشاء البشاء،دوف أي ليكل خذبي سانج،  هؤ بشاالف القبػ كاف يتع 

. السػنةحتى تجف  سشاد مؤقت لمصابػؽ،الحاجة إل ، دوف صف بشاءالصخيقة تسكغ مغ  فاف ىحه
عمى ما يبجوا انيا أيزا والدسظ الكبيخ لججرانيا،  وضيقيا، اف شػؿ غخؼ القرػر االشػرية

 .(15)اسصػانية في أغمب األحياف نرف مدقفو بأقبية تىحه الغخؼ كان افتجعع نطخية 
 :خخسباد( ق.م في 725 -722)سخجػن اثباتات قرخ  رابعا :

او مخبعة أحيانا.  مدتصيمة،القرخ كانت ُبشي قرخ سخجػف عمى تل صشاعي، كل غخؼ       
الذكل ججا. ججراف الغخؼ سسيكة ججا برػرة ضاىخة تتخاوح ما  شػليةولكغ برػرة عامة فيي 

نيا كانت عمى شكل اقبية او انيا كانت أ، البج الصػليةقجـ. سقػؼ ىحه الغخؼ  82 -12بيغ 
مشذأة مغ جدػر خذبية. ُيطيخ الشسط الدابق )االقبية( انو خجمي أكثخ في البيئة القاسية التي 
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تتدع بذجة الحخارة وشجة البخودة، الف االقبية الدسيكة سػؼ تستز اشعة الذسذ السحخقة صيفا، 
، البشاء وأنقاضت ىائمة مغ كدخ الصابػؽ . وألنو تع اكتذاؼ كسياصةوترج بخودة الذتاء القار 

مع انعجاـ وجػد أي أثخ لمخذب، في اعساؿ حفخيات الغخؼ، ىحا يجعع نطخية كػف الدقػؼ 
انو  Victor Place السشقب فكتػر بالس كانت مبشية بالصيغ وليدت مبيشة بالخذب. كحلظ اثبت

القػس في كل مغ اسػار مجيشة اكتذف برػر فعمية بقايا اقبية متيجمة. وكحلظ اكتذف استعساؿ 
خخسباد ونطاـ الترخيف في القرخ، ىحه كميا تجعع نطخيتشا أكثخ. لكغ تع اكتذاؼ بقايا الخذب 

 وااللػاح فقط عشج مشاشق األبػاب. 
وال يرح االفتخاض باف جسيع الغخؼ في قرخ سخجػف وغيخه مغ القرػر، انيا كانت 

تع الكذف  اذ. نرف اسصػانيةنت مدقفو بأقبية غخؼ مدتصيمة ججا، وأنيا كميا كااو مسخات 
قجـ شػال وعخضا. مغ الػاضح اف مثل  48عغ غخؼ مخبعة في قرخ سخجػف، بعزيا بأبعاد 

(، اما احتسالية كػنيا barrel- vaulting)بأقبية نرف اسصػانية ىحه الغخؼ ال يسكغ تدكيفيا 
. ولكغ الحل السقتخح (16)لفزاءمدقفة بجدػر خذبية فيي احتسالية ضئيمة ججا بدبب ابعاد ا

الحي يصخح نفدو ىػ استعساؿ أنػاع أخخى مغ الكباب لتدكيف ىحه الفزاءات السخبعة والتي 
شخيقة التدكيف بالجدػر الخذبية في حاالت استثشائية، واستعسمػا  اذ اعتسجواتبشاىا االشػريػف. 
وىحه الصخيقة ال تشفع ىشا في الفزاءات الكبيخة السخبعة.   (barrel vaults)االقبية االسصػانية 

وىشا نجج نحتا  عمى احجى الججاريات التي تديغ ججراف القرػر االشػرية جاء بالحل لفكخة 
 )راجع سابعا  ضسغ ىحه األدلة(.  (17)الدقف، في احجى ىحه الججاريات مغ قػيشجق

 :سػر نيشػى  في: قبػ بػابة ادد خامدا  
أ. د. عامخ سميساف األستاذ في كمية االثار جامعة السػصل عغ تشقيباتو في بػابة ادد  قاؿ      

ي" بجأ العسل في سػر نيشػى الذسالي في أواسط ػأتمع الغخبي لدػر مجيشة نيشػى ما يالز في
، وبعج مجة وجيدة أمكغ تحجيج مخصط بػابة ادد العاـ وتثبيت ابعاد قاعة 1968شباط عاـ 

الصيغ والُحجخ السالصقة ليا مغ الجانبيغ الجاخمي والخارجي. وقج اّكجت الحخس وابخاج 
الشرػص السدسارية التي وججت مشقػشة عمى قصع االجخ التي كانت تغمف االجداء الدفمى مغ 

في نرػصو  ؽ.ـ( 681 – 725) أريبا -أخي  –غ ججراف القاعة ما ذكخه السمظ االشػري سي
إعادة بشاء سػر نيشػى وبػاباتيا الحي زاد في ارتفاعو وجعمو بارتفاع ب الخاصةالكثيخة السكتذفة 

 )حدب وصفو(.  الجباؿ
 ،نرف دائخي  عقجولقج أوضحت التشقيبات اف البػابة كانت تتألف مغ مجخل رئيذ يعمػه       

يتقػجميا خشػجؽ كػاف  ،يتقجـ السجخل سػاحة مدتصيمة واسػعةيختفع الى سبعة أمتار ونرف الستخ، 
بسثابػة خػط دفػاع أوؿ وربسػا كػاف يعمػػ الخشػجؽ جػدخ خػذبي يػدتخجـ عشػج الػجخػؿ وقػت الػدمع. 

إال أف  ،ـ تختفػع جػجرانيا السذيجة بػالمبغ تػدعة أمتػار 37×23يشفػح السػجخل إلػى قاعػةّ  واسػعة 
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ثاريػػة أف القاعػة كانػت مدقفو اآل يتجػاوز ارتفاعيػا سػػبعة أمتػار. وتؤكػػج األدلػة األجػداء الباقية ال
بقبػػ شػػػلي نػرف دائػػخي مبشػي بػػاآلجخ السفخػر )الصابػؽ( إذ عثخ عمى كسيات كبيخة مشو وقػج 
سػقصت فػي وسػط القاعػة. يشفػح مػغ القاعػة إلػى داخػل السجيشة مػغ خالؿ مجخل مذابو في شكمو 

لقػج حخصػت  .إال أف التعخية قج أزالت معطع أجدائو ويقع عمى محػرهو   قياساتو لمسجخل الخئيذ 
نسػػذج الػحيج اال ػصفويخ الػحي يعمػػ السػجخل بالكب العقجالتشقيب عمػى السحافطػة عمػى أة لي

السكتػذف   كامال حتى اآلف في مجيشة نيشػى كسا حافطت عمى أقػاس مجاخل السسخات الجانبية 
 .(18)سػصح القاعػة"ي إلػى دالثانػية التػي كانػت تػؤ 

 :قبة بيت مغ نيشػى  سادسا :
اف استخجاـ الكبة كاف محجودا  خيةيبجو مغ األدلة االثيحكخ الباحث أ.د عادؿ عبػ "      

تؤكج تػصل العخاقييغ  األبشية الفقيخة، لكغ ما نججه في مػاقع مثل تل الخماح ونيشػى  يدتخجـ فيو 
القجماء الى معخفة االنتقاؿ مغ القاعجة السخبعة الى القاعجة الجائخية او القخيبة مغ الجائخية إلقامة 

: يشطخ)،(19)"قبة مشخفزة مغ المبغمثات ركشية ثع أقيست عميياالكبة اذ عػلجت الدوايا بسث
  (2ذكلال

  :سشحاريب في نيشػى قرخ  مغ ججارية قباب جدجت عمى مشحػتة: سابعا  
وأخخى  كخويةتعمػىا قباب نرف  لسجسػعة مبافٍ  مذيجالججارية السشحػتة يطيخ في        

الدقػؼ  عسميات بشاءاالشػرييغ زمغ سشحاريب قج شػروا  افبرػرة اولية  مسا يثبت .مخخوشية
االـ، الف ربسا يمـد عميشا اف نقػؿ انيع استعاروىا مغ وششيع و . (domed roofs)السقببة 

 التشقيب إذ كذفت بعثة .يبجو كاف معخوفا في بابل قبل عرخ سخجػف  عمى ما عشرخ الكبة
بكبة قج بقي قدع  وىي مدقفة، لعرخ الدػمخي الى ا تخجع ،بيزػية غخفا  االمخيكية في بدسايا 

كبيخ مشيا. ولػصف الججارية نقػؿ اف السباني عمى اليسيغ ليا سقػؼ مدتػية، بيشسا السباني 
ما خال  ،مخخوشية، اغمب األبػاب مدتصيمة الذكل كخوية اوعمى اليدار مدقفة بكباب نرف 

، 7 الفذكال :يشطخحػليا ) باحثيغنػرد اراء مجسػعة  ىحه مقػسة. وألىسية الججارية اثشيغ مشيا،
 (، وكاالتي:  8
 السشحػتة الججارية لمسمظ سشحاريب: اراء الباحثيغ في  
" فيسا يخز عسارة البيػت عشج االشػرييغ فشحغ حكيقة  الججاريةالسشحػتة رأي رولشرغ في  - 

ية والتي اف التشقيبات االثخية قج كذفت األجداء السختفعة مغ التمػؿ االثخ إال نسػذجا. أال نسمظ 
قع السعابج والقرػر والبػابات الزخسة لمسجف والقخى، حيث رأت ىحه تتسثل مػقع السجيشة حيث 

األبشية الشػر. ولكغ السباني الستػاضعة أي بيػت الدكاف فقج بقت مجفػنة بالتخاب، غيخ مكتذفة 
ادي، نسػذج حكيقي لبيت اشػري اعتيأوغيخ مخئية. في ضل ىحه الػضع مغ عجـ العثػر عمى 

ففي ىحه الحالة نمجأ تمقائيا الى السشحػتات والججاريات وما تكذف عشو مغ مطاىخ مختمفة 
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وغشية. وحتى ىحه السشحػتات ال تدودنا اال بالقميل مغ الزػء. اغمب الججاريات تسثل مذاىج 
حخوب السمػؾ في بمجاف اجشبية، وىي بحلظ تزع امامشا عسارة البمج األجشبي وليذ عسارة بالد 
اشػر. اما الشػع الثاني مغ الججاريات والتي تسثل مذاىج الصػاؼ او السػاكب وىي مجسػعة كبيخة 

بشاية واف وججت بشاية فيي تسثل السعبج وال تسثل بيتا . اما  ةػي عمى أيتأيزا فيي نادرا ما تح
غ البذخية، مذاىج الريج، فتسثل البخاري البعيجة عغ السداك السشحػتات الججارية التي نفحت عمييا

اال في حالة واحجة،  (22)عجا السعابجماوال تدودنا بذيء تقخيبا. نادرا ما نجج امامشا مباني اشػرية، 
حيث تطيخ لشا مجيشة اشػرية يعبخىا عجو أجشبي ولكغ ما يطيخ مغ السجيشة ىػ فقط االسػار 
واالبخاج الخارجية والسعبج، تدتشج اعسجتيا عمى اسػد. وفي حالة أخخى يبجو اف لجيشا قخية اشػرية 

كارنا عغ الخػاص اف نذكل اف ف و بخ نسػذج الػحيج والفخيج نحغ مجغيخ محرشة ومغ ىحا اال
 األساسية لمبيػت االشػرية. 

نسػذج الفخيج، اف البيػت ليذ لجييا شبابيظ، وقج يكػف ىحا سببا في مغ الػاضح في ىحا اال      
ألنيا مدتػية في بعس الثانية اف الدقػؼ ىي غخيبة  احتػائيا عمى اضاءة سقفيو. والسالحطة

رف كخوي او قبة، كسا ىػ شائع الى االف في بذكل ن ةاألحياف وأحيانا أخخى وبرػرة متكخر 
الذخؽ. وأحيانا أخخى تطيخ الدقػؼ مخخوشية الذكل وعالية، وىي نادرة الػجػد في أي مكاف. 
لكغ الديج اليارد قج وجج مػازيا ليحه الدقػؼ السخخوشية في بعس القخى السحجدة في شساؿ 

تحتػي كال مغ الكباب والسخاريط في مخخوشية مغ الصيغ.  ا  لكل بيػتيا سقػف وججسػريا، حيث 
نسػذج االشػري عمى فتحات في قستيا، حيث اف مغ السحتسل انيا كانت تدسح لجخػؿ ىحا اال

كسية مغ الزػء تكفي لمزخورة. األبػاب ىي عمى نػعيغ مخبعة مغ األعمى او مقػسة. واالبػاب 
ـ مشفخدة ومفرػلة عغ بعزيا مػضػعة باتجاه جػانب البيت. اما البيػت نفديا فيبجو بانيا تقػ 

 . (21)"البعس لكغ متقاربة
" ما يثبت قجرة االشػرييغ عمى انذاء الكباب بأحجاـ  قاؿ بيل: تحميل بيل لمججارية االشػرية -

ججارية معخوفة ججا وججت في قرخ سشحاريب في نيشػى. في ىحه الججارية مشحػتة معيشة، ىػ 
 ا  ت نػعالكباب الصػيمة ليا مطيخ قج يبيغ كػنيا كان يػجج عجة قباب كبيخة وصغيخة في األعمى.

حخؽ الصابػؽ، واحتساؿ انيا كانت اكػارا  لرشع )حخؽ( البالشات السدججة الرقيمة مغ اكػار 
والبػابات السدججة )لػ  في العرخ االشػري الحجيثالتي كانت واسعة االستعساؿ لتدييغ القرػر 

عس الذكػؾ حػؿ حجع او قياس ىحه الكباب، لكغ لػ نطخنا الى الججارية بجقة فأنيا تثيخ ب
متخا (.  اما  12.2قجما  او  42األبػاب الطاىخة مكياسا، سيكػف ارتفاع الكباب الصػيمة  عتسجناا 

الكباب األخخى األصغخ فيحتسل انيا كانت اكػاخا او مداكغ لمعساؿ. عمى ذلظ يطيخ اف قجماء 
مغ مارس ىحه الصخيقة في التدكيف، وىكحا يسكغ اعتبار  أوائل انػاالخافجيغ كبالد البشائيغ في 

 ذلظ اىع مداىسة ليع في مديخة العسارة العالسية.
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اف يعشي  فعجـ وجػد شابق عمػي فػؽ الكباب الدؤاؿ االخخ السصخوح ىػ حػؿ فتحات التيػية، 
لسحتسل الغخؼ يتع أضاءتيا مغ األعمى. ىحا االحتساؿ مذكػؾ بو برػرة كبيخة. انو مغ غيخ ا

في مشاخ بالد الخافجيغ بأف اشعة الذسذ السباشخة في وسط الشيار سػؼ ُتجَخل، ومغ السذكػؾ 
فاف  فزال عغ ذلظبو اف ذلظ الزػء السختفع والقادـ مغ فتحة الدقف قج يكػف مخغػبا فيو. 

ات السشحػتالعجيج مغ  عبخالفتحات في الغخؼ السدقػفة بالكباب قج تدبب مذاكل انذائية. يطيخ 
بأف السباني السشقػشة تحتػي عمى صف مغ الذبابيظ الرغيخة أسفل الكػرنير مباشخة،  الججارية

 . (22)ويطيخ باف ىحه الذبابيظ تدسح بجخػؿ كل الزػء السصمػب"
" كاف الدقف برػرة عامة في العخاؽ القجيع  :الججاريةالسشحػتة رأي جػرج رو في تفديخ  -

بذكل دكة مدتػية، لكغ تػجج بعس السشحػتات االشػرية الشاتئة التي ترػر نػع البيت القائع 
الدوايا الحي وصفشاه، تع تذييجه في ريف مكتع بالذجخ، غيخ اف أيا مشيا كاف يخزع لكبة او 

واسعة نػعا ما كانت تدقف بسثل ىحه سقف عمى شكل خمية الشحل. وىشاؾ عجد محجد مغ بيػت 
الصخيقة. وكانت الكبة تغصي اما واحجة مغ الغخؼ، او السداحة ذاتيا إذا كاف البيت يقػـ في 
حجيقة ويتخممو اليػاء كفاية، شخيصة اف تكػف الكبة كبيخة ججا. ففي ىحه الحالة تؤلف الداحة 

 غخفة مخكدية تشفتح عمييا الغخؼ األخخى. 
في البشاء. ذلظ اف  الدخارؼاستعساؿ الصابػؽ واستخجاـ  كاف يدتمـدلخاص ا فيحا السخصط

لمدقف الحي يبشى بصبقات متعاقبة مغ االجخ الحي يثبت  ةبيخ في كل زاوية تػفخ اسدا دائخيالتجا
بالكمذ او القار، وتستج كل شبقة الى الجاخل قميال فػؽ الصبقة التي تحتيا. وىحه االشكاؿ مغ 
الدقػؼ )نيج خمية الشحل( لع تكغ شائعة االستعساؿ في بالد الخافجيغ، وانسا كانت أكثخ شيػعا 

 . (23)الى اليػـ تبشى حدب ىحا الشيج في مشصقة حساة"في سػريا، حيث ما تداؿ كل القخى 
" تسثل السشحػتة االشػرية )مػضػع البحث( والسكتذفة في نيشػى دليال  :عادل نجع عبػ رأي -

العرػر القجيسة، فيطيخ مغ خالليا استخجاـ  فيالسشصقة في نذأة عشرخ الكبة  يؤكج مداىسة
الكبة نرف الكخوية والبيزػية، اال اف استخجاميا فيسا يبجو كاف محجودا وفي األبشية الفقيخة. 
يدتجؿ مغ احجى السشحػتات التي نحغ برجد الكالـ عشيا بأف دور الدكغ الرغيخة كانت 

تفديخ الباحث لمججارية في  يشطخ). (24)تيػيتيا تتع عغ شخيق فتحة في وسط الدقف السخخوشي"
 القدع الثاني مغ البحث(. 

 داللة الكبة في ضػء السرادر السدسارية: 
اال انيا تعكذ  ،شحيحة القجيع عمى وجػد الكبة في حزارة العخاؽ خيةلئغ كانت األدلة االث      

التي تتشاوؿ مػضػع الكباب قميمة الشرػص السدسارية  اما، صػر كيشػنتيا آنحاؾ، كسا تقجـ
ايزا ، ويذػبيا الغسػض. في حيغ تدخخ تمظ الشرػص بكتابات تػضح تفاصيل شخيقة 

االشػرييغ  السعابج وقرػر السمػؾو  في البيػتبجدػر مغ جحوع األشجار والحريخة، التدكيف 
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السمػؾ  وفحكخت الشرػص ما عسمإمبخاشػريتيع الحجيثة.  عطسةاوج  وذلظ في، عمى حج سػاء
 . مبانييعاألرز والبمػط لتدكيف ك ،الثسيشة لألخذابجمبيع بتدكيف قرػرىع، في لغخض 

فزال تذييجىا  وشخيقة، يايذػبيا غسػض حػؿ الكبة وتدسيتفالشرػص السدسارية  اما      
 وما دليال  لغػيا  عمييسا. عغ القبػ، فعمى الخغع مغ تعجد األدلة االثخية عمى وجػدىسا، لع نجج

لمجاللة عمى الكبة او القبػ او العقج. فبعج عثخ عميو كمسات قميمة غيخ واضحة االستعساؿ، 
قبة،  :بسعشى qumbutuنجج مرصمح  ،الخاص باألشػرية الحجيثة 25مخاجعتشا لقامػس باربػال

 . وىي كاالتي: ا  وقػسا  ايزا  قبػ  :تعشي يانفد وىحه الكمسة
 .  qumbutuكمسة  ياالشػرية ى ميجةالفي يخادفيا نجج ما  (:dome) الكبة -
 . qumbutuكمسة  ياالشػرية ى يجةالمو في خادف: نجج ما ي (vault)القبػ -
، qumbutuاالشػرية وىي  ميجةالقػس بال :: نجج ثالث كمسات تفيج معشى(arch)القػس  -

qassu ،sillu . 
 . uskāruكمسة    ،باألشػرية وخادفي: وججنا ما  (arc)، ىالؿالقػس -

االكجية،  ودالالتيا في السصّػؿ عغ معاني ىحه الكمسات (CAD)وبعج البحث في قامػس       
كمسة  تػجج (26)لغة الدػرث وفي .يسكششا تتبع معشاىا لحلظ ال، qumbutuلع تخد كمسة  تبيغ أنو

ܐ
ܵ
ܪܬ

ܿ
. وىي تقارب السعشى األكجيقسة، مختفع، اعمى الذيء ومعشاىا  ، qǝmbortaܸܩܢܒܘ

 فعلٌ ، kassuوججنا كمسة إال انو ، ايزا   (CAD)فمع تخد في قامػس  qassuوبالشدبة لكمسة 
الكمسة االكجية.  تساثل قػس تػجج كمسة المغة العخبية كمسة وفي يخبط الصابػق او الحجخ"" بسعشى

 ا  جدء، ا  مقػس ، شكال  ىالال  انيا تعشي " القامػس السحكػر فػججنافي  uskāruوقج راجعشا كمسة 
أي جدء بارز مغ الحائط ليدشج او  ا  او كبذ ا  قػسفتعشي " sillu. وبالشدبة لكمسة مغ دائخة"

ال زالت تدتعسل في لغة الدػرث بريغة  uskāruإلشارة اف كمسة ومغ الججيخ با"، عشرخا فػقو
ܐ
ܵ
وتعشي تخكيب ُمجور مثل حامل االنية لو ثالثة أرجل مغ الحجيج تخبصيا مغ فػؽ  skāra ܣܵܟܪ

عمى العسـػ و القجر الفخاري.  والسيساحمقة دائخية لتذكل أداة تدتعسل لػضع القجر في التشػر، 
 السرصمحات.      أية نرػص تزسشت ىحه تخد، ولع الغسػض يكتشف ىحه السرصمحات

الشرػص  والتي وردت في (،بخذيسا)غػي ميع يأتيشا مغ كمسة دليل ل ومع ذلظ ىشاؾ      
ؽ.ـ(، وىحه الكمسة الزالت مدتعسمة  1222- 1522السدسارية مغ العرخ االشػري الػسيط )

فالذخيع او البخذيع، فخاغ في عسارة مجيشة السػصل القجيسة وعسارة بمجات سيل نيشػى السديحية. 
عمى الججراف، وعدؿ حخاري ايزا ، فزال  عغ كػنو  بيغ سقفيغ معقػديغ، يحقق تخفيف الثقل

اف االشػرييغ القجماء كانػا يدتعسمػف البخذيع  افتخضشا . فمػمخدنا  لمحبػب واالشياء الثسيشة
، فسعشى ذلظ انيع كانػا فخاٌغ معقػد بيغ سقفيغ معقػديغأي يا نفدبالصخيقة السعخوفة حاليا 
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نتقرى ذلظ ببعس الشرػص السدسارية التي ذكخت ويسكششا اف  ،يعخفػف الكبة ويدتعسمػنيا
 ، وغيخه مغ أنػاع السخازف، وكاالتي: البخذيع

"bīt ḫašīme ša be-re-te igarāte" 
The storehouse which is inside the walls. 

 "السخدف الحي ىػ داخل الججار". 
"bīt karme ša bi-ri-ti bīt qātē ša pan ekalli ša bi-ri-ti dūri" 
The granary which is inside the palace overseer`s storehouse which is in 
the bend of the wall.  

 ،لمبخذيع سعاصخوىػ قخيب ججا مغ االستعساؿ العميو مغ الشرػص السدسارية،  حرمشاىحا ما 
 : تيةلألسباب اال

 . نفديا لمحبػب وىي وضيفتو الحالية ا  مخدنبػصفو تزح اف عشرخ البخذيع كاف يدتخجـ ي  -1
يتزح مغ الشرػص اف ىحا السخدف كاف بيغ ججاريغ او الججراف، وقج تكػف ىحه الججراف  -2

فيػ مخدف يقع في سقف  االفحا أيزا يصابق مػضع البخذيع مشحشية وليدت قائسة. وى
 البيت بيغ ججراف الكباب السشحشية. 

وىي فعل بسعشى " يعقج، يخبط"، وتحاكي مثيالتيا بالمغتيغ  بالمغة االكجية kataruونجج كمسة 
"، وفي عقج الدكف، ربط شيئيغبسعشى " qṭirǝ ܩܛܝܪܗ المفع بالدخيانيةالدخيانية والعخبية، ف

 العخبية فعل َقَصَخ يفيج نفذ السعشى.  
 والدػرثالكبة في السرادر الدخيانية 

ܪنجج في المغة الدخيانية فعل       
ܿ
ܐبسعشى َعَقج، ربط؛ وتذتق مشو كمسة  (qṭar) ܩܛ 

ܵ
ܪܬ

ܿ
 ܩܛ 

(qṭarta)  ܪبسعشى عقج، عقجة، قبة. ويقاؿ
ܿ
ܐ ܩܛ 

ܵ
ܝܬ ܐأي عقج او سقف البيت. وكمسة  ܒ ܿ

ܵ
ܪܬ

ܿ
 ܸܩܛ 

(qiṭarta)  ܪبسعشى قشصخة او عقج. ونجج
ܿ
ܘ ܒܝܬܐ ܩܛ 

ܵ
ܛܠ ܐ

ܿ
ܗܝ ܹܠܗ̣ܬ 

̈
ܫܵܢܘ

ܿ
أي عقج البيت او  ܘ 

بسعشى "عقج او أنذئ   (qṭirǝ)ܩܛ݂ܝܸܪܗتدتعسل فعل  سقفو. وىكحا بالدػرث في قخى سيل نيشػى 
ܐالدقف" وىػ عادة قبة، وتدسى الكبة 

ܵ
ܪܬ

ܿ
وىحه الكمسة متساثمة مع الكمسة  ،(qṭarta) ܩܛ 

 بسعشى َيعقج او يخبط.  kataruاالشػرية 
ܐيدسى بالمغة الدخيانية الفرحى ف ،اما الدقف والدصح برػرة عامة      

ܵ
ܠ

ܵ
؛  ṭǝlla ܛܸܠ

ܛܠܝ
ܿ
ܐ̣ܬ 

ܵ
ܐ؛  taṭlila ܠ

ܵ
ܠ

̄
ܛܠ ܿ

؛ ēgārǝ ܸܐܵܓܹܪܐبالدخيانية والدػرث  والدصح يدسى ، maṭla ܡ 
ܵܓܹܪܐ

̄
عمى التختيب. اما عغ الدقف السدتػي والسبشي بػاسصة جدػر الخذب والقر  gārǝ ܐ

ܐبالصيغ فيدسى بالدػرث  والسغصى
ܵ
ܫܬ

ܿ
دقف سقفا مدتػيا مغ الخذب ىػ وفعل يُ  ، qraštaܩܪ 

 .(27)أي مج االخذاب ܩܸܪܫܸܠܗ
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 :تصػر الكباب في مجيشة السػصل
" صحيح اف الشرػص التاريخية التي بحثت في تاريخ السجيشة،  الباحثيغ أحجيحكخ 

والسيسا في العرخيغ الخاشجي واالمػي قج غفمت سساتيا وخرائريا السعسارية، مسا جعمشا نجيل 
عشاصخ بشائيا عسػما وأساليب تدكيفيا عمى وجو الخرػص. وكاف النتذار الجيانتيغ الييػدية 

شخاز السجيشة فقج روي ما يذيخ اف لمشرارى مشازؿ  فيـ أثخىا والسديحية في السشصقة قبيل اإلسال
 ؤسفلمسيالد، كسثاؿ كشيدة مار شعيا وغيخىا. وما ي 752وكشائذ فييا، ويخجع بعزيا الى عاـ 

لو اف ما روي لع يػضح لشا شخيقة بشاء وتراميع تمظ الجور. ولعل أقجـ الكباب في مباني مجيشة 
ـ وىػ ما عخؼ 1167ية في مدجج يعػد تاريخو الى عاـ السػصل ضيخت في السباني الجيش

عقج مجبب مشفخج تقـػ  أةويتخح مقصعيا الخاسي لي قباب نرف دائخيةبالسجرسة الكسالية وىي 
ـ وانتذخ في شساؿ العخاؽ والسػصل 12عمى قاعجة دائخية. وساد نػع اخخ مغ الكباب في القخف 

يب. فيحه الكباب تتألف مغ غصاءيغ أحجىسا خارجي مددوجة التخك الكباب الػتخيةتحجيجا، أساسو 
. مغ ىحا (28)وتخي )مزمع( او ىخمي مجبب واألخخ داخمي نرف كخوي شيج باألجخ والجز"

الصخح يتزح وجػد نػعيغ فقط مغ الكباب في مجيشة السػصل في مبانييا الكبيخة، ولكغ ال تػجج 
 إشارة الى شخاز قباب البيػت.

 
 :ضػء عسارة بخجيجا فيالخافجيشية  الكبةترسيع أنسػذج استشتاج 

بيج اف ، في ابتكار القبػ والكبةحزارة العخاؽ القجيع  مداىسةيثبت ما تقجـ مغ ادلة اثخية       
كاممة مغ متانو لع يكذف عغ قبة  وبخاصة ،الخافجيشية صػرة الكبةكافية لخسع  غيخاألدلة  ىحه

وىشا يبخز تداؤؿ ميع، كيف  .العساري آنحاؾ ترسيسياالعرػر القجيسة تعصيشا فكخة كاممة عغ 
ولغخض السزي في استكذافشا يجب اف نحل سؤاال  ميسا   كاف ترسيع الكبة في العخاؽ القجيع؟

فسا ىي مشاشق االف؟ واف استسخت  حتى لكبة الخافجيشية في االستعساؿوىػ ىل استسخت ا ،آخخ
 ؟انتذارىا

عمى إشارات مغ باحثيغ عغ وجػد  البحث واستقراء السعمػمات عبخلع نعثخ  في الحكيقة      
اثخية او  ،ففي ىحه العسارة سػاء عسارة مجيشة السػصل التقميجية.الكبة ذات التقشية الخافجيشية 

استعسمت الكباب في بعس األبشية، والسيسا مشيا ذات الفزاءات الػاسعة، كػنيا األندب  ،تقميجية
تجدجت في بالشة السحخاب فييا. وفي الكشائذ أيزا استخجمت  في تدكيفيا، كالسداجج، اذ

الكباب في تدكيف بعس الفزاءات، ناليظ عغ الحسامات العامة وغيخىا. اما في البيػت فاتدع 
تػافق معيا عشرخ  مدتصيمة ىحا الشسط في العسارة اإلسالمية، وحتى التخاثية بفزاءات صغيخة

لغخؼ التي اتدست بػصفيا ذات فزاءات مخبعة وصغيخة . اما في الحجخات وا، كاإليػافالقبػ
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اما سصػحيا العمػية فكانت  عمى االغمب فكانت تعقج بكباب ضحمة أي قميمة التقعخ مغ الجاخل،
 تدػى، لتتػافق مع سقف الجار السدتػي بالكامل. 

 لبمجات السديحية في سيلفي الكغ ومغ خالؿ البحث مؤخخا  في العسارة التخاثية        
االف، عثخنا عمى إشارات واضحة  حتىعشيا  مدتقمة دراسة عمسية ةوالتي لع تشذخ أي ،(29)نيشػى 

السيسا اف بخجيجا ىي و لكباب تحاكي التقشيات الخافجيشية القجيسة،  (32)في بمجة بخجيجا )قخه قػش(
السديحية مادة أساسية لمبشاء، بعكذ باقي البمجات  ،البمجة الػحيجة التي كانت تدتعسل الصابػؽ 

 الخغععمى اما بخرػص مجيشة السػصل و . ءالسجاورة والتي جسيعيا تدتعسل الجز والحجخ لمبشا
العجيج مغ الكباب في  في انذاءوجػد إشارات مغ بعس الباحثيغ الى استعساؿ الصابػؽ مغ 

مجيشة ولعل  الصخاز الدائج كاف استعساؿ الجز والحجخ لسجسل البشاء.بيػتيا القجيسة، اال اف 
 .(31)كانت تدتخجـ الكبة السبشية بتقشية عقج الداوية وىي تختمف عغ الصخيقة الخافجيشية السػصل
كسا لع يذخ السؤرخػف الى وجػدىا في ابشية أخخى، مثل الجػامع والكشائذ او غيخىا،        

ية او السثمث فيحه األبشية تدتعسل الكباب الجائخية عمى مقصع ثساني او مجور )باستعساؿ عقج الداو 
أي مغ الباحثيغ أيزا  خالكخوي(، مسا يعصي الكبة انتطاما شكميا  وعشقا  يدتعسل لمفتحات. ولع يذ

، في العرػر الستأخخة التي وصمت اليشا ووجشػب )حدب اشالعشا( الى وجػدىا في وسط العخاؽ
لبشاء ومعخفتيع افي لصابػؽ االخغع مغ استعساليع عمى أي في بغجاد وغيخىا مغ السجف العخاقية 

 تقشيات الكباب في تمظ السشاشق.  ب يدعفشا البحث بالعثػر عمى دراسات خاصةلكغ لع  ،لمكباب
الكبة الخافجيشية وحدب مػاصفاتيا السحكػرة في األدلة االثخية، كانت تقشية  عمى األرجح اف      

)فيسا بعج( في الكباب الكبيخة ، ألنيا لع تطيخ كالسخازف والقبػر لمبيػت واالبشية البديصة الرغيخة
عجـ  في ألبشية الكشائذ او الجػامع وغيخىا مغ األبشية العامة ذات الفزاء الػاسع. ولعل سبب

االنتباه ليحه الكباب، فالكثيخ مغ األبحاث تتشاوؿ قباب الكشائذ والجػامع بشػع مغ التفريل 
بكباب بيػت الدكغ التي قج تكػف اليشجسي والتػثيق حدب شكميا الخارجي وقمسا اىتع الباحثػف 

ىي مغ حفطت التقشيات الخافجيشية القجيسة. ولػ أجسمشا مػاصفات الكبة الخافجيشية التي نبحث عشيا 
 رية(، فيي: ا)استشادا  لسعصيات األدلة االث

 قباب مبشية بسادة الصابػؽ.  أوال:
في بحيث يبخز لألعمى وداخل الغخفة  454يدتعسل الصابػؽ عمى الخكغ بسيالف بداوية  ثانيا :

 . الػقت نفدو
 برفػؼ دائخية مػازية لمججراف.  ء، يسأليتذكل فخاغ وسصي معيشي الذكل وسط الفزا ثالثا :
 تتسيد الكبة بتعجد تػجيو صفػؼ الصابػؽ فييا إذا ما نطخنا الييا مغ الجاخل.        رابعا :

مجيشة او مشصقة او قخية تدتعسل الكبة السبشية  ةمات( أيمغ معمػ  بحدب الستػافخ لجيشاولع َنجج )  
إاّل بمجة بخجيجا )قخه قػش( بجػار السػصل في سيل نيشػى بالصابػؽ بيحه السػاصفات ُمجتسعة، 
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. فبخجيجا البمجة (32)فيي الزالت تحتفظ بشساذج قائسة لعذخات الكباب الخافجيشية في بيػتيا التخاثية
 وبحدب السعمػمات الستػافخة، فقج كافومشح القجـ،  في البشاءالصابػؽ  استعسمتالػحيجة التي 

. ولعل (33)حدب السخصػشات الدخيانيةوب ،ـ(1427أقجميا مغ القخف الخامذ عذخ السيالدي )
، لمحفاظ عمى ىحه الكباب السيسة اثخيا  وعساريا  فيي مثاؿ حي تأملىح االمخ مسا يدتحق ال

في بخجيجا أمكغ  عجيجة التجقيق في قباب تخاثية عغ شخيقو . يشيةلتػاصل وتصػر الكباب الخافج
وىي شخيقة متقجمة  ،تتبع شخيقة صف الصابػؽ فييا واشتقاؽ الصخيقة اليشجسية الستكاممة لتشفيحىا

، 5، 4، 3، 2، 1 الرػريشطخ ) تتصمب ميارة عالية لتشفيحىا عجيجة، ججا وفييا مخاحل ىشجسية
6 .) 

 :نسػذج بخجيجا باآلتيأوتتمخز تقشية انذاء الكبة الخافجيشية حدب 
برف شابػق  ،، ثع تتع معالجة كل ركغ مغ الغخفة ونفد السدتػى بجسيع ججران الغخفة  تبشى

عمى أحج ضمعي الخكغ )لغاية مشترف الزمع( ومغ ثع تقميل ميالن الرفػف  454مائل بداوية 
عمى الزمع الثاني مغ الخكغ )ولغاية مشترف الزمع(، يخافق  رفخال درجة تجريجيا  لترل الى

ىحه العسمية امالة الصابػق الى داخل فزاء الغخفة. وتكػن معالجة كل ركغ أي ميالن 
(، عكذ الخكغ الحي يجاوره ومغ الجيتيغ، ويسكغ تدسية صفخ4  – 454الصابػق عميو بداوية )

يشتج عغ ىحه التقشية فتحة بذكل .  (folded corner) ىحه التقشية بتقشية الخكغ السصػي 
 ػازي تدائخية مغ الصابػق حمقات ىحه الفتحة ب تدكيفَمعيشي )ُيذبو شكل عيغ االندان(، يتع 

بكبة بخجيجا  ،ىحه الكبة تدسيةويسكغ  حتى اكتسال بشاء الكبة. ،ججران الغخفة مجاميظ
(Bakhdeda dome)(.6، 5، 4ؿ اشكاال :شطخت) .نطخا لػجػدىا في بمجة بخجيجا فقط ؛ 

 
 :كبة الخافجيشية والكباب الفارسيةُمقارنة بيغ ال

ابتكخ العخاقيػف القجماء القبػ االسصػاني كصخيقة لمتدكيف، وتقشيتيع في بشاء القبػ كانت،       
 ببشاء الججراف في الشيايتيغ اعمى مغ مدتػى الججراف الجانبية، ثع ببشاء صفػؼ الصابػؽ بحيث

 454وىكحا تدتسخ الرفػؼ مائمة بداوية  .عشج الشيايتيغ الججاربسيالف عمى وؿ صف أيتكئ 
 (pitched brick vault)عشج مشترف الفزاء ويدقف بالكامل. تدسى ىحه التقشية حتى تمتقي 

وانتذخت ىحه الصخيقة في ارجاء واسعة مغ  .وال تحتاج الى مدشج لرفػؼ الصابػؽ عشج بشائيا
، وتقشيتيع في الكبة نرف الكخوية )تقخيبا (الذخؽ بعج ذلظ. وابتكخ العخاقيػف القجماء أيزا 

التالعب بدوايا وتػجيو و  (folded corner)" الخكغ السصػي "تقشية وىي  تقجـ ذكخىا،انذائيا 
األولى  ،الكبة الى مخحمتيغ انذائيتيغ بشاء ، بتقديعالخكغ السصػي""تكسغ أىسية صفػؼ الصابػؽ. 

والسخحمة الثانية  ،فخاغ وسط الفزاء يشتج عشيا،  اجسيع األركاف السصػية عمى زوايا الغخفة أنذاء
 برفػؼ افكية مغ الصابػؽ.    األركاف السصػيةالفخاغ بيغ  ءمل
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كانت تدتشج عمى تخكيب انذائي يدسى ف ،اما قباب الفخس الداسانييغ والخوماف      
(squinch)  اوpendentive " عمى التػالي، وضيفة ىحه السثمث الكخوي " و "عقج الداويةأي "

العشاصخ كانت وما زالت لغخض تحػيل األساس السخبع الى ُمثسغ مغ اجل تدييل جمػس الكبة 
. يتزح مغ ذلظ اف الفخس قامػا بتحػيل السقصع السخبع الى ثساني عغ شخيق (34)او الغصاء

اختخاع السثمثات الخكشية وىي نرف قبة )صغيخة عادة( مػضػعة عمى كل ركغ. ولكغ عبقخية 
الحزارة العخاقية تكسغ في انيع قامػا قبل الفخس والخوماف بتحػيل السقصع السخبع مباشخة الى قبة 

 ة )ثساني(، لحلظ ليذ لمكبة الخافجيشية ما يدسى بالعشق او السخحمة االنتقالية. دوف مخحمة انتقالي
 

  :عقج الداوية، السثمث الكخوي، الخكغ السصػي 
اصصالحات  ةثالثالفخؽ بيغ مغ الزخوري في ىحه السخحمة مغ البحث اف يتع تػضيح       

عشاصخ تقشية غايتيا تحػيل السقصع السخبع لمغخفة الى مقصع شبو دائخي لتجمذ  جسيعياميسة، 
 عميو قبة الدقف، وكاالتي: 

الحجيث، قامػس  : قػٌس يبشى َعبَخ زاوية الحجخة لتجعيع ما فػقو )السػرد(squinch) عقج الداوية
دسى ايزا  ، وي(1136ص .2228مشيخ البعمبكي، د. رمدي البعمبكي؛ تأليف  -إنكميدي عخبي

ويسكغ ايزاحو بانو نرف قبة )صغيخة عادة( مػضػعة عمى كل ركغ في  بالحشية الخكشية.
الغخفة السخبعة لتحػلو الى ثساني لكي تجمذ عميو الكبة. تع تصػيخ ىحا العشرخ مغ قبل الفخس 

 والخوماف. 
مغ سصٍح اع مثمث الذكل : السثمث الكخوي في العسارة ىػ قص(pendentive) السثمث الكخوي 

الدوايا العميا لمغخفة، لغخض تذكيل اسشاد دائخي مغ االعمى لمكبة. تع تصػيخ ىحا  كخوي، يسأل
 بشىىحا العشرخ تحت الكباب التي ت وغالبا  ما يشذئ البيدنصية. –العشرخ في العسارة الخومانية 

 (  Britannica –)تعخيف السػسػعة البخيصانية  عمى أعسجة.
يتع بػساشة  ،مصػي ومكػر بشاءٌ  عبارة عغ : الخكغ السصػي،(folded corner) الخكغ السصػي 

مغ  لغخض تدكيفيا بكبة ،التالعب بدوايا وتػجيو صفػؼ الصابػؽ؛ يقاـ فػؽ جسيع زوايا الغخفة، 
 بقخب واستسخت نساذجيا في بمجة بخجيجا بالد الخافجيغىحه الصخيقة في  تصػيختع   .الصابػؽ 

 السػصل.    
 :انتذار استعسال القبػ والكبة

 فيسا بعج ساوتصػيخى ساابتكار عخاقي، تع استخجامي ساى ،القبػ السائل والكبة يتزح مسا تقجـ اف
لبشاء القبػ  عخاقيةشخيقة ، ُتعج تقشية بشاء القبػ بالصابػؽ السائلو عمى ايجي الفخس والخوماف. 

ومغ ارض الخافجيغ انتقمت الى الذخؽ والغخب. اف التػجيو العسػدي لرفػؼ  ،االسصػانينرف 
تدتشج صفػؼ القبػ إذ  ،االمالة ىي ما يسيد القبػ السائل عغ القبػ الذعاعي فزال  عغالصابػؽ 
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يطيخ عمييا اختالؼ في  شابػقوبرػرة مػازية لمججراف. وما يسيد القبػ السائل اف صفػؼ 
لستانتو الذجيجة، وبإمكانية انذائو  ؛القبػ الذعاعي مغ أفزلالقبػ السائل و االتجاه داخل القبػ. 

 (. 3الذكل  :)يشطخ القبػ الذعاعي كسا فيدوف مدشج خذبي 
، قبل السيالد انتذخت االقبية السائمة برػرة كبيخة في بالد الخافجيغ وإيخاف في االلفية الثانية      

 الكبيخة كالقرػر والسعابج في االبشيةولع تشتذخ في مرخ.  الحجيثةكسا انتذخت في السسمكة 
السخازف. وانتذارىا في البيػت كاف بدبب اقترادىا ك ،، بل في بعس أجداء البيػت أيزافحدب

. وىكحا نخى انتقاؿ تقشية القبػ السائل مغ بالصخائق االخخى بالشفقات وسخعة تشفيحىا قياسا 
الداسانييغ الحيغ استخجمػا ىحه التقشية في مبانييع الدكشية  ومشيع الى ،االشػرييغ الى الفخثييغ

واإلدارية وصخوحيع الزخسة. ومغ الداسانييغ انتقمت الى السدمسيغ وضيخت في قرػرىع مثل 
 .   (35)قرخ االخيزخ مغ العرخ العباسي

  :أصػل الكبة الخافجيشية -ع الثانيالقد
اف ال تكػف الكباب بذكميا الستكامل، قج ضيخت  ىي" مغ البج يحكخ الباحث ىيثع دمحم      

فجاءة؛ نطخا  لكػنيا فكخة متقجمة ججا  في تقشيات العسارة. فسذاكل البشاء تتعاضع كمسا مزى 
معساره قجما فيو، لتكػف ذروة تمظ السذاكل عشج بمػغو التدكيف. فكانت الكبة حال  لتمظ السعزمة، 

 .(36)دماف؛ لتصمبيا خبخات تخاكسية، وميارة بشاء عالية"وىي تقشية لع تشتج عمى حيغ غفمة مغ ال
بذكميا الستكامل برػرة مفاجئة ومتكاممة، نطخا لسا تتصمبو الكبة مغ  ضيػر الكباب ال نخجح  

تخصيط مدبق، ووضيفة محجدة، وتقشيات انذائية خاصة ومعقجة، فال يسكغ اف تكػف حزارة 
ال نعتقج اف سكاف البيػت القخوية البديصة و . معيشة قج حمت كل ىحه السدائل بعسمية واحجة

والسدقػفة بجحوع األشجار والحرخاف والصيغ قج انتقمػا برػر مفاجئة الى تدكيف بيػتيع 
عبارة عغ  التي ىي مجتسع بيػتو ُيحّػؿ: لساذا يحتاج او االتيبالكباب، ولشصخح الدؤاؿ بالذكل 

 ؟ ومغ ايغ أتت فكخة الكبة أصال؟  مدقفو بكبةبيػت اكػاخ مدتػية الدصح )او مائمة قميال( الى 
لمكباب واالقبية، ونػد البحث  ثخيةىشا رأيا  ججيجا حػؿ السخحمة التي سبقت األدلة اال ونشاقر      

افتخاضشا االولي ىػ ان الكبة تصػرت عغ شخيق قميال عغ االشكاؿ االقجـ لمكباب، وكيف كانت؟ 
كانت ، حيغ فقج كانت بانتقال السخازن مغ حالتيا األولى اما الية ىحا التصػر، ابشية السخازن 

تصػر بشاؤىا، حتى أدمجت في السبشى، وأصبحت جدءا  مغ ترسيسو ، ثع عغ السبانيمدتقمة 
 األساس؛ لتتجدج عشجىا الكبة الشطامية. 

" اية مشاقذة عامة لالقتراد في بالد الخافجيغ يجب اف  Paulette باولت يقػؿ الباحث      
لطيػر  ةخ عبخ مخازف الحبػب. وبالحكيقة فاف مخازف الحبػب السخكدية، تسثل السفاتيح الخئيدتس
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السجف األولى والجويالت في وادي الخافجيغ. فسغ الغخيب بعج كل ذلظ انو قمسا تع االىتساـ بالجليل 
 .(37)الػاقعي لتقشيات الخدف الستبعة"

فزاءات  أة" اف نرػصا  مدسارية قميمة ججا تػفخ معمػمات مباشخة عغ لي ويزيف قائال      
الخدف، وتخصيصيا، او التقشيات الستبعة فييا )مثال حساية الحبػب مغ الخشػبة والحيػانات او 
الدخقة(. لكغ كثخة السرصمحات الخاصة بسباني السخازف او اوعية الخدف تؤشخ وجػد عجة أنػاع 

 .(38)"ائجة آنحاؾسمغ شخؽ الخدف كانت 
 ، السخحمَة األولى في ضيػر الكباب؟  الغمةػمة ىل يسثل مخدن كَ 

سيل نيشػى  لكل مغ ليذ لجيو اشالع عمى بيئة مشصقة السػصل عسػما ، وبزسشيا مشصقة      
تخمميا ، تاالشػرية، فالسشصقة سيمية مشبدصة السسمكة دراستشا كػنيا تسثل قمبوىي مػضػع 

بذكل مختفعات وودياف، وىي سيػؿ جخداء خالية مغ األشجار تساما ، تعتسج تسػجات شبيعية 
زراعتيا عمى االمصار. تشسػ في أراضييا األعذاب والذجيخات الرغيخة فقط في فرمي الذتاء 

احػاض األنيار  ما خال مشاشقغيخ مدروعة  و،اما في الريف فتكػف قاحمة جاف .والخبيع
 عمى العسـػعجس وغيخىا، وىي الذعيخ و الحشصة و كالالحبػب  ومدروعاتيا حقمية مغوالدػاقي. 

 خربة وغديخة اإلنتاج.   أراضٍ 
وبيحا ، مغ غمة زراعتو الخاصةكػمة  بجػار كل بيتولشفتخض في مػسع الحراد اف       

بذكميا السخخوط  الغالؿمدتػية الدصػح يتشاثخ حػليا اكػاـ  ،بيػت صغيخه تتػزع حػؿ مجسػعة
إذ اف  أصحابيا الى تغميفيا، لحفطيا مغ االمصار في مكانيا؛يمجا  ،بحمػؿ الذتاءو . او السكػر

 الدقػؼ، تشتذخ حػليانجج بيػتا مدتػية  الى القخية،عشجما نشطخ  وفي الذتاء. بيػتيع ال تدعيا
 لخدف محاصيميع. وال يدتبعج اف تكػف ت آوىي مشذ .قباب شيشية مخخوشية مختمفة االحجاـ

وشية السشفحة عمى السشحػتة الججارية مغ نيشػى، انعكاس لسخازف الحبػب ىحه. السشذآت السخخ 
وبخاصة اذا ما عمسشا اف قدسا  مغ اكػاـ الغالؿ السغمفة بالصيغ، تكػف كبيخة الحجع، لجرجة قج 
تطيخ بحجع ابشية، او تديج عشيا. واالبعج مغ ذلظ انيا تبقى عمى حاليا، حتى بعج استخخاج ما 

اإلفادة مشيا في السػاسع القادمة. ومسا ال شظ فيو اف دخػؿ االنداف تمظ السخازف بعج فييا، ليتع 
نفاذ ما فييا، جعمو يجرؾ انو داخل فزاء ججيج، مقبب الدقف غيخ مدتٍػ، بعكذ ما يألف. 

 وعمى األرجح اف ىحه كانت نقصة انصالؽ في معخفة االنداف فكخة الكباب. 
  ؟lōḍa"لػذا"  الغمةما ىػ مخدن كػمة 

ܐ الُسدسىو  ،بمغة الدػرث" لػذاسشتكمع عغ العشرخ السدسى "      
ܵ
ܠܕ لمغة با ulḍa ܐܘ 

عخبي، السصخاف يعقػب اوجيغ مشى، شبعة  –)قامػس كمجاني كػمة تبغ  فييا الدخيانية ومعشاه
. إذ كاف كاف ىحا العشرخ معخوفا  في قخى وبمجات سيل نيشػى الدراعية. (22، ص1975ججيجة 
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ألغمب أىالي ىحه القخى تقشية خاصة لحفع غالليع كالحبػب والتبغ الحي كاف ميسا ججا كػنو 
 مادة أساسية في غحاء الحيػانات.  

ففيسا يخز أىالي البمجات السديحية في سيل نيشػى، فقج كاف شخاز بشائيع متسيدا ومتصػرا       
، عشج امتالء (39)االرضليع عجة مخازف تحت  اف، فكبالد الخافجيغعغ الصخز القجيسة في عسارة 

مخدف كػمة  فائزة، عشجىا يعسل بتقشية ات مشيا، وبقاء كسياو التبغكل ىحه السخازف بالحبػب 
 يا  أساس ا  يحتػي سخداب ، إذ انوالبيت عمى جسيع ىحه األنػاع مغ السخازف  ال يذتخط احتػاء. الغمة

 وقج يحتػي عمى جب او جب كبيخ وقج ال يحتػي عمييسا.  اجشحتو.تحت جسيع 
، الغمةمخدف كػمة بتقشية  كسيات التبغ الفائزة، او الذعيخخدف  تبيغ مسا تقجـ اف     

بجانب البيت بعسق قميل ال أي مذاع القخية؛ او األرض في البيجر  بحفخوتتمخز ىحه التقشية 
تكجس فييا كػمة الذعيخ او  .ة الحفخة بالقرسع بذكل دائخي، ثع تفخش أرضي 42-32يتجاوز 

. ثع تغصى الكػمة ؛ الستغالؿ السداحاتوبذكل مخخوشي ،التبغ بحجع معيغ كبيخ او صغيخ
. يدتعسل خديغ تياالكػمة بالصيغ بدسظ معيغ مسا يذكل قذخة لحساي تكدىبالقر )الخذغ(، ثع 

يتع كدخ شبقة الصيغ )الغصاء( شيئا فذيئا ألخح العمف،  إذ، في الذتاء كعمف لمحيػانات الكػمة
حػؿ  وكانت تحفخ سػاٍؽ صغيخةمخازف البيت وىكحا.  يمجأ الى الكػمةوبعج استيالؾ جسيع كسية 

كانت شبقة الصيغ التي تغمف الكػمة تحسييا مغ و . لترخيف مياه االمصار بعيجا  عشيا ،الكػمة
، ولػ كػمةحية العسمية كاف عجد مغ البيػت يعسل أكثخ مغ مياه االمصار شػاؿ الذتاء، ومغ الشا

 ،قدشا االمخ عمى قخية كاممة فيسكغ ترػر مشطخ القخية كاف مجسعا مغ البيػت مدتػية الدقػؼ
وىي اف يتع  الكػمةمخدف ىشاؾ تقشية أخخى لعسل و مجاميع مغ الكباب السخخوشية.  الييايزاؼ 

ثع تكجس الكػمة  ،مخبع او دائخي  بذكلبا حػؿ الكػمة، ـ تقخي1بارتفاع  بشاء ججراف مغ المبغ
داخل ىحه الغخفة. ومغ السشصقي اف مادة الخدف او الكػمة نفديا اف كانت شعيخا او تبشا ىي 
تذتغل كالقالب الخذبي الالـز ألنذاء واسشاد الكبة بالُعخؼ العساري. كاف يخدف التبغ غالبا، الف 

 ة مغ الساشية، يجب اف يػفخوا ليا القػت شتاء . اغمب الشاس كاف ليع اعجادا  كبيخ 
 :قجيسا   كػمة الغمةاألدلة المغػية عمى وجػد مخازن 

إذ اف  يا،نرػص تجعس وليا ،بالمغة االكجية karûتدسى كػمة الذعيخ الجاىدة لمتخديغ       
يجب " يأتي، ومغ ىحه الشرػص ما أي )المػذا(العخاقييغ القجماء عخفػا استعساَؿ مخدف الكػمة 
السجخمػن الحي فتحػا "، "حارس كػمة الذعيخ"، "عمى الجشػد ان ال يقفػا ويحخسػا فتحة الكػمة

كسيات صغيخة مغ الذعيخ بسثابة تعػيس بدبب "، " وسخقػا الذعيخ GN)شقػا( الكػمة في 
السجيشة، الفيزانات سػف تجمخ " ويقخأ في نز آخخ. (42)"كػمة التخديغ الكبيخة"، "شق الكػمة

لقج جعمت جيذي يجخف )يخصف( االكجاس " و " )سػف يكػن( تخديغ الذعيخ في االىخاء
ىا خالل فتخة شػيمة لجيسػمة بالده أوالقسح السخدونة التي كان قج انذالعطيسة مغ الذعيخ 
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لقج جسعت في بابل جسيع أنػاع الشاس، وقج راعيت حقػقيع جيجا، لقج كجست ليع " و "وشعبو
اكجاس كبيخة مغ الحشصة " وفي نز آخخ. (41)"حرى مغ اكػام الذعيخ الزخسةعجدا ال ي

 .   (42)"والذعيخ، والتي كانػا قج كجسػىا مشح زمغ بعيج ألجل بقاء البالد وسكانيا
 قجيسا ؟   كػمة الغمةىل مغ ادلة اثخية عمى وجػد مخدن 

، عمى دالئل لسخدف الكػمة. وقج تع تصمعشا التشقيبات االثخية في قخية ميسة وىي االربجية      
، مػسػعة "القخية الى السجيشة مغ" ،الجباغ، تقي) مغ قبلتمخيز نتائج التشقيبات في االربجية 

ونقتصف ىشا جدءا مغ ىحه الشتائج وكاالتي " تقع  (52ص ،1991 ،1ج السػصل الحزارية
العاصسة االشػرية، ويقع التل  كع شساؿ شخؽ نيشػى 6قخية االربجية في محافطة نيشػى عمى بعج 

حاليا  في وسط االحياء الدكشية في مجيشة السػصل. وىي تسثل قخية أكثخ تصػرا  مغ قخى السخحمة 
السبكخة مثل قخية حدػنة وياـر تبو واـ الجباغية. والسػقع عبارة عغ تل صغيخ يختفع عغ 

غ عرخ حمف والعبيج. ـ، كذفت التشقيبات فييا عمى عذخ شبقات م15.5مجاوراتو بسقجار 
وتذيخ سعة القخية التي اكتذفت خخائبيا في تل االربجية الى تقجـ الفالحيغ مغ حيث التشطيع 
وأساليب البشاء وتقجـ البيػت وتػزيعيا عمى شػارع مبمصة باألحجار. ومع اف الصيغ بقي السادة 

باني عمى تخصيط مخبع الذائعة في بشاء البيػت فانو ضيخ كحلظ استعساؿ المبغ. وبشيت بعس الس
او مدتصيل ولكغ في أواخخ عرخ حمف تأسذ في ىحه القخية نػع غخيب مغ األبشية السجورة 
التي اكتذفت مشيا نساذج في قبخص وكخيت ومايديشاي وغيخىا في البالد اليػنانية. وفي االربجية 

الصيغ عمى غ ـ، وىي مذيجة م12 –ـ 5.5وججت عذخ بشايات مغ ىحا الشػع بمغ قصخىا ما بيغ 
ة خاليا الشحل، وُيطغ انيا كانت ذات سقػؼ معقػدة. ووجج لبعزيا أأسذ مغ الحجارة عمى لي

مجخل اماـ البشاء بذكل حجخة مدتصيمة. ولكغ لع يعثخ في أي مشيا عمى بقايا لياكل عطسية 
الباحثػف  بذخية بخالؼ ما يساثميا مغ السباني القبخصية والسايديشية التي كانت قبػرا . ولع يجج

حتى االف تفديخا  مقبػال  لمغخض مغ ىحه السباني في شساؿ العخاؽ. وُيخجح بعزيع اف يكػف 
الكبيخ مشيا كالسبشى السػجػد في قخية االربجية نػعا  مغ السعابج او السدارات الجيشية او مزيفا  

نػاع الججيجة لمقخية ووجج آخخوف فييا شخازا  خاصا مغ دور الدكغ؛ ومسا يؤيج ىحا الخاي األ
 السكتذفة في قخية تخلػ بآسيا الرغخى وسػريا وإيخاف. 

تبو بسشصقة السػصل  تبو كػرا وياـر مػقعي وعثخ عمى عجد مغ ىحه السباني الجائخية في      
ايزا . اف ارضيات السباني عسمت مغ الصيغ السخصػص وممصت االرضيات والججراف بصبقة 
رقيقة مغ الصيغ وقدع مشيا ممصت بالجز. ووجج في القخية االت وأدوات زراعية وحبػب القسح 

شاـ والساعد والذعيخ وبحور الكتاف. وتبيغ مغ مخمفات عطاـ الحيػانات اف اىل القخية دجشػا األغ
ؽ.ـ  5277االشعاعي لشحػ  14والساشية والخشازيخ. وتعػد ىحه القخية حدب اختبار كاربػف 
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سشة(. أي انيا عاشت في نياية االلف الدادس قبل السيالد ولكشيا استسخت  83)زائج او ناقز 
 .(43)حتى أواخخ عرخ العبيج"

في االربجية، فالبعس فدخىا  السكتذفةة وىكحا نخى تعجد اآلراء حػؿ مالية األبشية الجائخي      
شخاز  يقػؿ بأنيامعابج او مدارات ديشية، والبعس االخخ رأى فييا مزيفا  لمقخية، ورأي ثالث 

في تفديخ ىحه األبشية الجائخية في االربجية، فشعتقج  إبجاء الخأيوإذا جاز لشا . مداكغ خاص
وما يحسمشا عمى ىحا االعتقاد . وىي نػع مغ المػذا ،)الحبػب او التبغ( لمغمةانيا ابشية مخازن 

 مشيا:  اسبابمجسػعة 
مسا وقدع مشيا بالجز،  ،ىحه البيػت بصبقة رقيقة مغ الصيغ ارضيات وججراف: ُممصت أوال

االمصار، ولتدييل حخكة السخدوف و مغ الخشػبة وقائي الخدف، فيػ اجخاء  يتشاسب ووضيفة
 وسيػلة التشطيف. 

تشفيح عقج  فقج يرعبكسا تذيخ التشقيبات،  ،سقػؼ ىحه البيػت كانت معقػدة شا افقمإذا ما ثانيا : 
 فيياالسادة السخدونة  إذ اف .عقجىا ىػ ما يديل ،ىحه األبشية مخازف  عجإال اف  بجوف اسشاد،

 ُيسكغ مغ انذاء قبة مخخوشية.    اسشادا ، تػفخ
لقسح ااكتذفت في قخيتيع أدوات زراعية وحبػب و  ،ف ػ سكاف قخية االربجية فالح بسا اف: ثالثا  

، وتغحية السحاصيللحفع  ،امتالكيع مخازف كبيخة فعميو تخجح .والذعيخ والكتاف، ودجشػا الساشية
  .حيػاناتال

بسشصقة  ، وىساتبو كػرا وياـر تبوك ،وجػد أنػاع مساثمة ليحه األبشية الجائخية في قخى أخخى رابعا : 
 مسا يجعع فكخة بشائيا، كسخازف لمغمة. السػصل ايزا ، 

 
 :ججارية االشػرية مغ قرخ سشحاريب في نيشػى الالسشحػتة  ي الباحث فيأر 

 يشطخ -قرخ سشحاريب في نيشػى في لججارية ا لمسشحػتة تقجـ في تفديخات الباحثيغكسا       
 ا  الكباب السخخوشية الطاىخة في الججارية، بيػت عّجواالباحثيغ  بعس -ادلة وجػد الكبة سابعا  مغ 

 أكػاربانيا  ،ىحه الكباب السخخوشية العالية فدخواباحثػف اخخوف اما ليا اضاءة سقفيو.  ا  او غخف
في رأي الباحث . اما لجخافلحخؽ الصابػؽ، وما الفتحة في قستيا اال لتيػية الكػر وإخخاج اا

في  السػجػدة ، وما الفتحةلمغاللمخازٌن  ،الججارية انياتفديخ الكباب السخخوشية العالية في 
الى مباٍف ميسة ججا قمسا اعيخ االىتساـ  رأيشا ىحا يدتشج فييا. لغمةإندال او  تياقسة ااّل لتعبئال

والتي ما  مخازف بمجات سيل نيشػى السديحية، بجاللةالخافجيغ.  بالدالييا، وىي ابشية السخازف في 
وجسيعيا  ة شػابقحتى ثالثاو شابقيغ او بارتفاع شابق  ،في جسيع بيػتيا زالت محتفطة بيا

، 2 تاف، والرػر 9 الذكل :)يشطخاو التبغ  تعبأ مغ خالليا الحبػبتحتػي عمى فتحة في الدقف 
 (. ولتػضيح االمخ، يجب يسكغ اعتبار االتي:7
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، وىي دوف شظ سخازف عخؼ اوؿ أنػاع ال افالبج لإلنداف بعج استقخاره وامتيانو لمدراعة،  -1
 كانت بديصة تقاـ عمى سصح األرض. 

، لخدف الغالؿ والتبغ، ضسغ مداحة عسػدياتقاـ اف ىحه األبشية تحتاج الى فزاءات واسعة  -2
 صغيخة مغ األرض؛ لتدييل االستغالؿ الجيج لمسداحات في القخية.  

قبة الغالؿ، ما أدى الى نذػء  خدف كسية أكبخ مغ لمسخدف، عسل عمىاف االرتفاع العسػدي  -3
 مخخوشية، كديت بصبقة صمجة مغ الصيغ. 

بسثابة قجيسا  تعج   القرخ، وكانتوالسعبج و  البيتك ،تمحق السخازف في كل أنساط األبشية -4
 البشػؾ حاليا . 

 ،ابعج اف كانت مدتقمة عشي السداكغوانجماجيا في ترسيع ، ضيػر السخازف  وعميو يكػف       
السخحمة الثانية وىي تغصية الكبة في البيػت وضيػر الدصح  ية أولى ليا. تبعتيامخحمة بشائ

لمكياـ بسختمف  القرػى مغ السداحة، بتػفيخ سصح مدتػٍ  االفادةالسدتػي، والتي تؤشخ 
 تدييل تعبئة السحرػؿ في السخازف البيتية.  ،ومغ فػائج الدصح السدتػي ، الفعاليات
 :الخالصة

ومغ جية  اوردنا في بحثشا مجسػعة مغ األدلة االثخية والمغػية عمى وجػد الكبة الخافجيشية،      
تػصمشا لشطخية ىحه الكبة استشادا  الى بحثشا في العسارة التخاثية لبمجات سيل نيشػى؛  انذاء، ثانية

فريل مالمح ىحه مجيشة السػصل. وبيشا بالت بالقخب مغنساذجيا السدتسخة في قباب بمجة بخجيجا 
 عغخحشا نطخية نعتقج كػنيا ججيجة . شالالحقة خومانيةالفارسية و الالكبة وبساذا تتسيد عغ الكباب 

الفزاءات السقببة في و في كػنيا َمشذأ او أصل لمكباب  ،برػرة عامة كػمة الغالؿدور مخازف 
 في مشصقة سيل نيشػى. تػاصل ىحا التقميج الحخفي الدراعي، وتتبع البحث الخافجيغبالد حزارات 

قرخ سشحاريب في  في الججارية السذيػرة السشحػتة واوردنا تفديخا  ججيجا لمكباب الطاىخة في
وأصبحت  ، تصػرت، واف تقشية ىحه السخازف لمغالؿ مخازف اف ىحه الكباب ما ىي اال  ػنيشػى، وى

بعس في لتقميجية اعسارة الفي  وضيخت نساذجيا تػاصمتمجمجة في الترسيع األساس لمبيت، و 
 سيل نيشػى.  البمجات في
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 (     427ص 2مخصط قبة لجار في نيشػى )مػسػعة السػصل ج (2الذكل )( تقشية القبػ السائل       2الذكل )

 

 
 (Lancaster p372القبػ الذعاعي عمى اليسيغ مقارنة بالقبػ السائل عمى اليدار )نقال عغ ( 3الذكل )
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 2السخحمة                                               مخصط الكبة مغ االعمى                      

               
  3السخحمة                                                            2السخحمة                    

 
 4السخحمة 

  رسع الباحث  –مخاحل بشاء الكبة الخافجيشية بأنسػذج قبة بخجيجا )قخه قػش( ( 4الذكل )
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 2السخحمة                                      مخصط الكبة مغ األعمى                  

                    
                                                                    3السخحمة                                           2السخحمة                          

                              

 الباحث  رسع  –مخاحل بشاء الكبة الخافجيشية بأنسػذج قبة بخجيجا )قخه قػش( ( 5الذكل )
 

 
 الذكل الكبة الخافجيشية مقصع شػلي وعخضي( 6) 
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 (Layard)السرجر ( ججارية قرخ سشحاريب في نيشػى 7الذكل )

(Layard, A.H. – The monuments of Nineveh, II. 1853, pp3, pl. 17) 
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ججارية مغ قرخ  مشحػتة( بيػت اشػرية مقببة مغ نيشػى/ مشقػشة 8الذكل )

 ق.م.  722سشحاريب في نيشػى 
 

 
 )تػثيق ورسع الباحث( ( قخه قػش)في بخجيجا  تخاثي ( مقصع لبيت9الذكل )
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 )أرشيف الباحث(( قبة أنسػذجية مغ بخجيجا )قخه قػش( 2الرػرة )

 
م، 7.1ارتفاع الجب قبة لمجب او مخدن الحبػب / بخجيجا )قخه قػش(. ( 2) الرػرة

  )أرشيف الباحث( م.3.5* 3.9وابعاده
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 )أرشيف الباحث(  قبة لمجب، مخدن الحبػب/ بخجيجا )قخه قػش(( 3) الرػرة

 

 
 )أرشيف الباحث(/ بخجيجا )قخه قػش( لدخداب قبة( 4) الرػرة
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 )أرشيف الباحث( قبػ لغخفة في بيت / بخجيجا )قخه قػش(( 5) الرػرة

 
 (أرشيف الباحث) )قخه قػش( قبة لغخفة مغ الخارج / بخجيجا( 6) الرػرة
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 )أرشيف الباحث(/ بخجيجا )قخه قػش(  يديج عغ شابقيغ مخدن لمغمة بارتفاع (7الرػرة )

 
  :اليػامر

                                                           

دراسة تػثيكية  – عسارة التخاثية في بمجات سيل نيشػى السديحيةالدتل مغ كتابشا شػر الصبع حاليا" البحث مُ  (1)
 ". تحميمية مقارنة

 .1997، 2بالد ما بيغ الشيخيغ )الحزارتاف البابمية واالشػرية(، تخجسة محـخ كساؿ. ط –ؿ. ، ديال بػرث (3)
 328ص

 628ص ،2212، 2مقجمة في تاريخ الحزارات القجيسة، ط –، شو باقخ  (4)

ما يمي " الجدخ عمى دجمة مبشي كميا مغ الحجارة، ىحه  1822يحكخ الخحالة ريج الحي زار السػصل عاـ  (4)
ىي مرجر ال يشزب مغ  الحجارة تع استخخاجيا مغ اسػار نيشػى، حيث ذكخ لي جخجيذ اغا اف اسػار نيشػى 

الحجخ. وتعمست ايزا مغ حجي جخجيذ اغا شخيقة لمبشاء ما زالت مدتعسمة، ىحه الصخيقة تمقي الزػء عمى 
بعس االشالؿ في نيشػى. نخمط الحرى بالكمذ والتخاب األحسخ ونزيف الييا الساء فتربح صمبة ججا مثل 

لصخيقة قج بشى تخميسات في الجدخ بأوامخ مغ الباشا". الحجخ بعج فتخة وجيدة. يقػؿ جخجيذ اغا انو بشفذ ىحه ا
  يشطخ:

- Rich, C.J., Narrative Residence in Koordistan and the site of ancient Nineveh. Vol2, 

1836. P64.  

 
(5) CAD, B, (burû-), p340:b. 

(6) CAD, U, (ūru-), p261. 
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(7) CAD, U, (ūru-), p261: a. 

(8) CAD, Ṣ, (ṣulūlu-), p242: a.   

(9) CAD, Ṣ, (ṣullulu-), p239: a. 

(10) CAD, G, (gušūru-), p145: b. 

 

 تل الخماح ىػ مػقع أثخي يقع قخب تمعفخ في شساؿ العخاؽ.  (11)
(12) Oates, D, "Excavation at Tell ar-Rimah". Sumer journal vol 19, 1963. p69 

(13) Van Beek, W., – Arches and Vaults in the Ancient Near East. 1987. p102 

(14) Spiers, Ph,  History of Architecture, vol.1, 1893.   

* Layard, A.H., Nineveh and Babylon, 1882. p52 

(15) Bell, E., Early Architecture in Western Asia, 1923.p152 

مغ السسكغ اف ىحه الفزاءات السخبعة والكبيخة في قرخ سخجػف والسحكػرة ىشا كانت تدقف بالخذب  (16)
ايزا ، ودليمشا عمى ذلظ انو الى االف يدتخجـ القخويػف إلنذاء سقف بيػتيع عسػدا  خذبيا يػضع في وسط 

جراف إلنذاء الدقف والحي الفزاء )الغخفة( وضيفتو اف يدشج الجدخ الخذبي الخئيدي الصػيل السػضػع عمى الج
بجوره يحسل الجدػر العخضية القريخة التي تذكل باقي الدقف، ثع يتع تغصيتيا بالحريخة وتصبيقيا بالصيغ 

 إلنياء الدصح. 
(17)   Rawlinson, G., The Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern World, Vol 

2, (eBook #16162), last updated 2016, chapter of architecture.  

 . 2228جامعة السػصل ونذاشيا االثخي،  -عامخ سميساف،  (18)
 417ص .1991، 1مػسػعة السػصل الحزارية، جفغ العسارة،  –عادؿ نجع عبػ،  (19)
اف  السيسا، العرػر االشػريةقج تثبت التشقيبات السدتقبمية دالئل أكثخ وضػحا عغ شخيقة بشاء البيػت في  (22)

 اعساؿ التشقيب مشح سشيغ شػيمة.   لع تذيج السشصقة
(21)  Rawlinson, G., The Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern World, 

1889.  p108 

(22) Bell, E., Early architecture in western Asia, 1923. p155 
 58ص. 1963العخاؽ القجيع، ، ، جػرجرو (23)

 ، مرجر سابق.عبػ، عادؿ نجع (24)
(25) Parpola, S., (Assyrian – English – Assyrian) dictionary, 2007. 

يصمقو  مرصمحٌ كسا يدسييا ناشقػىا او اآلرامية الحجيثة كسا تدسى باألوساط األكاديسية،  الدػرث (37)
السديحيػف )الدخياف، الكمجاف، االشػريػف السعاصخوف( عمى لغتيع السحكية في حياتيع اليػمية. إذ يدكغ 

سػصل وفي وإقميع السديحيػف في العجيج مغ القخى والبمجات في العخاؽ وخرػصا  مشصقة سيل نيشػى شخؽ ال
المغتيغ االكجية  مغ امتداج خميط قجيع تكػف  كخدستاف. ولغة الدػرث كسا يعتقج العجيج مغ الباحثيغ ىي عبارة عغ

، والدػرث بيحا تكػف مغ في العرخ االشػري الحجيثحرمت عسمية االمتداج  ،االشػرية( واآلراميةبميجتيا )
  ف، وىشا تكسغ اىسيتيا.أقجـ المغات العخاقية القجيسة الحية الى اال



 2222/  7/ مجمج  1مجمة آثار الخافجيغ / ج 

273 
 

                                                                                                                                                                      

  

 راجع قامػس مشى وقامػس تػما اودو حػؿ السفخدات أعاله.  (27)
 .1975 2قامػس كمجاني عخبي، ط ، ، السصخاف يعقػب اوجيغمشى -

 ܦܠܓ ،ܐܘܕܘ ܬܐܘܡܐ ܒܝܕ ،ܣܘܪܝܝܐ ܕܠܬܢܐ ܣܝܢܬܐ سخياني( –)قامػس سخياني  ،، السصخاف تػمااودو -
1، 1897. 

"أساليب التدكيف وتصػرىا في مباني مجيشة السػصل خالؿ العرػر اإلسالمية"، مجمة اثار ، ، فيافمػفق (28)
 .92ص ،2218، 3الخافجيغ، مجمج 

بخديدا )قره قوش(، كرمليس، برطلة، بعشيقة، بحزاني، تلكيف،  المسيحية هي،بلدات سهل نينوى  (39)

 باطنايا، تللسقف، باقوفا، القوش. 

ىي  –( او قخه قػش )وىي تدسيتيا الخسسية( اآلراميةبل سكانيا السحمييغ بمغتيع بخجيجا )كسا تدسى مغ ق (41)
كع جشػب شخؽ مجيشة السػصل. يخجع الدكغ في 18وتقع عمى بعج  الدخياف السديحيػف  بمجة عخيقة يدكشيا

الى االلف الدادس ؽ.ـ كسا دلت التشقيبات االثخية، ويعتقج انيا كانت حرشا في العرػر االشػرية وتقع  بخجيجا
 تشطخـ حدبسا جاء في السخصػشات الدخيانية. و 615في إقميع خمدو، اما أقجـ ذكخ مؤرخ لمبمجة يخقى لعاـ 

 : التالية حػؿ تاريخ البمجة خاجعالس
يجا في نرػص سخيانية وكخشػنية وعخبية واجشبية مغ بجاية القخف الدابع الى بغج، ، االب الجكتػر بيشاـسػني -

 . 2211، 3، ج2، ج1نياية القخف التاسع عذخ، ج

نتائج التشقيبات االثخية فييا واولى السيغ والحخؼ لدكانيا.  ،بخجيجا يدي ميخػ، عبج الدالـ سسعاف الخجيجي، -
2211  

 . 1961قخه قػش في كفة التاريخ،  ،السجرس، عبج السديح بيشاـ -

االشػرية السدتعسمة في الميجات اآلرامية الحجيثة )الدػرث( ليجة قخه  ،قامػس السفخدات االكجية –، مازف َزّرا -
 .2222نسػذجا  مع مقجمة، أقػش )بخجيجا( 

بعسارة السػصل بعج الخبع األوؿ مغ القخف العذخيغ ومشح  دليمشا عمى ذلظ انو وبعج تأثخ عسارة بخجيجا (31)
لصخيقة بشاء السػصل لكبة الصابػؽ،  –حدب اعتقادنا  –ى البشاؤوف في بخجيجا الثالثيشات واالربعيشات تحجيجا، تبشّ 

تبشى ـ( تقخيبا ، ثع 1.5 -1.22والتي تتمخز بسا يمي: كانت ججراف الغخفة تبشى بسدتػى واحج الى ارتفاع معيغ )
(، squinchاألركاف األربعة لمغخفة أوال، فكانت تبشى في كل ركغ نرف قبة صغيخة )تدسى عمسيا  عقج الداوية 

سع. ىحه  52سع تسثالف وتخي نرف الكبة وبارتفاع  75 -52بحيث يأخح البشاء عمى كل ركغ لمغخفة مدافة 
لمغخفة، وبعج عسل ىحه األركاف كانت تخبط العسمية كاف يشذأ نتيجتيا شكل ثساني بعج كدخ الدوايا القائسة 

. والسعمػمات الخاصة بالكبة ىشا مأخػذة مغ حخفي البشاء الكبةالرفػؼ معيا وىكحا الى اف نرل الى قسة 
)االسصة( متي البشاء وىػ مغ أىالي بخجيجا. اما في البيػت التخاثية االقجـ في بخجيجا والتي تخجع اغمبيا لمقخف 

األوؿ مغ القخف العذخيغ، فتعتسج الصخيقة الخافجيشية التي استشتجشاىا في ىحا البحث، وىي  التاسع عذخ والخبع
 شخيقة تختمف تساما عغ شخيقة عقج الداوية.  
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مبشاء في بخجيجا ىي الصابػؽ، ومغ خالؿ تػثيقشا لمبيػت التخاثية في ىحه البمجة في لكانت السادة األساسية  (32)
حجة مبشية بالحجخ في بخجيجا، وانسا جسيع قباب البيػت مبشية بالصابػؽ. ونالحع ، فال تػجج قبة وا2223عاـ 

ايزا  اف الكباب كانت دائخية، فمع نعثخ عمى اقبية اسصػانية اال في البيػت االحجث والتي ُبشيت في الخسديشات 
 والدتيشات مغ القخف العذخيغ. 

في نرػص سخيانية وكخشػنية وعخبية واجشبية مغ بجاية القخف الدابع  بغجيجا، ، االب الجكتػر بيشاـسػني (33)
 76ص. 2211، 1الى نياية القخف التاسع عذخ، ج

(34) Al-Bayati, B.Y.R., The History and Development of the Dome in Front of the 

Mihrab, 1985. p2 

(35) Kawami, T.S., Parthian Brick Vaults in Mesopotamia, their Antecedents and 

Descendants, 1976. (article).  p61 

حلول البناء في مباني الموصل خالل العصور اإلسالمية، أطروحة دكتوراه، جامعة  – دمحم، هيثم قاسم (47)

   . 11-99، ص3123الموصل، 

(37) Paulette, T. S., Grain Storage and the Moral Economy in Mesopotamia (3000-

2000 BC), 2015. p15 

(38) Ipid, (3000-2000 BC), 2015. p26 

تأليف مازف زرا )كتاب  –عسارة التخاثية في بمجات سيل نيشػى السديحية" الحػؿ الصخاز السعساري، ُيخاجع " (39)
   تحت الصبع حاليا (.

(40) CAD, K, (karû-), p228:a. 

(41) CAD, Š, (šapāku-), p412:a. 

(42) CAD, K, (kibtu-), p340:b. 

 . 52، ص1991، 1مغ القخية الى السجيشة، مػسػعة السػصل الحزارية، جالجباغ، تقي،  (43)
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