في القرن الثالث الهجري  /التاسع الميالدي
طرز سامراء الزخرفية وتأثرهها بزخارف الموصل
أ .د .أحمد قاسم الجمعة

كمية اآلثار  /جامعة الموصل
لقد تميزز مديةزس مزامر فز لضازارا لبرةيزس إلمزمميس ةطرزازا لمبماريزس ف لةةيزس ،عمز لزر م مزن عمرازا لق زير
لذي لم يةمغ ة ف قرن مةذ أن ةةااا لخميةس لمبت م عام (332هـ947/م) ف تخذاا عا مس لمدفلس لبةاميس ةدالً من
ةغد د ضت تركها لخميةس لمبتمد عام ( 38:هـ9:3/م) عائدً إل ةغد د(.)2
لذي يبةيةا من كل ذلك لزخارف لت كتشةها آلثاريفن ف أةقاض مةاةيهزا لمزكةيس فال مزيما ق زفراا مةهزا ق زر
لجفمززا لخاقززاة  ،فق ززر ةمكززف ر ،فق ززر لضفي ززم ( ،)3فتأثراززا ةمززا يماثمهززا مززن زخززارف لمف ززل فز لقززرن لثالز
لهجري  /لتامع لميمدي.
فقززد ززةف عممززا آلثززار زخززارف مززامر إل ز ثمثززس طززرز مززن ضي ز ةفعيززس عةا ززراا ،فمميزتهززا لةةيززس ،فأمززمف
تةةيذاا .عم لر م من ختمف ةبض آلثاريين ف لد رمين ف ترتيةها(.)4
فطرز مامر ألفل مة عم عةا ره أفرا لبةز لخمامزيس ،ف لبةا زر لكأمزيس ،فكيززن ل زةفةر ف لزاريزا ،
ف لمرفح لةخيميس لمضفرا عن لطةيبس ،فمن مميزته لةةيس فاع لبةا ر د خل تقمزيما اةدمزيس ترطرازا مممزل مزن
عةا ززر مززا يمززم ةضةززا لمرلززر أف لممززةضس ،ف قتاززا ألراززيا لةا ززمس ةززين لبةا ززر .فةةززذ زخارفززه ةف مززطس
لضةر لرأم لبميا( ( )5لرمم .)2
أمززا لطززرز لثززاة فغمة ز ف ز زخرفتززه ألفرا لمفزيززس ف لكأمززيس ف لجةاضيززس فزا زرا لمززفتس لمضززفرا ف لمززرفح ف ألفرا
لةخيميززس لثمثيززس ف لخمامززيس .ف متززاز ةززالتضفير لكةيززر ف لتجمززيم ف لةمززاطس ففجززفد لبيززفن ةززين أة ززالها ف لثقززف ف ز
فمطها ،ف القتاا لشديد ألراياتها فتضفلها إل ما يشةه ألخاديد لايقس لضمزفةيس .فةةذ عةا ره ةف مطس لضةر
لذي يجمع ما ةين لضةر لرأم ف لمشطفف( ( )6لرمم .)3
فز ز ض ززين أن لط ززرز لثالز ز تمثمز ز فز ز زخارف ززه لبةا ززر ف ألفرا لمفزي ززس ف لكأم ززيس ف لجةاضي ززس ف لةخيمي ززس لثمثي ززس
ف لخماميس ف لخطزفط لمةمزكرا ،فمزن أازم مميزتزه لةةيزس لهيئزس لتجريديزس لمبةا زر ةتيجزس لتضزفير لشزديد عزن لطةيبزس،
فتم قها مع ةباها ةبد ةبد م ألرايا تماماً ،فقطاعاتها لمضدةس فجف ةةها لمشطففس لت أاة عميهزا شزيئاً مزن
لظمل ف لتجميم .فةةذ لزخارف ةف مطس لضةر لمائل لمشطفف لذي ةتج  -ضم رأي مبظم آلثاريين ف لبمما -
()7
ز ز ز ز ز ززس لمبةا ز ز ز ز ز ززر ففا ز ز ز ز ز ززبها عمز ز ز ز ز ز ز لمم ز ز ز ز ز ززاضا لمب ز ز ز ز ز ززدا له ز ز ز ز ز ززا
ةةب ز ز ز ز ز ززل ز ز ز ز ز ز ز لج ز ز ز ز ز ززص ةالقف لز ز ز ز ز ز ز لمخ
( لرمم .)4
فن اذه لطرز ةفعاً من ألمالي لةةيزس لتز تزدرج عزن ةبازها ةفعزاً مزن لتطزفر عمز لزر م
عد لمتخ
فلقد ّ
()8
فعدفاا ثفرا فةيس فأماماً لزخارف لزرقش لبرةز لزذي دعزاه ألفرةيزفن بــ ( ألرةمزك) دفن
من ختمفهم ف تممممهاّ ،
لتضري عن كيةيس تطفراا ف مدا زمةيس ق زيرا فتتةزع أ زفلها .ف لزذي تمزا ل عزن ذلزك مزن ألفرةيزين ضزافل رد أ زفل
تمزك لطززرز إلز فةززفن أجةةيززس مززاةقس لزمززمم كززالطرز لةرثز ف لمامززاة فضتز لززذي رجززا عتةاراززا ذ أ ززفل مضميززس
رداا إل لطرز لمضميزس لقديمزس لمزاةقس لزمزمم كزالطرز لةزاةم ( )9ةطمقزاً مزن تجريزد لبزر ف لممزممين مزن ةتاجزاتهم
لضاززاريس أف لتقميززل مززن شززأةها .فةضززن ال ةميززل إل ز كززفن طززرز مززامر تطززفر عززن ةباززها؛ ألةززه مززن يززر لممكززن
ضززدف ذلززك ةمززدا زمةيززس لززم تةمززغ ة زف قززرن ،ف ةمززا يبزززك ذلززك إلز تبززدد أليززادي لةةيززس لتز ةةززذ تمززك لطززرز فتبززدد
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ألقطززار لت ز ففززد مةهززا .فقززد أفرد لةززاضثفن أن لمبت ززم كززان قززد م زتقدم لبمززال لمه زرا ف لةةيززين مززن مختمززف أقطززار
لدفلس لبرةيس إلممميس عةد تشييد مامر (.):
فةةبل جفالتةا لميد ةيس ف مديةس لمف ل ،فةضفثةزا لةةفةهزا لتشزكيميس ،ف عتمزاد لدرمزس لمقارةزس تازا لةزا أن طزرز
مزامر لزخرفيززس تبزفد ةأ ززفلها إلز لمف زل .فةامززتثةا طزرز مززامر ألفل لززذي يبزد متززد دً لمطزرز ألمززفي فةالززذ
ف ةمد لشام( )21تاا أن لطرزين لثاة ف لثالز فضتز ةبزض مزما لطزرز ألفل لزخزارف مزامر تماثزل إلز ضزد
كةيززر زخززارف لمف ززل لمةةززذا عم ز لبديززد مززن عةا ززراا لمبماريززس ف لةةيززس مززن لرخززام لت ز ترق ز إل ز لقززرن لثال ز
لهجري /لتامع لميمدي ،فاف لتاريخ لمبا ر لتاريخ مامر .
فمي ززا تاززارل ألراززيا ةززين لبةا ززر فتضفلهززا إل ز مززا يشززةه لقةززف لمةضةيززس ف لضمزفةيززس ،فق ززر لبززرفا لت ز
ت مها أف ةبد مها ( لرمم  ،)3فكذلك ظاارا لضزفز لت ترطر ةبض لبةا ر ف طرز مزامر لثزاة ( ،)22فجزدةااا
فز زخززارف كفشززا أقززف س لمضاريز لرخاميززس فز كززل مززن مزززر لمز أم كمثززفم( ( )23لمفضززس  ،)2فجززامع لجفيجززات
( لرمززم  )5فمزززر إلمززام عةززد لرضمن ( لرمززم  )6ف لمضززر لمةقززفل إل ز كةيمززس مززار تفمززا ،كمززا أن تم ززا لبةا ززر
فتكميزل ةبازها لمززةبض آلخزر لتز تمثمز فز لطزرز لثالز لزخززارف مزامر ( ( )24لرمززم  )4فجزد فز زخرفزس ةززاطن
مضر جامع لجفيجزات ( لرمزم  .)5فازمً عزن ظزاارا تقمزيم لمزطفح إلز مةزاطا اةدمزيس تشزغمها لبةا زر لزخرفيزس
فترطراززا مممززل مززن عةا ززر ضةيةززا لممززةضس لت ز فجززد ف ز طززرز مززامر فال مززيما ألفل ف لثال ز ( ( )25لرمززم )2
فجززدةااا فز لقطبززس لزخرفيززس لرخاميززس فز فةززا كةيمززس مززار أشززبيا ( لمفضززس  )3فزخززارف ززدر مضززر مزززر لم ز أم
كمثززفم ( لمفضززس  )2فزخززارف قززفس ممززجد لشززيخ شززمس لززدين .كمززا فأن ظززاارا لبيززفن ةززين أة ززال لبةا ززر ف ألفرا،
ف لقيبان لمجففس ف أمزةل ةبازها لتز ميزز طزرز مزامر لثمثزس( ( )26لرمزم  )2فقزد تمثمز فز مبظزم لبةا زر فز
مضاري لمف ل لمذكفرا ( لرمم  ،6 ،5لمفضس .)2
فةخ فص لبةا ر لزخرفيس لغالةس ف طرز مامر فال ميما لثاة ف لثال فجدةااا ةأجم مظااراا فز زخزارف
()27
مضاري ز لمف ززل آلةةززس لززذكر ،فا زمً عززن مضززر جززامع لبمريززس مززن لقززرن لثال ز لهجززري  /لتامززع لمززيمدي
فأامها
()28
( لرمزم )7
 .2عة ر لفرقس لجةاضيس ذ لقطاع لمجفف لت تمثم ف لطزرز لثزاة ف لثالز لزخزارف مام زر
فجززد فز زخرفززس كفشززس قززفس مضززر مزززر إلمززام عةززد لرضمن ( لرمززم  )8فزخرفززس ةززاطن مضززر جززامع لجفيجززات
( لرمم  ،)9فزخرفس در مضر ممجد لشيخ شمس لدين ( لرمم .):
()29
فيرك لةبض أةها تطفر عن ألجةضس لممتبممس ف تيجان ألكامرا لماماةيين فلكن من لمرجا أةها تطفر
عن عةا ر ألجةضس ألشفريس ألن لتأثير لمضميس أقفك من لتأثير ألجةةيس.
 .3عة ززر لفرقززس لكأمززيس لت ز فجززد ف ز طززرز مززامر لزخرفيززس لثمثززس فال مززيما لطززرزين لثززاة ف لثال ز ةهيئززا
مختمةس( ( )31لرمم  )4فجد ا ألخرك ف زخرفس در مضر جامع لجفيجات ( لرمم .)6
 .4لبة ززر لشززةيه ةزازرا لمززفتس لززذي تمثززل فز طززرز مززامر فال مززيما فز لطززرزين لثززاة ف لثالز ( ( )32لرمززم ،)21
فجزدةاه فز لمف زل ازمن زخزارف كفشزس قزفس مضزر مززر عةزد لرضمن ( لرمزم  )22فزخرفزس ةزاطن قزفس مضززر
جامع لجفيجات ( لرمم  )23فزخرفس كفشس قفس مضر مار تفما ( لرمم .)24
ف لرجا أن اذ لبة ر متطفر عن زارا لشقائا لت تكثر ف شمال لبرا ف لمف ل ةالزذ فز ف زل لرةيزع ثزم
متبممها آلشفريفن عة ًر زخرفياً ،أف أةه عة ر ةتقل إل لةن آلشفري من م ر عن طريا لضرف ف متد إل
زخارف لمف ل ف لب فر لبرةيس إلممميس(.)33
()34
 .5عة ر لفرقس لمفزيس ذ لرأس لمدة ف لقاع لمجزفف فز أمزةمها لزذي فجزد ةكثزرا فز لطزرز لثالز لمزامر
( لرمم  )25فجدةاه ماثمً ف لةطاا لزخرف لذي ية ل ةاطن قفس مضر عةد لرضمن عزن زدره ( لرمزم .)26
ف لرجا أن اذ لبة ر قد تطفر عن لفرقس لجةاضيس لت ماد لطرز لمذكفر ف مامر .
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 .6عةا ر ألفرا لةخيميس مبرقس ألة ال لت فجد ف لطرزين ألفل ف لثاة ف مامر ( ( )35لرمم  )27شاع
مثيمتها ف لمف ل ةقيبان مجففس ،فال ميما ف زخارف مضرة مززر عةزد لرضمن ( لرمزم  )28فجزامع لجفيجزات
( لرمم .)29
 .7عة ر لطفا لهةدم لذي كثر شيفعه ف طرز مامر لثال فيتكفن من ةكمار لخط عدا مزر فةفازبيا
مختمة ززس مةه ززا ألفقي ززس ف لمائم ززس مكفة ززس زف ي ززا ض ززادا فمةةرج ززس( ( )36لرم ززم  )27فج ززد فز ز لمف ززل م ززاثمً عمز ز لضط ززس
لممتطيمس لف قبس ةين أرجل أقف س مضر مزر عةد لرضمن فتيجان أعمدته ( لرمم .)2:
()37
 .8عة ززر لفرقززس لةفقيززس ذ أألة ززال لثمثززس لت ز تتخممهززا لبيززفن ضي ز تمثم ز ةكث زرا ف ز طززرز مززامر لثال ز
( لرمم  )31فجد ا ألخرك امن زخارف كفشس قفس مضر مزر لم أم كمثفم ( لمفضس .)2
()38
 .9لتيجان ف لقف عد لكأمزيس لألعمزدا تمثمز فز أعمزدا ةبزض لمضاريز لممزطضس لتز تمثزل طزرز مزامر لثالز
( لرمم  )4فجد ما يماثمها ف تيجان فقف عد أعمدا مزر إلمام عةد لرضمن فجامع لجفيجات ( لرمم .)6
فأا ززم ميز ززا ت ززة ةه ززا زخ ززارف م ززامر  ،فال م ززيما زخ ززارف لط ززرز لثالز ز ا ززف تةةي ززذاا ةف م ززطس لضة ززر لمش ززطفف
( لمائل)( ،)39فاف من ألمالي لمةتكرا لت لم ةبهداا إالّ ف زخارف لبةا ر لمبماريس ف لةةيس لت أفردةا ذكرازا
ف ز مديةززس لمف ززل( .)3:فا زمً عززن زخززارف لب ززر لطفلززفة ةم ززر لمتززأثرا ةطززرز مززامر ( ،)41فةبززض زخززارف
ألةطقس لجد ريس ف مديةس ةمد (أمك مفل) شمال لمف ل ،فعدد من تيجان ألعمدا من مديةس لرقس(.)42
فازذ لتماثزل لةةز لبجيز ةزين زخزارف لمف زل فزخززارف مزامر فز لقزرن لثالز لهجزري /لتامزع لمزيمدي مززن
لمميز  ،ف لبةا ر لةةيس ،فأممف لتةةيذ يةم عن فجفد تأثير متةادلس ةيةهما ،فلكن ةرجا أن زخارف مامر
ضي
ا لت تأثر ةزخارف لمف ل فليس لبكس متةادً إل لباممين آلتيين
أوالً .لبما لضااري لمةطقس لمف ل لت تازض مبالمزه مةزذ أللزف لثالز قةزل لمزيمد ،فةمزغ ةازجه فز لب زر
آلشززفري لضززدي ( ،)43فال مززيما لةاضيززس لزخرفيززس لت ز متززد إل ز لب ززر إلمززمم ف ز لمف ززل لتف ززل تطفراززا
تبد مديةس إممميس ةاشئس لم يةمغ عمراا ة ف قرن ،فلم يكن لها عمزا ضازاري ةامزتثةا مزامر
فثرئها ،ةيةما مامر ّ
ما قةل لتزاريخ ( )6111-7111قةزل لمزيمد لزذي ةقطزع تف زمها لضازاري ةةبزل تقزادم لززمن ف ةزدثاراا .فأن لبمزال
ف ل ةاع لذين ةةذف طرز مامر لزخرفيس ففدف إليها من لةقاع إلممميس ألخزرك لمماثمزس طرزازا لطزرز مزامر  ،فلزم
يةطةززا ذلززك إالّ عم ز مديةززس لمف ززل فةمززةياً عم ز ةبززض لزخززارف لجد ريززس لمكتشززةس مززن مديةززس ةمززد (أمززك مف ززل)
لف قبس شمال مديةس لمف ل(.)44
ززبةس لتةةيززذ ف لتقميززد فال مززيما زخززارف لطززرز لثالز لمةةززذ
ثانيااً .إن زخززارف لمف ززل ةةززذ عمز مززادا لرخززام فاز
()45
ززين  ،ف ز ضززين ةجززد أن زخززارف مززامر ةةززذ
ةف مززطس ز لزخززارف ف ز قف ل ز عم ز ففززا عتقززاد مبظززم لمتخ
مبظمها عم لجص .فةطةيبس لضال فإن لتقميد عم لجص أمهل ةكثير من لتقميد عم لرخام.
أمززا عززدم تطززرا آلثززاريين ف لد رمززين إل ز زخززارف لمف ززل لمةةززذا ةف مززطس لضةززر لمشززطفف فعةا ززراا فمميزتهززا
لةةيس ليس ةمً مةهم ،ف ةما يبزك إل عدم مبرفتهم ةها لدك درمتهم لزخارف مامر  .فةضن أفل من تطرا إليها أثةا
جفالتةززا لميد ةيززس فز مديةززس لمف ززل فدرمززتةا آلثارازا لةةيززس ف لبماريززس ،فازمً عززن درمززس كتاةززا ألمززتاذ يفمززف ذةززفن
عم مضرة جامع لبمريس ،فمزر لم أم كمثفم(.)46

الهوامش والمراجع
( )2سممان ،عيسى وآخرون :العمارات العربية اإلسالمية في العراق ،تخطيط مدن ومساجد ،بغداد 2871م ،جا ،2ص .202 ،84
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( )1هرتسفمد ،آرنست :تنقيباات ساام ار  ،حمياة جادران المبااني فاي ساام ار وفان اخرفتهاا ،ترجماة عماي يحياى منصاور ،بغاداد 2874م،
جا ،2ص  24؛
( )2لقد اعتمد معظم اآلثاريين والدارساين الترتيا الا ث ثبتنااح الحقااً لطارا ساام ار ومانهم الادكتور فرياد ياافعي بياد أن بعضاهم اعتبار
الطراا الثالث هو األول ومنهم العالم األلماني المكتيف لسام ار اإلسالمية هرتسفمد.
( )3هرتسافمد :المرجاع السااابق ،ص  ،112ياكل  ،181اخارف 155؛ ديمانااد (م :):.الفناون اإلساالمية ،ترجمااة أحماد محماد موسااى
ومراجعااة وتقااديم أحمااد فكاارث ،القاااهر 2847م ،ص 82؛ حميااد ،عباادالعايا وآخاارون :الفنااون الاخرفيااة العربيااة اإلسااالمية ،بغااداد،
2871م ،ص .64
( )4يافعي ،فريد  :ممياات األخيا الماخرفة في الطرااين العباسي والفاطمي في مصر ،مجمة كمية اآلدا بجامعة القاهر  ،مجماد،25
مايو 2843م ،القاهر 2843م ،ص 47؛ حميد :المرجع السابق ،ص .65
( )5حميد :المرجع السابق ،ص 48؛
Rice (D.T.), Islamic Art, Thames and Hadson1965, P.34, PL. 26.

( )6األرابسااك :هااي الاخااارف النباتيااة المحااور بحيااث ابتعاادت عاان طبيعتهااا لتضديااة األةاراض الجماليااة .وقااد أطمااق األساابان عميهااا اساام
) (Atauriqueألن أصل ايتقاقها في الغال من الكممة العربية (التوريق)( :مراوق عبدالعايا :الفن اإلسالمي تاريخه وخصائصه،
بغداد 2854م ،ص .)272
( )7هرتسفمد :المرجع السابق ،ص.11
( )8عالم ،نعمت إسماعيل :فنون اليرق األوسط في العصور اإلسالمية ،القاهر 2863 ،م ،ص36؛ سممان :المرجع السابق ،ص،84
.85
( )20حميد :المرجع السابق ،ص .64
( )22يافعي :المرجع السابق ،ص 47؛ الجمعة ،أحمد قاسم :محاري مساجد الموصل إلى نهاية حكم األتابكة 55ها ،رسالة ماجستير
(ةير منيور ) مقدمة إلى جامعة القاهر سنة 2862م ،ص .63
( )21نااااون ،يوسااااف :الخااااط العربااااي فااااي الموصاااال ،موسااااوعة الموصاااال الحضااااارية ،جامعااااة الموصاااال ،الطبعااااة األولااااى ،الموصاااال
2321ها2881/م ،ص  ،112لوحة .1
( )22هرتسفمد :المرجع السابق ،ص .11
( )23يافعي :اخارف وطرا سام ار  ،مجمة كمية اآلدا بجامعة القاهر  ،م ،22سنة 2842م ،القاهر 2842م ،ص .1
Creswell (K. A. C.), A Short Account of Early Moslim Architecture, Penquin and Pellican Book 1958, P. 289.

()24
()25
()26
()27

هرتسفمد :المرجع السابق ،ص  ،48يكل  ،25اخرف  41و ص ،122يكل  ،201اخرف .163
نون :المرجع السابق ،ص.111
مديرية اآلثار القديمة :حفريات سام ار لمموسم (2828-2825م) ،الرياا والاخارف ،بغداد 2830م ،جـ ،2ص .74
هرتسفمد :المرجع السابق ،ص ،48يكل 56؛ يافعي :المرجع السابق ،ص  17يكل .23

()10
()12
()11
()12
()13

(19) Parrot (A.), Ninavah and Babylon, France 1961, P. 155, Fig. 188.
هرتسفمد :المرجع السابق ،ص  ،202يكل  221اخرف 223و ص  ،240يكل  101اخرف .278
المرجع نفسه ،ص  ،51يكل  ،60اخرف .51
الجمعة :محاري مساجد الموصل ،ص .87
هرتسفمد :المرجع السابق ،ص ،202يكل .46
المرجع نفسه ،ص ،222يكل  ،261اخرف  ،261و ص  ،128يكل  ،178اخرف .153

()14
()15
()16
()17
()18
()20

المرجع نفسه ،ص ،222يكل  ،261اخرف .261
المرجع نفسه ،ص ،45يكل  ،51اخرف .45 ،38
المرجع نفسه ،ص ،33يكل  ،15اخرف .10
حميد :المرجع السابق ،ص.65
الجمعة :محاري مساجد الموصل ،ص .228 ،88 ،62
هرتسفمد :المرجع السابق ،ص  ،62يكل 71؛ عالام :المرجع السابق.52 ،
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( )22ديماند :المرجع السابق ،لوحة .41 ،42
( )21أحمد ،ناار عبدالمطيف :النحت البارا في عهد الممك آيور بانيبال ،رسالة ماجستير (ةير منيور ) مقدماة إلاى أكاديمياة الفناون
الجميمة بجامعة بغداد سنة 2307هـ2876/م ،لوح .32 ،18 ، 26
( )22النعيمي :الاخارف والكتابات عمى الحجر في مدينة بمد (أسكي موصل) ،رسالة ماجستير (ةير منيور ) ،مقدماة إلاى كمياة اآلدا
بجامعة بغداد ،سنة 2316هـ1005/م ،عينة .20 ،3 ،1
( )23ديماند :المرجع السابق ،ص .82
( )24نون :المرجع السابق ،ص .112 ،111
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الرسم ( )2من اخارف طراا سام ار األول عن (هرتسفمد)
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الرسم ( )2من اخارف طراا سام ار الثالث عن (هرتسفمد)

الرسم ( )1من اخارف طراا سام ار الثاني عن (هرتسفمد)
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حوالي القرن (2ها8 /م) تخطيط د.أحمد قاسم الجمعة

الرسم ( )3تخطيط مح ار جامع الجويجاتي في الموصل

حوالي القرن (2ها8 /م) تخطيط د.أحمد قاسم الجمعة

الرسم ( )4اخارف كوية قو :مح ار ماار عبدالرحمن

الموحة ( )2مح ار ماار الست أم كمثوم في الموصل
حوالي القرن (2ها8 /م)
تصوير (يوسف نون)
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الرسم ( )5عن (يافعي)

الرسم ( )8عن (الجمعة)

الرسم ( )21عن (الجمعة)

الرسم ( )6عن (الجمعة)

الرسم ( )20عن (هرتسفمد)

الرسم ( )22عن (الجمعة)

عناصر اخرفية من الموصل وسام ار لممقارنة
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الرسم ( )7عن (الجمعة)

الرسم ( )22عن (الجمعة)

الرسم ( )23عن (يافعي)

الرسم ( )24عن (الجمعة)

الرسم ( )25عن (هرتسفمد)

الرسم ( )27عن (الجمعة)

الرسم ( )28عن (الجمعة)

الرسم ( )26عن (الجمعة)

الرسم ( )10عن (هرتسفمد)

عناصر اخرفية من الموصل وسام ار لممقارنة

الموحة ( )1قطعة رخامية ات اخارف ميطوفة بفنا كنيسة مار أيعيا
حوالي القرن (2ها8 /م) تصوير (يوسف نون)
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