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 ِوَاللَّهُ جَعَلَ لَكُنْ هِنْ بُيُىتِكُنْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُنْ هِنْ جُلُىد

وَهِنْ  ۙ  الْأَنْعَامِ بُيُىتًا تَسْتَخِفُّىنَهَا يَىْمَ ظَعْنِكُنْ وَيَىْمَ إِقَاهَتِكُنْ 

  حِنيٍ أَصْىَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَهَتَاعًا إِلَىٰ
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 اىداء
 

ِ ِيمَلِسملواهلِِو ػوَو هللا ضىل محمد حبَبنا املرسوني س َد ػىل وسمل ضلِ  انويم

اِانِحتسِاهمِػىلِمشارفِاموضولِبلِالايملِاهمِثلطفِمثاراِكدِاًنؼتِوهتدهي

ِاىلِمنِساػدكِػىلِاموضولِ.

ِجامسِامسامرايئِ(اىلِمرشفيتِالأس تاذِادلنتورةِ)ِرفاهِ

اىلِ ِاىلِاميتِالِميكنِانِثطفياِلكِاملكٌلتِ ِاىلِمنِربتينِػىلِماكرمِالاخالقِ

 ِمتِهفسياِمنِذلةِاحلَاةِلأثذوكياضاحبةِاملوبِاموادعِوامناضعِوامطَبِواميتِحِر

ِامَمِايمِاحلبُبةِحفظمِهللاِواطالِمعركِوشفاكِبأأذهوِثؼاىلِ.

نِابحمبةِواموفاءِوملًلِالأػىلِوكدو يِ يِاحلَاةِ ِاىلِرمزِامنضالِوامؼطاءِ ِاىلِحل

اىلِمنِثؼبِوحضىِمنِاجلِوضويلِاىلِىذهِاملرحةلِ ِاىلِمنِحضىِلأجًلِ

ِووفرِيلِسبِلِامتؼوميِامَمِايِايبِامغايلِحفظمِهللاِواطالِ يِمعرك.

اىلِمنِدهممٌِرسيِ يِديمِوشارهوينِفرحيتِومهيِوأأزامواِبوجودمهِلكِأ اليمِاىلِ

ِِ ِاي رِ ِػدنانِ ِغٌلرِومحمدِ.اخو ي

 واىلِزوجيتِرفِلةِدريبِ.ِ

 
ِ



 

 ج
 

ِامشكرِوامتلدٍرِ

ِ

امحلدِهللِامؼًلِاملدٍرِاذليِاغطاناِاملدرةِوامطربِالإمتامِىذاِامؼملِاذليِماِ

وهرمةِوامسالمِػىلِرسوهلِامكرميِوالِبُتوِامطَبنيِِهاكنِمَكمتلِموالِجود

ِامطاىٍرنِ.

لِامشكرِاىلِ ادلنتورةِِالأس تاذِِاس تاذ يِاملرشفةِػىلِامرساةلأأثلدمِجبًز

ًدِِتطَةلِكِايمِهبذاِامؼملِومدِ)رفاهِجامسِامسامرايئ(ِِاميتِرافلتين

لِامشكرِػىلِامنطاحئِوالارشاداتِاملميةِ. ِامؼونِيلِ ِواشكرىاِجًز

نٌلِأأثلدمِبشكريِوامتناينِاىلِالأس تاذةِالافاضلِ يِجلنةِاملناكشةِمتفضويمِ

ِِ.ولِمناكشةِىذاِامبحثِمشكورٍنِبلب

جليودىاِاملميةِوامنبِةلِِجامؼةِبغدادِشكريِوثلدٍريِاىلِرئاسةِكسمِالااثر

ِاكفةِملساػدةِطالبِادلراساتِامؼوَاِ. يِثلدميِامتسيَالتِ

لِاىلِاساثذ يِ ي مرحةلِِجامؼةِبغدادِِكسمِالااثرِواثلدمِ يِامشكرِاجلًز

الأس تاذِاملساػدِرزاقِدفرتِ ادلنتورِناىظِغبدِامالأس تاذِِاملاجس تريِ)ِ

الأس تاذِِادلنتورِفاروقِمحمدِػًلِ ِادلنتورِحِدرِفرحانِامطبَحاويِو

ِ.ِادلنتورٍِزنِامؼابدٍنِموىسِجؼفرِ(

ِوشكريِوثلدريِاىلِ)الأس تاذِادلنتورةِابمسةِجوَلِِاملؼموري(.

ِواخصِابذلهرِِجامؼةِامكوفةِساساثذ يِ يِمرحةلِامباكمورًِوِوشكريِاىلِ

يمِ ِال)ِادلنتورِهبِلِغبدِاحلسنيِاحلس ناويِِ ِوادلنتورِػالءِحسنيِام

ِ.ِوالأس تاذِمؤملِسوميِمرزةِ(

ادلنتورةِِادلنتورِضالحِادلٍنِحمسنِامزبَديِووشكريِوثلدٍريِاىلِ)

نبِغبدهللاِامؼتايبِ ِِِِِِِِِِِِامسوطاينػًلِِسٌلحِِس تاذة ِالاًز

ِ.(ِِوالاس تاذةِحِاةِجارِهللا



 

 د
 

يمَعِِزماليئِ يِمرحةلِدراسةِاملاجس تريِواخصِِوثلدٍريِاىلشكريِ

غبدِ ِػًلِطوِابذلهرِ)ِػًلِهرميِاملؼموريِ ِوشؼَبِفراسِامؼبَديِ

ِ(ِ.ِِكرميام

ش اميءِكامسِامحدِمنطورِامشمريِ ِ)زماليئِِنذكلِشكريِوثلدٍريِاىلِ

ِمحزةِاكظمِ(ِ.ِِزىراءِغبودِو

مكتبةِكسمِالااثرِ ِِةمِنأِأنٌلِأأثلدمِبشكريِوثلدٍريِاىلِامستِهريانِحميِ

ِ ِومفتش َةِااثرِوتراثِدايىلِ.ِاميَئةِامؼامةِملأاثرِوامرتاثِِونذكلِاىل

شكريِوثلدٍريِاىلِ)ِالأس تاذِفِطلِحبَبِامكرويِ ِالأس تاذِحِدرِ

ِيمَلِامؼزاويِوالأس تاذِػًلِامحدِاهمتمييِ ِامستًِزنبِمظير(

اماِاثرضعِنوباريِجلِوػالِانِأأهونِكدِوفلتِ يِاػدادِىذهِامرساةلِوخت

ِ.ِِاىؤوفقِهنجِخيدمِادلارسنيِوانِانالِرىضِهللاِواس تحسانِمنًِلِر

ِ

ِامطامبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ                                                                                         امحدِحامتِػووانِالامارة
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 ثبت المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع ت

أاآلٌةالقرآنٌة1

باالهداء2

د–جتقدٌرالشكروال3

و-هـثبتالمحتوٌات4

ح–زثبتالمخططات5

طثبتاالشكال6

ل–يثبتااللواح7

3-1المقدمة8

محافظةعامةفًجغرافٌةوتارٌخةالفصلاألول:نظر9
دٌالى



المبحثاألول:الموقعوالتسمٌة11

5–4أوال:الموقع11

7–6ثانٌا:التسمٌة12

المبحثالثانً:تارٌخمنطقةدٌالى13

21–8أوال:تارٌخدٌالىقبلاإلسالم14

اإلسالمًحتىاعالنالعصرمنثانٌا:تارٌخدٌالى15

م(1958)ةالجمهورٌةالعراقٌةسن

21–33

اقضٌةمنطقةدٌالىومكوناتالمجتمعالمبحثالثالث:16
هافٌ



39–34أوال:اقضٌةمنطقةدٌالىالتًشملهانطاقالدراسة17

42–41مكونات المجتمع في ديالى ثانٌا:18

: المباني الدينية والمدنية واإلدارية والخدمية الفصلالثان19ً
والترفيهية



المبحثاألول:المبانًالدٌنٌة21

44–43أوال:حسٌنٌةالحاجعل21ً

51–45ثانٌا:جامعمجٌدبٌك22

57–51ثالثا:كنٌسةالبشارة23

المبحثالثانً:المبانًالمدنٌة24

64–58أوال:قصرالجاف25

68–65ثانٌا:بٌتفرٌدةعلًمجٌد26

المبحثالثالث:المبانًاإلدارٌة27

87–69أوال:السراي28



 

 و
 

94–88ثانٌا:المحكمة29

114–95ثالثا:البرٌد31

المبحثالرابع:المبانًالخدمٌةوالترفٌهٌة31

الخدمٌةأوال:المبان32ً

116–115قنطرةالوند–أ33

117جسرسكةقطارجلوالء–ب34

113–118حمامالسراي-ج35

116–114سوقالهوٌدر-د36

ثانٌا:المبانًالترفٌهٌة37

118–117مقهىقرةتبه–أ38

121–119مقهىالهوٌدر–ب39

124–121سٌنماالخضراء–ج41

الفصلالثالثالعناصرالتخطٌطٌةوالعمارٌةوالزخرفٌة41

139–125المبحثاألولالعناصرالتخطٌطٌة42

171–141المبحثالثانً:العناصرالعمارٌة43

178–171المبحثالثالث:العناصرالزخرفٌة44

181–179االستنتاجات45

واألجنبٌةالمصادروالمراجعالعربٌة46

215–182أوال:المصادروالمراجعالعربٌة47

216ثانٌا:المصادروالمراجعاألجنبٌة48

217والزٌاراتالمٌدانٌةثالثا:المقابالتالشخصٌة49

225–218ملحقالمخططات51

233–226ملحقاالشكال51

272–234ملحقااللواح52

 1صالرسالةباللغةاإلنكلٌزٌةلخم52
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 ثبت المخططات

 المصدر عنوان المخطط ت
 عمل الطالب ة الحاج عمي يلحسين ةبيت الصال 1
 عمل الطالب جامع مجيد بيك  2
 عمل الطالب كنيسة البشارة  3
 عمل الطالب السياج الخارجي لقصر الجاف  4
 الطالبعمل  األرضي لقصر الجافالطابق  5
 عمل الطالب لقصر الجافالطابق العموي  6
 عمل الطالب ممحق قصر الجاف  7
 عمل الطالب لبيت فريدةالطابق األرضي  8
 عمل الطالب لبيت فريدةالطابق العموي  9

 عمل الطالب مساحة السراي الكمية  11
 عمل الطالب لمسرايالطابق األرضي  11
الدراجي , مجيد حميد حسن ,  لمسرايالطابق األرضي سابقا   12

 المباني التراثية في محافظة ديالى . 
 عمل الطالب لمسرايالطابق العموي   13
 عمل الطالب  سطح السراي  14
 عمل الطالب لممحكمة الطابق األرضي 15
 عمل الطالب لممحكمةالطابق العموي  16
 عمل الطالب لمبريدالطابق األرضي  17
 عمل الطالب لمبريدالطابق العموي  18
 عمل الطالب سطح البريد 19
 عمل الطالب حمام السراي   21
 عمل الطالب سوق الهويدر  21
 عمل الطالب مقهى قرة تبه  22



 

 ح
 

 عمل الطالب مقهى الهويدر  23
 عمل الطالب لمسينماالطابق األرضي  24
 عمل الطالب لمسينماالطابق العموي  25
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 ثبت االشكال

 المصدر عنوان الشكل ت

الطارمةالشمالٌةلقصر1
الجاف

عملالطالب

عملالطالبالمدخللبٌتفرٌدةةواجه2

عملالطالبمدخلمبنىالسرايةواجه3

عملالطالبمدفئةمبنىالسراي4

عملالطالبسطحالسراي5

الطالبعملالمحكمةةواجه6

احدالواحقطعالجصالذي7
المحكمةةتعلوواجه

عملالطالب

عملالطالبالبرٌدةواجه8

ةالطبقالنجمًفًواجه9
البرٌد

عملالطالب

عملالطالبالحمامةواجه11

عملالطالبالسٌنماةواجه11
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 ثبت االلواح

 المصدر عنوان اللوح ت

تصوٌرالطالبالزندانتل1

محرابالركنًالمسطححسٌنٌة2
الحاجعلً

تصوٌرالطالب

عقدانالضلعالشمالًالشرق3ً
حسٌنٌةالحاجعلً

تصوٌرالطالب

تصوٌرالطالبقبةبٌتالصالةلحسٌنةالحاجعل4ً

تصوٌرالطالبجامعمجٌدبٌكةواجه5

تصوٌرالطالبجامعمجٌدبٌكةواجه6

تصوٌرالطالبمحرابجامعمجٌدبٌك7

تصوٌرالطالبقبةمحرابجامعمجٌدبٌك8

قبةالمحرابالخارجٌةلجامعمجٌد9
بٌك

تصوٌرالطالب

تصوٌرالطالبذنةجامعمجٌدبٌكأم11

تصوٌرالطالبكنٌسةالبشارةةواجه11

تصوٌرالطالبالضلعالشرقًمنهٌكلالكنٌسة12

قطعهالجصالذيتعلومدخلهٌكل13
الكنٌسةالرئٌسً

تصوٌرالطالب

تصوٌرالطالبسطحهٌكلالكنسٌة14

تصوٌرالطالبالطارمةالشمالٌةلقصرالجاف15

الطارمةالشرقٌةلقصرالجاف16
الطابقاألرضً

تصوٌرالطالب

الطارمةالجنوبٌةلقصرالجاف17
الطابقاألرضً

الطالبتصوٌر

الطارمةالغربٌةلقصرالجاف18
الطابقاألرضً

تصوٌرالطالب

تصوٌرالطالبشمعدانقصرالجاف19

تصوٌرالطالبملحققصرالجاف21

تصوٌرالطالبحناٌاملحققصرالجاف21

تصوٌرالطالبمدخلبٌتفرٌدةةواجه22

الضلعالشمالًللطابقةواجه23
األرضًبٌتفرٌدة

تصوٌرالطالب

تصوٌرالطالبمدخلكنٌفبٌتفرٌدة24

تصوٌرالطالبمنوربٌتفرٌدة25

تصوٌرالطالبطارمةغرفبٌتفرٌدة26



 

 ك
 

تصوٌرالطالبمدخلالسرايةواجه27

تصوٌرالطالبالضلعالشمالًللسرايةواجه28

تصوٌرالطالبالضلعالغربًللسرايةواجه29

الزاوٌةالجنوبٌةالغربٌةةواجه31
للسراي

تصوٌرالطالب

تصوٌرالطالبالضلعالجنوبًللسرايةواجه31

الزخرفةالحصٌرٌةفًسقفممر32
مدخلالسراي

تصوٌرالطالب

عقدالمنبطحللطارمةعلىالساحة33
الوسطٌة,والعرنصللسراي

تصوٌرالطالب

الدراجً,حمٌدمحمدحسن,المبانًضلةالخشبللطابقالعلويللسراي34
التراثٌةفًمحافظةدٌالى

تصوٌرالطالبمدفئةالسراي35

تصوٌرالطالبمدخنةالسراي36

تصوٌرالطالبمبنىالمحكمةةواجه37

تصوٌرالطالبالضلعالشمالًللمحكمةةواجه38

تصوٌرالطالبسقفحجرالمحكمة39

الضلعالشرقًمنالطابقالعلوي41
لمبنىالمحكمة

تصوٌرالطالب

تصوٌرالطالبمبنىالبرٌدةواجه41

تصوٌرالطالبالبابالخشبًفًمدخلمبنىالبرٌد42

تصوٌرالطالبالضلعالشمالًلمبنىالبرٌدةواجه43

تصوٌرالطالبالضلعالغربًلمبنىالبرٌدةواجه44

تصوٌرالطالبالضلعالغربًلمبنىالبرٌدةواجه45

بالط)الشتاٌكر(فًالساحة46
الوسطٌةللبرٌد

تصوٌرالطالب

مدخلالحجرةالثانٌةمنالضلع47
الغربًالمطلعلىالحجرةاألولى

لهذاالضلعنفسةلمبنىالبرٌد

تصوٌرالطالب

تصوٌرالطالبطارمةالطابقالعلويلمبنىالبرٌد48

تصوٌرالطالبعقودواكتافقنطرةالوند49
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  المقدمة

والصالة والسالم عمى سيد المرسمين محمد وآل بيتو الحمد هلل رب العالمين , 
 .  األطيار المعصومين وعمى الصفوة المختارة من الصحابة الغر الميامين

اذ أفصحت تمك  ,رعبر العصو ة إنسانية بقيت ماثمة شيد العراق حضار   
الحضارة عن نفسيا بما خمفتو من أثار مادية تجمت فييا العمارة بأبيى صورىا ,  اذ 
تعد  العمارة التراثية أخر الحمقات في سمسمة طويمة من تمك الحضارة إذ يمثل التراث 
 .العماري الجانب المادي لبعض العادات والتقاليد ويعكس أصالة المجتمعات المدنية 

, تراث محافظة ديالى توثيق ودراسةوكان سبب اختيار موضوع البحث ىو   
في اآلونة األخيرة لمتخريب , بسبب تردي األوضاع األمنية في  مبانيو وذلك لتعرض

فضاًل عن  المحافظة أواًل, واىمال المباني التراثية  من قبل الدولة واألىالي ثانيا, 
وارتفاع الرطوبة في بعض المباني مما أدى  تمف بعض المباني بسبب عوامل المناخ

 الى اندثارىا ثالثًا . 

, فضال عن ابراز  ما بقي من بعض ىذه المبانيلتوثق لذا جاءت الدراسة   
  الجانب اليام من عمارة المباني التراثية في محافظة ديالى .

خول الى اساسًا , األمر الذي فرض الدان عماد الدراسة ىو العمل الميداني   
لمخططات , ليتسنى لنا رسم ا وقياس ابعادىافي المحافظة,  مختمف المباني التراثية 

, والتقاط الصور الالزمة  العمارية والزخرفيةالتخطيطية  و  األرضية ومتابعة العناصر
 .بيا  لتعزيز البحث

ال سيما  , دراستنا الميدانية  لتمك المبان وقد واجيتنا صعوبات جمة خالل  
 لياخاصة  , حيث تطمبت الدراسة الدخول  ممكية وان التوثيق كان لمبان  بعضيا

المخططات الخاصة االبعاد المضبوطة ليا بالسرعة الممكنة وعمل وذلك بغية اخذ 



2 

 

مركز وكذلك من الصعوبات األخرى ىو ان اغمبيا كان في مناطق بعيدة عن  ,بيا 
المدنية في ونظرا لكون المبان  ,ألمني آنذاك فضاًل عن تردي الوضع ا المحافظة ,

دخوليا . وكذلك كثرة صعوبات في خالية ومتروكة فقد واجينا  موضوع الدراسة
دخوليا ودراسة ما موجود  لذا فقد حققنا يات وصعوبة التنقل في بعض المباناالنف

 .فييا من عناصر

لمدراسة . وقد اقتضت  نموذجاً ااشتمل موضوع البحث عمى خمسة عشر    
يمثل  حيث جاء الفصل األولطبيعة موضوع البحث تقسيمو إلى ثالث فصول , 

, اذ تناولنا دراسة موقع وتسمية المنطقة نظره عامة في جغرافية وتاريخ محافظة ديالى
, ودراسة سينات من القرن العشرينالخم اقدم األزمنة حتى نياية وتاريخ المنطقة منذ
 نطقة وكذلك الحياة االجتماعية في المنطقة .بعض اقضيو الم

 قسم , مبان المحافظة من  اما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة أمثمة   
ة ي, المبحث األول تناولنا فيو المباني الدينية كحسين مباحث  ةالى اربع الفصل

المباني والمبحث الثاني تناولنا فيو جامع مجيد بيك وكنيسة البشارة , الحاج عمي و 
اما المبحث الثالث فقد درسنا فيو المباني ,  لمدنية كقصر الجاف وبيت فريدةا

انتقاال الى المبحث الرابع فقد قسمنا الى قسمين دارية كالسراي والمحكمة والبريد و اإل
القسم األول المباني الخدمية كقنطرة الوند وجسر سكو الحديد وحمام السراي وسوق 

تبو ومقيى اليويدر ومبنى كمقيى قرة  ني المبان الترفيييةاليويدر, والقسم الثا
 قدم .ت ىذه المباني في المباحث حسب ال, ورتبالسينما

وأخيرا نأتي عمى الفصل الثالث,  فقد قسمناه الى ثالث مباحث تناولت فييا   
من  ةالدراسة بمجموع رفدنا ثم,  ر التخطيطية والعمارية والزخرفيةالعناص

 .االستنتاجات
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 وبنفس الطالب الواردة في البحث كانت من عمل المخططات واالشكالواما   
, فيما عدا مخطط قديم لمبنى السراي (  Sketch Up 2017برنامج )  بواسطة

من كتاب المباني التراثية في محافظة ديالى لمدكتور  بيا  تولوح قديم لو , استند
في الوقت الحاضر , وقد عممت لو  ومزالالن فيو بعض األجزاء حميد الدراجي 

س في المخططات وذلك الختالف يامخططات جديدة . وكذلك قد استخدمت عده مق
دت دراسة بعض أجزاء المباني عتبمساحة المباني فمنيا الكبيرة والصغيرة , وكذلك اس

وذلك بسبب انيا حديثة , واكتفيت برسم خط مستقيم واحد يمثل حدود المبنى 
بعض المباني التي تحتوي عمى إضافات حديثة في الوقت  الحالي ,  الخارجي في 

في المحافظة  مترديولم استطع دراسة نماذج اكثر وذلك بسب الوضع األمني ال
كان تابع الى قضاء كفري ألنو سابقا  تاريخ ولم ادرس .منعني من الوصول الييا 

لحق القضاء والنواحي التابعة لو الى محاف محافظة كركوك ظة ديالى سنة وا 
 . م(6791)

في سجالت  ةومما تجد بو اإلشارة ان اغمب عينات الدراسة غير مؤرشف  
ىا ير التراث لدى الييئة العامة لألثار والتراث , لذا استوجب عمل مخططات وتصو 

واخذ المعمومات من أىالي المنطقة حول تاريخ انشائيا , وقد عممت مخططات 
 في سجالت التراث التابع الييئة العامة لألثار والتراثواشكال حتى لمعينات المؤرشفة 

وفي الختام فان ىذه الرسالة ما ىو اال مجيود بشري سمتو النقص والكمال هلل   
 وحده ,  فأرجو أكون قد وفقت في تقديم ىذا الجيد المتواضع ومن اهلل التوفيق . 

 

 الطالب 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمبحث االول : انمىقع وانتسمية

 أوال : انمىقع      

  ثاويا : انتسمية     

 انمبحث انثاوي : تاريخ مىطقة ديانى 

 أوال : تاريخ ديانى قبم اإلسالو      

اإلسالمي انعصر  مهتاريخ ديانى ثاويا  :      

  و(1958) ةسى حتى اعالن انجمهىرية انعراقية

اقضية محافظة ديانى ومكىوات انمبحث انثانث : 

 فيها انمجتمع 

اقضية مىطقة ديانى انتي شمهها وطاق أوال :    

 اندراسة

 مكىوات انمجتمع في ديانى ثاويا :    

 

 الفصل األول

 عامة في جغرافية وتاريخ محافظة ديالى  ةنظر 
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 المبحث األول
 الموقع والتسمية  

 :اوال : الموقع 
كانػػػط ان ػػػرؽ فػػػف  (1) تقػػػح فظة ظػػػى ديػػػةنط  ػػػو انفمطقػػػى انك ػػػطط فػػػف ان ػػػراؽ  

-33) ػػر ة كلطػػو  ػػرض  (46-44)كهػػو فػػة خػػيف لطػػو طػػكؿ ظػػكض م ػػر د  ػػى 
%( فػػف ف فػػكع  4,3, كت ػػكؿ م ػػخى ) 2( كػػـ188813 ػػفةو كتخ ػػا ف ػػةظت ة )( 35

 . (2)ف ةظى ان راؽ 
كت ػػػكؿ  ػػػزل فػػػف انظػػػػدكد ان ػػػر يى ن  ػػػراؽ فػػػح خػػػػ د ايػػػراف افػػػة ظػػػدكدهة فػػػػح   

 ظػػى حػػ ح خدػػداد , كفػػف ان ػػفةؿ فظة ىانفظة ظػػةت ,  فػػف   ػػى اندػػرب تظػػدهة فديمػػ
 .(3) انديف كفظة ظى ان  يفةميى , افة فف ان مكب  تظدهة فظة ظى كا ط

كاف ك ػكع فمطقػػى ديػػةنط نػػفف فمقطػػى ان ػػ ؿ انر ػػكخو     ػػة تت ػػةخ  ف ػػ  فػػف 
مةظيػى انتنػػةريس , كاف فمةل ػػة  ػػةرم  ػػخى فػدارم , كيتركػػز انفمػػةخ خػػديةنط فػػف لػػ ؿ 

كتكػكف ان ػفةل  يككف خةرد  ةرص ,   افة ان تةل  ح يف األكؿ انحيؼ  ديد انظرارة ,
 ي  حة يى طي ى انفك ـ كتككف ان فس ذات تكهج  ديد اوفر انذم ي  ؿ انترخػى  ػو 

                                                           

كتر يد ا ت  ك ة" , ف  ى  ( فظفد ,  خد اهلل ظ كف , "ف ك ى انفيةه  و فظة ظى ديةنط1)
 .  183,  ص  46, ع : 2818, يى انترخيى ,   ةف ى ديةنط , ك ديةنط

(ان  دم , ايةد كةظـ داكد , تةريخ فف كى ا مكمة  و نكل تمقيخةت فمطقى ديةنط كظفريف , 2)
؛ انلةندم ,  4, ص  2887ر ةنى فة  تير غير فم كرة , ك يى اآلداب  ,  ةف ى خدداد , 

تدير انتكالات ف رل م ر ديةنط خيف زاغمي  فمذر   و ط  , فظفد  خكد فظفد او ر و , "
كخ قكخى ان كافؿ انفكثى  و تطكر ف رل انم ر درا ى فقةرمى  و ان درا يى انطخي يى" , ف  ى 

 .   5,  ص  62,  ع :  2814ديةنط , ك يى انترخيى ,  ةف ى ديةنط  , 
, 1954,  خدداد ,  , فطخ ى انم ةر( اند تر, فظفد هةدم ,  خداهلل ظ ف , ان راؽ ان فةنو 3)

 .  25ص 
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. كتذخػذب كفيػى (1) فةؼ انط  فؽ فتر تقريخة ففة يػم كس   ػط انزرا ػى  ػو انفمطقػى 
 اوفطةر  و هذا انفمطقى , افة انفمطقى ان خ يػى  ت ػكؿ ا ػؿ ف ػةظى فػف ديػةنط كتكػكف

 .   (2) و  فةؿ انفظة ظى 
كتفتػػػةز ترخت ػػػة خػػػةنتمكع  ةأل  ػػػةـ ان ػػػفةنيى كانك ػػػطط فم ػػػة تد ػػػب   ي ػػػة انترخػػػى 

 . (3)انخميى انظفرال خيمفة ا ف  ة تككف انترخى انطيميى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 1( ان  دم , تةريخ فف كى ا مكمة , ص 1)
 . 186 -185( فظفد , ف ك ى انفيةه , ص 2)
,  ا مكمة  و ان حر انخةخ و انقديـ ( انزيدم , م يـ  كدة حفر , انظيةة او تحةديى نفف كى3)

 . 2 , ص2814أطركظى دكتكراه  غير فم كرة , ك يى اآلداب ,  ةف ى خدداد , 
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 ثانيا : التسمية  
كهػك فػف انركا ػد انكخيػرة  (1)ديةنط م ػخى انػط م ػر ديػةنط ى ةلت ت فيى  فظة ظ

 . (2)تر د م ر د  ى  و انق ـ ان مكخو فم  انتو
            كرد ا ػػػػػػػدـ ذكػػػػػػػر نم ػػػػػػػر ديػػػػػػػةنط  ػػػػػػػو انفحػػػػػػػةدر انف ػػػػػػػفةريى خة ػػػػػػػـ : خحػػػػػػػيدى 

(I7 DUR.UL3)(3) ( ترمػةة , كخة ػـ دكركؿ كأينػة  ػفو خةن دػى اوكديػىTurnat   اك
( ك ػػةل  ػػو خ ػػض انمحػػكص   Tupliasانف ػػفط خةن دػػى اوكديػػى   Duwerigم ػػر 

-اف اظػػػػد ف ػػػػكؾ اوكػػػػدييف كػػػػةف يظفػػػػؿ ا ػػػػـ هػػػػذا انم ػػػػر كهػػػػك انف ػػػػؾ )  ػػػػك  انقديفػػػػى
ن ػػػذا انم ػػػر , افػػػة  ػػػو انفحػػػةدر انيكمةميػػػى كانركفةميػػػى  قػػػد  ػػػةل  تيفمػػػةن   ن  ػػػ (4)دكركؿ(

 .  (5) ( Gyndisخت فيةت  ديدة ,   فو خم ر  مديس اك  مديز )
 ػػفيةت  ػػدة افػػة انفؤرلػػكف كانخ ػػداميكف ان ػػرب  قػػد اط قػػكا   ػػط م ػػر ديػػةنط ت  

فم ػػة : ديػػةنط كتػػةفرا كانم ػػركاف ,  قػػد أكرد  مػػ  انظفػػكم خةمػػ  م ػػر ي ػػرم خػػةنقرب فػػف 

                                                           

(كـ , يتككف فف انتقةل را ديف 386( م ر ديةنط : ي د أطكؿ ركا د م ر د  ى , يخ ا طكنى )1)
هفة  يراكف كفمخ   فف األرانو اإليراميى كتةم رك فمخ   فف األرانو ان را يى فف ان  يفةميى 

فد , يتككف انم ر كن  ركا د تحب  ي  ... ن فزيد يمظر : فظ  ك مد انتقةئ فة  و  نةل ظ خ 
كةظـ فك ط , انفكارد انفةئيى  و ظكض م ر ديةنط خةن راؽ كا تثفةرات ة , أطركظى دكتكراه غير 

 .33 -21, ص ـ 1986فم كرة ,  ةف ى خدداد , ك يى اآلداب , 
 .  17( اند تر , ان راؽ ان فةنو  , ص 2)
 .  19( انزيدم , انظيةة او تحةديى , ص 3)

ؽ.ـ(   انذم ظكـ  2154 -2168ان  رة ن   نى اوكديى )  ك دركؿ : كهك الر  انف كؾ (4)
... ن فزيد يمظر :  انطةئو , رمة كنيد  تظو , محكص ا تحةديى غير فم كرة   مىثفةميى   ر 

فف ان حر اوكدم انقديـ , ر ةنى فة  تير غير فم كرة , ك يى اوثةر ,  ةف ى انفكحؿ , 
 .  147, ص  2813

"ديةنط كانم ركاف  خر انتةريخ" , ف  ى ديةنط , ك يى انترخيى ,  ةف ى  ( ف يد , تظ يف ظفيد ,5)
 .  4 -1,  ص  25, ع  2887ديةنط , 
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اخػف ان ػكزم   ػفةه, ككػذنؾ  (1)خدداد كهك م ر خ قكخى األ ظـ , كهك م ر تةفرا خ يمػ  
 (2)خم ر ديةنط 

  ػػػػك ظػػػػيف يتظػػػػدث  ػػػػف  (3)ك ػػػػد ل ػػػػط اخػػػػف ر ػػػػت  خػػػػيف م ػػػػر ديػػػػةنط كانم ػػػػركاف
لذ فيةه  فف د  ى  مػد  ػةفرال يقػكؿ : )كفلػرج انم ػركاف فػف  خػةؿ انم ركاف انذم يأ

ارفيمػػ  كيفػػر خخػػةب حػػ كل , كي ػػفط همػػةؾ تػػةفرا , كي ػػتفد فػػف انقكاطيػػؿ  ػػةذا حػػةر 
أم اف ان ػػزل ان  ػكم فػف م ػػر ديػةنط تػػةفرا افػة ا ػػ ف   (4)خخػةب ك ػرل ي ػػفط انم ػركاف(

   ك انم ركاف . 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

( , ـ1238 \ق  626( انظفكم ,   ةب انديف أخك  خد اهلل ية كت خف  خد اهلل انركفو ) ت: 1)
 .  495,  ص  2, ج 1995, دار حةدر , خيركت ,  2ف  ـ انخ داف ,  ط

 \ق597 كزم ,  فةؿ انديف أخك انفرج  خد انرظفف خف   و خف فظفد ) ت : ( اخف ان2)
ـ (  , انفمتظـ  و تةريخ األفـ كانف كؾ , تظقيؽ : فظفد  خد انقةدر  طة ك فحطفط 1281

 .  287,  ص 12, ج ـ1992, دار انكتب ان  فيى , خيركت ,  1 خد انقةدر  طة , ط
را يكف نتدذيى  م ر ديةنط كتزكيده خفيةه إنة يى تمقؿ اني  ( انم ركاف : هك انم ر انذم ظفره ان 3)

فف م ر د  ى , كذنؾ نظؿ ف ك ى انفيةه  و هذه انفمطقى كتل يص فمطقى خدداد فف لطر 
انفينةمةت , يألذ فيةه  فف م ر د  ى  مد فديمى  ةفرال ... ن فزيد يمظر : ف يد , تظ يف 

 . 12, ص  1, ج ـ2818فركزيى ,  ةف ى ديةنط ,ظفيد , درا ةت  و تةريخ ديةنط ,انفطخ ى ان
( , او  ؽ انمف يى , تظقيؽ : ـ982/هػ 298( اخف ر تى , أخك   و اظفد خف  فر ) ت: 4)

 .  98ـ , ص  1954دم غكيى , فطخ ى نيدف , نمدف , 
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 المبحث الثاني
 يالى تاريخ منطقة د

 أوال : تاريخ ديالى قبل اإلسالم
تفثػػػؿ انقػػػرل انتػػػو م ػػػأت   ػػػط ارض ديػػػةنط مػػػكاة ن فػػػدف انتػػػو ظ ػػػرت لػػػ ؿ 
انظنػػةرة ان را يػػى انقديفػػى  ػػةف خدايػػى انف ػػتكطمةت انف ػػتقرة  ػػو فك ػػح فظة ظػػى ديػػةنط 

 مػػدفة امتقػػؿ  (1).ـ (ؽ 5688 - 8\9888تخػػدا فػػح خدايػػى ان حػػر انظ ػػرم انظػػديث )
 ػػةف  ,  (2)رظ ػػى  فػػح انقػػكت انػػط فرظ ػػى إمتة ػػ   فػػو فك ػػح تػػؿ انريظػػةفاوم ػػةف فػػف ف

ان قػػػػط كانلحػػػػةئص اوثةريػػػػى ن ف ػػػػتكطمى تقكدمػػػػة ن  تقػػػػةد خػػػػةف انفك ػػػػح يفثػػػػؿ فرظ ػػػػى 
كانػػذم يفثػػؿ انػػدكر األكؿ فػػف ان حػػر انظ ػػرم  ,  (4) حػػر  رفػػك (3)ظنػػةريى ت ػػخؽ

                                                           

( ان حر انظ رم انظديث : يق ـ هذا ان حر انط دكريف دكر  خؿ انفلةر فة خيف اوؼ 1)
ان ةخح ؽ. ـ  ,  قد ظ رت اوطكار انظ ريى  و  فةؿ ان راؽ كخ د ان ةـ أذ ك فت انثةفف ك 

و هذا ففف ك ؼ  ةميدر  كأفةكف ألرل   ط خ ض انفلةريةت    Aانخ ثةت اوثةريى  و انطخقى 
ان حر ازدهرت انقرل انف ظيى كزاد ا تفةد اوم ةف   ط انزرا ى كتد يف انظيكامةت ) خة ر , 

,   ص  1,ج  2889, دار انكراؽ , خدداد ,  1و تةريخ انظنةرات انقديفى , طط  , فقدفى  
( , كي رؼ خةنثكرة اومتة يى األكنط ألف اوم ةف ألكؿ فره احخح فمت ة ن ط ةـ  175 -174

)اندخةغ , تقو , انكطف ان رخو  و ان حكر انظ ريى , دار ان ؤكف انثقة يى ان ةفى , خدداد , 
 . ( 181, ص   1988

( تؿ انريظةف : اط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم يقح  و ك ط ظكض 2)
انفك ح ث ثى ت كؿ اثريى ... ن فزيد يمظر : و ةتكرم , ؼ . ديؿ , "تقرير اكنو  كينـظفريف 

 .29, ص  2 -1, ج 48, فج :  1984  ف تؿ انريظةف  و ظفريف" , ف  ى  كفر  ,
 .  29كنو , ص ( و ةتكرم , تقرير ا3)
(  حر  رفك :  فو م خى انط  ريى  رفك , انكا  ى  خةنقرب فف  نةل  ف فةؿ  و 4)

ـ(  ي كد تةريل ة انط 1951 -1948)   مىان  يفةميى , مقب  ي ة انفمقب خريدككد خيف  ىفظة ظ
 .  218ان حر انظ رم انظديث... ن فزيد يمظر : خة ر , فقدفى  و تةريخ ,  ص 
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 (2)ؽ.ـ( 3588 - 5688 و ان حر انظ ػرم انف ػدمو) (1)انظديث  افة  حر ظ ؼ
فػف انفخػةمو انتػو ت ػكد انػط هػذه انظقخػى  ىف فك ػ (3) قد ك ؼ   و تؿ حػمككر ) ب(

, كفػػػف ثػػػـ يخػػػدا  حػػر  ديػػػد فكفػػػؿ كنكػػػف يلت ػػؼ  ػػػو متة ةتػػػ  انفميػػػى  فػػػة (4)انزفميػػى 
 . (5) خقى كهك  حر ان خيد 

                                                           

انف دمو انك يط )اونؼ   -ي د هذا ان حر اندكر األكؿ ان حر انظ رم   (  حر ظ ؼ:1)
انلةفس ؽ.ـ(  ةلت ت فيى هذا ان حر م خى انط انتؿ اوثرم انف فط ) ظ ؼ ( اك ل ؼ( 
كتظديدا فديمى ككزامة, يقح انتؿ خةنقرب فف  ريى راس ان يف   ط انظدكد انتركيى ان كريى ... 

 . 242ى  و تةريخ  , ص خة ر , فقدف ن فزيد  يمظر :
ؽ.ـ(  3588ؽ.ـ ( انط ) 5888ؽ. ـ (اك ) 5688( ان حر انظ رم انف دمو : يخدا فف )2)

,    ك يظتؿ فكةمى ف فى  و تةريخ خ د انرا ديف اذ ظدث   مى( 2888اك  1588أم ففتد )
دا تطكر ف ـ اذا اكت ؼ  كةف خ د انرا ديف  و هذا ان حر ا تلداـ انف ةدف كنكف نـ يخ

ا ت فةن ة  و خدايى ان حر اذ تـ ا ت فةن ة  و فمتحف  تقريخة .... ن فزيد يمظر: خة ر , فقدفى 
 .  231 -229 و تةريخ , ص 

( تؿ حمككر )ب( : يقح  و ظكض ظفريف , مقخت  ي  انخ ثى اوثةريى انيةخةميى , يقح   ط 3)
(  يرتفح خفقدار جحمككر )( ـ  ف تؿ حمككر )ا( كيتك ط خيف تؿ حمككر )ا( كتؿ 188خ د )

فتريف  ف األرانو انف ةكرة  ... ن فزيد يمظر : فةت كفكتك , كيف , "تؿ حمككر )أ,ب,ج(" , 
    ؛   ك و , هيدك , تقةرير ظفريف 27,   ص 2 -1, ج 48, فج :  1984ف  ى  كفر , 

نيتريكس   -ةككانتمقيخةت  و تؿ انكخى ت كؿ حمكر ت كؿ ظفيدات , هكري فة انيةخةف  دايد  -6-
 .  49, ص   1981, 
 .  27فةت كفكتك , تؿ حمككر , ص  (4)
 حر ان خيد :  فو م خى انط فك ح اوثرم انف فط ) تؿ ان خيد ( انكا ح  و  مكب ان راؽ  (5)

اطكار كهو طكر اريدك كطكر  لةر ظةج فظفد كراس  ىانط ارخ  ان حر  و انمةحريى  , يق ـ
ان فراف ,  رائد  ة ـ فظفد ,  ـ كدكر ان خيد انفتألر ... ن فزيد يمظر:ان فيى كطكر ان خيد انقدي

 لةر  حر ان خيد فف تؿ  يةش  و ظكض  د ظفريف , ر ةنى فة  تير غير فم كرة , ك يى 
 .  4, ص  2882اآلداب ,  ةف ى خدداد , 
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  ػػػط  (2)كتػػػؿ  خػػػةدة  (1)اذ ك ػػػفت انتمقيخػػػةت اوثةريػػػى  ػػػو فك ػػػح  كلػػػ  فػػػةفو
 . (3)فلةريةت انتو ت كد انط هذا ان حر خ ض ان

 قػػد  ثػػر   ػػط  لةريػػةت   ػػط  ػػطح تػػؿ اظفػػد  (4)كامتقػػةو انػػط  حػػر انكركػػةل
. افػػػػة  ػػػػو دكر  فػػػػدة  (6)ت ػػػػكد هػػػػذه انفلةريػػػػةت انػػػػط أكالػػػػر  حػػػػر انككػػػػةل (5)انظتػػػػك

                                                           
و كهك  كل  فةفو : اط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم يقح  فةؿ فمدن (1)

 ف ف تكل  طح األرض  (ـ5-ـ2فف ) كيرتفح ( ـ 188×ـ288اخ ةده )ف تطيؿ ان كؿ 
انف ةكرة ... ن فزيد يمظر : ك ةر , اكـر فظفد  خد , " لةر  حر ان خيد  و ان راؽ انقديـ" , 

 .  15,  ص  2 -1, ج 44, فج : 1986 - 1985ف  ى  كفر , 
ع انفك ح اوثرم انذم يقح  و ان ةمب ان ر و نم ر تؿ  خةدة : اط قت هذه انت فيى   ط رخك  (2)

( كـ  مكب  رؽ مةظيى ان  ديى كهك تؿ كخير انف ةظى ذك  كؿ خينكم 12ديةنط   ط خ د)
( ـ ... ن فزيد يمظر :  ة ـ , حخةح  خكد , "تقرير اكنو  ف 158( ـ ك رن  )198طكنى )

 .  32,  ص  2 -1, ج 48, فج :   1984تمقيخةت تؿ  خةدة" , ف  ى  كفر  , 
 . 15كةر ,  لةر  حر ان خيد , ص  (3)
 حر انكركةل : يأتو  حر انكركةل خ د  حر ان خيد  و انت   ؿ انتةريلو ك فو خةنكركةل  (4)

نظ كر  لةر  ديد  كؽ طخقى  لةر  , كذنؾ رةاكؿ ف  م خى انط فديمى انككةل اذ تـ انت رؼ   ي
, كي د كركةل انقديـ , انك يط , انفتألرا  ةـ ) ان ان خيد , ك د   ـ  حر انكركةل انط ث ث

و خيمفة انفتألر كان حر انذم ت ه ) مانق فةف األكؿ كانثةمو فف نفف ان حر انظ رم انف د
 فدة محر(  دا  حرا فتقةرب كاف فف اهـ فزاية هذاف ان حراف هك التراع انكتةخى ... ن فزيد 

 .  261 -268, صخة ر , فقدفى  و تةريخ  يمظر :
تؿ اظفد انظتك : اط قت   ط انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم تخ ا  (5)

ـ( يقح  و فمطقى ظفريف ... ن فزيد يمظر ,  كرم ةكف , ديترش , "تمقيخةت 588×ـ788)أخ ةده
, 48, فج : 1984" , ف  ى  كفر , 1979-1978 ف يى ان رؽ األنفةميى  و تؿ اظفد انظتك 

 . 58,  ص  2 -1ج
 .  58 كرم ةكف , تمقيخةت  ف يى ان رؽ , ص  (6)
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,   ط فخمػط  (2) قد تـ انك ؼ فف ل ؿ انخ ثةت اوثةريى   و فك ح  تؿ كخى (1)محر
 . (3)ان ةخح ن  كهك ذك  كؿ دائرم ي كد انط هذه انفترة   و اندكر

افػػػة  ػػػو  حػػػر   ػػػر ان ػػػ وت اك فػػػة يط ػػػؽ   يػػػ  ان حػػػر ان ػػػكفرم انقػػػديـ 
ى  ػػػد اثختػػػت انتمقيخػػػةت  ػػػو تػػػؿ اظفػػػد انظتػػػك   ػػػط ف ػػػتكطم (4)ؽ. ـ ( 2988-2378)

 . (5)حديرة ت كد انط هذا ان حر 
 
 

                                                           
دكر  فدة محر : كهك انطكر انثةمو فف اطكار ان حر ان خي  خةنكتةخو ت فيت  فألكذة فف  (1)

( في   فةنو  ر و كيش ... 15 فدة محر ) تؿ انمحر ( كهك فكنح اثرم حدير يخ د )
  .  278ن فزيد يمظر :  خة ر , فقدفى , ص 

ط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم يقح  و فمطقى انكخى انتو تخ د تؿ كخى : ا (2)
( كـ  ف مةظيى ان  ديى ي رم م ر ديةنط 12كـ  فةؿ  رؽ خدداد كخ د ) 118 ف خدداد ظكانو 

( كـ انط ان رؽ فم ة ... ن فزيد يمظر :  ك و , هيدك , "تؿ كخى تقرير اكنو  ف 4  ط خ دا )
, 48, فج :  1979ف" , ف  ى  كفر , اوثةريى انيةخةميى  و ظكض  د ظفريتمقيخةت انخ ثى 

 .  512,  ص  2-1ج
 ف انظف ى اوثةريى  و  2 ك و , هيدك , "انتمقيخةت انيةخةميى  و ظفريف كانتقرير اوكنو ر ـ   (3)

 .  48,  ص  2 -1, ج 48, فج :  1984تؿ انكخى كحمككر" , ف  ى  كفر , 
)    وت : انفترة خيف م ةيى ان قد ان خي  خةنكتةخو كظتط تأ يس اندكنى اوكديى حر   ر ان  (4)

) خكتر ,  خز , اكثك ادزارد , اداـ مك تةيف , ان رؽ األدمط انظنةرات انفخكرة , تر فى :  ةفر 
 ركف فف   ى(, كافتد خيف لف ى اك ارخ  65  يفةف , فطخ ى  ةف ى انفكحؿ , انفكحؿ , ص 

ـ ( كهك  حر ازدهةر ظنةرة خ د انرا ديف كمن  ة ك ةدت  ي   ان دى ؽ. 2988-2378)
( ,  279خة ر , فقدفى  و تةريخ  , ص ان كفريى , كيق ـ هذا ان حر انط ث ث اطكار ) 

كتفيز خةزدهةر ان فراف كات ةع فركزه كازدهرت انزرا ى كانت ةرة  ي  )  ك ى , اظفد , ظنةرة 
 (. 132, ص  1988ان كفرييف , دار انر يد , خدداد , كادم انرا ديف خيف ان ةفييف ك 

 . 58 كرم ةكف , تمقيخةت  ف يى , ص  (5)
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 (1)ؽ.ـ ( 2238-2317ؽ.ـ اك  2154-2334ك  ػػػػػػو ان حػػػػػػر اوكػػػػػػدم ) 
تكظيػػد ف ظػػـ  (2)ن خػػت فمطقػػى ديػػةنط دكرا ف فػػة ظيػػث ا ػػتطةع انف ػػؾ  ػػر كف اوكػػدم

دكؿ خ د انرا ديف نفف ظدكد دكنت  انفترافيى أذ كةمت  ية ػت  ت ػدؼ خةن ػيطرة   ػط 
نػفف انطخقػى  (4),  ظيث ك فت انتمقيخةت اوثةريى  و تؿ انفقداديػى(3) انطرؽ انت ةريى
 . (5)ظدات  كميى  ةئده ن ذا ان حرانثةنثى   ط ك 

 
 

                                                           
كافتةز ظكـ هذه اندكنى خةنرلةل  اكةد , ىهو اندكنى انتو م أت  و فديماندكنى اوكديى :   (1)

,  خة ركاألفةف كم ر انف ةرؼ ,  كتكنو انظكـ خ د  ر كف اوكدم مراـ  يف  ك ر ك و  رم ) 
( , ككةف ظ كر اوكديف   ط ف رح اوظداث ان ية و  386 -385, ص فقدفى  و تةريخ  

فقركمة فح ا ـ  ر كف اوكدم ) األظفد ,  ةفو   يد , انفدلؿ انط تةريخ ان راؽ انقديـ , ك يى 
 (.15, ص  2, ج 1982اآلداب ,  ةف ى خدداد , 

, اكؿ دكنى كخيرة  و ان راؽ انقديـيؤ س  ر كف األكدم : كهك اكؿ ز يـ  ةفو ا تطةع اف  (2)
كيمك( كف مةه ظر ية )انف ؾ انفكيف   -كهو اندكنى اوكديى  , ككةف ا ف   و ان دى اوكديى ) رك 

( اك )انرئيس انقكم (  ... ن فزيد يمظر : ف راف , فظفد خيكفو , تةريخ ان راؽ انقديـ , دار 
 . 125  -123ص ـ , 1998انف ر ى ان ةف يى , اإل كمدريى ,  

فظفد , رغد  خد انقةدر  خةس , ان حر األكدل  ف طيةت  انظنةريى كانفميى , ر ةنى  (3)
 .  17 -13, ص  1996فة  تير غير فم كرة , ك يى اآلداب ,  ةف ى خدداد , 

ديةنط  ىتؿ انفقداديى اط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم يقح هذا  و فظة ظ (4)
( ... ن فزيد يمظر: ـ5ـ(  كارتفة   )85× ـ128)  أخ ةدهؿ فديمى انفقداديى تخ ا  مد فدل

   ـ, 1984ان ةفرم , ظ يف   و ظفزة , "تؿ انفقداديى كأهفيت  انظنةريى" , ف  ى  كفر , 
 . 91,  ص   2 -1, ج 48فج : 

 .  91ان ةفرم , تؿ انفقداديى , ص  (5)
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اك فػػػػػة يط ػػػػػؽ  (1)ؽ. ـ (  2884- 2112ك ػػػػػو  حػػػػػر  ػػػػػ نى اكؿ انثةنثػػػػػى )
  ي ػػة ف ػػةزا  ان حػػر ان ػػكفرم انظػػديث  ػػد اثختػػت انفكت ػػفةت اوثةريػػى  ػػو فك ػػح تػػؿ 

 و طخقت  انثةنثى   ط ف خد زيمت  درامػ  خةنط  ػةت كانػدل ت كظ ػرت خقةيػة  (2)ظ كة
 .  (3)دكى  راخيف

اثختػػػػػػػت   (4)ؽ.ـ ( 1594-2884كاذا فػػػػػػػة امتق مػػػػػػػة ن  حػػػػػػػر انخػػػػػػػةخ و انقػػػػػػػديـ )
  ػػط ف فك ػػػى فػػف انقخػػػكر خ ةمخ ػػة  ػػػرار (5)انفكت ػػفةت اوثريػػى  ػػػو فك ػػح تػػػؿ انزاكيػػى 

                                                           
ؽ.ـ( كت د  2884 - 2114 نى انتو داـ ظكف ة فف )  حر   نى اكر انثةنثى : كهو ان  (1)

     الر   نى  كفريى تكنت ان  طى  و خ د انرا ديف , كام ةرت  و اونؼ انثةنث  خؿ انفي د 
 2112) ظةهر ,   تةر  فير , درا ى محكص ف فةريى غير فم كرة فف  حر اكر انثةنثى )

, ص  2887ى اآلداب ,  ةف ى خدداد , ؽ.ـ( , ر ةنى فة  تير غير فم كرة , ك ي 2884-
 يف , اخو  يف  - يف ,  ك -مفك ,  كنكو , افةر -( كظكف ة لف   ف كؾ كهـ اكر1-7

)انف فكرم ,  ةطفى  خةس   فةف , محكص ف فةريى غير فدرك ى فف  حر   نى اكر 
فم كرة , ان زل ان ةدس ( , ر ةنى فة  تير غير  \ TIMانثةنثى  و     ى انفتظؼ ان را و ) 

 (.   11 -18, ص  2888ك يى اآلداب ,  ةف ى خدداد , 
كـ انط  12تؿ ظ كة : اط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم يقح   ط خ د  (2)

ان مكب ان ر و فف  ريى ك ككؿ ان ديدة ... ن فزيد يمظر : م ـ ,  ةدؿ , "تؿ ظ كة" , ف  ى 
 . 428, ص  2 -1, ج 35: , فج 1979 كفر ,  

ظفزة , ظ يف   و , تقرير م ةئو  ف متةئج تمقيخةت انفك ـ انثةمو ن ةف ى انفكحؿ  و  (3)
, تقرير غير فم كر   ـ انتكثيؽ ان  فو , ان يئى ان ةفى  28/6/1979ظكض ظفريف تؿ ظ كة 

 . 12نألثةر كانتراث , ص 
نى اكر انثةنثى ك  نى خةخؿ   ط ان حر انكا ح فة خيف    ان حر انخةخ و انقديـ : يط ؽ (4)

ؽ.ـ( دافت زهةل أرخ ى  ركف كامت ت   ط 1594-2884األكنط كتأ يس اندكنى انك يى كهو ) 
يد انف ؾ انك و فر  يف األكؿ  ... ن فزيد يمظر : إ فة يؿ , لةند  ةنـ , محكص ف فةريى 

ى فة  تير غير فم كرة ت كؿ لطةب , ر ةن  -غير فم كرة فف ان  د انخةخ و انقديـ فمقط  ديةنط 
 .   28, ص  1998, ك يى اآلداب ,   ةف ى خدداد , 

تؿ انزاكيى اط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم يقح  و  ريى انزاكيى انتةخ ى  (5)
  = يةسنمةظيى ان  ديى  نةل لةمقيف كن ذا  فو خ ذا او ـ كن  ت فيى ثةميى كهك تؿ لنر ان
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كيق ػػػـ ان حػػػر انخػػػةخ و انقػػػديـ انػػػط  ػػػ نى ,  (1)كظ ػػػو كلػػػرز كدفػػػط كاكامػػػو  لةريػػػى 
ةت اوثريػػػى  ػػػو فك ػػػح  أخػػػك تر يػػػى  قػػػد ك ػػػفت انتمقيخػػػ (2)ؽ.ـ ( 1763-2825ور ػػػة)

هػو  ػ نى   افػة ان ػ نى انثةميػى . (4)  ػط ف ػتكطف ي ػكد انػط هػذا ان حػر (3)ان مكخو 
 قػػػػد اثخػػػػت انتمقيخػػػػةت اوثةريػػػػى  ػػػػو فك ػػػػح تػػػػؿ ,  (5)ـ (  ؽ. 1716- 2888ا ػػػػمكمة )

                                                                                                                                                                      

لنر انيةس انكا ح  و انزاكيى ان مكخيى اندرخيى فمى ... ن فزيد يمظر: انراكم ,  انط فقةـ م خى= 
 .   445, ص  2 -1, ج 35, فج :  1979مةظر , "تمقيخةت تؿ انزاكيى" , ف  ى  كفر , 

 .  445انراكم , تمقيخةت تؿ انزاكيى , ص  (1)
 و ور ة أرخ ى   ر ف كة    نى ور ة : كهو اظدل   وت ان حر انخةخ و انقديـ كظكـ  (2)

كةمت اخةف ظكـ انف كؾ األرخ ى األكائؿ فف   نى )اي ف( دكف هذه ان  نى  و ان  طةف كانقكل 
كنكف فمذ ظكـ ف ك ة انلةفس  ةفت خةنتك ح كانت ةظـ   ط ظ ةب فف كى )اي ف ( ... ن فزيد 

 يمظر : 
A. Poebel , The Second Dynasty of Isin According to A New King-Last 
Tablet , Chicago, 1955 , p.28 .    

 
تؿ أخك تر يى ان مكخو : تط ؽ هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم يقح  و ظكض ظفريف  (3)

هكتةر تقريخة .  6تقح  انقفى انرئي يى  و ان فةؿ ان ر و فف انتؿ ,  تخ ا انف ةظى انك يى ن فك ح 
ؾ , اطراؼ خدداد , تةريخ او تيطةف  و   كؿ ديةنط , تر فى ن فزيد يمظر : ادفمز , ركخرت فة

 .  518, ص  1984: حةنح اظفد ان  و كالركف , انف فح ان  فو ان را و , 
 .  518,  ص  اطراؼ خدداد ادفمز , (4)
  نى  ا مكمة :  فيت م خى انط فف كى ا مكمة كهو فف اندكي ت انف فى انتو  ةفت  و  (5)

انقديـ فف كى ) ا مكمة (  و األرانو انلحخى خيف م ر د  ى كم ر ديةنط ك فيت ان حر انخةخ و 
 م خى انط فركزهة ك ةحفت ة ا مكمة ... ن فزيد يمظر  :

M .Robert ; RJ. Whiting , Old Babylonian Letters From Tell Asmer , 
Chicago , 1987 , p.1 ؛     

؛ 24ص  ـ,1976نظريى ن طخة ى , خدداد, يـ , دار اخة ر , ط  , فقدفى  و آداب ان راؽ انقد  
ـ 1981, تر فى :   دم  ينو  خد انرزاؽ , خدداد ,  1اكيت ةيـ , خ د فة خيف انم ريف , ط

 .  442,  ص  1,ج
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ككػذنؾ  (2)  ط  ف ى فخةف فم ة انف ةخد كانقحكر انذم ت كد انط هذا ان حػر (1)ا فر
 . (3)لفة و تؿ

ي تفر فك ح ديةنط انظةنو خةنظ كر ل ؿ ان حػكر انتةريليػى كذنػؾ فػف لػ ؿ 
انف ػػػتكطمةت انتػػػو ظ ػػػرت  حػػػر ئػػػذ , كانتػػػو ر ػػػدت انتمقيخػػػةت اوثةريػػػى خةن ديػػػد فػػػف 
انفكا ػػػح انتػػػو فػػػف ل ن ػػػة تػػػـ اكت ػػػةؼ ان ديػػػد فػػػف انقطػػػح اوثةريػػػى كانتػػػو تخػػػرز أهفيػػػى 

ان حػػر انك ػػو اك ان را يػػى انقديفػػى , كفم ػػة ظنػػةرة ن  تكانيػػىانفك ػػح لػػ ؿ ان حػػكر انف
ك ػػػفت   (5) فػػػو تػػػؿ أخػػػك كخػػػكر (4)ؽ. ـ (  1175-1788ان حػػػر انخػػػةخ و انك ػػػيط  )

                                                           

( تؿ ا فر : هك فكنح انفديمى انقديفى )ا مكمة (  ةحفى انفف كى انذم  ر ت خ ذا او ـ 1)
في   فةؿ  رؽ  58ة كم ر د  ى غرخة كتقح اط نى   ط خ د كهو تقح فة خيف م ر ديةنط  ر 

 .  88خدداد ,  ... ن فزيد يمظر : ف يد , دار ةت  و تةريخ ديةنط , ص 
 . 88ف يد , دار ةت  و تةريخ ديةنط ,  ص  (2)
في  (  مكب  رؽ تؿ ا فر ,  12( افيةؿ  رؽ خدداد , ك )7تؿ لفة و : يقح   ط خ د ) (3)

( ك د ا تفرت انتمقيخةت  ي  ثفةمو فكا ـ فف   Tutubديمى انقديفى انف ةه )تكتب كهك فكنح انف
 ( ن فزيد يمظر :1938  - 1938) 

Frankfort , Henri , Sculpture Of The Third Millennium B.C From Tell 
Asmer And Khafajah ,  Chicago , 1939 .p.25.   

 و خةخؿ  انذم  ر ت خة ـ   نى خةخؿ انثةنثى ظكف ة  ان حر انك و : كهو ان  نى انظةكفى (4)
انكي ييف  ةلكا فف فمطقى انفرات األك ط انط خةخؿ كأ ةفكا ان  طى  و انخ د داـ ظكف ـ أرخ ى 

( ا ـ هؤول انقكـ ان دد فف انك فى انخةخ يى )ك ك( كانذم ت مو انقكة  1162 -1595 ركف ) 
خة ر , فقدفى  و  اونى انقكفو ن ك يف ... ن فزيد يمظر : كانخأس  كيت قد خةم ة فألكذة فف ا ـ

 .  494 – 493, ص تةريخ  
تؿ أخك كخكر : هو انت فيى انذم تط ؽ   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم يقطح  و فك ح  (5)

 .  488,  ص  ديةنط ... ن فزيد يمظر : ادفمز , اطراؼ خدداد ىفظة ظ
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ك قػد اكت ػفت انخ ثػةت اوثةريػى  ػو  . (1)ت ػكد ن ػذا ان حػر  ػدحثةريى   ط انتمقخةت او
 . (3)  ط  لةر ي كد انط هذا ان حر (2)تؿ كر ي ةه 

كانػذم افتػد مفػكذه انػط  (4)ؽ.ـ ( 744-911 ػكرم انظػديث )ر اوك و  ان حػ
 (6( )5)فمطقى ظكض ظفريف نتكػكف  ة ػدة ومطػ ؽ ظف ت ػـ ان  ػكريى نػد ان ي فػيف

  ػػػط ف خػػػد ا ػػػكرم  ػػػو هػػػذا  (7)اذا ك ػػػفت خ ثػػػى انتمقيػػػب ان را يػػػى  ػػػو تػػػؿ انظػػػداد (6)
 .(8)انفك ح

                                                           
 . 488, ص  اطراؼ خدداد ادفمز , (1)
تؿ كر ي ةه : هو ت ؾ انت فيى انتو اط قت   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم الذت ت فيت  فف  (2)

 .438,ص  انط ان رؽ فف انفك ح ... ن فزيد يمظر: ادفمز , اطراؼ خدداد ه مةة  ديفى تقح فخة ر 
 .  438, ص اطراؼ خدداد ادفمز , (3)
األ كرييف فخ دة كخيرا فف انقكة ان  كريى ان حر او كرم انظديث : كهك ان حر انذم خ ا خ   (4)

فكم ـ ذنؾ فف اف ي يطركا   ط ظيةة ان رؽ األدمط طكؿ ف ظـ انقركف انث ثى انتو داف ة هذا 
ان حر كككمكا إفخراطكريى كخرل كةمت اكخر كاك ح فة فر خمة فف اإلفخراطكريةت  و تةريخ ان راؽ 

خة ر , فقدفى  و تةريخ   كف ... ن فزيد يمظر :كتةريخ ان رؽ انقديـ كدافت فدة ظكف ـ ث ث  ر 
 .548 -547, ص

انظيةنو ,  يظةل فكند   و , انكاح  لةريى فف فكا ح ظكض ظفريف فف ان حر انخةخ و انقديـ  (5)
انقديـ )درا ى  ميى ظنةريى ( , ر ةنى فة  تير غير فم كرة ,  ةف ى خدداد , ك يى اآلداب , 

 .  47, ص  2886
و كاـ انذيف  كمكا  و خ د  ي ـ   و ان  ى ان مكخيى اندرخيى فف ايراف , أم ان ي فيف :هو ا (6)

أم ام ة تظةذم خ د  كفر كاكد  فف   ى ان رؽ , اذ اط ؽ ان ي فيف   ط خ دهـ ا ـ 
 )اي فيتك( كف م ة ارض انرب اك اون  .. ن فزيد يمظر : 

  T.Potts ,The Archaeology Of Elam , Cambridge ,1999 , p. 1 .   
تؿ انظداد : اط ؽ هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم كهك اظدل ت كؿ خرداف  و ظكض  (7)

ظفريف ... ن فزيد يمظر :   يكم , مةئؿ ظمكف , ت كؿ : خرداف . ان يب . ظداد , ف  ى  كفر , 
 .  65,  ص 2 -1, ج 48, فج : 1984

,  2 -1, ج37, فج :  1981ى  كفر, ر يد ,  كزم , "مص ف كو فف تؿ ظداد" , ف   (8)
 .  72ص 
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انخ ثػػػػةت   قػػػػد ك ػػػػفت (1)ؽ.ـ ( 612-911ك ػػػػو ان حػػػػر انخػػػػةخ و انظػػػػديث ) 
أينػػة   ػػط  (4), ك ػػو  تػػؿ أخػػك كخػػكر (3)  ػػط  ػػدح  (2)اوثةريػػى ان را يػػى  ػػو تػػؿ ف يػػد

ا تحػػػر ك ػػػكد  (6), كأينػػػة  ت ػػػكؿ لطػػػةب (5)ت ػػػكد انػػػط هػػػذا ان حػػػر  ف دميػػػى   ػػػظيى
 .(7)انفل فةت اوثةريى   ط  طكظ ة  و أدكار هذا ان حر 

 
خقػط  ؽ. ـ(  331 - 558) كاذا فة امتق مة انط  ترات اوظت ؿ األ مخو ن  ػراؽ

ي ػد تػؿ  (8)فك ح ديةنط   ط  ةمب فف األهفيى ,  فو  ترة اوظت ؿ اولفيمو ن  راؽ 

                                                           
 539  -626ان حر انخةخ و انظديث : كهك الر   كد دكنى خةخؿ داـ زهةل انقرف انكاظد ) (1)

 .681, ص و تةريخ , فقدفىرم ا كر خةميخةؿ ... ن فزيد يمظر: خة رؽ.ـ( ظكـ  ي  انف ؾ او ك 
 ح اوثرم انذم كرد   ط لةرطى ان يش تؿ ف يد : هو انت فيى انذم تط ؽ   ط رخكع انفك  (2)

 .431 , ص خة ـ تؿ  ةفد ن فزيد يمظر : ادفمز, اطراؼ خدداد 4\1األفريكو 
 . 431,ص  ادفمز , اطراؼ خدداد (3)
هو ت ؾ انت فيى انتو تط ح   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم يقح  و ظكض تؿ أخك كخكر :  (4)

 .  432, ص فزيد يمظر : ادفمز , اطراؼ خدداد... ن  ـ(4,5× ـ128) ظفريف  تخ ا ف ةظت 
 .  432, ص اطراؼ خدداد ادفمز , (5)
ت  تدطو  13اط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفكا ح اوثريى انتو يخ ا  دهة ت كؿ لطةب :  (6)

 .  454ـ(   ط األ ؿ . ن فزيد يمظر : ادفمز , اطراؼ خدداد,  ص 758×758ف ةظى اخ ةدهة )
 .  454ص ,  اطراؼ خددادادفمز ,  (7)
اولفميميف : هـ ا كاـ  ةر يى كةمكا  و خدايى افرهـ تةخ يف انط ف كؾ انفيذييف انذيف ظكفكا  (8)

 و  فةؿ ايراف ك د ثةر ز يـ اولفيميف ككرش   ي ـ كا تطةع فف  تح خ د انفيذييف ككةمت 
ؽ.ـ(  539خةخؿ  مى ) خ د خةخؿ  و ت ؾ انفترة  و ن ؼ  تك   ككرش خظف ى   كريى كدلؿ

ؽ.ـ ( ... ن فزيد  331 -558خف ة دة اني كد , كدافت ظكـ ا ره  كرش  رميف فف انزفف فف )
 يمظر :

Basmachi , Faraj , TREASURES OF THE IRAQ MUSEUM, Baghdad- 
Iraq , 1975 , p.51.  
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فػػف انفكا ػػح انتػػو  ثػػر  ي ػػة   ػػط اخميػػى  ك نقػػط اثريػػى ت ػػكد   (1)تػػؿ أخػػك ا ػػ كد انثػػةمو
 .(2)ختةريل ة ن ذه انفترة 

 , (3)ؽ. ـ (   139-312ككذنؾ انظةؿ   و  ترة اوظت ؿ ان  ك و ن  راؽ ) 
 
 

 .(5) قد  ثر   ط نقط اثريى ت كد ن ذه  انفترة   (4)يخرز دكر ت كؿ فظي ف 
فػػف نػػفف انفكا ػػح  (2)كػػةف فك ػػح ت ػػكؿ انلخػػةرم (1)ك ػػو   تػػرة اوظػػت ؿ انفرثػػو

 . (3) و ديةنط ظيث  ثر   ط ك ر  لةريى ك رار ت كد ن ذه انفترة 

                                                                                                                                                                      

ايراف  -نيفف ا  - كرية   - لرم , اظفد , دار ةت  و تةريخ ان رؽ انقديـ فحر كان راؽ 
, ص  1963, فطخ ى اوم  ك انفحريى  , انقةهرة ,   2فلتةرات فف انكثةئؽ انتةريليى , ط

225 . 
تؿ أخك ا  كد انثةمو: اط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم يقح  و ان ةمب  (1)

ؿ  ف األرانو اوي ر نم ر ديةنط  مكب  رؽ  ريى انزكايى كانفك ح   ط  كؿ خينكم يرتفح انت
ـ ... ن فزيد يمظر:   و ,  خد انرظفف فظفد , "تؿ أخك   كد انثةمو انفك ـ  2,5انف ةكرة 

,  2 -1, ج 35, فج :  1979األكؿ ا ت راض متةئج انتمقيب  و هذا انفك ح" , ف  ى  كفر , 
 . 543ص 

 . 544  و , تؿ أخك   كد انثةمو , ص  (2)
م خى انط   ك س األكؿ    ةئد انفمطقى ان ر يى  و زفف  ان  ك يكف :  فك خ ذا او ـ  (3)

او كمدر انكخير اذ أ س هذا انقةئد دكنت  خ د ك ةة او كمدر كاتلذ فف   ك يى  ةحفى ن  ) تؿ 
 ؽ. ـ ( .. ن فزيد يمظر :  139 -312 فر ظةنية ( كظكفكا ان راؽ فف )

Basmachi , TREASURES OF THE IRAQ , p 53 . 
ت كؿ تككف  ث ثىظي ف : تط ؽ  انت فيى   ط رخكع انفكا ح اوثريى انذم يخ ا  ددهة ت كؿ ف (4)

,   و ان فةؿ  كيك د تؿ  مكخو كاظد  ... ن فزيد يمظر , ادفمز , اطراؼ خدداد فم ةاثميف 
 .  488ص

 .488, ص ادفز,  اطراؼ خدداد (5)
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 خػػؿ انفػػػتح اإل ػػػ فو      ت وت كاوظػػت ؿ ان ة ػػػةمو  ػػو ان ػػػراؽ هػػػك الػػر اوظػػػ
   (4)ـ(227-637) 
 

  ػط  خػر كاظػد ي ػكد انػط   ػد اوظػت ؿ ان ة ػةمو انػذم  (5) قد  ثر  و تؿ أخػك  ة ػـ
.  (1)ان ػػةنؼ انػػذكر   ػػو انقخػػر انف مػػو ك ػػدت  ػػرؼ فػػف لػػ ؿ انقط ػػى انمقديػػى انػػذم 

 .  (3)ط انزمدافي كد انط هذه انفترة ي ف (2) ن   ف ك كد فخمط  و فمطقى   رخةف

                                                                                                                                                                      
( ؽ.ـ 258 و  فةؿ خ د ايراف  مى )انفرثيكف : هـ ا كاـ يمظدركف فف او كاـ اوريى ظ ركا  (1)

كتفكمكا فف تأ يس دكنى خ د فظةرخى ان  ك ييف ككةف فؤ   ة  دكنت ـ ار ةؽ دل كا انط ان راؽ 
ـ(... ن فزيد يمظر : خحف   226ؽ.ـ( اذ لنح ان راؽ انط  يطرت ـ ظتط  مى ) 139 مى )

ـ , 1972  /ق 1392داد ,  و ,  رج , كمكز انفتظؼ ان را و , فديريى اوثةر ان ةفى  , خد
 .  67ص 

ت كؿ انلخةرم : اط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفكا ح اوثريى انذم تقح غرب فركز مةظيى  (2)
ان  ديى كهو انتو تقح  و انطرؼ ان ر و فف ظكض ظفريف تخ د انط ان رؽ فف م ر ديةنط 

ن فزيد يمظر : داكد ,  ةنؿ كـ , ك فيت خ ذا او ـ م خى انط  ريى ف ةكرة ن ة ...  18خف ة ى 
  ,  1979فظ ـك , "ف فك ى ت كؿ انلخةرم  و انطرؼ ان ر و فف انظكض" , ف  ى  كفر,  

 . 595,  ص  2 -1, ج 35فج : 
 .  596داكد , ف فك ى ت كؿ انلخةرم ,  ص  (3)
ر ان ة ةميف :   فكا خ ذا او ـ م خى انط فؤ   ة ارد ير خف خةخةف خف  ة ةف  مدفة ثة (4)

  ط انف ؾ انفرثو ارطةف انلةفس كتفكف فف نـ خقيى اوفرال انفرس انط   طةت   ة تظكذ   ط 
خ د  ةرس كخ د  متيف  يطر   ط ان راؽ ك  ؿ طي فكف ان ةحفى ان تكيى ن دكنى , كاتلذكا 

 ,  ركى انت ةرة 2انزراد تيى ديمة ر فية  ... ن فزيد يمظر : خة ر , ط  , خةخؿ انك داميى , ط 
؛  ريؼ , اظفد , انفك ح ان درا و ن  راؽ كاثره  و  49, ص  1955ن طخة ى , ان راؽ , 

 .264,  ص  2تةريل  ان ةـ ظتط انفتح اإل  فو , فطخ ى  فيؽ ,  خدداد , ج
ـ  158تؿ أخك  ة ـ : اط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم يقح   ط خ د  (5)

يى ان ةفى  و ليط  ة ـ , ك كؿ انتؿ  دائرم فمتظـ تقريخة يخ ا غرخو ظفريةت انخ ثى انفرم 
ـ  ف األرانو انزرا يى ظةنية ... ن فزيد يمظر : انك ةر ,  كاد  خد انكريـ ,  2,5ارتفة   

 .  55,  ص  2 -1, ج 48, فج :  1984"تمقيخةت تؿ أخك   ةؼ" , ف  ى  كفر , 
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 ساانةاإلسااالمي حتااى ااااالن الةماوريااة العراقيااة العصاار ماان   ثانيااا : تاااريخ ديااالى
 م(8591)

دل ػػت فمطقػػى ديػػةنط تظػػت نػػكال اندكنػػى ان رخيػػى اإل ػػ فيى خ ػػد انظػػةؽ ان زيفػػى 
  مػػػد  دلػػػكؿ ان يػػػكش  (ـ661-632/ق48-11)خةن ة ػػػةمييف  ػػػو ان حػػػر انرا ػػػدم 

(   ػػو زفػػف انل يفػػى انثػػةمو  فػػر خػػف انلطػػةب ) رنػػو اهلل  مػػ ان رخيػػى نتظريػػر ان ػػراؽ

                                                                                                                                                                      
  . 55انك ةر , تمقيخةت تؿ أخك   ةؼ , ص   (1)
ديةنط, كتتككف فف فقط يف )  ر( كت مو  ى  رخةف: كهو فركز  نةل انفقداديى  و فظة ظ (2)

فديمى ك )خةف ( ت مو انفظة ظ أم فظة ظ انفديمى . افة فظ ت ة   و انرفةديى , انم ة ير , 
زيد انظداظدة , انق  ى , انكراد , انفحةنيخ , ان ة فيى , انظو ان حرم , انفظطى  كان زيرة : ن ف

, فطخ ى األ يةؿ , خدداد ,  2يمظر : خةخةف ,  فةؿ , أحكؿ أ فةل انفدف كانفكا ح ان را يى , ط
؛ خ يـ , فؤيد ك  يؿ , هةدم ك  ن و ,   ؿ , اندنيؿ اإلدارم  185,  ص  1, ج 1987

,  1,ج  1898 -1989,  ان  كريى ان را يى كزارة انظكـ انفظ و ,  1ن  ف كريى ان را يى , ط
 . 338ص 

, ة ان ة ةميى كي تقد ام    ف كخيرانزمداف : كهك خمةل كخير ف تطيؿ ان كؿ , ي كد انط انفتر  (3)
  ط ظد فة ركاه اظد كخةر انفمطقى ام  ينـ فدلؿ  كففر  و انك ط كتتكزع انظ رات   ط 
ان ةمخيف   ط هيئى مظةـ ان  كف , كظةنية هك تؿ ف تطيؿ ان كؿ , ن  أخراج محؼ دائري  

ز ت   ط األركةف اورخ ى ك  ط طكؿ ان دراف أينة فف  فيح ان  ةت كظةنية يراهة انمةظر تك 
,  ريى  ام ة  خةرة  ف كت ى خمةئيى و تظتكم   ط أم فدلؿ ... زيةرة انخةظث انط فك ح انزمداف

 ( .1يمظر)نكح :  2817|7|25 نةل انفقداديى  و تةريخ  اندكوب ,
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ات  ػػػػكا انػػػػط  (1)هػػػػػ(  خ ػػػػد امتحػػػػةر ان ػػػػرب انف ػػػػ فيف  ػػػػو ف ركػػػػى انقةد ػػػػيى 13-23)
  (3)كفف ثـ انط انم ركاف ,  (2)انظيرة

انكا  ى  مكب   رخةف  كفم ػة   (1)كفم ة انط اند كرة  , (4)كخ دهة انط   كول 
. كأينة  و ل  ى اوفةـ   ػو خػف اخػو (2)ي ة ف رك    كول انط   كول انذم ظدثت  

                                                           
خقيةدة   د خف اخو  انف  فيف ف ركى انكخرل انذم ك  ت خيف ان ربف ركى انقةد يى : هو ان  (1)

  مىانلةف ى   ر ن   رة , انفكا ؽ   مىك ةص كانفرس خقيةدة ر تـ  و   ر فظـر فف ان
انف  فيف ان رب   ط انفرس . )انخ ذرم ,  ان رب  تفةئى ك خ ى كث ثكف ن في د كامتحر  ي ة

هػ( ,  تكح انخ داف , تظقيؽ :  خد اهلل اميس  279) ت : اخو ان خةس اظفد خف يظيط خف  ةخر 
(  . ك   ت  و انتةريخ  251,  ص   1, ج1988انطخةع , دار كفكتخى ان  ؿ , خيركت ,   

محرا كخيرا ن ف  فيف )  طقكش , فظفد   يؿ , تةريخ انل فةل انرا ديف انفتكظةت كاإلم ةزات 
 ( .  193 , ص 2883, دار انمفةئس ,  1ان ية يى , ط

انظيرة :  كهو فمطقى تخ د ث ث افيةؿ  ف انكك ى ,   ط فكنح يقةؿ ن  انم ؼ , يركي ة  (2)
م ر كة ر , كهك فة ي فط م ر انظيرة , كهو فك ح  ديـ تظتكم   ط  دة اديرة)ان  و : حةنح 

داب , اظفد , فديمى انظيرة  درا ى طخكغرا يى ف تمدة   ط انفحةدر األدخيى , ف  ى ك يى اآل
(, ك كم ة انف كؾ نطيب هكائ ة  ك فيت انظيرة وف تخ ة 13 -12, ص  1962 ةف ى خدداد , 

نفة  ةر انط فكن  ة الطأ انطريؽ كتظير )اخف انفقي  , أخك  خد اهلل اظفد خف فظفد خف إ ظةؽ 
,  ةنـ انكتب ,  1هػ (  , انخ داف ,  تظقيؽ : يك ؼ ان ةدم ,   ط 365ان فذامو ) ت : 

 ( 216, ص  1996كت , خير 
حديرة تقح  رؽ  خدداد , كن ة م ر   يؿ ت رم  يى انفراكب ان ظةـ  ى( انم ركاف : فديم3)

يمخ ث فف  خةؿ ارفيم  كي تفد فف انقكاطيؿ  ةذا حةر خخةب ك رل  فو انم ركاف ... ن فزيد 
, انركض  هػ (988يمظر : انظفيرم , أخك  خد اهلل فظفد خف  خد اهلل خف  خد انفم ـ )ت:

  ى مةحر ن ثقة ى , خيركت , انف طةر  و لخر األ طةر ,  تظقيؽ : اظ ةف  خةس , فؤ 
 .  582, ص 1988

ط كج فف ط ة يج ان كاد )حفو  كهو اظدل مكاظو فظة ظى ديةنط ظةنية ,  (   كول : 4)
,  (  739انديف ,  خد انفؤفف خف  خد انظؽ اخف  فةئؿ انقطخ و انخددادم انظمخ و ) ت : 

,  1هػ , ج 1412, دار ان يؿ , خيركت ,  1فراحد اوط ع   ط أ فةل األفكمى كانخقةع , ط
(  و طريؽ لر ةف خيم ة كخيف لةمقيف  خح  را خ , كخ ة ظدثت انكا  ى انف  كرة   ط  343ص
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 ػػػػو فمطقػػػػى  (ـ657/ق38)  ػػػػمى (3)ان ػػػػ ـ ( ظػػػػدثت كا  ػػػػى انم ػػػػركاف   طةنػػػػب )  يػػػػ
 انم ركاف . 

ـ( ات ػػػػفت انف  كفػػػػةت  ػػػػف 758_662/ق132_41ك ػػػػو ان حػػػػر اوفػػػػكم )
ائؿ  م ة فػح   ػى ف كانفؤرليف األك ي دا مظرا نمدرة فحةدر انخ داميفمطقى ديةنط خةنق ى  

انتمقيخػػػةت اوثةريػػػى  ي ػػػة .  يػػػرل اظػػػد انفػػػؤرليف اف ان يػػػكش انفةتظػػػى  ػػػو هػػػذا ان حػػػر 

                                                                                                                                                                      

         نفة أك ح خ ـ انف  فيف  هػ   ة تخةظ ـ انف  فيف   فيت   كول انك ي ى 16انفرس  مى 
 . ( 156,  ص  2, ف  ـ انخ داف ,جانظفكم )
اند كرة  : كهو فمطقى  ديفى خ ة فمةزؿ انف كؾ فف انفرس كاخميى   يخى كاثةر  ديفى كفم ة  (1)

هػ( ,  انف ةنؾ كانففةنؾ  388انط   كول  ت   را خ )ان زيزم , انظ ف خف اظفد انف  و ) ت: 
(,  كهو فديمى حديرة خ ة مليؿ 115, ص اك انكتةب ان زيزم ,  فح كت  يؽ : تي ير ل ؼ 

كزرع كهو  ةفرة كخلةر  ة ظحف فف طيف دال ى  ةرغ كيقةؿ اف انف ؾ كةف يقيـ خ ة خ ض 
 قيؿ خذنؾ د كرة انف ؾ  )اودري و , فظفد خف فظفد خف  خد اهلل خف ادريس   مى حكؿ ان

,  1لتراؽ او ةؽ , طهػ( , مزهى انف تةؽ  و ا 568انظ مو انطةنخو انف ركؼ خةن ريؼ )ت: 
 .(  669, ص  2هػ ,  ج1489 ةنـ انكتب , خيركت , 

ف ركى   كول : هو ت ؾ ان ركى انتو ك ت خيف ان رب كانفرس  و   كول  و ظكض ديةنط  (2)
  ر ن   رة ك يؿ  مى ت  ى   ر ن   رة , كامتحر  ي ة ان رب  ى خ   مى رب لةمقيف  كةمت 

ف ليةط : أخك  فرك ل يفى خف ليةط خف ل يفى ان يخةمو ان حفرم انف  فيف . ن فزيد يمظر : خ
, فؤ  ى  2هػ (, تةريخ ل يفى خف ليةط , تح: اكـر نيةل ان فرم , ط248انخحرم )ت : 

 .   126, ص  1هػ , ج1397انر ةنى , خيركت , 
   يك  ى انم ركاف  : كهو انف ركى انتو ظدثت خيف افير انفؤفميف   و خف اخو طةنب )  (3)

ان  ـ ( كخيف انلكارج   يى  و فمطقى انم ركاف  ركخ ـ انف  فيف كامتحركا , ككةف  دد انلكارج 
هػ ( , انف ر ى  277ت : اونؼ )انف كم , ي قكب خف  فيةف خف  كاف انفةر و )  ىارخ 

,  3,  ج 1981, فؤ  ى انر ةنى , خيركت ,  2, تظقيؽ : اكـر نيةل ان فرم ,  طكانتةريخ
(   قتؿ راس انلكارج   خد اهلل خف كهب ان خةئو )انذهخو :   فس انديف أخك  خداهلل  315ص 

هػ( , ان خر  و لخر فف غخر , تظقيؽ : فظفد  748فظفد خف اظفد خف  ثفةف خف  ةيفةز)ت:
 .(  32,  ص  1ان  يد خف خ يكمو زغ كؿ , دار انكتب ان  فيى , خيركت , ج
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ديػػةنط انػػط  ىامط قػػت فػػف انخحػػرة كانكك ػػى  ػػ كت انطريػػؽ انفػػةر خفمطقػػى فظة ظػػ تػػوان
 .   (0) لرا ةف كفة كرال انم ر كخقيى األ ةنيـ ان ر يى

انػػػػذم  امط قػػػػت  ـ(1258-749/ق 656-132)افػػػػة  ػػػػو ان حػػػػر ان خة ػػػػو 
 ػػةف   قػػد  ػػ كت ان يػػكش ان خة ػػيى  هػػذا انطريػػؽ اثمػػةل تقػػدف ة مظػػك اد كتػػ   فػػف  لر 

. ك ػػد ك ػػفت انتمقيخػػةت اوثةريػػى   ػػو  (2)ارض ان ػػراؽ ككةمػػت ت ػػفط خطريػػؽ لرا ػػةف 
  (4)انػػػذم ر ظػػػ  اآلثػػػةرييف امػػػ  ي ػػػكد انػػػط ان حػػػر ان خة ػػػو انفتػػػألر  (3)تػػػؿ انف  ػػػط 

ي ػػػكداف انػػػط ان حػػػر   ظيػػػث ك ػػػد  خػػػر ر  ػػػيف حػػػةنظيف (5)ؿ ككػػػذنؾ تػػػؿ مخػػػو إ ػػػفة ي
    . (6)لر أان خة و انفت

  ػػػمى كخ ػػػدهة اظتػػػؿ ان ػػػراؽ   ػػػط يػػػد انفدػػػكؿ . (7)ككػػػذنؾ اوفػػػةـ أخػػػك ادريػػػس 
       , كفػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـ احػػػػػػػػػػػخح   ػػػػػػػػػػزلان فػػػػػػػػػػػف اإلفخراطكريػػػػػػػػػػى اوي لةميػػػػػػػػػػػى  ـ(1258/ق656)
ث ا ػػػػػةنيـ ككةمػػػػػت ك ي ػػػػػة   ػػػػػـ ان ػػػػػراؽ انػػػػػط ثػػػػػ ( 8)ـ( 1335-1258/ق656-736)

                                                           

 .  39ف يد , تةريخ ديةنط , ص  (1)
  ,, احدار ف  س فظة ظى ديةنط اندزم ,فظفكد ف كد ,  ديةنط فديمى انخرتقةؿ كانر ةؿ  (2)

 . 12ص 
ـ  488×288تؿ انف  ط : اط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم تخ ا أخ ةده  (3)

اطراؼ  نكف انخ ةتيف انذم ظكؿ انفك ح  ة دت   ط انفخةندى  و ظ فى .ن فزيد يمظر : ادفمز ,
 . 424,  ص خدداد

 424,  اطراؼ خدداد ادفمز , (4)
 ىاط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثرم انذم يك د  و فظة ظتؿ مخو إ فة يؿ :  (5)

ر  يف حةنظيف ك خكر ظديثى ...  ن فزيد يمظر: ادفمز , اطراؼ ن يف ديةنط انذم يظتكم   ط  خر 
 . 422, ص  خدداد
 .422دداد , ص ادفمز , اطراؼ خ ((6
افةـ أخك ادريس : اط قت هذه انت فيى   ط رخكع انفك ح اوثةرم انذم يفثؿ  ف فقخره ظديثى  (7)

 .  432, ص تظيط خنريح كخير ف ـ , ن فزيد يمظر ادفمز, اطراؼ خدداد
اندكنى اويلةميى : تأ  ت  خ د اظت ؿ خدداد   ط يد هكوكك  قةفت خإح ح فة لرخى  (8)

خدداد , ك د أ ةدكا ثركة ان راؽ انط  ةنف ة ... ن فزيد يمظر : انر ة و , خد انخة ط  هكوكك  و
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-748) (1)ان  ئػػػػػػػػرم  ػػػػػػػػدان  تػػػػػػػػ هفمطقػػػػػػػػى ديػػػػػػػػةنط تةخ ػػػػػػػػى انػػػػػػػػط إ  ػػػػػػػػيـ ان ػػػػػػػػراؽ , ك 
كهػػػػك افتػػػػداد ن  حػػػػر اوي لػػػػةمو  ثػػػػـ ظػػػػدثت اونػػػػطراخةت  ـ(1411-1339/ق814

 ـ(1467-1418/ق872_814) كدلػؿ ان ػراؽ تظػت  ػيطرة  دكنػى انلػركؼ األ ػػكد
 .(2) ـ(1588-1467/ق914-872) كفف ثـ األخيض

-1588/ق941-914انحػػػفكم )  ػػػة نػػػـ تػػػدـ طػػػكي   قػػػد  ػػػةل اوظػػػت ؿكنكم 
ـ( 1534 /ق941)  ػمىان ثفػةمو  , كخ دهة دلؿ ان راؽ تظت اوظػت ؿ( 3)ـ( 1534

 .(4)نيككف ان راؽ  زلان فف اإلفخراطكريى ان ثفةميى 

                                                                                                                                                                      

فحطفط ف يد , "فف  كامب انظيةة او تحةديى نخدداد اثمةل  يطرة انفدكؿ اوي لةميف" , ف  ى 
 . 71, ص  8, فج :   38, ع  2813 ر فف رأل  , 

اك   ير (, كي فكف أينة )اوي كةميكف (   ان  ئرييف : ير ح ا ف ـ انط  خي ى  )  ئر (1)
م خ  انط اي كةف انذم كةف ز يـ هذه انقخي ى , كهـ فف احؿ فدكنو  كمكا كادم م ر اكمف 

خ ى األفةمى  , فحر ,  خفمدكنية ... ن فزيد يمظر : طرطكر ,   خةف , اندكنى ان  ئريى , فط
 .  7 , ص 1978

فة   ةئر  ةلت فف ترك تةف اندرخيى ك فك خ ذا او ـ دكنى انلركؼ األ كد كاألخيض : ه (2)
م ختة و تمةهـ لر ةف  كد كخيض , ك د اظت كا ان راؽ خ د ان  ئريف كنـ ي تفرك طكي   خ دهـ 

, ان راؽ  ديفة  خد انرزاؽ انظ يمو ,  دلؿ ان راؽ تظت اوظت ؿ انحفكم ... ن فزيد يمظر :
 .  294, ص  1958,  , فطخ ى ان ر ةف , حيدا 3كظديثة , ط

  . 
ق( , افة اندكنى 735  -ق658انحفكييف : يمتفكف انط ان يخ حفو انديف اوردخي و  )  (3)

انحفكيى  ةف فؤ   ة ان ةه إ فة يؿ   و تخريز , كأكؿ فة  ةـ خ  هك ا  ف فذهخ  كهك 
ان ة  و ,  خد األفةفيى اوثمو   ريى كافر خم ر انت ريح  و فمطقى ظكفى  ... ن فزيد يمظر : 

,  فكتخى اوفةـ انخلةرم , اإل فة ي يى ,  1ان زيز خف حةنح انفظفكد ,  كدة انحفكيف , ط
 . 18 -7, ص  2887فحر , 

  ,  18, ج 1985( ان ةخد , حةنح فظفد , "انمظةـ اإلدارم" ,  ظنةرة ان راؽ , خدداد , 4)
ان راؽ انظديث , تر: فظفر  ,  تيفف هف  و , أرخ ى  ركف فف تةريخ؛ نكتكريؾ  16 -7ص 
 . 44, ص 1985خدداد ,  , فطخ ى اركةف ,  6, طانليةط
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غيػر  , (1)ـ( 1623 /ق1833)  ػمىكت رنت خ دهة  خدداد ن دزك انحػفكم  
ـ(  كا ػتفرت ظتػط 1638 /ق1848)  ػمىدكا ان يطرة   ط ان ػراؽ اف ان ثفةمييف أ ة

. ك ػػػو ان حػػػر ان ثفػػػةمو انفتػػػألر كةمػػػت أرانػػػو ديػػػةنط (2)ـ( 1918-ق1337)  ػػػمى
-ق 1223) ػػػػمىتةخ ػػػػى انػػػػط كويػػػػى خدػػػػداد  يفػػػػة خ ػػػػد  ػػػػةـ ان ػػػػ طيف ان ثفػػػػةمييف  ػػػػو 

 ػػة انتػػو  ـ(  خ ػػدة إحػػ ظةت انتػػو  ػػر ت ل ن ػػة اندكنػػى  فيػػح أمظفت ػػة ك كاميم1888
ت تفػػد   ػػط انػػػمظـ كانقػػكاميف اوكرخيػػػى تظكنػػت   ي ػػة اندكنػػػى ان ثفةميػػى فػػػف دكنػػى ت ػػػيش 

.  افػػة  ػػو  ػػمى (3)انقػػركف انك ػػطط انػػط دكنػػى ظديثػػى ن ػػة د ػػتكر ك ػػكاميف ت ػػير   ي ػػة 
ـ(   ةفت ان  طى ان ثفةميى  و ان راؽ ختطخيػؽ انت ػري ةت انحػةدرة فػف فركػز 1839)

ـ( نتمظػػػيـ  ف يػػػى 1846-ق 1263ك ػػػد حػػػدر  ػػػةمكف انكويػػػةت) ,(4)اندكنػػػى ان ثفةميػػػى 
 .   (5)ا تراؾ األهةنو  و إدارة أفكر انخ د خةنت ةكف فح ان  طةت انظةكفى 

 و ان راؽ  ػو   ػد   (ـ1864 -ق 1281)  مىك د تطكر مظةـ انكويةت  و 
انػػػػذم ت خػػػػر  (6)ـ ( 1872 - 1869/ق 1289-1286كانػػػػو ان ػػػػراؽ فػػػػدظت خة ػػػػة )

                                                           
 .  77 ركف , ص  ىنكتكريؾ , ارخ  ((1

 .  93نكتكريؾ , أرخ ى  ركف , ص  (2)
 1ـ , فكتخى  دمةف , ط 1918 -هػ1258 خد اهلل , ايمةس   دم , تةريخ ان راؽ انظديث  (3)  

 . 422, ص  2814, خدداد , 
, 1983فدم ن طخة ى , ان  يفةميى , ظخيب , كةظـ , نفظةت فف  راؽ انقرف ان  ريف , ظ  (4)

 . 72ص 
مكار ,  خد ان زيز   يفةف , تةريخ ان راؽ انظديث فف م ةيى ظكـ داكد خة ة انط م ةيى ظكـ  (5)

 .  356, ص  2813فدظت خة ة , كزارة انثقة ى , 
ـ ( ككةف كاندة انظةج 1822 -هػ1238  ر حفر) فدظت خة ة : كند  و ا تةمخكؿ  و   (6)

ظة ظ فظفد ا رؼ ككةف اخكة  ةنفة ديمية , ك د  فةه اظفد  فيؽ ,  درس فخةدل اوم ةل كانلط 
  فةف , انديكامو , كخ د تلر   فف انديكاف ان ةيفكمو  فو ب ) فدظت (... ن فزيد يمظر : 

ـ , 1872  -هػ1869ـ  1289  -هػ 1268فدظت خة ة  فظفد  حفكر , ان راؽ  و   د
 .  65, ص  2818فطخ ى   فر ان حةفو , خدداد , 
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اإلحػػ ظيى   تػػ ,  ك ةمػػب فػػف لط (1)  مقطػػى انتظػػكؿ  ػػو تػػةريخ ان ػػراؽ انظػػديث كويتػػ
ره فركزيػػػػى فمظفػػػػى انتمظػػػػيـ  إدارة ان ػػػػراؽ,  مػػػػتج  ػػػػف هػػػػذا انتمظػػػػيـ اف تكػػػػكف خدػػػػداد اد

.  (2)كتتكنط او ػراؼ  ػف خػة و انكويػةت , ككةمػت ديػةنط تةخ ػى إداريػة انػط كويػى خدػداد
خ قكخة ك ػ رخةف ك نػةل دي تػةكة كهػك أينػة يق ػـ كا نيت ة هو لرا ةف كتتخ   مكاظو 

ك  ػػػرة تػػػك كهػػكريف  ػػػيلةف ك نػػػةل فمػػدنو كتتخ ػػػ  مةظيػػػى  (3)انػػط مػػػكاظو فم ػػػة  زنرخػػةط
 .  (4)خ دركز , كترتخط هذه انمكاظو خ دة فف انقرل انتةخ ى ن ة 

كمظرا نك كع ديةنط   ط طريؽ انقكا ؿ انت ةريػى انقديفػى انػذم ي ػير فػف  ػ كؿ 
خػػ د انفػػةرس كان كػػس حػػظيح , انف ػػركؼ خطريػػؽ لر ػػةف ,  قػػد ام ػػأت  ان ػػراؽ انػػط

 كغيرهة فف انلةمةت. (7)كفم ة لةف انظةج ارزك و  (6()5)ان  طى ان ثفةميى انلةمةت

                                                           
, 1فركز درا ةت انكظدة ان رخيى , طخيةت ,  ةنؿ , اندكنى ان ثفةميى  و انف ةؿ ان رخو ,   (1)

انخريطةميى كدائرة ظفد  ة ـ , ان راؽ  و انفك ك ى فظفد , ف؛  295, ص  2887خيركت , 
 .123ص  , 2888, ف , فكتخ  ان يؿ ان رخو , انفكحؿحةدرة  و نمدانف ةرؼ اإل  فيى ان

هة  و انف رؽ ان رخو   فةف , فظفد  حفكر , ظركى اإلح ح  و اندكنى ان ثفةميى كاثر  (2)
    , 2885فم كرة ,  ةف ى خدداد , ك يى اآلداب , ر , أطركظى دكتكراه غي1988 - 1839
 .  385ص 

 ديى  ديفة تحظيؼ ل ركا اخةد انقديفى ... انظ يمو , ان راؽ  ديفة   زرخةط:  كهو مةظيى ان  (3)
 .  212كظديثة , ص 

 .  296, ص خيةت ,  ةنؿ , اندكنى ان ثفةميى ( 4)
انلةف :  اف احؿ انك فى خ ن ـ يراه  ةر و كخ ن ـ يراه تتريى  اك تركيى , كخدض انمنر  (5)

: فت تـ كخنة ت ـ  ... ن فزيد يمظرفظ ا ف انت فيى   ك انفكةف انلةص خإ ةفى انت ةر كظ
اندرا و ,   دم إخراهيـ إ فة يؿ , لةمةت خدداد  و ان حر ان ثفةمو , أطركظى دكتكراه  غير 

 . 2 -1, ص 1994فم كرة , 
, فطخ ى انف ةرؼ , خدداد , ( انر يخو , اظفد انظ يمو , تةريخ خ قكخة  و ان  د ان ثفةمو 6)

 .  9, ص  1, ج 1972
ةف انظةج ارزك و : هك انلةف انذم خمو  و ان حر ان ثفةمو   ط م ر لري ةف انذم ل (7)

 رؼ  و خةدل اوفر )لةف انظةج ارزك و ( كخ دهة  رؼ )لةف خمدر ( كهك ن ظةج  خد انرزاؽ 
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كتت ػػػـ انفحػػػةدر انتػػػو تتظػػػدث  ػػػػف تػػػةريخ ديػػػةنط خةنق ػػػى او اف همػػػةؾ خ ػػػػض 
 :اإل ةرات انتةريليى انتو أكردت ة انفحةدر 

انػػػط األرانػػػو  (1)ـ( هػػػة ر انكثيػػػر فػػػف ان  ػػػةف1868-ق1277) ى فػػػو  ػػػم 
ت ـ ان ػػ طى انتةخ ػػى  ن دكنػػى ان ثفةميػػى كنفػػة كػػةمكا يتحػػفكف خػػ  فػػف انحػػدؽ كانقػػكه ا طػػ

حػةرت انفيػةه تػكزع  ػو   ةمف ػ  مىفقةط ى  و   رخةف  رب انزمداف, ك و ان ان ثفةميى
قػػػػػةو انػػػػػط , كامت (3)ظػػػػػؽ ان ػػػػػرب , ظػػػػػؽ ان ػػػػػقو()  ػػػػػف طريػػػػػؽ انفرا ػػػػػمى (2)انلػػػػػةنص

ان ظقػػى   ػػمى ػػرب فمػػدنو , ك ػػو ان (4)ـ( ظػػدثت كا  ػػى انم ةكمػػد 1865-ق1282) ػػمى
 ةفػػػت اندكنػػػى ان ثفةميػػػى خةنتفػػػةكض   ػػػط األرانػػػو اوفيريػػػى  ػػػو  نػػػةل كفػػػرم  ػػػفةؿ 

                                                                                                                                                                      

, ن خف كهك طةخقيف ... ن فزيد يمظركخمةؤه فف انطةخكؽ كا 2(ـ1288خف خمدر كةظـ كف ةظى )
, 2813, فف تةريخ خ قكخة كفة ظكن ة , انفطخ ى انفركزيى  ةف ى ديةنط , اندنيفو , ط  هة ـ 

 .  67ص 
ان  ةف : يمتفكف انط خ د ان  ةف , كهو اظدل  ف كريةت اوتظةد انرك و , يظدهة كؿ   (1)

فف داغ تةف ك كر ية كاك يتة فف ان مكب كرك ية  فةو , كاك يتة ان فةنيى كام ك ية غرخة , 
       ف يكف م فى , ظ ت هذه انفمطقى فظؿ حراع خيف انركس( 1,5)م ة كيخ ا  دد  كة
هة ركا انط أرانو اندكنى ان ثفةميى , كأ  كا ن ـ   ريى ان  ةف  )ان  ةف(   فكان ثفةمييف , فف

 و انفقداديى  رب انزمداف ... ن فزيد يمظر : فطر ,   يـ , فك ك ى ان دةت ان را يى , دار 
 .  43 -42, ص 2889ت , انظرة , خيك انك فى 

انلةنص :  كهو انككرة كت مط انف فح ان كةمو فف انقرل , كفة ا تؽ أ ف ة فف ل ؿ انم ر  (2)
انذم ي رم ك ط ة , ككةف فةؤه حة ية لةنحة فف ان كائب , كاف ت فيى انلةنص  ةلت خ د 

 يد   و انظةج , افت ؾ ان  طةف  خد انظفيد انثةمو ن ذا انم ر ... ن فزيد يمظر : ظ يف , ر 
 .  7, ص  1972انلةنص فف تةريخ انلةنص , خدداد , 

ان زاكم ,  خةس , تةريخ ان راؽ خيف اظت نيف  ان  د ان ثفةمو األلير  , اندار ان رخيى  (3)
 .25 – 24,  ص  8ن فك ك ةت , فج : 

خكر ك  يرة  كا  ى انم ةكمد : هو انف ركى انتو ظدثت خيف ان ثفةمييف ك خيف    يرة ان  (4)
انكركيى   قط ث ث ا راد , كاف رؤ ةئ ة خ ةك يف , فظفكد ل ى خزة ك ظف  فةـ   يفةف , ثـ 

ان زاكم , ك فت انظككفى افر ان كال فظفد  ةنؿ خة ة انداغ تةمو نت قخ ـ ... ن فزيد يمظر : 
 . 89 -88تةريخ ان راؽ , ص  



18 

 

, ككرد ذكػػر اظػػدل انقخةئػػؿ انف فػػى  ػػو ديػػةنط كهػػو   ػػيرة ان ػػةؼ  (1)فمطقػػى اندرا ػػى 
. ك ػػػو ظػػػكادث   (2)ـ(1973-ق1298 ػػػو  ػػػمى)كامتقػػػةن ـ ن  ػػػكف  ػػػو فمطقػػػى ديػػػةنط  

ـ( ظحؿ ف ةكؿ خيف   ةئر انمدل ك فر كرخي ػى كخمػو كيػس 1891-ق1319)  مى
 ػػو فمػػدنو كلػػةمقيف كتػػدل ت انظككفػػى انفظ يػػى آمػػذاؾ   ي ػػة نظػػؿ انف ػػةكؿ كانمزا ػػةت 
كرك و انفحؿ خيم فة   ط انقة دة ان  ةئريى  كا ػترداد األفػكاؿ انفم كخػى ,  ككرد  ػو 

-ق1312)  ػػػمىذات ػػػة اف زرا ػػػى انػػػرز تكثػػػر  ػػػو لري ػػػةف ,  ك ػػػو ظػػػكادث    ػػػمىان
ـ( تأ  ت  ػو لػةمقيف فظ ػى انظفيديػى ,  كخ ػد  ػمتيف تػك و اظفػد خػؾ ان ػةكم 1894

ـ( تػػػػـ 1916-ق1335)  ػػػػمى) ان ػػػػ ديى ( ,  ككحػػػػكو انػػػػط    فػػػػدير مةظيػػػػى  زنرخػػػػةط
 (3) ػػو   ػػط األهػػةنوت ػػيف  ػػةئؽ خػػؾ  ػػةئـ فقػػةـ نقنػػةل لرا ػػةف كهػػك  ػػول ان ػػف ى  ة

ـ( ا ػػتكنط 1918-ق1337)  ػمى. ك ػػو (4)كاتلػذ خ ديػى خ قكخػػى  ة ػدة نفركػػز  نػةئ  
 .  (5)اإلمك يز   ط  رة تخ   

خةمػػػػت انفحػػػػةنح انخريطةميػػػػى  ػػػػو ان ػػػػراؽ  ػػػػو نػػػػكل تحػػػػريح  كزيػػػػر انلةر يػػػػى 
ـ( )خدداد تقح نفف فكامو انل يج كي ػب اف تػدلؿ 1892-ق1318)  مىانخريطةمو 
ديػةنط دل ػت تظػت  ى, كهذا ففػة ي مػو اف فمطقػى فظة ظػ(6)يةدة انخريطةميى ( تظت ان 

 انظ ةب  انخريطةمو  و م ة نةظيى فف نكاظو خدداد  .
ـ( ار ؿ انخريطةمييف ففرزة فدر ةت خةت ةه خ قكخػى 1917-ق1336)  مى فو 

ر ن  ػػتط ع  كخ ػػدهة  ززت ػػة خفػػكج ف ػػةة كر يػػؿ دخةخػػةت كنكم ػػة كا  ػػت إ ة ػػى ن  خػػك 
                                                           

 . 19, ص ان زاكم , تةريخ ان راؽ  (1)
 .  28 -27, ص   , تةريخ ان راؽ ان زاكم (2)
 .  358-141ان زاكم , تةريخ ان راؽ , ص (3)
 .  38انر يخو , اظفد انظ يمو , تةريخ خ قكخة , ص  (4)
 .  359ان زاكم  , تةريخ ان راؽ , ص  (5)
ان مخكو ,  ظطةف ظفيد كةظـ , ديةنط  و  مكات انظرب ان ةنفيى األكنط درا ى تةريليى ,  (6)

 .  367, ص  26,ع :  2886تح , ف  ى انف
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انط خ قكخى فف ل ؿ م ر ديػةنط وف انقػكات ان ثفةميػى لرخػت ان  ػر , او اف انقػكات 
انخريطةميػػى ا ػػتطة ت فلةد ػػى انقػػكات ان ثفةميػػى  كان خػػكر  ػػف طريػػؽ انقػػكارب خػػةنقرب 

 . (1)فف فمطقى خ رز
ك مػػػػد دلػػػػكؿ انقػػػػكات انخريطةميػػػػى هرخػػػػت انقػػػػكات ان ثفةميػػػػى  مظػػػػك   ػػػػ رخةف ,  

نخريطةميػػى   ػػـ تػػتفكف  ػػو خػػةدل اوفػػر فػػف  خػػكر انم ػػر كذنػػػؾ وف   ظقػػت ـ انقػػكات ا
انقػػكات ان ثفةميػػى  ػػو  ػػ رخةف  ػػةفكا ختنػػيؽ ف ػػرل انم ػػر كهػػذا ت ػػخب خدفػػر انفمػػةطؽ 
انف ةكرة ن م ر خةنفيةه كا ػتطة ت انقػكات انخريطةميػى فػف دلػكؿ  ػ رخةف خ ػد ام ػظةب 

خ فػح  ػكات ـ كا ػةفكا  ان ثفػةميكفانففرزة ان ثفةميى  كتك   ـ انط  خةؿ ظفريف ,   ألذ 
فك ػػح ظحػػيف ن ػػـ  ظػػدث ف ػػةرؾ كخيػػرة خػػيف انقػػكات ان ثفةميػػى كانخريطةميػػى   ػػو فمطقػػى 
ظفريف كخ دهة ام ظخت انقكات ان ثفةميى انط دنتةكة انلةص كخةم ظةب ان ثفػةمييف فػف 
 خػػػةؿ ظفػػػريف تفكمػػػت  انقػػػكات انرك ػػػيى  فػػػف ان ػػػيطرة   ػػػط لػػػةمقيف , ك ػػػو انلػػػةنص 

انقػػكات انخريطةميػػى فػػف ا خػػةر ان ثفػػةمييف خفدػػةدرة  ان ػػمديى ) كهػػو اظػػدل  ػػرل  تفكمػػت
انلػػػػػػةنص (  كالػػػػػػرا  ـ فػػػػػػف انلػػػػػػةنص , كخ ػػػػػػدهة  ةفػػػػػػت انقػػػػػػكات انخريطةميػػػػػػى خػػػػػػدظر 

كامت ػػط انك ػػكد ان ثفػػةمو  ػػو فمطقػػى فظة ظػػى ديػػةنط   ػػمى  ,  (2)ان ثفػػةمييف  ػػو ان ظػػيـ
 . (3)اطراؼ ديةنطـ( خ د طرد انقكات ان ثفةميى فف 1918-ق1337)

كفػػف  راراتػػ  اف   (4) قػػد فػػكتفر  ػػةف ريفػػك  ـ( 1928-ق1339)  ػػمىك ػػو 
,  كحػةر ان ػراؽ تظػت ان ػيطرة   (1)يككف ان راؽ ك   طيف تظت اومتداب انخريطةمو 

                                                           
خ رز : هو اظدل مكاظو  نةل خ قكخى ذكرت  مد انخ دامييف ان رب خأ فةل فلت فى فم ة :  (1)

خكهرز , خكهريز , خ ركز , تقح  و   ؿ لحب تظيط خ ة انخ ةتيف . ن فزيد يمظر : ان زاكم , 
 .  75ص   , 1978لنير  خةس , هذا هك نكال ديةنط , فطخ ى  فيؽ , خدداد , 

 . 378 -368ان مخكو,  ديةنط  و  مكات  , ص  (2)
 .  93نكتكريؾ , أرخ ى  ركف , ص  (3)
ظددت فمةطؽ انمفكذ   ي ـ كانذم  1928  مى ةف ريفك :  كهك انفؤتفر انذم ظدث  (4)

انخريطةمو كانفرم و  و انف رؽ اإل  فو كأحخظت  ي   كرية كنخمةف تظت اومتداب انفرم و  
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ان ػػػيطرة انخريطةميػػػى كمتي ػػػى ن  ية ػػػى انخريطةميػػػى انت  ػػػفيى  ةفػػػت ثػػػكرة ان  ػػػريف انتػػػو 
خػػة و   ػػةئر كديػػةنط ك ػػةركت   ػػةئر ديػػةنط  افتػػدت انػػط  فػػـك فمػػةطؽ ان ػػراؽ كفم ػػة

( كػةمكف انثػػةمو 24 ػػو ) (2)ان ػراؽ خػةنثكرة  نػػ   ػف احػػدار انفر ػح انػػديمو ان ػيرازم
ـ( تفيػد خػةف نػػيس ألم ف ػ ـ اف يمتلػػب اك يلتػةر غيػػر ف ػ ـ نظكػػـ 1919-ق1338)

ان راؽ ,  قد ظدثت  دة ا تفة ةت  و نرؤ ةل   ةئر ديةنط  و خ قكخى ن ك كؼ نػد 
 . (3)وظت ؿ ا

خ ػدهة خةو تفػةع فػح  ػةدة انقخةئػؿ األلػرل   (4)اذ  ةـ ان يخ ظخيب انليػزراف   
خػػديةنط , كا ػػتطةع فػػف لػػ ؿ ر ػػةؿ   خي تػػ  ان ػػزة فػػح انقخةئػػؿ األلػػرل خةن ػػيطرة   ػػط 

                                                                                                                                                                      

ؽ تظت اومتداب اإلمك يزم ,ك   طيف ك رؽ األردف أينة تظت اومتداب اإلمك يزم  ... كان را
  -1928انظركى انكطميى ان خمةميى كاو تق ؿ ) , ر : خ ؿ , خلتى ,  ةطفى  كة ىن فزيد يمظ
ك يى ان  ـك او تفة يى كاإلم ةميى ,  ةف ى  ي نو  ـ( , ر ةنى فة  تير غير فم كرة ,1946
 . 25ـ, ص  2816ى خلفيس ف يةمى , فخكم ة

ج  , 1977انكردم ,   و , نفظةت ا تفة يى فف تةريخ ان راؽ انظديث , انفكتخى انكطميى ,  (1)
 .188,  ص  5
انفر ح ان يرازم : هك ايى اهلل ان ظفط انفيرزا فظفد تقو ان يرازم )  دس  رة (  ةئد ثكرة  (2)

انذم ا تط خك كب فظةريى اإلمك يز  ... ن فزيد يمظر: هػ( 1338)   مىان  ريف  و ان راؽ تك و 
 ؛ 13ص  , 2885 ى انق ـ انثقة يى , , فؤ  1اوديب , فظفد طةنب , فف  خؽ انفر  يى , ط

هػ( , تقريرات ايى اهلل انف دد ان يرازم , فؤ  ى اؿ انخيت   ي ـ 1298انركزدرم ,   و ) ت : 
 )انفقدفى( .62ان  ـ ألظيةل انتراث , ص 

رفيض , حخةح ف دم , ديةنط )  يرة ا  ـ ...  كف يرة اظداث ( ,   فر ان حةفو   (3)
 . 233, ص  2818ن طخة ى , 

ان يخ ظخيب انليزراف : هك ظخيب خف ليزراف خف  خداهلل خف انفظفد خف انفركح خف انظةج  (4)
اف  يلة نقخي ى ان زة ,  ةرس خف ان رار خف انخةزيد خف اندركيش خف ان  و خف ان خح , ككةف انليزر 

... ن فزيد يمظر : كةظـ ,  ظطةف ظفيد , إ فة يؿ ظ ف   مىا تفرت فدة ف يلت  أرخ يف 
, ف  ى " (1928 -1895ان راؽ )ان يخ ظخيب انليزراف : ظيةت  كدكرة ان ية و  و "داكد , 
 .  482, ص   71, ع :  2816, ديةنط



20 

 

. ك  ػط اثرهػة ت ػك ت ظككفػى فك تػى  ػو خ قكخػى ككػةف فقرهػة  (1)ديةنط كالػرج اإلمك يػز
وفف كاو تقرار  و خ قكخى , كا تفرت هػذه انظككفػى فػدة   ػركف فخمط انخريد نظفظ ا

 .  (2)يكفة ك ر ةف فة امت ط ك كدهة خ د  كدة انظكـ انخريطةمو انط خ قكخى 
  حػػػت ت ػػػؾ انكظػػػدات اإلداريػػػى انػػػط  (3)ك ػػػو  فػػػده انظككفػػػى ان را يػػػى انفك تػػػى 

ى يلػػػػػدـ ( مةظيػػػػػى , كتق ػػػػػيص او نػػػػػي85(  نػػػػػةل , ك  ػػػػػط )35( انكيػػػػػى كانػػػػػط )18)
نكظػػػػػةئؼ ندػػػػػرض او تحػػػػػةد  ػػػػػو انفحػػػػػ ظى انخريطةميػػػػػى انتػػػػػو ت ػػػػػ ط انػػػػػط تق ػػػػػيص ا

 .(4)انمفقةت
كخ ػػد  امت ػػةل انظكػػـ انخريطػػةمو  ػػو ان ػػراؽ تػػـ تتػػكيج انف ػػؾ  يحػػؿ ف كػػة   ػػط 

 فػػػػػػو   ػػػػػػده  أ يػػػػػػدت تق ػػػػػػيفةت  ,  (5)(1924-1921/ق 1344-1348ان ػػػػػػراؽ )
( كويػػػى ككػػػةف نػػػكال ديػػػةنط ف ػػػتق  14انكظػػػدات اوداريػػػى اذ ر  ػػػت انكويػػػةت ك ػػػددهة )

                                                           
  . 489كةظـ , ان يخ ظخيب انليزراف , ص  (1)
 .  242, ص رفيض , ديةنط  (2)
, كتككمت  1928ت ريف األكؿ  27انظككفى ان را يى انفك تى : هو انظككفى انتو ت ك ت  و  (3)

فف رئيس انكزرال  خد انرظفف انمقيب كثفةميى كزرال ... ن فزيد يمظر : انظ يمو ,  خد انرزاؽ , 
 . 8, ص  1, ج 1953,  , فطخ ى ان ر ةف , حيدا 2تةريخ انكزارات ان را يى  , ط

ان مزم ,  فةر ظ يف   و  , نكال ديةنط درا ى  و أكنة   اإلداريى كاو تفة يى  (4)
, ر ةنى فة  تير غير فم كرة ,  ةف ى خدداد , ك يى انترخيى اخف  1958 -1932كاو تحةديى 

 . 28 , ص 2811ر د , 
ـ( , خ د 1921)  مىان راؽ  و  انف ؾ  يحؿ : هك انف ؾ انذم محخت  خريطةميى ف كة   ط (5)

. .اف كةف ف كة   ط  كرية  كطرد فم ة , كالتةركه انخريطةمييف نظفظ فحةنظ ـ  و ان راؽ .
درا ى تةريليى , أطركظى  1968 -1958نكال ديةنط  ن فزيد يمظر : ظ يف ,   د فظفد ,

, ؛  ةكر, فظفكد 79, ص 2815 ةف ى خدداد,  , ك يى انترخيى اخف ر د اه  غير فم كرة ,دكتكر 
, 1ـ , ط1991-1924 هػ1411 -1342انتةريخ اإل  فو انتةريخ انف ةحر نخ د انرا ديف 

 .  41, ص  1992انفكتب اإل  فو , خيركت , 



21 

 

, لػػةمقيف  (1) , كنظقػػت خػػ  ا نػػيى )  ػػ رخةف , دنتػػةكة (ـ1928-ق1339) خذاتػػ  فمػػذ
 .  (3), دنو  خةس( (2), خ دركزفمدنو ( كتتخ   مكاظو ) زنرخةط ,

ـ(   ػػػػةـ كزيػػػػر اندال يػػػػى خ  ػػػػؿ  نػػػػةل  ػػػػ رخةف 1925-ق1343)  ػػػػمىك ػػػػو 
 ػتظداث  ػ رخةف فػف مةظيػى انػط إ ػةدة اـ( تػـ 1927-ق1346)  ػمىمةظيى, افػة  ػو 

 . (4) نةل
ـ( أحػػػخظت انت ػػػكي ت 1958-ق1878)  ػػػمىكامتقػػػةو انػػػط نػػػكال ديػػػةنط  ػػػو 

ديػػى , فمػػدنو , انلػػةنص , اإلداريػػى تتكػػكف فػػف فركػػز ان ػػكال خ قكخػػى , كا نػػيى ) انفقدا
 .(5)لةمقيف (
 
 
 
 
 
 

                                                           
دنتةكة : كي فظ ة كيكتخ ة خ ن ـ دي تةكة , اح  ة دكنى اخةد ,  أ رل خ دهة انتحظيؼ ان فظو  (1)

( كـ ... ن فزيد يمظر , انظ يمو , 28نص كتخ د  ف خ قكخة ) أحخظت دنتةكة , كهو انيكـ انلة
 .  213ان راؽ  ديفة كظديثة , ص 

خ دركز : كهو فكنح خراز انركز ,ك هو انقريى انقةئفى   ط  ةطول , تقح خيف خ قكخى  (2)
 .  218كفمدنو , تظيط خةرن ة انخ ةتيف ... ن فزيد يمظر: انظ يمو, ان راؽ  ديفة كظديثة ,ص

دنو  خةس :  كت فط ظةنية انفمحكريى , كهو تقـك   ط م ر انلةنص اندرخو  و فكنح  (3)
كـ فف دي تةكة كهو ذات فك ح  فيؿ كفمظر خديح ... ن فزيد يمظر : انظ يمو ,  (47يخ د )

 . 313ان راؽ  ديفة كظديثة , ص 
 .  23 -28 نكال ديةنط , ص ان مزم ,  (4)
 . 15 -14ص ظ يف , نكال ان ةخؽ ديةنط ,  (5)
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 المبحث الثالث

 ياا اقضية منطقة ديالى ومكونات المةتمع ف
 شمماا نطاق الدراسة ياوال : اقضية منطقة ديالى الت

 _ قضاء بعقوبا : 8
( كػػػـ فػػػف ان ةحػػػفى خدػػػداد  فػػػف 58ديػػػةنط ك  ػػػط خ ػػػد ) ىكهػػػو فركػػػز فظة ظػػػ

كهػػو كا  ػػى   ػػط اننػػفى اني ػػرل فػػف م ػػر ديػػةنط  ةك ػػخ ة  , (1)ان ػػفةؿ ان ػػر و فم ػػة
ندميػػػػػػى خأ ػػػػػػ ةر انخ ػػػػػػةتيف افك  ػػػػػػة ذك أهفيػػػػػػى و م ػػػػػػة فظةطػػػػػػى خظػػػػػػزاـ النػػػػػػر فػػػػػػف 

  .(2)انظفنيةت
كخ قكخة خةنفتح ثػـ ان ػككف كنػـ انقػةؼ ك ػككف انػكاك كانخػةل فكظػدة كيقػةؿ ن ػة  

. كي تقػػػد اف احػػػ  ة ارافػػػو ام التحػػػةر نك فػػػى ) خي قكخػػػة ( ان خريػػػى (3)خة قكخػػػة أينػػػة 
كف مةهػػػة )خيػػػت ي قػػػكب ( كففػػػة يككػػػد احػػػ  ة آرافيػػػى ك ػػػكد ظػػػرؼ )خػػػة ( اك )ب(  ػػػو 

أ( اك )ية(  و الر انك فى  كثير فف انك فةت اآلرافيى تخدا خظػرؼ )ب( خديت ة كظرؼ )
حػػػػػػةر نك فػػػػػػى ) انػػػػػػدار ( اك كتمت ػػػػػػو ب )يػػػػػػة(  ػػػػػػو الرهػػػػػػة ,  كف مةهػػػػػػة خةآلرافيػػػػػػى الت

                                                           
 .  61خةخةف , أحكؿ أ فةل , ص  (1)
انل ةنو ,   كم  خد انرزاؽ , نفظةت فف تةريخ خ قكخة انقديـ , فطخ ى ا  د, خدداد ,  (2)

 .  5, ص  1988
 .  453, ص   1انظفكم , ف  ـ انخ داف, ج (3)
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, كخ ػذا يكػكف ف مةهػػة )فكنػح انفػةظص ( اك ) انففػتش ( , اك ) انف قػػب (  (1))انخيػت(
        اك احػػػػػ  ة ا ػػػػػكرم ت ػػػػػفط ب  , (2)  ػػػػػط انطػػػػػرؽ انت ةريػػػػػى فػػػػػف كانػػػػػط ان ػػػػػرؽ  ألم ػػػػػة

 . (3)) اككخة (  تككف خ قكخة 

كففة ت در او ةرة اني  اف خ قكخى كةمت فك كدة  خؿ اإل  ـ او ام  نـ م ػد   
ذكرهػػػة  ػػػو انفحػػػةدر انتةريليػػػى كحػػػكو انػػػط ظػػػيف تظػػػكؿ طريػػػؽ لر ػػػةف انػػػط ان ػػػفةؿ 

 . (4)ان ر و , كاحخح انطريؽ يفر خ ة خ د اف كةف يفر خةنم ركاف 
, ظررت  و   د انل يفى انرا دم انثةمو  فر خف انلطةب ) رنو اهلل  مػ  (

 . (5)نفف ف ةرؾ انتظرير انتو  ف ت ان راؽ كان ةـ كفحر  
أحػػةخ ة لػػراب  ػػةفؿ كخ ػػد ث ثػػكف  قػػد  (ـ1824-ق1348)  ػػمىكامتقػػةو انػػط 

 . (6)مى خدأت اإلدارة ان ثفةميى  و انفمطقى ت يد فؤ  ةت انظيةة  و انفدي  مى
 
 
 

                                                           
  . 14؛ اندنيفو ,  فف تةريخ , ص 8 -7انر يخو  , تةريخ خ ديى خ قكخة , ص  (1)
انمداكم , لةند تركو   يكم , خ قكخة كفة  ةكرهة درا ى تةريليى ظتط م ةيى انقرف ان ةخح   (2)

 . 12, ص  2815ن   رة , أطركظى دكتكراه  غير فم كرة ,  ةف ى تكريت , ك يى انترخيى , 
 .  8 -7انر يخو , تةريخ خ ديى خ قكخة, ص  (3)
 .  99ادفمز , اطراؼ خدداد , ص ؛  26انمداكم , خ قكخة كفة  ةكرهة , ص  (4)
( ,  257اخف  خد ظكـ , أخك انقة ـ  خد انرظفف خف  خداهلل خف  خد انظكـ انفحرم ) ت:  (5)

؛ انكا دم , أخك  187, ص  1هػ , ج 1415 تكح فحر كانفدرب ,  فكتخى انثقة ى انديميى , 
ح هػ( ,  تك  287ت :    خد اهلل فظفد خف  فر خف كا د ان  فو او  فو خةنكول انفدمو  )

؛ اخف ظخيب , أخك   فر فظفد  178,  ص  2,ج 1997, دار انكتب ان  فيى ,  1,  طان ةـ
, (  ,  انفمفؽ  و الخةر  ريش245: خف ظخيب خف افيى خف  فرك ان ة فو خةنكول انخددادم )ت

 .  264,  ص  1,ج 1985,  ةنـ انكتب  , خيركت ,  1تظقيؽ : لكر يد اظفد  ةركؽ ,  ط
 385 -384ادفمز ,اطراؼ خدداد ,  ص  (6)
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 قضاء المقدادية : - 2

ديػةنط , تقػح   ػط ان ةمػب اوي ػر  ىتظتؿ انفقداديى فكن ة فركزية فف فظة ظػ
(هكتػػةر , كاف أهفيػػى انفديمػػى تمخػػح 768888فػػف م ػػر ديػػةنط , تخ ػػا ف ػػةظت ة ظػػكانو )

 .(1) و ككم ة تككف  و   ؿ فمخ ط كترخ   ديدة ككذنؾ يلتر  ة م ر انفقداديى 
ديػػةنط كاو ػػـ انثػػةمو ن فقداديػػى  ػػرخةف . كاف ا ػػف ة  ىاظػػد ا نػػيى فظة ظػػكهػػو 
ـ(  ػو هػذا 833 /ق218انفتػك و  ) (2)انفقداد خػف األ ػكد انكمػدمان رخو تيفمة خةنقةئد 
   . (3)انفكنح 

ف فػػف فقط ػػيف كهػػو ) ػػةر ( اك )  ػػ ر (  ػػو ك كا ػػـ )  ػػ رخةف (  فركػػب يتكػػ
يمى (  ك )خةف ( كاح  ة ) خةمك ( كت مو انفػرأة اك ت مو خةن دى انكرديى كانفةر يى ) انفد

                                                           
, فيى  , ر ةنى فة  تير غير فم كرةظ ف , فظفد ظ ف , انفقداديى كظةئف ة ك   ت ة اإل  ي (1)

 . 15, ص  1989خدداد ,  ىك يى اآلداب ,  ةف 
انفقداد خف األ كد انكمدم : هك انفقداد خف  فرك خف ث  خى  كي رؼ خةخف األ كد انكمدم  (2)
نخ رامو انظنرفو , أخك ف خد كاخك  فرك , كهك حظةخو فف اوخطةؿ , كهك اظد ان خ ى انذيف ا

كةمكا اكؿ فف ا  ط اإل  ـ , كأكؿ فف  ةتؿ انفرس   ط  خيؿ اهلل ك ك ةؿ ر كؿ اهلل ) ح ط اهلل 
قداد   ـ ( : )) اف اهلل   ز ك ؿ افرمو خظب أرخ ى , كالخرمو ام  يظخ ـ :   و كانفان  ك ك     ي

هػ( , 348كأخك ذر ك  فةف ((... ن فزيد يمظر : اوحخ ةمو , أخك م يـ اظفد خف  خداهلل )ت:
 . 172, ص  1هػ ,ج1485خو , خيركت , ظ يى اوكنيةل كطخقةت اوحفيةل ,  دار انكتةب ان ر 

  338خ يـ , اندنيؿ اإلدارم , ص  (3)



25 

 

 . كانذم و ي تخ د اف تككف ف كى اك افيرة ,  (1)رخى انخيت كخ ة تككف ) فديمى انفرأة( 
 
 
 

. اك اف ا ػػػػف ة  (4)(3)كهػػػػو كاظػػػػدة فػػػػف فظظيػػػػةت ك ػػػػرل اخركيػػػػز  (2)كاف خػػػػةمك
 .  (6)خمت يزد رد  (5)م خى انط )  رخةمك(

( فك  ػػػة اثريػػػة خػػػيف  ػػػديـ فػػػف  حػػػر ان خيػػػد امتقػػػةو 61ط )تظتػػػكم انفقداديػػػى   ػػػ
ف ت ػػػػكد انػػػػط فديمػػػػى   ػػػػ رخة اف اظػػػػد انكتػػػػةب . كي تقػػػػد (1)ظتػػػػط ان حػػػػكر اإل ػػػػ فيى 

                                                           

 . 73 ظ يف , نكال ديةنط , ص (1) 
فف فظظيةت " ففردة ظظيى  افرال تفنؿ   ط غيرهة  و انفظخى  ةد( خةمك : كهو كاظ2)

هػ( , ف  ـ 1424كخةأللص  مد ف ؾ اك افير اك ر ؿ ذم   طةف "  ) فر , اظفد فلتةر)ت: 
ك رل  (528, ص 1:  ج,  2888,  ةنـ انكتب , انقةهرة ,  1,  ط  ان دى ان رخيى انف ةحرة

ن فةؿ , كنـ يقتحر   ط ذنؾ  قد خمط ن ة  حر اخركيز  ككةمت خةمك   ط  ةمب  ظيـ  فف ا
 و هذا انفكنح فف   رخةف كهذه ك  ة تأكي ت أذ و يك د ن ة دنيؿ  و خطكف كتب انتةريخ ... 

 .   186ص ,  1مظر : خةخةف, أحكؿ أ فةل , جن فزيد ي
رأية ك رل اخركيز :كهك خف هرفز خف ك رل امك  ركات ككةف فف ا د ف كك ـ خط ة كامفذهـ  (3)

كاخ دهـ راية كاخ دهـ غكرا كخ ح  يفة نفة ذكر فف انخأس كانم دة كانظفر ك فح األفكاؿ كانكمكز 
انطخرم , اخو   فر : اخركيز كف مةهة خةن رخيى انفظفر... ن فزيد يمظر كف ة دة انقدر ك فو
د تظقيؽ : اخو انفنؿ فظف,  ـ (, تةريخ انر ؿ كانف كؾ 923 \ق  318فظفد خف  رير) ت : 

 .  176, ص  2, ج 1968, دار انف ةرؼ , فحر,  2خف إخراهيـ , ط
 .  13ان مزم , نكال ديةنط , ص   (4)
 .  186, ص  1خةخةف , أحكؿ أ فةل انفدف , ج (5)
يزد رد : كهك يزد رد خف   ريةف خف ك رل , كهك اظد ف كؾ  ةرس , ظكـ  مى اظدل   ر  (6)

انثةنث  ثفةف خف  فةف ) رنو اهلل  م  ( .... ن فزيد  انل يفى انرا دم و   د ن   رة ,  تؿ 
هػ( , انفظخر 245يمظر : انخددادم , فظفد خف ظخيب خف افيى خف  فرك ان ة فو خةنكول )ت: 

 .  363, تظقيؽ : اي زة نيلتيف  تيتر , دار او ةؽ ان ديدة , خيركت , ص 
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 (2).ـ( كن   ة فديمى  ) راخةمك( انتو أ ػةر اني ػة  ػمظةريب ؽ 2358ان حر اوكدم )
ـ(  ػػػػو 1818-ق1234)  ػػػمى. ك ػػػو  (3)فػػػف لػػػ ؿ ظف تػػػػ  ان  ػػػكريى  ػػػو ان ػػػػراؽ 

 . (4)ان حر ان ثفةمو كةمت فديمى كخيرة تفكؽ خدداد  و ان ظفى 
 
 قضاء خانقين :_ 3

( كػـ كتخ ػد  ػف خدػداد 188فركػز خ قكخػى تخ ػد  مػ  )تقح انط ان ػفةؿ ان ػر و ن
. تظتػػػػػؿ ان  ػػػػػةف األرنػػػػػو انففتػػػػػد انػػػػػط ان ػػػػػفةؿ ان ػػػػػر و فػػػػػف فك ػػػػػح  (5)( كػػػػػـ 167)

(  ػػػػػػػفةو , تخ ػػػػػػػا ف ػػػػػػػةظت ة 35,6( ك ) 33,65انفظة ظػػػػػػػى خػػػػػػػيف دائرتػػػػػػػو  ػػػػػػػرض ) 
, انط لف ػى مػكاح إداريػى : ان ػ ديى ( م ف  , فق فى188,888كتظـ ) 2( كـ3789)

 ػػرة تػػك , انفيػػداف ,   ػػكول , خةإلنػػة ى انػػط مةظيػػى انفركػػز كت ػػفط خلػػةمقيف  , ت ػػدؿ 
 (6)انفرتف ةت كان   ؿ ان خ يى  زا كا  ة فف هذا انقنةل 

,  او ام ػػػة فتنػػػةرخى  ت ػػػفيةت   ػػػدههمػػػةؾ ت ػػػفيى لػػػةمقيف خلحػػػكص احػػػؿ 
فف نفظيف ) لةف ( كهو انفكةف ك ) ػيف( ا ػـ  ػلص ى فكفم ة انرام انقةئؿ خةم ة فكن
 . (7) ي تقد ام  حةظب انلةف

                                                                                                                                                                      
 . 338خ يـ , اندنيؿ اإلدارم , ص   (1)
ؽ.ـ( ك د ا ت ط ان رش   ط فف كى ا كر  خ د ك ةة  682-784ف ؾ أ كر )  مظةريب  كهك (2)

=          = كانده   ر كف فؤ س ان  نى ان ر كميى   , ك   م ةط  انظرخو خةندر ى األكنط
  ط ان  ى اندرخيى فف خ د ان ةـ ككذنؾ خ د خةخؿ , .. . ن فزيد يمظر : خة ر , فقدفى  و تةريخ 

 . 569,  ص 
 . 338 يـ , كالركف , اندنيؿ اإلدارم , ص خ (3)
 .  299ادفمز,  اطراؼ خدداد , ص  (4)
 . 218انظ يمو , ان راؽ  ديفة , ص   (5)
فظفد , ل يؿ إ فة يؿ ,  نةل لةمقيف درا ى  و  درا يى ان كةف ,  فطخ ى ان ةمو , خدداد  (6)
 8, ص  1973, 
 . 335خ يـ , اندنيؿ اإلدارم , ص   (7)
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كلػػػػػةف  (1)وف انلةمػػػػػةت كةمػػػػػت ت ػػػػػفط خأ ػػػػػفةل أحػػػػػظةخ ة كلػػػػػةف خمػػػػػو  ػػػػػ د 
  و ديةنط .  (2)ان ةخمدر
لػػػةف اك لػػػةمك( أم انف ػػػكف ك  اك تتكػػػكف فػػػف فقط ػػػيف  هفػػػة )لةمػػػ  كاحػػػ  ة 

) ػػػػيف ( ت مػػػػو )  اندنػػػػب ( أم  ػػػػ ف انفدنػػػػكب   ػػػػي ـ , ك يػػػػؿ اف ا ػػػػف ة انقػػػػديـ 
ففػػة يككػػد ذنػػؾ متػػةئج انتمقيخػػةت ك  خػػؿ اإل ػػ ـ  حػػر لةمقػػةه , كاف تةريل ػػة ير ػػح انػػط 

 .   (3)اوثريى  و هذه انفمطقى 
 ػػػػت ر كي  ػػػػتةلأ كظػػػػةر ف تػػػػدؿ حػػػػيفة ,خػػػػةنخركدة كاو تػػػػداؿ  فمةل ػػػػة  كيت ػػػػـ 

 . (4)انمفط  متةجإخانقنةل 
ك ػػو ان حػػر ان ثفػػةمو كةمػػت لػػةمقيف كويػػى تةخ ػػى انػػط خدػػداد ك ػػد  ةمػػت انكثيػػر 

 . (5) و  ترات انحراع خيف انحفكيف كان ثفةمييف نككم ة فمطقى ظدكديى 
 

                                                           
ككةمت ت فط  صخمو   د :يقح هذا انلةف  و مةظيى خمو   د انتةخ ى انط  نةل انلةن لةف (1)

مةظيى ) لةف خمو   د ( كذنؾ م ختة انط ك كد انلةف  ي ة انذم لحص نمزكؿ انف ة ريف  ي  
يمظر : اندرا و , ظفيد فظفد  ألم  يقح  و فمتحؼ انطريؽ خيف خدداد كخ قكخى ... ن فزيد

,  2814اثيى  و فظة ظى ديةنط كلحكحيت ة , دار انكتب كانكثةئؽ , خدداد , , انفخةمو انتر ظ ف
 .  48ص 

( 6لةف ان ةخمدر : ي د فف اهـ كاكخر انلةمةت  و خ قكخى انذم ي دؿ ف ةظى ظكانو ) (2)
ـ( كا تلدـ هذا انلةف  و زفف انظككفى 1896)  مىدكمفةت ام ةل انظةج فظفكد ان ةخمدر 

زاؽ اخةف انظرب ان ةنفيى األكنط ... ن فزيد يمظر : اندرا و , ظفيد فظفد ان ثفةميى كفلزف نألر 
 .  7نفظةت فف تةريخ , ص  ؛ انل ةنو , 41ةمو انتراثيى , ص ظ ف , انفخ

 . 335خ يـ , اندنيؿ اإلدارم , ص  (3)
 .  18اندزم ,  ديةنط فديمى انخرتقةؿ , ص  (4)
 . 335خ يـ ,  اندنيؿ اإلدارم , ص    (5)
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 مكونات المةتمع في ديالىثانيا : 
 قػػد  ة ػػت  فيػػح    ػػط انػػرغـ فػػف تمػػكع انتركيػػب انػػديمو  ػػو فظة ظػػى ديػػةنط ,

, خفنػػؿ فخػػةدئ انػػديف اإل ػػ فو ان ػػػفظةل (1)فككمةتػػ   ػػو ل ػػيط ا تفػػة و فت ػػةمس 
يف ف, اذا ي ػػكؿ انف ػػ  (2)خػػيف انمػػةس  ػػو انظقػػكؽ كانكا خػػةت  هانػػذم ترفػػو انػػط انف ػػكا

كانمحػػةرل    (3)فػف  ػكةف ديػةنط . ثػػـ ت ػي ـ األ  يػةت األلػرل كػةني كد  طفػظاندةنخيػى ان 
 كغيرهـ . (5)انحةخئىك  (4)) انف يح (

                                                           
انخدرم , فمذر  خد انف يد ,  درا يى األ  يةت انديميى  و ان راؽ , ر ةنى فة  تير غير  (1)

 . 149, ص  1978 ةف ى خدداد ,   -فم كرة , ك يى اودب 
 1988, دار ان ركؽ , انقةهرة ,  1انفدمو , أخك نيؼ , اول ؽ  و األديةف ان فةكيى , ط (2)

 . 82 , ص 
  نقخكاؿ ا كاـ فف  فةؿ ان راؽ كهة ركا غرخة انط أرانو    طيف , كهـ  و األحاني كد :  (3)

يط ؽ   ط انقخةئؿ كثيرة انترظةؿ... ن فزيد يمظر:   يد , ظخيب,  ) خيركا( كةف هذا انفحط ح
؛  ان ظفرامو ,  162, دار انتأنيؼ كانم ر انتةخ ى ن كم يى  األ قفيى , انقةهرة , صاديةف ان ةنـ

 . 28ص ,  2881دار انمفةئس , خيركت ,   ,1قةرمى األديةف ,طا  د , انخيةف  و ف
كهو اظدل   كهـ اتخةع انف يح ,  ي ط خف فريـ , كي تمقكف انديةمى انف ظيى  : انمحةرل (4)

...  ترتيب انمزكؿ ت د ثةمو انديةمةت انديةمةت انكخرل انث ث اني كديى كانف يظيى كاإل  ـ , ك و
,  يف ن درا ةت كانخظكث اإل  فيى د , انفدلؿ  و تةريخ األديةف ,ن فزيد يمظر : فراد ,   ي

, :   د ر تـ , دار ان  كر ن ثقة ى, تر فى  3؛ هك تيف ,  فث , اديةف ان ةنـ , ط245ص 
 , 393, ص  2887ظ ب , 

انحةخئى :  انحةخو   و ان دى هك فف لرج كفةؿ فف ديف نديف , كاف انحةخئى لر كا فف  (5) 
نكتب , كهو ك فى آرافيى تدؿ   ط انتط ر كانت فيد  ... ن فزيد يمظر : ظفةيى , فظفد ديف اهؿ ا

؛ 311, ص 1983, دار انف ةرؼ , انقةهرة , 1ـز كفم     و درا ى األديةف , ط  و , اخف ظ
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 كتتفثؿ األديةف ك ؽ فة يأتو 
-ق1367)  ػمىانف  فكف   ي ك كف األغ خيػى فػف ان ػكةف اذ خ ػا  ػددهـ  ػو 

% فػف  ػكةف انفظة ظػى 98 كاف م ػخى ت ػكي  ـ( انؼ م فى , 268,525) ( ـ1947
كاف انزيػػػةدة  ػػػو  ػػػدد انف ػػػ فيف تر ػػػح خةندر ػػػى األ ػػػةس انػػػط  ػػػةف يف ان ةفػػػؿ األكؿ  .
ظػػػريـ انف ػػػ فيف تظديػػػد انم ػػػؿ , كػػػذنؾ  ػػػيكع ظػػػةوت ت ػػػدد انزك ػػػةت نػػػدل انف ػػػ فيف ت

, فة ان ةفؿ انثػةمو ا ػتقرار انظةنػى انحػظيى  ػو انفظة ظػى خ ػخب زيػةدة  ػدد (1)ظحرا 
 . (2)انف ت فيةت كانف تكحفةت انظككفى 

 ظت ػػكففػػف انف تفػػح  ػػو ديػػةنط , كي ىافػػة اني ػػكد  كػػةمكا ي ػػك كف انفرتخػػى انثةميػػ  
ف فػػة فػػف  ان لانفرتخػػى انثةنثػػى خ ػػد انف ػػيظيف  ػػو انف تفػػح ان را ػػو , اذا  ػػكؿ اني ػػكد  ػػز 

فػػػػػم ـ  , (انػػػػػؼ  ػػػػػو ان ػػػػػراؽ 87,487) خ ػػػػػا انف تفػػػػػح ان را ػػػػػو  ػػػػػو  قػػػػػد ان  ػػػػػريمةت 
(انػؼ 128,888انث ثيمػةت )  قػد( م فى  و فظة ظى ديػةنط كزاد  ػددهـ  ػو 1789)

 .(3)م فى

                                                                                                                                                                      

,  فكتخى اويفةف ن طخة ى  1انظحيف , اظفد خف  خد ان زيز, انفمدائيكف ف  فكف اـ كفةر , ط
 . 5, ص  2811كانم ر ,  

أخك غنى , زكو   و ان يد ,  انزكاج كانط ؽ كانت دد خيف األديةف كانقكاميف كد ةة انتظرر  (1) 
 234 , ص 2814, د . ـ , 1, ط

,  1985  - 1939انفك كم ,  خةس  رظةف   و  ,  انظيةة او تفة يى  و فديمى خدداد  (2)
  84. ص  2883ف ى خدداد , أطركظى دكتكراه  غير فم كرة , ك يى انترخيى ,  ة

 .  86 -85ان مزم , نكال ديةنط , ص  (3)



30 

 

ركح انف ػػػكاة كان دانػػػى   ػػػةدخػػػةن راؽ   تػػػألراندكنػػػى ان ثفةميػػػى  انف   حػػػرك ػػػو 
ـ( خػػػدا اني ػػػكد خػػػةن  رة فػػػف 1947-ق1367)  ػػػمى ك ػػػو . (1)كانظريػػػى خػػػيف انطكائػػػؼ 

 . (2)ان راؽ خحكرة غير ف رك ى , خ د تأ يس انكيةف انح يكمو
افة انف ػيح  ػو ديػةنط  يػأتكف  ػو انفرتخػى انثةنثػى فػف ظيػث  ػددهـ كم ػخت ـ ,  

( فػػػف 411( م ػػػفى فػػػم ـ )751ـ( ظػػػكانو ) 1947-ق1367)  ػػػمىاذ خ ػػػا إظحػػػةل 
ظيف كارتفػػػػةع م ػػػػخت ـ  ػػػػو ي, اف تزايػػػػد  ػػػػدد انف ػػػػ (3)( فػػػػف اومػػػػةث 348انػػػػذككر ك )

ديػػةنط     ػػـ فػػف اكخػػر انطكائػػػؼ انديميػػى خ ػػد ه ػػرة اني ػػكد ,  كػػةف انػػػخ ض  ىفظة ظػػ
ح انلفػكر ف  ي ف كف  و انمكادم كظةمةت خيك فيف  و دكائر اندكنى , افة انخة فم ـ فكظ

 .(4) و فدف انفظة ظى 
انحةخئى  كهو فف انطكائؼ انديميى انتو يتركز ك كدهػة  ػو  كخلحكص طةئفى

, طقك  ـ انديميى انتو ت تك ب ذنػؾ  مكب ان راؽ   ط نفةؼ األم ةر, كذنؾ خ خب
 .   (5) ـ ندى لةحى خ ـ ت رؼ خةنفمدائيىيتك فكف ان دى ان رخيى أو اف ن
( م ػفى ك ػو 6597ـ( )1947-1367)  ػمىان ػراؽ   كةف ت ػدادهـ  ػو  فػـك

 .(2)لةص خ ـ نلدفت ـ (1)كيك د  و انفظة ظى فمدم. (6)( 152ديةنط )

                                                           
, انفكتخى انفرات ,  1غميفى , يك ؼ رزؽ اهلل , مزهى انف تةؽ  و تةريخ ي كد ان راؽ , ط  (1)

 .  178, ص  1934خدداد  , 
 , دار 1, ط  1952 -1921  مىف ركؼ , ل دكف مة و , األ  يى اني كديى  و ان راؽ خو  (2)

 .  89,  ص  1, ج 1975ان رخيى ن طخة ى كانم ر خدداد , 
 .  88 -87ان مزم , نكال ديةنط , ص  (3)
انحةنظو , اكـر زيمؿ  ,  كةف نكال ديةنط , ر ةنى فة  تير غير فم كرة ,  ةف ى خدداد ,  (4)

  296ك 266, ص  1968ك يى انترخيى , 
كفةني ـ , فطخ ى ان را ةف , حيدا , نخمةف  انظ يمو ,  خد انرزاؽ , انحةخيكف  و ظةنرهـ (5)
 .  65 -55, , ص  1963, 
 . 98 -89ان مزم , نكال ديةنط , ص (6)
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كخػرز دكر انحػةخئى  ػو ف ػةؿ حػيةغى انػذهب خ ػد ه ػرة اني ػكد فػف ان ػػراؽ اذ 
 . (3)كةمت هذه انف مى ظكرا   ط اني كد  و ت ؾ انفترة 

 

                                                                                                                                                                      
ة ب  يفتح ن ـ انفمدم : كهك انف خد ن طةئفى انفمدائيى ,  ت فح األ لةص انحةخيكف خ دد فم (1)

 ر انفةل درا ى ... ن فزيد يمظر :انطةئو , حةدؽ   يد ,  ظر انفنى .. فمدل  و أم فمطقى 
 .37, ص 2811ب كانكثةئؽ انقكفيى , فحر, امثرخكنك يى نطةئفى انحةخئى  و ان راؽ , دار انكت

 . 38انطةئو ,  ظر انفنى, ص  (2)
 .  267انحةنظو ,  كةف نكال ديةنط , ص (3)
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 المبحث األول

 المباني الدينية

  ة الحاج عميي: حسين أوال

قضاء كفرم , ناحية قرة تبو , محمة البازار , حي القصبة  ة فييتقع الحسين
. تبمغ  (0)(1)ـ ( مف قبؿ الحاج عمي 1881 /ىػ 1011) سنةبنيت .  (1) القديمة 

تـ مخمفات بناء حديثة عمى بعض حاليا تحتكم ك ( 1ـ 131202مساحتيا حاليا )
 ابعادىا عف الدراسة .

بيت الصالة كبعض المرافؽ في الكقت الحاضر ة يا تبقى مف الحسينماف 
 هحديثة البناء . بيت الصالة يحتكم عمى مدخؿ كاحد في جداره الشمالي الغربي ابعاد

كعمى جانب  ,حديد  ذك مصراعاف ) حديث الصنع (مف البابو ( ـ12,1× ـ 12,1)
ديد ذم طالقتيف  مغطاة ( مف الحـ12,1× ـ1211نافذتيف األكلى ابعادىا ) المدخؿ

( مف الحديد كمغطاة ـ1281× ـ1211بالكاح الزجاج الشفاؼ  اما الثانية ذك ابعاد ) 
 بالكاح  الزجاج الشفاؼ .

( يحتكم 1(  ) مخطط : ـ112,1× ـ,,32بيت الصالة مربع أبعاده  )شكؿ   
لقباب دعامات ككتؼ كاحد في الكسط  تعمكىا العقكد المدببة التي تحمؿ ا ةعمى سبع

  األربعة , كقاعدة الكتؼ مضمعة مثمنة المقطع .
                                                           

قرة تبو : ىي ناحية تابعة الى قضاء كفرم . كقرة تبو كممة تركية مركبة مف قرة بمعنى  (1)
السكداء( كتبو بمعنى )الرابية( فيككف معنى االسـ الرابية السكداء , كمكضعيا اثرم قديـ ... )

 .  213لممزيد ينظر : مجيد , تاريخ ديالى , ص 
مقابمة شخصية مع عادؿ الحاج عمي : ىك احد كبار ككجياء حي القصبة في قرة تبو ....  (1)

 . 0/1118/,كاظـ مدلكؿ  احد كبار ناحية قرة تبو بتاريخ 
 .  0/1118/,مقابمة شخصية مع عادؿ كاظـ مدلكؿ  احد كبار ناحية قرة تبو بتاريخ  (0)
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ضمعيا الشمالي الغربي  عمى مدخؿ كنافذتاف تـ كصفيا في الكاجية  يحتكم 
(  ـ12,1) عمؽ كؿ منيا الشرقي فيحتكم عمى عقديف مدببيف اما الضمع الشمالي 

ثاني ( , اما العقد الـ,028× ـ02,0كالعقد األكؿ يضـ المدخؿ كىك ذك ابعاد  )
 . (ـ0231× ـ02,0ابعاده )

 كؿ منيا مدببيف  داخؿ الجدار عمؽ الضمع الجنكبي الغربي عقديف نجد فيك   
( . اما الضمع الجنكبي الشرقي  يحتكم عمى عقديف مدببيف ذك عمؽ ـ1201)
ابعادىا   تطؿ عمى الخارج نافذة العقد األكؿ بجانب المحراب لو , ـ( 1221)
طالقتيف مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ . كفي  اتد ذ( مف الحديـ1211×ـ1211)

  بركزاف ,ركني ال كىك مف النكع المسطح ( 1المحراب )لكح : نجد الركف الجنكبي 
 .  يشكالف المحرابفي الضمع الجنكبي الشرقي 

(  االف مفتكحاف 0اما الضمع الشمالي الشرقي فيضـ عقداف مدببيف ) لكح :
( كيبمغ عرض ـ12,1عقد )   يت الصالة , ارتفاع كؿعمى القاعة الحديثة بجانب ب

× ـ1211( . يتكسطيما كتؼ مثمف ذك ابعاد ) ـ02,1,  ـ02,0كؿ منيما ) 
 ( . ـ1281

( ـ22,1( ارتفاعيا ) 2بيت الصالة اربع قباب مفمطحة  ) لكح  : كيضـ 
كنية استعمؿ المعمار المثمثاث الر  ( كـ,,02)  كؿ منيما محمكلة عمى العقكد ارتفاع

 . الى دائرمالناتج عف العقكد في عممية انتقاؿ الشكؿ المربع ) الخفاش( 
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 ثانيا : جامع مجيد بيك

           سنةمحمة الجمكة , بني ىذا الجامع  قضاء خانقيف , في يقع الجامع  
      , تبمغ مساحتو الحالية (1)(1)ـ (, مف قبؿ مجيد بيؾ االربمي1311 /ىػ1018)
عمى بعض الممحقات الحديثة البناء تـ ابعادىا عف  , كيحتكم (1ـ 33.80,)

 الدراسة .

 (,-,)لكح :  الجامع ةكاجي

يف تبمغ ابعادىا  عمى مستكيكىي تقع في الضمع الجنكبي   
      باب حديدم عميوـ( 12,1×ـ1211مدخؿ ذك ابعاد) ليا, ـ(1,231×ـ2211)

يتراجع عف , ك نكبي الشرقي)حديث الصنع( يعمكه عقد مدبب يقع في الركف الج
ابعادىا   ةكاحد ةكتحتكم الكاجية أيضا عمى نافذ . ـ(,028ر)اقدممستكل الجدار ب

بالكاح  طالقة  مف الحديد يتقدميا قضباف  حديدة كمغطاة  اتـ(  ذ1231×ـ,120)
اما كاجياتو األخرل مالصقة لممباني المجاكرة عدا الكاجية الغربية الزجاج الشفاؼ, 

 بناء  . حديثة ال

ـ( كنجد في داخؿ 1201×ـ,821الى ممر أبعاده ) المدخؿ الرئيسي  دمؤ ي
ـ( مف المدخؿ الرئيسي لممسجد عقد منبطح أبعاده 1281الممر كعمى بعد )

ـ( كيحتكم ضمع الممر 12,1ـ( كبعد العقد يقؿ عرض الممر الى )1221×ـ1211)
ـ( كبابو مف 1211×ـ1211الغربي عمى مدخؿ يكدم الى بيت الصالة   أبعاده )

                                                           

مجيد بيؾ االربمي : ىك احد كبار ككجياء محمة الجمكه قاـ ببناء ىذا الجامع كسمي باسمة  (1)
 .,111\11\11... مقابمة شخصية مع المال ىشاـ المندالكم في تاريخ 

 . ,111\11\11في تاريخ   المال ىشاـ المندالكمع مقابمة شخصية  م (1)
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ـ( 1211×ـ1211الحديد ) حديث الصنع  ( كمدخؿ عمى صحف المسجد أبعاده )
 كيخمك مف الباب . 

 ( 1) مخطط :  :بيت الصالة 

مف مؤلؼ مف قسميف ـ( 112,1×ـ3200مستطيؿ الشكؿ ابعاده مف الداخؿ )
, القسـ األكلي لممحراب تبمغ ابعاده خالؿ كجكد جدار في كسطة 

ـ( 1211ر )اقدمـ( , كيحتكم الجدار  القبمي عمى  ثالث دخالت ب112,1×ـ,21,)
ـ(  يحتكم 2,8,×ـ2211عقكد قميمة التدبيب , العقد الكسطي  اكبرىا  أبعاده ) ةمككن

(  كيضـ  تجكيفيف األكؿ مشكؿ دخمو عقدىا مدبب يبمغ ,عمى المحراب ) لكح : 
تجكيفو المحراب داخميا   ـ(  , تضـ,128× ـ0211ـ( كتبمغ ابعادىا )12,1عمقيا )

 ـ( .,121×ـ,123ـ( تبمغ ابعاده )12,1كىي  ذات عقد مدبب ذم عمؽ )

الى  كعمى يمف فتحتو العقد مدخؿ يكدم الى سمـ  داخؿ الجدار يصعد منو 
عدد مراقي كيبمغ ـ( كىك ذك عقد مدبب  12,1×ـ1281)المنبر كتبمغ ابعاد المدخؿ

, كىك ـ( مف األرض ,121ـ( كيرتفع المنبر ),121ارتفاعيا ) اهالسمـ  خمسو مراق
ـ( كاسفمو بركز نصؼ دائرم 1231×ـ12,1عقد مدبب ابعاده ) شكؿ ذك ةذك فتح

 ـ( . 1211مف الحديد ارتفاعو  ) درابزيفـ( يحتكم عمى 12,1يبرز بمقدار )

ـ( 1221×ـ0211ابعاده )عقد مدبب ذات  ييف فكؿ منيا اما الدخمتيف األخر 
 ـ( كلو باب1231×ـ1281ع عمى اليميف تحتكم عمى مدخؿ ابعاده )كالدخمة التي تق

ـ( 1231×ـ1281( يكدم الى ممر قصير أبعاده )مصنكع مف الحديد ) حديث الصنع
. اما التي الجامع  ةكيطؿ عمى الممر مف الخارج النافذة التي تـ  كصفيا في كاجي
ك عقد مدبب لكف ال تقع عمى يسار العقد الكبير الذم يحتكم عمى المحراب  فيي ذ

 عمى مدخؿ .  يشتمؿ
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كتـ تقسيمة في ـ( 3200×ـ,21,الغربي فتبمغ ابعاده ) ةكاما جدار بيت الصال
كمقسكـ في   ةالكسط الى قسميف كذلؾ مف خالؿ الجدار الذم قسـ بيت الصال

 يشغؿ القسـ األكؿ منوى قسميف , ال ةالكسط مف خالؿ الجدار الذم قسـ بيت الصال
ـ(  ,223 ×ـ2211) كابعادىا ـ(12,1)عمقيا دخمة معقكدة بعقد مدبب, بقسـ المحرا

 ذك عقد نصؼ دائرم كىما ذك ابعاد عمى دخمتاف في كسطياكتحتكم دخمة العقد 
ـ( , كمف ثـ يفضميا الجدار الكسطي ,121عمقيا )كيبمغ مقدار  (ـ12,1× ـ1221)

ء  يعمكه بركز ـ( ثـ بعدىا جدار اصـ خاؿ مف أم شي1211الذم يبمغ عرضة )
 ـ( .1211بصؼ مف االجر يبمغ ارتفاعو )

 كذلؾ  قسميف يفصموالشرقي المؤلؼ مف  ةكانتقاال الى جدار بيت الصال
م عمى عقد القسـ األكؿ عمى جانب المحراب يحتك  الكسطي. ةجدار بيت الصال

, كمف ثـ الجدار كمف بعد ذلؾ يكجد في نياية الضمع ـ( 2211×ـ2211ابعاده )
 . الممر تـ كصفو مسبقا في الممر   كدم الىمدخؿ ي

محراب عمى ثالث مداخؿ لم الجية المقابمة الكسطي فيحتكم مف  اما الجدار
كىكه طي في ىذا الجدار يقابؿ المحراب المدخؿ الكس , عمييا العقد ستنديكداعمتيف 

انو كىك اكبر مف المداخؿ الجانية كلو فائدة ف ـ(1281×ـ12,1ذك عقد مدبب ابعاده )
يساعد عمى ادخاؿ كمية اكبر مف الضكء لممحراب ككذلؾ يعتبر المدخؿ األكسط 

مف المدخؿ الكسطي  التي تقع عمى اليميف كاليسار ؿاما المداخ المدخؿ الرئيسي ,
 .ـ( 1211×ـ1211ذك عقد نصؼ دائرم ذك ابعاد )

 , قبو المحراب بيحتكم عمى ثالث قبا ةكالقسـ األكؿ مف بيت الصال
ليا  نصؼ دائرية ( , كمف الداخؿ3مية )لكح : مف الخارج بص مزدكجة  (8:لكح)

, تستند عمى رقبة  فائدة جمالية ككذلؾ تبعد القبة الداخمية عف الظركؼ المناخية
ـ( ذات عقد مدبب مغطاة بالكاح 12,1×ـ1231)ابعادىا مف الحديد تضـ ستو نكافذ
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تحيط بأعمى الرقبة ك مدكف , ية بالطات الخزفالالزجاج الشفاؼ , يعمكىا شريط مف  
عمييا بخط النسخ )ال اهلل اال اهلل  محمد رسكؿ اهلل ( تحتكم عمى زخارؼ نباتية 

عقكد مدببة  عددىا  مف الخارج بعض البركزات عمى شكؿ أيضا , كيعمك رقبو القبة 
تستند الرقبة  عمى العقديف كعمى جدار ك كف األزرؽ , معشرة كالقبة مطمية بال

ب كالجدار الكسطي , كقد حكؿ الشكؿ المربع الى دائرم بالمثمثات الركنية ) المحرا
ـ(.  اما القبتاف المتاف  عمى يميف كيسار 32,1الخفاش (  كارتفاعيا مف الداخؿ   )

القبة الكسطية فيي تستند عمى ثالث جدراف كعقد كاحد كىاتاف القبتاف مف النكع 
  ـ(2222الصندكقية ارتفاعيا مف الداخؿ )

فكاجية الجدار الكسطي فيي تطؿ عمى   ,مف بيت الصالة  اما القسـ الثاني 
ـ( كابعادىا 12,1القسـ الثاني مف بيت الصالة  تضـ حنية  ذك عقد مدبب عميا ) 

اني الذم يقع في الغرب مف ـ( بيف المدخؿ الكسطي كالمدخؿ الث1211×ـ1281)
القسـ العقكد  التي تحمؿ  ىذاكنجد في مداخؿ ,  ة, باإلضافة الى الثالثالجدار

, كىك بركز التي يعمك جدراف ىذا القسـالقباب ال تستند عمى دعامات بؿ تسند عمى ال
مسقؼ  كىذا القسـ. ـ( ترتكز عمية العقكد1211تفاعو )بركز مف االجر يبمغ ار 

كيحؼ بيا مف كؿ جانب قبتاف القبة  بخمس قباب مفمطحة, القبة الكسطية كبيرة
, حكلت القاعدة المربعة الى دائرية بالمثمثات كلة عمى عقديف كجداريفلكسطية محما

 الركنية.  

اف الجدار الخمفي مف  بيت الصالة يحتكم عمى مدخؿ في الكسط في حيف 
كيحؼ .  مصراعاف مف الحديد )حديث الصنع(ـ( لو باب مف 1231×ـ12,1) أبعاده

 اتميف الداخؿ مف طالقتيف ذالتي تقع عمى ي االكلىمف الحديد  ف يبالمدخؿ نافذت
ديد مغطاة عقد نصؼ دائرم مؤلفة مف  مشبؾ مف الح كلياـ( 1211×ـ,121ابعاد )

 ـ,121تقع عمى يسار الداخؿ ابعادىا ) التي النافذة اما , بالكاح الزجاج الشفاؼ
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ار نجد دخمة في شرؽ كغرب الجد ـ( عمى غرار النافذة السابقة . كعمى1201×
ـ( عقدىا منبطح  اما 1201×ـ,121في جية الشرؽ ذات ابعاد )فالتي تقع الجدار 

 ـ( .,,12×ـ,121) أبعادىافالتي  تقع في الغرب 

( ارتفاعيا 11) لكح: مجكفة  كيعمك ركف بيت الصالة الجنكبي الشرقي مئذنة 
مؤلفة مف عشر اضالع  مضمعة قاعدة المئذنة ـ( , ,,12ـ( كقطرىا )112,1)

المزجج بالمكف األزرؽ عممت في الكسط شريط مف االجر  يقسميا ـ(,122ارتفاعيا )
القاعدة عمى تحكيؿ الشكؿ المربع الى دائرم . يمييا  البدف كارتفاعو الى الحكض 

ـ( , ثـ تمييا ,121ـ( يضـ في اسفمو شريط بارز مف االجر ارتفاعو ),28,حكالي )
فييا المكف  باألجر المزجج كاستخدـ اكسة عممتزخرفة الشرفات المسننة المتع

ـ( 12,1×ـ12,1األبيض كاألسكد كاالزرؽ , كفي اسفؿ البدف مدخؿ المئذنة ابعاده )
ىذه الزخرفة أيضا صؼ مف   خاؿ مف الزخرفة ,  يميمستحدث  مف الحديد كبابو 

ـ( كفكقيا صؼ 12,1ـ( يعمك عف الصؼ األكؿ ),121االجر البارز يعمك بقدر )
بكضعية االجر كىي  نتجت مف التفنفؼ ـ( تشغمو زخار ,121زخرفي ارتفاعو )

زخرفة الشرفات المسننة المتعاكسة  كفكقيا شكمت زخرفة عمى البدف قكاميا  خطكط 
بالمكف االزرؽ كاالسكد , كيعمك , زخرفة حمزكنية ممتفة حكؿ البدف  مف االجر الممكف 

ت ـ( شكمت فكقة زخرفة الباربي,121ىذه الزخرفة صؼ اجرم بارز يبمغ ارتفاعو )
يعمكىا جزء مف بدف  ة)شرفات كاممة كبعضيا نص شرفو( , كفكقيا زخرفة حصري

قرنصات التي تحمؿ الحكض مؤلفة مف سبعة أتي المتالمئذنة خالي مف الزخرفة  ثـ 
ـ( مف 12,1, كمف ثـ حكض المئذنة كيبرز الحكض حكالي )صفكؼ مف االجر

 ـ( .12,1حديدم ارتفاعو ) درابزيف يحيط بالحكضالبدف 

ـ(  تحتكم الرقبة  1211ـ( كقطرىا )02,1كمف ثـ تأتي رقبة المئذنة ارتفاعيا )
خاؿ مف الزخرفة,  مستحدث  ـ( كبابو مف الحديد 12,1×ـ12,1عمى مدخؿ  ابعاده )



45 

 

كف األزرؽ فقط كمف ثـ مكتشغؿ الرقبة مف الخارج زخرفة  قكاميا خطكط حمزكنية بال
بصمية  المئذنة يشكؿ قبةة مكمف ثـ ق زخرفة الطرة اك السره بشكؿ ىندسي متدرج

 ـ( .12,1مضمعة  ارتفاعيا )

حكليا سمميا الحمزكني الذم يصعد  اخؿ بدف المئذنة يكجد المب كيدكركد 
ف مف خالؿ سمـ  د في البدك مف خاللو الى الحكض .كيصعد الى مدخؿ المئذنة المكج

ة ستارة ترتفع حكالي الذم نجده بجانب القاعدة . كيعمك بيت الصالمف ثالث مراقي , 
 ـ( مف االجر كالجص .1221)

كعمى امتداد الممر نجد ممحقات المسجد كمنيا  جامعالضمع الشرقي لماما   
الرئيسي حجرة الممر كالسمـ  كحجرتاف , الممر تـ كصفو مسبقا . كيمي المدخؿ 

ـ( يغطيو باب مف الحديد 1211×ـ1211تحتكم عمى مدخؿ أبعاده )مستطيمة لمسمـ  
( مرقاة  ,1) عقد مدبب اصـ , كالسمـ  مؤلؼ مف خاؿ مف الزخرفة يعمكه في الجدار

, اما الحجرة األكلى التي تمي السمـ  . ـ( كالسمـ  حمزكني,121تفاعيا )كؿ كاحدة ار 
ـ(  تحتكم عمى مدخؿ كنافذة تطؿ عمى 02,1×ـ0221مربعة الشكؿ ابعادىا ) فيي 

باب حديدم ) حديث الصنع( كيعمك  وكعميـ( 1211×ـ1211ابعاده )الصحف المدخؿ 
ـ( ذك طالقتيف مف 1211×ـ1211ابعاد ) اتالمدخؿ عقد مدبب اصـ , اما النافذة ذ

, اما الحجرة الشفاؼ كمف الخارج مشبكو بقضباف الحديدالحديد مغطاة بالكاح الزجاج 
ـ( كتحتكم عمى مدخؿ كنافذة تطؿ عمى الصحف 12,1×ـ0221األخيرة ابعادىا )

 .غرار نافذة كمدخؿ الحجرة السابقة عمى 
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 ثالثا : كنيسة البشارة 

شارع باشا ككبرم مقابؿ محطو كقكد  قضاء خانقيف ,   في (1) كنسيةالتقع    
ما مثبت في اعمى مدخؿ ـ( ك 13,1/ىػ  10,1) سنةخانقيف القديمة تـ بنائيا 

 ( 0( . ) مخطط : 1ـ18.,01تبمغ مساحتيا الكمية )الكاجية . 

 ( 11الكنسية : )لكح :  ةاجيك 

ـ( كيتقدميا 10201الكنسية في ضمعيا الشمالي  بعرض ) ةتقع كاجي 
باقي فتتقدمو محالت ـ( اما ال0211محالت كما تبقى ظاىر مف المدخؿ بعرض )

ـ( يكتنفو باب 1281×ـ1211ضـ  مدخؿ  ابعداه )تجية االك  ,لكاجية المبنىمالصقة 
اع مستطيؿ غائر يتكجو عقد منبطح , يعمك خشبي ذك مصراعاف زخرفة كؿ مصر 

زخرفة قكاميا كركد  وبشكؿ بارز  يشغؿ داخم زخرفي جمالي المدخؿ عقد مدبب
 وكمركاح نخيمة كاغصاف ممتكية غميظة  شكمت مناطؽ دائرية ك دكنت عمي ةمفصص

 عمى زخرفة تتماثؿ مع زخرفة باطفكاحتكت ككشة العقد  ىػ(10,1البناء  ) سنة
سطيا سرة ) طرة ( دائرية الشكؿ شغمت داخميا عنصر النجمة السداسية العقد  تتك 

ـ( محمكؿ عمى 1211)راقدميعمك المدخؿ صفيف مف المقرنصات التي يعمكىا بركز ب

                                                           

الكنيسة :  كىي المكاف الذم تقاـ فيو الشعائر الدينية النصرانية كالصالة كالعماد كالزكاج  (1)
ة ) راىي , نبيؿ عبد الحسسيف , االديرة كالكنائس يكالنذكر كالقرابيف كاالحتفاؿ باألعياد الدين

المصادر التاريخية كالتنقيبات االثرية حتى نياية القرف الثاني  المسحية في مممكة الحيرة في ضكء
بغداد ,  ةالثامف الميالدم , أطركحة دكتكراه غير منشكرة , كمية اآلداب , جامع \اليجرم 
( , أم ىي محؿ لمعبادة عند النصارل كقد اتخذت مخططا عماريا متشابيا  110, ص  ,111

سكاء أكانت في بالد الرفديف اـ في سكريا اـ  ةصالبالرغـ مف  اختالؼ المناطؽ كطقكس ال
فمسطيف اـ مصر كمدانية كانت اك سريانية اك ركمية اك قبطية  ) ىالؿ , زينب عبداهلل , 

   , 1112سات في التاريخ كاالثار , , درا "المميزات العامة لمكنائس المشرقية في بالد الرافديف"
 . ( 3,,, ص   20ع : 
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الجيبنكك يعمكه طبقة مف التراب , ثـ الستارة كارتفاعيا كصفائح  الشميماف ك 
 صكرة افقية .مف الكسط  يشغميا قضيباف مف الحديد ب ةـ( مفتكح12,1)

 جية. اما كاالمجاكرة ليا الضمع الجنكبي كالشرقي البيكت جيةكتجاكر كا
ابعاد  كذ ييكؿقسميف قسـ ال مؤلؼ مف ـ(112,1)عرض ذك ضمع الغربي  فييال
تحتكم ك ـ( 1211ـ( كارتفاع )1211ر)اقدمـ( كيعمكىا بركز لمسقؼ ب201,×ـ2,1,)

طالقتيف مف الخشب ,تضـ النافذة ( ـ1211×ـ1211عمى نافذة في اعالىا ابعادىا )
لحماية المبنى مف  قضباف الحديد مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كمف الخارج يغطييا

ـ( مؤلفة مف 1211×ـ12,1ابعاد ) اتف ذينافذتتجاكرىا ك   الدخكؿ مف النكافذ , 
ثالث قضباف  طالقة كاحدة مف الخشب مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ   يتقدميا

ـ( كتحتكم 10201×ـ22,1بمغ ابعاده )تاما القسـ الثاني ف , صكرة افقيةحديدية ب
ـ( يحتكم عمى باب مف الخشب ذك مصراعاف 12,1×ـ0221ه )دعمى مدخؿ ابعا

زخرؼ بمستطيؿ غائر في الكسط يعمكه كيدنكه مربعاف غائراف كفي اعالىا شباؾ 
 .ممكفو  مغطاة  بالكاح الزجاج المربع الشكؿ يحتكم عمى عكارض خشبي

ـ( ذات طالقتيف 1211×ـ12,1)دىااابع ةبو مف الجية اليمنى نافذبجانكيضـ  
مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ تحتكم عمى اشكاؿ مربعات كمستطيالت كمشبكو مف 

 اتالخارج بقضباف الحديد . كمف الجية اليسرل لممدخؿ ثالث نكافذ األكلى كالثانية ذ
ة كاحدة مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ اما طالق كلكؿ منياـ( 12,1×ـ12,1ابعاد )

الييكؿ  جيةيتقدـ كاالنافذة الثالثة عمى غرار النافذة التي تقع عمى يميف المدخؿ . 
 ( . ـ1211)بمقدار  عمى الساحة الكسطية بركز
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 القسـ األكؿ الضمع الشمالي :  

الحجرة األكلى حجرة المدخؿ  مختمفة االضالع  حجر, ةيحتكم عمى ثالث
, ك تحتكم عمى المدخؿ ـ (,021ـ , ,021ـ,0218ـ,1218ي ) اضالعيا ى بعادا

عمى الساحة الكسطية  بعقد  حجرة المدخؿ تطؿك , الرئيسي لممبنى كتـ كصفو سابقا 
ـ( كنجد في ضمع الحجرة الشرقي دخمو في ,128×ـ,128نصؼ دائرم  أبعاده )

عمى الحجرة الثانية  ـ( كتطؿ,,12×ـ,128الجدار عمى شكؿ عقد منبطح أبعاده )
ـ( كمغمؽ حاليا 1211×ـ1211مف ىذا الضمع بمدخؿ في ضمعيا الغربي ذك ابعاد )

 باألجر كالجص . 

ف احدىما ـ( تحتكم عمى مدخمي0281×ـ0211ابعاد ) اتاما الحجرة الثانية ذ
مف الخشب ذك مصراع كاحد ـ( 1211×ـ1211ابعاد ) كعمى  الساحة الكسطية ذ

سو مستطيالت غائرة بصكرة افقية , المدخؿ الثاني مغمؽ  عمى كزخرفتو قكاميا خم
 جيةالحجرة األكلى كنافذة  عمى غرار  النافذة التي تقع عمى يميف المدخؿ في كا

 الضمع الغربي .

كتحتكم عمى دخمتاف في الجدار في ضمعيا الشمالي كىما ذك ابعاد 
ـ( 22,1×ـ0211ابعاد ) عقد منبطح  . الحجرة الثالثة  ذات كليماـ( 1211×ـ1281)

كمدخميا  يطؿ عمى  الساحة الكسطية  عمى غرار المدخؿ السابؽ اما نافذتيا فيي 
الضمع  جيةتطؿ عمى الخارج في الضمع الغربي مف الحجرة كتـ كصفو في كا

 , كىي مشتركو بيف الضمع الغربي .الغربي
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 القسـ الثاني الضمع الغربي :

ؿ الكنسية ,  الحجرة األكلى تـ كصفيا في يحتكم عمى اربع حجر كممر كىيك
, كليا مدخؿ يطؿ ـ( 1211×ـ0221ابعاد ) اتالضمع السابؽ  اما الحجرة الثانية ذ

, كليا نافذة عمى ـ( خاؿ مف الباب 1211×ـ1211عاد )عمى الحجرة الثالثة  ذك اب
بعاد ا ات, انتقاال الى الحجرة الثالثة ذالضمع الغربي جيةالخارج تـ كصفيا في كا

 ابعاده الساحة الكسطية ـ( مستطيمة الشكؿ ليا مدخؿ عمى1211×ـ0221)
ـ( عمى غرار مدخؿ الحجرة األخيرة مف الضمع السابؽ . اما الممر 1211×ـ1211)

 جيةـ( كيطؿ عمى الخارج بالمدخؿ التي تـ كصفو في كا1211×ـ0281ذك ابعاد )
رابعة مستطيمة الشكؿ ىذا الضمع كيطؿ عمى الصحف بعقد مستقيـ . الحجرة ال

ـ(  ليا مدخؿ عمى  الساحة الكسطية  عمى غرار المدخؿ 1221×ـ0221ابعادىا )
ـ(  1211×ـ1211السابؽ لمحجرة السابقة  , كمدخؿ ثاني يطؿ عمى الييكؿ ابعاده )

ىذا  جيةمغمؽ باألجر كالجص حاليا , كنافذة تطؿ عمى الخارج تـ كصفيا في كا
 الضمع . 

 :الييكؿ 

ـ( يحتكم 2,1,ـ( يبمغ ارتفاعو ),1020×ـ231,الشكؿ ابعاده ) مستطيؿ
عمى مدخؿ في كسط ضمعو الشمالي يطؿ عمى  الساحة الكسطية  ابعاده 

لممدخؿ الرئيسي لمكاجية في الضمع الغربي  ةـ(  كزخرفتو مشابي12,1×ـ,021)
في  عمى جانبيو نافذتاف عمى غرار النافذة التي تقع عمى يميف المدخؿ, ك يحؼ بو 

الييكؿ  ـ( يربط 1211×ـ1211) ابعاده الضمع الغربي, كيكجد مدخؿ اخر جيةكا
بالحجرة األكلى مف الضمع الشرقي , كالمدخؿ الذم يربطو بالحجرة السابقة لمضمع 

الغربي الذم تـ كصفو مسبقا ,  كيعمك المدخؿ الكسطي في الضمع الشمالي لمييكؿ   
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ـ( عمى غرار النكافذ التي 1211×ـ12,1عادىا )كالنكافذ التي تحؼ بو ثالث نكافذ اب
 .الييكؿ التي تطؿ عمى الخارج مف الضمع الغربي  جيةتحؼ بالنافذة الكسط في كا

ـ( ابعادىا التي تقع 1211الضمع  الغربي بعمؽ )دخمو في كسط  نجدككذلؾ  
نافذة كتحؼ بيا  ىاكيعمك  , ـ( ذك عقد منبطح1281×ـ211,غربي )في الضمع ال

الضمع الغربي . كيكجد اسفؿ النافذة حنية  مستطيمة  جيةتـ كصفيا في كا نافتاف
كمف  مف األعمى عقد منبطح   اتـ(  ذ12,1×ـ1211ـ( كأبعادىا )1211بعمؽ )
بركز نصؼ دائرم مف األعمى كمف األسفؿ مخركطي الشكؿ قد يككف  ىناؾاألسفؿ 

ىا ـ( ابعاد12,1بعمؽ ) جاكرىا عمى يمنيات ةتكجد دخمو ثاني ,مكاف لكضع الشمكع  
 .  ـ( ذات عقد منبطح 1211×ـ0281)

بركز جصي نصؼ دائرم مف األعمى  نجدالجنكبي  الييكؿ كفي كسط ضمع 
 كمثمث مف األسفؿ , تتخممو زخارؼ ىندسية قكاميا مثمثات . 

الييكؿ فيتكسطو دخمو ابعادىا  ( مف11اما الضمع الشرقي ) لكح :  
يتكسطيا صميب معمكؿ مف الخشب )التيني( ـ( 1211ـ( كعمقيا )0231×ـ211,)

, متراجعة  طباثالث مص في كسطيا دكو المذبح مؤلفة مف ك, عقد منبطح   يتكجو
( ابعادىا )كلى اكبر مف التي تعمكىا كتسمىالمصطبة اال ـ( 02,1×ـ0288)القسطرـك
ـ( ,,12×ـ0210)ذات ابعاد المصطبة الثانية كتسمى )بيمو( اما ـ(1211كارتفاعيا )
ابعاد  اتـ( ذ,121ـ( اما الدرجة الثالثة كتسمى )المذبح ( ترتفع )1211كترتفع )

   .  ىذه الدرجات تسمى  قدس االقداس  ـ( ككؿ1211×ـ12,0)

دخالت  ةقكاميا ثالثالييكؿ التي تطؿ عمى الساحة الكسطية  جيةاما كا 
المدخؿ ـ( كيحتكم عمى ,128×ـ211,ـ( العقد الكسطي ذك ابعاد )1211بعمؽ )

( )كنسية 10مف الجص دكف عمييا )لكح: ةالذم تـ كصفو مسبقا ككذلؾ يعمكه قطع
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في عيد جاللة الممؾ فيصؿ الثاني,  كقداسة البابا بيكس  13,1البشارة شيدت عاـ 
عمكىا صؼ مف يالثاني عشر كغبطة ماريكسؼ السابع بطريؾ بابؿ عمى الكمداف( 

, كنجد  تعمكىا نافذة معقكدة بعقد منبطح المقرنصات كضيفتيا الدعـ كاالسناد ,  
كثرة النكافذ في الييكؿ خصكصا كالكنسية عمكمان كلذلؾ لكبر الييكؿ ألدخاؿ الضكء 

ـ( اما ,1121كبعرض )ـ( 1211) بمقدار بركزيمييا في األعمى  كاليكاء الية , 
ـ( 12,1×ـ211,عمى اليسار كاليمف فيما عقكد منبطحة  ذك ابعاد ) فالعقديف الذي

كيحتكم عمى نافذة ثـ تعمكىا نافذة أخرل  تـ كصفيما مسبقا في ضمع الييكؿ 
 .  الشمالي ثـ العقد 

ابعاد اضالعيا  الشكؿ , منكر مثمف( 12الييكؿ ) لكح :  سقؼ يعمك
ـ( 12,1×ـ1211مف اضالعيا نافذة ابعادىا )ضمع ـ( في كسط كؿ 1211×ـ12,1)

ح الزجاج الشفاؼ كمف الخارج تكجد ذات طالقة كاحدة مف الخشب مغطاة بالكا
ـ( كيرتفع 1211ك النكافذ  بركز بقدر )عمعكارض مف قضباف الحديد بصكرة افقية , ي

 .ـ( كىك سقؼ المنكر  1201)

يعمك ركف الييكؿ  الشمالي الغربي برج الناقكس , ك  كتخمك الكنسية مف القبة
و تستند ىذه القاعدة يعمكىا صميب كمداني يرتكز عمى قاعدة مثمن ةقبة مضمع كىك

 عقكد قميمة التدبيب .  ةعمى اربع

 القسـ الثالث الضمع الجنكبي : 

 يحتكم عمى الييكؿ فقط كتـ كصفيا عند الحديث عف الضمع السابؽ 
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 القسـ الرابع  الضمع الشرقي :

في الييكؿ تـ كصفيا مسبقا ,   سمـكيحتكم عمى الييكؿ  كحجرتيف  ك 
ـ( تحتكم عمى 0231× ـ1231حجرة األكلى ذات ابعاد ) , اما الالصفحة السابقة 

 ةمالمط ةمدخؿ كنافذة تطؿ عمى  الساحة الكسطية  عمى غرار النكافذ السفمى لمقاع
 عمى  الساحة الكسطية  كالمدخؿ عمى غرار مدخؿ الحجرة في الضمع الغربي .

يتقدميا مدخؿ ابعاده  ة( مرقا,1)اما السمـ فيك  حمزكني  مؤلؼ مف 
( , ةتكنيـ( , كيعمكه غرفة  )الب1211×ـ,121ـ(  ابعاد المراقي  )1211×ـ0211)

ـ( كتحتكم عمى مدخؿ يطؿ عمى السطح ذك ابعاد 1211×ـ12,1ذات ابعاد )
مائؿ  (ةالبيتكن)ضـ باب مف الحديد )حديث الصنع (, كسقؼـ(  ي1211×ـ1281)

 . ليسيؿ سقكط  االمطار كعدـ تحمميا عمى السقؼ 

ـ( كفي داخميا دخمة 1211×ـ12,1)دخمة في الجدار ابعادىا ي السمـ كيم
 , ثـ ـ(  تكدم الى دخمة بجانبيا  1211×ـ1281ابعاد  ) اتمعقكدة بعقد منبطح  ذ

يمييا الدخمة الثانية  ك ـ( , 1211× ـ12,1الى الدخمة الثانية كىذا المدخؿ ابعاده )
عقد نصؼ دائرم  . اما  ـ( كيعمكىا1200ـ( يبمغ عمقيا )12,1×ـ12,1ابعاد ) اتذ

كيتقدـ جميع االضالع . مف المبنى  الحجرة األخيرة فتـ كصفيا في الضمع الشمالي
لو فائدة لعدـ   ـ(1211) بمقداربمستكل السقؼ  رفرؼ )بركز(عدا الضمع الجنكبي  

 .سقكط مياه االمطار عمى المداخؿ الحجر كيعتبر ضؿ ليا 

 

 

 



44 

 

 المبحث الثاني

 المباني المدنية

 وال : قصر  الجاف أ

 ة(  مقاطع11محمة ) حي الشييدقضاء خانقيف , ناحية السعدية,  يقع القصر
بناه الشيخ محمكد باشا ة , مقابؿ مبنى الدفاع المدني, ( بساتيف ككبمي  الجنكبي0) 

االف تابع  (1)ـ( 1311/ق1018) سنةشيخ عشيرة الجاؼ في عمـك العراؽ  الجاؼ
كالتراث , يحيط بو سياج خارجي يضـ بداخمة القصر  الى الييئة العامة لألثار

 (.1ـ ,,.1121كالمحمؽ . تبمغ مساحة القصر الكمية )

 ( 2السياج الخارجي  : )مخطط : 

اضالعو  حاليا  الشكؿ سياج طكيؿ مربع ويحيط قصر الجاؼ كممحق
ـ( يبرز عف 232,2مقصكصة الضمع الشمالي الغربي , طكؿ ضمعو الشرقي )

طكؿ ـ( , 1231,لضمع الجنكبي فطكلو )ـ(, ما ا212,الي حكالي )الجدار الشم
 ـ( يحتكم1211×ـ1211ؿ كذك ابعاد )ـ(  كيقع فيو المدخ02210الضمع الشرقي )

 المقصكصة عمى باب مف الحديد ذك مصراعيف ) حديث الصنع ( . اما الزلفة
ـ( كىذا 21231ـ( اما الجدار الشمالي فطكلو )12213الشمالية الغربية فطكليا )

 ـ( .1281الضمع االف ميدـ  . كعرض الجدار الخارجي ) 

 

 

                                                           

مفتشية اثار كتراث ديالى , قسـ التراث , تقرير لجنو المسح لألثار كالتراث ,  الييئة العامة (1)
 , االستمارة الخاصة  بقصر الجاؼ . 1118التراثي , 
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 قصر الجاؼ 

 ( ,الطابؽ األرضي  : )مخطط : 

(  1ـ 11,ـ( تبمغ مساحتو  الكمية )1,211×ـ11211مستطيؿ الشكؿ ابعاده )   
يقسـ المبنى الى قسميف شرقي كغربي  مف الحجر يحيط بيا مف الخارج طارمات  

و خاؿ مف األبكاب كمشبؾ كفي كسطيا ممر . كالطابؽ كم تستند الى اكتاؼ .
 ـ(  . 1281, عرض جدرانو )النكافذ

 القسـ الشرقي مف الطابؽ األرضي :

حجر ,الحجرة األكلى مف جية الشماؿ ابعادىا  ةيحتكم عمى  ثالث
ـ( تحتكم عمى مدخميف كنافذتيف , المدخؿ األكؿ يطؿ عمى الطارمة  2,1,×0211)

 فأبعادىماـ( ذك عقد منبطح  , اما النافذتاف 1211×ـ1211بعاد )الشمالية ذك أ
ابعاد  اتاما الحجرة الثانية ذ ـ( معقكدة بعقد منبطح,1211×ـ12,1)
ـ( كتحتكم عمى  ثالث مداخؿ األكؿ يربطيا بالحجرة األكلى , 2,1,×ـ0211)
. س االبعادرمة  الشرقية ككميا بنفالثاني يطؿ عمى الممر الداخمي كالثالث عمى الطاك 

اما الحجرة الثالثة كاألخيرة فأبعادىا مماثمة مع  الحجرة األكلى  كفييا مدخميف األكؿ 
ىا ىي حجرة األكلى  في الطارمة   الشرقية كابعادالعمى الممر الداخمي كالثاني عمى 

 . نفس ابعاد النكافذ السابقة 
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 القسـ الغربي مف الطابؽ األرضي :

أيضا متناظره مع حجر القسـ الشرقي في االبعاد  اتحجر  ةمؤلؼ مف ثالث
كالمداخؿ كالنكافذ فيما عدا الحجرة الثالثة ال تحتكم عمى مدخؿ يطؿ عمى الحجرة 

 األكلى في الطارمة  الغربية , كتـ تسقيؼ ىذه الحجرات في القسميف بقبك  . 

 الممر الكسطي :

ـ( كيحتكم عمى 0211×ـ11281يقع  بيف القسميف الشرقي كالغربي ابعاده )
, المدخؿ  لكؿ منيما عقد مدببمدخميف يطالف عمى الطارمة  الشمالية كالجنكبية 

 ـ( . 0281) عف االرض ـ( كسقؼ بالقباب المفمطحة كارتفاعيا,128×ـ02,1ابعاده )

 الطارمات :  

 ( ,1( ) لكح : 1الطارمة  الشمالية :  ) شكؿ :

شمالي الشرقي كالشمالي الغربي  في الركنيف ال حمزكنييف مميفتحتكم عمى س 
كتطؿ ,  ـ(,121ات ارتفاع )ذ ة( مرقا,1تكدم الى الطابؽ العمكم مؤلفة مف عف )ك 

ـ( 1218×ـ,021ابعادىا ) مف خمسو عقكد نصؼ دائرية ببائكو عمى الخارج الطارمة
ابعاد الطارمة  ـ( ك 1281×ـ1281تستند عمى اكتاؼ مقصكصو االضالع ابعادىا )

اسفؿ الساللـ نجد دخمو ) حنية (  في الجدار ابعادىا  ـ( ك0211×ـ11231)
ربما إلضاءة الطارمة  مف خالؿ كضع كسائؿ  ـ( 12,1ـ( كعمقيا )1211×ـ1211)

. كنجد مدخالف احدىما يطؿ عمى الطارمة  الشرقية االنارة المتكفرة في تمؾ الفترة 
 .ـ(1211×ـ1211كالثاني عمى الطارمة  الغربية ابعادىما )
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 ( ,1الطارمة  الشرقية  : )لكح : 

ـ( تحتكم عمى 0211×ـ,,2,تضـ  السمـ  ك حجرتاف , الطارمة ابعادىما )
ـ(  ككتؼ كاحد يشبو 0208×ـ0211مف عقديف مدببيف ذات ابعاد ) ةنك بائكو مك

ـ( تحتكم عمى 0211×ـ1211اكتاؼ الطارمة  الشمالية .اما الحجرة األكلى فأبعادىا )
ثالثة في القسـ الشرقي مف الحجر  عمى الحجرة اليطؿ مدخؿ االكؿ ثالث مداخؿ , ال

, اما المدخؿ يطؿ عمى الطارمة  الغربية صفيا آنفان . اما المدخؿ الثاني  فكتـ 
يطؿ عمى الحجرة الثانية مف ىذه الطارمة  ككميا متشابية مف حيث االبعاد . الثالث 

ـ(  0211×ـ0211رقي  ذات ابعاد )تقع في الركف الجنكبي الشفاما الحجرة الثانية 
 ةكتساقط ضمعييا الشرقي كالجنكبي كفييا مدخالف األكؿ يطؿ عمى الحجرة السابق

ا متشابية مع  كالثاني يطؿ عمى الحجرة األكلى في الطارمة  الجنكبية كابعادىم
 الحجرة السابقة . مداخؿ 

 ( ,1الطارمة  الجنكبية : ) لكح : 

األكلى تـ كصفيا في الطارمة انفة الذكر , اما الحجرة  , حجر  ةاربع تضـ
ـ( كتحتكم عمى مدخميف احدىما يطؿ عمى 0211×ـ12,1الحجرة الثانية ذات ابعاد )

الحجرة السابقة كالثاني عمى الطارمة  كىما مشابييف لمداخؿ الحجرة السابقة في 
بائكو  ـ , كاجيتيا تضـ( 0211×ـ3281الطارمة  السابقة . اما الطارمة فأبعادىا )

ـ( اما 1211×ـ0201تتككف مف ثالثة عقكد مدببة العقد األكسط اكبرىا ذك ابعاد )
ـ( , ك الحجرة الثالثة 12,1×ـ0211يمينو كيساره ابعادىما  ) العقديف الذيف عمى 

ـ( كليا مدخميف احدىما  يطؿ عمى الطارمة  كالثاني عمى 0211×ـ12,1ذات ابعاد )
رمة ,  كابعادىما بنفس  المداخؿ السابقة , اما الحجرة الحجرة الرابعة مف ىذه الطا
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الشكؿ سقفيا عمى شكؿ قبك منبطح  ةـ( مستطيم0211×ـ211,الرابعة ذات ابعاد )
تساقط بعض أجزاء جدارىا الغربي كالجنكبي . تحتكم عمى خمس مداخؿ احدىما 

ع الجنكبي عمى الطارمة  الجنكبية كالثاني عمى الطارمة  الغربية كالثالث في الضم
في الضمع الغربي منيا ككالىما مشابييف لممدخؿ السابؽ لمحجرة  الرابع كالخامسك 

 السابقة . 

 ( 18الطارمة  الغربية : ) لكح : 

. الحجرة تـ كصفيا في الطارمة  السابقة اما الطارمة تحتكم عمى حجرة كسمـ
تطؿ عمى ىذا  كلكف تحتكم جدراف الحجر التي, فيي عمى غرار الطارمة  الشرقية  

تقميؿ ثقؿ البناء ,  ل كعمارية  ائؼ جماليةظالطارمة  عمى عقكد مدببة صماء ذات ك 
 في الطارمة الشمالية . ة تـ كصفاما السمـ ف

 ( ,الطابؽ العمكم : ) مخطط : 

مف الغرؼ في الضمع الشمالي يتقدميا الطارمة   ةيحتكم عمى مجمكع
مغ عدد الغرؼ ثالثة , الغرفة األكلى الشمالية  كطارمة  شرقية كغربية .  تب

ؾ تحتكم عمى ,  ككذل الشكؿ  ضمعيا الشمالي مزاؿ ةربعـ( م2210ـ×ـ2211)
ـ( 1211×ـ1211)المدخؿ معقكد بعقد منبطح ابعاده السطح, مدخؿ كنافذة تطؿ عمى

 ـ( .1211×ـ12,1) أبعادىافاما النافذة 

م عمى مدخؿ يطؿ عمى ـ( كتحتك 2281×ـ2211اما الغرفة الثانية فأبعادىا )
السطح ابعادىا مشابيو لممدخؿ السابؽ كنافذتاف احدىما تطؿ عمى السطح كالثانية 
عمى الغرفة الثالثة كىما بنفس ابعاد النافذة السابقة . كضمعيا الشمالي مزاؿ  , 
تحتكم عمى شمعداف عمى شكؿ نصؼ قبة كترية تستند عمى صفيف مف المقرنصات 

مخصص , مف الداخؿ الى السقؼ لمركر الدخاف  ة, مفتكحعمى شكؿ حنايا صغيرة 
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ـ( ,20,×ـ2211) أبعادىاف( . اما الغرفة الثالثة 13لكح : )  ألعداد الشام كالقيكة 
ارتفاعيا  يتقدمو قضباف حديدية  بمستكلتقدميا في ضمعيا الشمالي مشبؾ خشبي 

دخؿ السابؽ , تحتكم عمى مدخؿ يطؿ عمى السطح عمى غرار ابعاد المك عمكدية , 
عمى  ةنكافذ احدىما عمى الغرفة السابقة كاثناف عمى الطارمة  الغربية ككاحد ةكاربع

 سطح نفس ابعاد النافذة السابقة .ال

 طارمات الطابؽ العمكم :

 الطارمة  الشمالية :  

ـ( يصعد ,121ارتفاعيا ) ة( مرقا,1تحتكم عمى سمـ . السمـ  مؤلؼ مف  )
كسقؼ  ـ(0211×ـ,1121عمكم , اما الطارمة  فأبعادىا )بيا الى سطح الطابؽ ال

تعمكىا ) حصائر مف القصب ( الباريات  تغطيياالطارمة الشمالية مف خشب التكت 
كما تبقى  منو جزء صغير بالقرب مف السمـ  , الطارمة نفسيا طبقة مف الطيف , 

ـ( , 1218×ـ,021عقكد نصؼ دائرية ابعادىا ) ةتتألؼ مف بائكو تتككف مف سبع
عمى الطارمة  الشرقية يشبو المداخؿ السابقة , اما الطارمة  يطؿ كتحتكم عمى مدخؿ 
ـ( كبيا مدخميف األكؿ عمى الطارمة  الشمالية 0211×ـ0208الشرقية فأبعادىا )

كالثاني عمى السطح في ضمع الطارمة  الجنكبية كىك مشابيو لألكؿ . اما الطارمة  
ـ( كليا  مدخؿ كاحد مطؿ عمى الضمع الجنكبي منو 0211×ـ211,الغربية فأبعادىا )

 .كىك مشابيو لممداخؿ السابقة . 

 ( 11( )لكح :,الممحؽ : )مخطط : 

 .(1ـ 31.2) لشكؿ يتقدميا طارمة  تبمغ مساحتوا ةقاعة مستطيم مؤلؼ مف 
دعائـ تحمؿ عقكد  ةـ( تضـ  اربع11211×ـ,021الشكؿ ابعادىا ) ةالقاعة مستطيم

قكاعد لمقباب بيف كؿ عقديف قبو مفمطحة ارتفاعيا  ةـ( مككن,,02عيا ) مدببة ارتفا
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ـ( ابعادىا  1281ـ( .  في نياية القاعة ىناؾ دخمو بعمؽ )2211مف  األرض  ) 
ـ( ذات عقد مدبب , تحتكم عمى مدخؿ كثالث نكافذ المدخؿ تحفو 12,1×ـ,,02)

شارة اليو فالمدخؿ مف جية الغرب كنافذتاف مف جية الشرؽ كما تجدر اإل ةنافذ
ـ( 112,1×ـ,122طارمة  ابعادىا ) الممحؽ متشابية مع التي سبقتيا . يتقدـكالنكافذ 

جدار كبائكو مف ثالث عقكد ترتكز عمى اكتاؼ العقكد كالدعامات ,  تستند عمى 
كابعاد العقكد كاالكتاؼ فيي مماثمة مع ابعاد كعقكد الطارمة  الشمالية مف الطابؽ 

تكم القاعة في اسفؿ ضمعيا الجنكبي كالغربي كالشرقي عمى حنايا األرضي . كتح
لتفنف , كككشتي العقد مزخرفة بطريقة ا الفصكص  معقكدة بعقد مفصص ثالثي

تقميؿ ثقؿ البناء ككذلؾ كسر حاجز الرتابة في ل , ككظيفة ىذه الحنايا بكضع االجر 
 ( .11الجدراف  ) لكح : 
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 مجيد ثانيا: بيت فريدة عمي 

, يعكد ,  ركبة قرب جامع المقدادية القديـمحمة الع ,  اديةقضاء المقد يقع في
تبمغ مربع الشكؿ  ,  (1)ـ (1321 /ىػ 10,1) سنةبني الى فريدة عمي مجيد, 

 ( .1ـ,3.1,) مساحتو الكمية

 ( 11( ) لكح :1المدخؿ  : ) شكؿ :  جيةكا  

 جيةكا ,ـ( 3211×ـ02,1) الكاجيةتقع في الضمع الغربي تبمغ ابعادىا  
, المدخؿ  ةنافذفضالن عف كجكد الطابؽ األرضي تحتكم عمى المدخؿ الرئيسي 

يتألؼ مف مصراعيف ) حديث يضـ باب حديدم  ـ( 12,1×ـ1211)الرئيسي ابعاده 
طالقات مف  ةـ( تحتكم عمى ثالث,123×ـ,121الصنع( , اما النافذة فأبعادىا )

كيتقدميا قضباف  حديدية عمى شكؿ مشبؾ ,  لشفاؼابالكاح الزجاج  الحديد مغطاة
الطابؽ العمكم فتتككف مف الشناشيؿ كىي عبارة عف شنشكؿ كاحد بارز  جيةاما كا
, كالشنشكؿ مؤلؼ مف قكائـ عمى ـ( مف العقادة 1211المبنى بمقدار) جيةعف كا

 ةشكؿ مربعات عددىا عشرة داخميا قكائـ خشبية رصفت بشكؿ مائؿ يعمكىا اربع
حديدية يتناكب بيف النكافذ انفو الذكر مستطيالت  يتقدميا قضباف ةكافذ مفتكحن

, يعمك ىذه النكافذ ةعقكد منبطح ية بقكائـ خشبية مائمة ككف راسياخشبية مكس
كسقفيا بارز مربعات التي تقع اسفؿ النكافذ , كالمستطيالت مربعات عمى غرار ال

 .مكىا طبقة مف الطيفيع كخشب القكغ  الحصيرةـ( مف 1201ر )اقدمب

فتحتكم عمى ثالث ( 10)لكح: األرضي الضمع الشمالي الطابؽ  جيةاما كا 
نكافذ األكلى مف الجية  الشمالية الغربية تتماثؿ مع  نافذة الكاجية في الضمع الغربي 

                                                           

مفتشية اثار كتراث ديالى , قسـ التراث , تقرير لجنو المسح الييئة العامة لألثار كالتراث ,  (1)
 دة  ., االستمارة الخاصة  ببيت فري 1111التراثي , 
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اما الثانية  كالثالثة فيما مغمقتاف باألجر كالجص ,  كيتقدمو في السقؼ  في جية 
بركز بقدر متر كاحد كاف يحتكم في السابؽ عمى شنشكؿ , اما الضمع الشرقية 

مثؿ  جدار الغرفة تالطابؽ العمكم فتخمك مف العناصر العمارية كىي  جيةكا
الضمع الشرقي كالضمع الجنكبي األرضي مف أم مف  جية, كتخمك كاكطارمتيا

ضمع  الطابؽ العمكم لمضمع الجنكبي  تحتكم عمى جيةالعناصر العمارية , اما كا
 الغرفة كطارمتيا. 

 ( 8) مخطط :  : الطابؽ األرضي

ـ( 0231×ـ,128يفضي المدخؿ الرئيسي الى حجرة المدخؿ  ابعادىا )
كتحتكم عمى المدخؿ الرئيسي لممبنى , ككذلؾ  مدخؿ عمى الحجرة المجاكرة  ليا في 

ـ( 12,1×ـ1211عمى الساحة الكسطية  ابعاده ) تضـ عقد يطؿنفس الضمع ككذلؾ 
 .ك عقد منبطح ذ

عف طريؽ المدخؿ االنؼ ذكرة أعاله  ذك  بجكارىاالحجرة الثانية  تطؿ عمى  
تطؿ عمى الخارج تـ كصفيا  ة ,عمى نافذ كتضـ الحجرةـ(  ,128×ـ,023) هابعاد
د ككذلؾ نافذة تطؿ عمى الضمع الشرقي , ليا  نفس ابعا البيت ,  جيةفي كا مسبقا

  . المبنى  جيةة التي تطؿ عمى كاعمى  غرار النافذكشكؿ النافذة 

عمى يميف  الشكؿ ةمستطيمكىي تكدم حجرة المدخؿ الى الساحة الكسطية 
تحتكم عمى مدخؿ ذك عقد  ـ( ,1211×ـ1211ؼ  ابعاده )الكنيحجرة  الداخؿ نجد 

ف يمصراع مؤلؼ مف  خشبي ( , بابو12ـ( )لكح : 1211×ـ1211منبطح ابعاده )
ـ( كالباب مزخرؼ بثالث 1201الثاني فعرضو )ـ( اما 12,1احدىما عرضو )
كضيفتيا ألدخاؿ  ,  اما عقد المدخؿ يحتكم عمى قضباف  حديدة ةمستطيالت طكلي

يا عمى اليميف حجرة السمـ  ي, يم الضكء كاليكاء مف الساحة الكسطية الى الكنيؼ
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حتكم عمى باب حديدم ) حديث كت , ـ(1211×ـ1211تحتكم عمى مدخؿ ابعاده )
تربة  الى داخؿ (  الغرض منو  لحماية الدار مف السرقة , كلعدـ دخكؿ اال الصنع

, كالسمـ  يتألؼ )غرفة تعمك السمـ (( ةبيتكن)كذلؾ لعدـ كجكد  , الساحة الكسطية
 ـ( .1201)يبمغ ارتفاعيا ة( مرقا11)مف

يحتكم ك ـ( ,,12×ـ1211الحماـ أبعاده ) نجد في نياية الساحة الكسطية  ك
 ـ( 12,1×ـ12,1ـ( ككذلؾ عمى نافذة ابعداىا ),,12×ـ12,1) بعادهاعمى مدخؿ 

مرتفعة كمغطاة  بالكاح الزجاج الشفاؼ كمف الخارج مشبكو بقضباف  الحديد , كىي 
كذلؾ ليككف مرتفع ـ( عف مستكل ارض الساحة الكسطية 12,1ترتفع أرضية الحماـ )

 .  عف مجارم المنطقة ليسيؿ تصريؼ مياه الحماـ

ـ(  22,1×ـ12,1يسار الساحة الكسطية   نجد حجرة  ابعدىا ) اما عمى
 ذات ابعاد ـ( كالنافذة الثانية12,1×ـ12,1ف عمى الخارج ابعادىا )يتحتكم عمى نافذت

ـ( 1211×ـ1211) هـ( كىما مغمقاف االف باألجر , اما مدخميا ابعاد12,1×ـ1221)
منكر ذك ابعاد كيعمك الساحة الكسطية  مف الحديد )حديث الصنع (.بابة 

ـ( كىك  12,1عو ) حديدم ارتفا درابزيف(  كيعمكه ,1ـ( )لكح: 12,1×ـ12,1)
لشيمماف ابؽ مستكم معقكد ب, كسقؼ ىذا الطا حديدية عمكديةمؤلؼ مف قضباف 

 ـ( .0211,  كارتفاع حجر ىذا الطابؽ ) كاالجر 

 ( 3) مخطط : : الطابؽ العمكم 

بشنشكؿ كيتقدـ الطابؽ العمكم عف  غرفتيف يطالف عمى الخارج مؤلؼ مف  
ـ( كالغرفة التي تقع في الركف الشمالي الغربي 1211الطابؽ األرضي ببركز قدرة ) 

ابعاد  اتـ(  كتحتكم عمى دخمتيف في جدارىا الشمالي ذ02,1×ـ22,1ابعاد ) اتذ
ابعاد المدخؿ  ـ( كىي تطؿ عمى السطح بمدخؿ1201ـ( كعمقيا  )1281×ـ1231)
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عمى غرار ابعاد  كتحؼ بو نافذة  , مزاؿ ككاف عميو باب كاالف ـ( 1231×ـ12,1)
 , المدخؿ كىي مؤلفة مف  مشبؾ حديدم عمى شكؿ قضباف  حديدة عمكدية الشكؿ

ـ(, اما 12,1مشبؾ مف قضباف الحديد  ارتفاعو ) المدخؿ كالنافذة يعمك( ,1) لكح : 
 .عمى غرار ابعاد المدخؿ فيي النافذة 

ـ( تطؿ عمى السطح بمدخؿ 2210× ـ22,1نية ذات ابعاد )اما الغرفة الثا
مماثمة الى ابعاد كشكؿ مدخؿ كنافذة  الغرفة األكلى مف ىذا الطابؽ ,  كيتقدـ  ةكنافذ

ـ( ترتكز عمى الجدراف البارزة مف 1221ىذه الغرؼ مف الخارج طارمة  يبمغ بركزىا )
عمى تاج عمكد خشبي     ضـكي (1)تستند عمى العمكد الخشبي الدلؾ الغرؼ كفي الكسط

عميو  بعض المسامير الحديدة كضيفتيا لمتثبيت كالجمالية ,  كسقؼ ىذا الطابؽ 
ـ( كفي الضمع 2211بالخشب تعمكه البكارم كالطيف , كارتفاع الغرؼ في ىذا الطابؽ )

 الشمالي مف الطابؽ العمكم كاف يكجد شنشكؿ كقد ازيؿ . 

 

 

 

 

 

 
                                                           

الدلؾ : مأخكذ مف التركية كتعني عمكدا خشبيا ذات مقطع مثمف اك دائرم كيسمى أحيانا  (1)
تكمة , ليا تيجاف مزينو بزخارؼ جميمة , استخدمت عادة ألسناد سقكؼ الطارمات كاالكاكيف ... 

ثية , لفنية في العمارة التراحميد  محمد , المصطمحات العمارية كا ,  لممزيد ينظر : الدراجي
 . 111, ص  1110,  دار الشؤف الثقافية العامة , بغداد , 1ط
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 المبحث الثالث

 اريةالمباني اإلد

 أوال : سراي بعقوبة

, 3, زقاؽ  110محمة السرام ) محمة  قضاء بعقكبة ,   في  (1)يقع السرام 
الى  الفترة  ,  يعكد  تاريخ إنشائو بنائومقابؿ بناية المحكمة القديمة ( 31رقـ المبنى 

ـ( 1310/ق1021) سنة, ىدـ كاعيد بنائو  ككاف مقر حاكمية ليـ العثمانية المتأخرة
مقر حاكمية لمعثمانييف ,  كانتقاال الى  . ككاف في بادئ االمر(1)يد الممكيفي الع

عيد االحتالؿ البريطاني اصبح مقر حاكمية لمبريطانييف . كفي  العيد الممكي اصبح 
ـ( انتقؿ مبنى المحافظة الى بناية جديدة 13,8\ق1088) سنةمتصرفية . اما في 

الى مبنى المحافظة الجديد , ككاف  كمف ذألؾ الكقت اصبح المبنى دائرة تابعة
( ك يضـ   11)مخطط : ,  (0) ؾ الكقت لحد االف مبنى لالتحاداتااستخدامو مف ذ

                                                           
بفتح السيف اك كسرىا لفظ فارسي اشتؽ مف الصيغة الفارسية القديمة سرادة بمعنى : السرام  ((1

)يحمي اك يقي ( كمعناىا العاـ في الفارسية المسكف اك المنزؿ , كعند االتراؾ اصبح السرام يدؿ 
قاـ األمير القصر كقد استعممت كممة سراية في العربية لمداللة عمى القصر  عمى مقر الحككمة كم

اما في االصطالح  فاف السرام ىك دار لمحككمة كالمقر التي تدار منو شؤكف البالد كبحكـ فيو  
الميالي , ... لممزيد ينظر :  يكف اكبر مف القمعة فيك يشمؿ عدد كبير مف الدكائر الحككمية 

 -1000زم , العمائر العسكرية في كسط العراؽ كجنكبو )تحيطيا كعمارتيا ( رجكاف فيصؿ غا
, أطركحة دكتكراه غير منشكرة , جامعة بغداد , كمية اآلداب ,  13,8  - 1312 \ىػ  10,8
 . ,,1, ص   ,111

مفتشية اثار كتراث ديالى , قسـ التراث , تقرير لجنو المسح الييئة العامة لألثار كالتراث ,  (1)
 , االستمارة الخاصة  بمبنى السرام . 1118التراثي , 

مقابمة شخصية مع األستاذ عمر فالح القيسي  احد سكنو محمة السرام , قضاء بعقكبة ,   (0)
 . ,111/,/13بتاريخ  
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حاليا بعض الممحقات المجددة البناء في ضمعو الشرقي كلكف تـ ابعادىا عف الدراسة 
 ال نيا حديثة البناء  .

 ( ,1( )لكح  : 0المدخؿ :  )شكؿ :   جيةكا

 ابعاد اتمدخؿ في الزاكية الشمالية الغربية مف المبنى ذال جيةتقع كا
 جية. كارتفاع الطابقيف ك ) مرد الماء ( با ـ(, كترتفع الكاجية,,2,×ـ8223)

مؤلفة مف مدخؿ في الكسط  أبعاده  كىي ـ(  0203الطابؽ األرضي ترتفع ) 
ـ(  يتكجو عقد منبطح ,  يشغمو  باب يتألؼ مف مصراعيف مف 12,1× ـ,,12)

باطف  ةالحديد ) حديث الصنع (  , يعمكه  مشبؾ مف قضباف  حديدة  يشغؿ مساح
ـ( يبدا مف األرض ارتفاعو 1211ر)اقدمعمى جانبي المدخؿ بركزاف بك العقد  , 

البركز األكؿ بركز  ـ( في داخؿ12,1×ـ0203بارتفاع  الطابؽ  احدىما ذك ابعاد  )
ـ(  يرتفع البركز األخير عف 1212×ـ12,3بعاده )أـ( ك ,1.1ثاف في كسطة  بقدر )

بركز اخر  وـ(, كفي داخم12,1×ـ0203ـ( . اما الثاني فأبعاده )1210األرض )
بركز األكؿ مف حيث الطكؿ الـ( كاألخير يشبو 1212ـ( كعرضة ),121)راقدمب

صفكؼ مف األجر   ةالطابؽ األرضي ثالث جيةعف األرض . كفي اعمى كا كاالرتفاع
الطابؽ األرضي عف االكؿ صؼ مف األجر  جيةا  , كيفصؿ كاتتبايف بمقدار بركزى

 بصكرة عمكدية .رتب 

ـ( في كسطيا نافذة 2211)  بمستكلالطابؽ العمكم فترتفع  جيةبخصكص كاك 
عقد مستقيـ مقسمة باأللكاح  اتـ(  ذ12,1×ـ1211مستطيمة الشكؿ ابعادىا  )

كالثالثة في القسـ االعمى الخشبية الى ستو اقساـ الثالثة السفمى عمى شكؿ مستطيؿ 
عمى شكؿ مربعات مغطاة  بالكاح الزجاج الشفاؼ  ,  كمف الخارج مشبكة بقضباف  

صؼ مف األجر يبرز  نجدـ( كفي اسفميا 1212طابؽ االرضي )الحديد كترتفع عف ال
المدخؿ  جيةـ( اسفؿ كا,121ـ( عمى عرض الكاجية , كىناؾ بركزاف بقدر ),121)
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الطابؽ األرضي  جيةافذة مف األسفؿ استكماال لمبركزيف في كاعمى يميف كيسار الن
ـ( كيرتفع منو بركز ثاني اقؿ عرضا بارتفاع 12,1ـ( كبعرض )12,1بارتفاع )

نفس ارتفاع الثاني كيخرج ك ـ( 12,1ـ(  كالثاني بعرض) 1201ـ( كبعرض )1211)
 ىماككالـ(  1221ـ( كبعرض ) 1211منو بركز ثاني الى األعمى كيرتفع عنو )

ـ( كىما عمى شكؿ ,121ر )اقدممتشابياف , اما بجكار النافذة ىناؾ بركزاف ب
ـ( . 12,1×ـ1211ـ(  , كاالخر ابعاده )12,1×ـ1211مستطيميف احدىما ابعاده )

صفكؼ مف األجر البارز كىك متماثؿ مع  ةالطابؽ العمكم نجد ثالث جيةاما اعمى كا
صؼ االجر العمكدم الماء  مبني فكؽ  مرد يعمكىا الطابؽ األرضي ,  جيةكا بركز

 . لمطابؽ العمكم 

 :االضالع  كجيات

المدخؿ , بينما  جيةأيضا بارتفاع كا( 18الضمع الشمالي )لكح : كاجية  
الطابؽ األرضي مف الضمع الشمالي  تحتكم عمى  جيةـ( ,  كا,,1,2عرضيا )

مف الخشب  يكى ـ(12,1×ـ1201) كؿ منيا  عقد مستقيـ ابعاد اتنكافذ ذ ةسبع
الكاح الزجاج الشفاؼ  يتقدميا  مشبؾ مف , مغطاة ب ةخشبيتضـ طالقة كاحدة 

قضباف  الحديد عمى شكؿ مربعات , ككميا مغطاة  مف الخارج بالكاح الخشب عدا 
اثنيف منيا كالنافذة الثانية مف الجية الشمالية الغربية كىي نافذة السمـ  كىي تتكسط 

م , كىذه النكافذ كميا محاطو ببركز مف االجر كالفرشي , بيف الطابؽ األرضي كالعمك 
نيا كيسارىا , كارتفاعو مف األعمى يـ( عمى يم1210ـ( مف األسفؿ ك)1211بعرض )

ىذه الطابؽ ثالث بركزات متباينة البركز . اما  جيةـ( مف الفرشي . كتعمكه كا1201)
فذ الثانية مشتركو مع نكا ةالطابؽ العمكم لمضمع الشمالي  فتحتكم عمى سبع جيةكا

الطابؽ األرضي )نافذة السمـ ( ككميا متشابية مع نكافذ الطابؽ األرضي مف حيث 
الشكؿ كاالبعاد عدا انيا ال تحتكم عمى بركزات حكليا عدا بركز كاحد اسفميا 
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ـ(, ككذلؾ تختمؼ النافذة األكلى مف الجية الشمالية الغربية 1211بعرضيا كبطكؿ )
  , كؿ طالقة مؤلفة مف طالقتيفخشبية ـ( كىي 1201×ـ1201دىا )في االبعاد فأبعا

مستطيالف في األسفؿ كمربعاف في األعمى يغطييا  ةتقسميا العكارض الخشبية مككن
الكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكو مف الخارج بقضباف  الحديد . كاعمى الكاجية أيضا 

مبني فكؽ صؼ االجر  مرد الماء  نجدبركزات ثالثة متباينة البركز. اما فكقيا 
 العمكدم لمطابؽ العمكم .

( فيي تتماثؿ مع الكاجية السابقة مف 13الضمع الغربي  )لكح :  جيةاما كا 
حيث االرتفاع كالبركزات التي في اعمى الطابؽ األرضي كالعمكم ككذلؾ مرد الماء , 

طكؿ ـ( كتعد أ022,8اال انيا تختمؼ مف حيث عرضيا كعدد النكافذ فيبمغ عرضيا )
ـ(  12,1×ـ1201االضالع الحالية فعدد نكافذ الطابؽ األرضي ثمانية نكافذ  ابعادىا )

مف الخشب تضـ طالقة كاحدة مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ يتقدميا مشبؾ مف 
قضباف الحديد عمى شكؿ مربعات عدا النافذتاف االخيرتاف في الجية الجنكبية الغربية 

( كشباكيما مؤلؼ مف طالقتيف  تقسميا العكارض ـ1201×ـ1201فيما ذك أبعادىا )
مستطيالف في االسفؿ كمربعاف في األعمى مغطاة بالكاح الزجاج  ةالخشبية مككن

فيي الشفاؼ كمشبكو مف الخارج بقضباف  الحديد. اما عف عدد نكافذ الطابؽ العمكم 
اف لمنافذة تبياف ىما متشاتاألكلى مف الجية الشمالية الشرقية كاالثناف االخير ,  ةتسع

 جيةاألخيرة مف الطابؽ األرضي اما النكافذ األخرل مشابيو لنكافذ الكسطية في كا
 الطابؽ األرضي ليذا الضمع . 

(  فيبمغ عرضيا 01الزاكية الجنكبية الغربية )لكح :  جيةكا كبخصكص
ـ(  فيي متماثمة مع شكؿ الطابؽ األرضي كالعمكم مف حيث البركزات 0221)

في كال الطابقيف ابعادىا  ةكاحد ةكابؽ ,  اال انيا تختمؼ بكجكد نافذكارتفاع الط
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ـ(  معمكلة مف الخشب تضـ طالقة كاحدة مغطاة بالكاح الزجاج 12,1×ـ1201)
 الشفاؼ يتقدمو مشبؾ مف قضباف الحديد عمى شكؿ مربعات. 

 ياشكؿ الكاجية لكن تتماثؿ مع  فيي (01الضمع الجنكبي ) لكح :  جيةاما كا
مؼ في العرض كعدد النكافذ كابعادىا فتحتكم عمى ثماف نكافذ في كؿ مف تخت

ـ( تضـ طالقة كاحدة 1281×ـ1201نفس االبعاد )بالطابقيف األرضي كالعمكم كميا 
 د يغطييا الكاح الزجاج الشفاؼ . مشبكة مف الخارج بقضباف الحدي

 (  11)مخطط :   : الطابؽ األرضي

الى الطارمة ) الركاؽ (  كمف ثـ تطؿ عمى يتألؼ مف ممر ) مجاز (  يكدم 
كالجنكبية كالغربية طارمة , الساحة الكسطية كيتقدـ الممر كاالضالع الثالثة الشمالية 

 فبنائو مجدد كتـ استبعاده عف الدراسة .الضمع الشرقي  اما

 :الممر )المجاز(   

, ـ(,,2,×ـ203,ع  الغربي أبعاده )يقع في الركف بيف الضمع الشمالي كالضم
عنو نتج سقفو عمى شكؿ قبك منبطح  مبني عف طريؽ التفنف بكضعية االجر كالذم 

ـ(  نجد عمى يميف كعمى يسار 0203( ,  يبمغ ارتفاعو )01) لكح :  ةزخرفو حصيري
الداخؿ في المجاز في الضمعيف الشمالي كالغربي حجرتاف يطالف عمى الممر بمدخؿ 

ف الداخؿ أبعاده يرة الذم عمى يمفي الكسط يحفو نافذتاف , مدخؿ الحج
ـ( يحتكم عمى باب ذك مصراعيف مف الخشب  كؿ مصراع مؤلؼ 1201×ـ1211)

مف قسميف القسـ االكؿ مشبؾ مف الخشب عمى شكؿ مربعات كفتحات المشبؾ 
ـ( 1201يغطييا الكاح الزجاج الشفاؼ كيشغؿ المساحة العميا مف المصراع بارتفاع )

عة خشبية مزخرفة بمستطيميف غائريف, اما النكافذ فأبعادىا اما القسـ األسفؿ فيك قط
ـ( مف الخشب ذك طالقة كاحدة يغطييا  1211ـ( ترتفع عف األرض)12,1×ـ1201)
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مشبؾ مف قضباف  الحديد عمى شكؿ مربعات , كفي   االكاح الزجاج الشفاؼ  يتقدمي
افذة الثانية فيي , اما النـ( عمى عرض النافذة 1211بقدر ) اسفميا بركز في الجدار

متشابية لمنافذة األكلى . اما الضمع الذم عمى يسار الممر يحتكم عمى مدخؿ في 
, خشب الساج ) حديث  الصنع (ـ( ذك مصراعيف مف 1201×ـ1211ه )الكسط أبعاد

خاؿ مف الزخارؼ يقع مقابؿ المدخؿ في الضمع الذم عمى يميف الداخؿ , اما النكافذ 
فذ الضمع الذم يقع عمى يميف الداخؿ مف حيث االبعاد فيي األخرل مشابيو لنكا

ىذا الممر الى عقد منبطح كالشكؿ كتقابؿ النافذتاف في الضمع المقابؿ ليا , ينتيي 
ـ( يفضي الى الطارمة , كالطارمة تطؿ عمى الساحة الكسطية 2,8,×ـ,,12)أبعاده 

طارمة المدخؿ , كتفضي ـ(211,×ـ,,12( ذك ابعاد ) 00:  بعقد منبطح أيضا )لكح
طارمة الضمع الغربي بعقديف  ي ككذلؾ تفضي الىالى طارمة الضمع الشمال

. تشابييف مف حيث االرتفاع كالعرض ـ( كىما م12,1×ـ12,1منبطحيف أبعادىما )
) الخرسانو (  عدا الحجرتاف عمى اليميف كاليسار  كارضيتو مكسكة بما يعرؼ الصب

الحجر عف الممر باف سقؼ الحجر فيما نفس حجر االضالع , كيختمؼ سقؼ 
 .ستكم معقكد م

 القسـ األكؿ مف الطابؽ األرضي الضمع الشمالي :  

, الحجرة األكلى مف  مف ستو حجر كاحداىما حجرة لمسمـ يتألؼ ىذا الضمع
ـ( 1221×ـ,21,×ـ,,22×ـ22,1الجية الشمالية الغربية مطمة عمى الممر ابعادىا )

كتحتكم عمى مدخؿ ممكف الف مغمفة بالكاح البالستؾ الـ( كجدرانيا ا0203كارتفاعيا )
, كتحتكم عمى رالممر سبؽ كاف تـ كصفيا في الممك تحؼ بو نافذتاف مطمتاف عمى 

ـ( مف الخشب تحتكم عمى طالقة 12,1×ـ1201نافذة مطمة عمى  الخارج ابعداىا )
ثـ تمييا  قضباف الحديد .بكاحدة مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكة مف الخارج 

ـ( تحتكم عمى مدخؿ 12,1×ـ22,1كىي ذات ابعاد ) جرة السمـالحجرة الثانية ح
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, يحتكم عمى مرقاتاف ابعادىا ـ( خاؿ مف الباب12,1×ـ1211ى الطارمة ابعاده )عم
ـ( 1221ـ( , كترتفع أرضية الحجرة بحكالي )1211ـ( اما ارتفاعيا )12,1×,120) 

ـ( اما 1211×ـ1201( مرقاة ابعادىا ),مف )عف أرضية الطارمة , كالسمـ  مؤلؼ 
أتي بعدىا صحف يحديدة لحمايتيا مف الثمـ ,  ثـ  ةـ( مزكده في زاكي1211ارتفاعيا )

( مرقاة ىي بنفس طكؿ كارتفاع المراقي ,ـ( ثـ بعدىا )12,1×ـ1210ابعادىا ) السمـ
عمى  ( مرقاة , كيحتكم10ـ(  كيبمغ عدد مراقي السمـ )1211السابقة كعرضيا )

يكجد في كسط  صحف السمــ( كفي 1211درابزيف مبني باألجر كالجص كارتفاعو )
عمى الخارج عمى غرار نافذة الحجرة السابقة المطمة عمى الخارجي نافذة   ضمعو

ـ( . تجاكرىا الحجرة الثالثة  فيي مربعة  1211الخارج  كترتفع عف أرضية الصحف )
ك نافذة يطالف عمى الطارمة  ,  ـ( تحتكم عمى مدخؿ,,02×ـ22,1ابعدىا )

ـ( يحتكم عمى باب ذك مصراعيف مف الخشب  كؿ 1201×ـ1211المدخؿ أبعاده )
مصراع مؤلؼ مف قسميف القسـ االكؿ مشبؾ مف الخشب عمى شكؿ مربعات 
كفتحات المشبؾ مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كيشغؿ المساحة العميا مف المصراع 

األسفؿ فيك قطعة خشبية مزخرفة بمستطيميف غائريف , ـ( اما القسـ 1201بارتفاع )
ـ( مف الخشب تحتكم عمى طالقة كاحدة يغطييا 12,1×ـ1201اما النافذة ابعادىا )

الكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكة مف الخارج بقضباف الحديد  , كتحتكم أيضا عمى 
جرة  بالحجرة نافذة مطمة عمى الخارج مماثمة لمنافذة السابقة  , كنجد مدخؿ يربط الح

ـ( خاؿ مف الباب .  كتمييا الحجرة الرابعة  ابعادىا 1211×ـ1211التي تمييا كأبعاده )
ـ( مطمة عمى الطارمة بمدخؿ كنافذة  , فمدخميا مشابو مع المدخؿ 2231×ـ22,1)

تحتكم عمى ـ( 1201×ـ1201) ابعادذات , اما نافذتو  لمحجرة الرابعةالسابؽ 
الكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكة مف الخارج بقضباف  طالقتيف مف الخشب يغطييا

الحديد عمى شكؿ مربعات , كتحتكم الحجرة أيضا عمى نافذيف الى الخارج ذك ابعاد 
ىذا الضمع . اما الحجرة الخامسة ابعادىا  جيةـ( تـ كصفيا في كا12,1×ـ1201)
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 مف باب مف يضـ(  ـ1211×ـ1211ـ( كمدخميا في الكسط أبعاده )02,2×ـ22,1)
( , كتحتكم الحجرة  عمى نافذة مطمة  الساج ذك مصراع كاحد ) حديث الصنع خشب

عمى طالقة كاحدة   ـ( مف الخشب تحتكم12,1×ـ1201ىا )عمى الخارج ابعاد
. اما الحجرة األخيرة قضباف الحديدبيغطييا الكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكة مف الخارج 

ماثال مع مدخؿ الحجرة الثالثة مف ـ( , كمدخميا م1211×ـ22,1مستطيمة ابعادىا )
 ىذا الضمع  كتحتكم عمى نافذة مطمة عمى الخارج مماثمة لمنافذة االخيرة. 

اما سقؼ الحجر مستكم  معقكد . اما األرضية مبطمة بالكاشي  كأبعاده 
ـ(  بالكف األبيض كاألسكد . كارضية كؿ االضالع كطارمتيا في ,121×ـ,121)

 بكاسطة االجر . معقكد رضية كسقفو مستكم ىذا الطابؽ تشبو ىذه األ

ـ( كتطؿ عمى الفناء 1211اما الطارمة الذم تتقدـ ىذا الضمع فعرضيا )
االكتاؼ  كارتفاع العقكد ببائكة مؤلفة مف خمسة عقكد مستقيمو ترتكز عمى 

بمكؾ كاالسمنت ( عدا ذا الضمع بمادة ) ال, كتـ مؤخرا غمؽ كؿ العقكد في ىـ(,,12)
 . فيك غير مبني كؿالعقد األ

مككنة مف خمسة عقكد  , كفي اعمى البائكة  صفيف  فيي  البائكة جيةاما كا 
مف األجر البارز كمف ثـ يعمكىا صؼ مف االجر العمكدم . كسقفو كارضيتو عمى 

ـ( عف الساحة الكسطية  1211. كترتفع أرضية الطارمة حكالي ) السابقةغرار الحجر 
 .ك الممر

 الطابؽ األرضي  الضمع الغربي :  القسـ الثاني مف

تركة بيف الضمع الغربي حجر كاألخيرة مش ةيتألؼ ىذا الضمع مف تسع
ـ( ليا مدخؿ ,220×ـ,,22×ـ221,, الحجرة األكلى مثمثة الشكؿ ابعادىا )كالجنكبي 

كيحؼ بيا نافذتاف عمى الممر تـ كصفيما  في الممر, كليا مدخؿ عمى الحجرة 
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ـ( مف الخشب 1211×ـ1211ي كسط ضمعيا الجنكبي ابعادىا )الثانية التي تمييا ف
تجاكرىا فأبعادىا اما الحجرة التي  (.)حديث الصنع ذك مصراع كاحد

ى الحجرة األكلى  كتـ كصفة تحتكم عمى مدخؿ كاحد فقط عمـ( 1211×ـ22,1)
ـ( مف الخشب تحتكم 12,1×ـ1201, كتحتكم عمى نافذة عمى الخارج ابعداىا )سابقا

قضباف ب الزجاج الشفاؼ كمشبكة مف الخارج قة كاحدة مغطاة بالكاح عمى طال
ـ( تحتكم عمى ,020×ـ22,1. اما الحجرة الثالثة مستطيمة الشكؿ ابعادىا )الحديد

كم عمى ـ( يحت1201×ـ1211مدخؿ في كسط ضمعيا المطؿ عمى الطارمة أبعاده )
الكؿ مشبؾ مف كؿ مصراع مؤلؼ مف قسميف القسـ اباب ذك مصراعيف مف الخشب 

الخشب عمى شكؿ مربعات كفتحات المشبؾ مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كيشغؿ 
ـ( اما القسـ األسفؿ فيك قطعة خشبية 1201المساحة العميا مف المصراع بارتفاع )

مزخرفة بمستطيميف غائريف , كتحتكم عمى نافذة عمى الخارج ابعادىا 
. تمييا الحجرة الرابعة فابعدىا تيا بقـ( عمى غرار النافذة التي س12,1×ـ1201)
ـ( كتحتكم عمى مدخؿ في كسط ضمعيا المطؿ عمى الطارمة , ,021×ـ22,1)

مماثؿ لممدخؿ الذم سبقة كتحتكم عمى نافذة في كسط ضمعيا المطؿ عمى الخارج 
ـ( تحتكم 0211×22,1كالنافذة مشابيو لمنافذة السابقة . اما الحجرة الخامسة ابعدىا )

ـ( عمى غرار المدخؿ السابؽ , كنافذة مماثمة 1201×ـ1.11ابعاده ) عمى مدخؿ 
لنافذة الحجرة السابقة ليا , ككذلؾ تحتكم عمى مدخؿ يربط بينيا كبيف الحجرة 

مصنكع مف  بابو ـ(1211×ـ1211السادسة في كسط ضمعيا الجنكبي كابعاده )
حيث االبعاد الخشب الساج )حديث الصنع( . تمييا الحجرة السادسة متشابو مف 

 فأبعادىاككذلؾ المدخؿ كالنافذة  لمحجرة السابقة ليا . بينما الحجرة السابعة 
تيا مشابيو لمحجرة التي سبقتيا . انتقاال الى الحجرة ذـ( كمدخميا كناف0212×ـ22,1)

ـ( كتحتكم عمى مدخؿ مطؿ عمى الطارمة 1201×ـ22,1التي تجاكرىا ابعادىا )
اما نافذتيا مطمة عمى الخارج ابعادىا  تو,سبقيشبو مدخؿ الحجرة التي 
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مستطيالف  ةـ( مؤلفة مف طالقتيف  تقسميا العكارض الخشبية مككن1201×ـ1201)
في االسفؿ كمربعاف في األعمى مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكو مف الخارج 

مشتركو بيف الضمع الغربي كالجنكبي  فيي بقضباف  الحديد. اما الحجرة األخيرة
ك الشكؿ مقصكصة الزاكية الجنكبية الغربية ,  ةـ(  مستطيم,,2,×ـ22,1عادىا )اب

ـ( , كتحتكم 1201×ـ1211تحتكم عمى مدخؿ  عمى غرار المدخؿ السابؽ أبعاده )
عمى اربعة نكافذ مطمة عمى الخارج , النافذة األكلى مماثمة لمنافذة السابقة , اما 

ـ( مف 12,1×ـ1201جنكبية الغربية ابعادىا )النافذة الثانية التي تقع في الزاكية ال
الخشب تحتكم عمى طالقة كاحدة يغطييا الكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكة مف الخارج 

كؿ ـ( تضـ 1281×ـ1201ابعاد ) اتبقضباف الحديد , اما النافذتاف االخيرتاف فيي ذ
جاج طالقة كاحدة مشبكة مف الخارج بقضباف الحديد كمغطاة بالكاح الز منيما عمى 
 الشفاؼ .

ـ( تطؿ عمى الساحة 1211طارمتيا مماثمة لعرض الطارمة السابقة )ك   
ـ( , اما ,,12الكسطية بخمسة عقكد مستقيمة , ترتكز عمى االكتاؼ يبمغ ارتفاعيا )

البائكة ىي عبارة عف عقكد مستقيمة يعمكىا صفيف مف االجر قميؿ البركز  جيةكا
ة الطارمة مكسكة بالكاشي بالكنيف األبيض يعمكىا صؼ مف االجر العمكدم . كارضي

 ـ( .,121×ـ,121كاألسكد كىك ذك ابعاد ) 

 القسـ الثالث مف الطابؽ األرضي الضمع الجنكبي : 

يحتكم ىذا الضمع عمى خمسو حجر احدىما لمسمـ , الحجرة األكلى تـ 
حجرة كصفيا في الضمع السابؽ كىي الحجرة األخيرة منو ألنيا حجرة مشتركة . اما ال

ـ( كتحتكم عمى مدخؿ ,,02×ـ22,1الثانية التي تمييا مربعة الشكؿ تقريبا ابعاداىا )
ـ( يحتكم عمى باب ذك مصراعيف مف 1201×ـ1211مطؿ عمى الطارمة أبعاده )

الخشب  كؿ مصراع مؤلؼ مف قسميف القسـ االكؿ مشبؾ مف الخشب عمى شكؿ 
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اؼ كيشغؿ المساحة العميا مف مربعات كفتحات المشبؾ يغطييا الكاح الزجاج الشف
ـ( اما القسـ األسفؿ فيك قطعة خشبية مزخرفة بمستطيميف 1201المصراع بارتفاع )

ـ( تضـ 1281×ـ1201غائريف , كتحتكم عمى نافذة مطمة عمى الخارج ابعادىا )
طالقة كاحدة  مشبكة مف الخارج بقضباف الحديد كمغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ , 

ـ( 1211×ـ1211يربط بينيا كبيف الحجرة التي تمييا كابعاده ) كتحتكم عمى مدخؿ
ـ( تحتكم عمى مدخؿ أبعاده 1231×ـ22,1خاؿ مف الباب . الحجرة الثالثة ابعادىا)

, الحجرة السابقة الذم يطؿ عمى الخارج  ـ( عمى غرار المدخؿ 1201×ـ1211)
حدة مف الخشب ـ( تحتكم عمى طالقة كا1281×ـ1201كنافذة عمى الخارج ابعادىا )

مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كمف الخارج مشبكة بقضباف الحديد. كتعقبيا حجرة 
السمـ كالحجرة كسمميا مشابيو لمحجرة الثانية في الضمع الشمالي ,  اما الحجرة 

ـ( تحتكم عمى مدخؿ مماثؿ لممدخؿ 11211×ـ22,1ابعادىا ) ةقاعفيي األخيرة 
حتكم عمى باب ذك مصراعيف مف الخشب  كؿ ـ( ي1201×ـ1211السابؽ أبعاده )

مصراع مؤلؼ مف قسميف القسـ االكؿ مشبؾ مف الخشب عمى شكؿ مربعات 
كفتحات المشبؾ يغطييا الكاح الزجاج الشفاؼ كيشغؿ المساحة العميا مف المصراع 

ـ( اما القسـ األسفؿ فيك قطعة خشبية مزخرفة بمستطيميف غائريف,, 1201بارتفاع )
الضمع نافذة  جيةعمى ثالث نكافذ عمى الخارج تـ كصفيا في كا كأيضا تحتكم

الحجرة السمـ  التي سبقتيا  كىذه الغرفة في األصؿ اقؿ طكال كفيما بعد تمت الزيادة 
 في طكليا .

عرض الطارمات األخرل فيي بنفس  اما الطارمة  التي تتقدـ الضمع الجنكبي 
تند عمى ستو اكتاؼ , يبمغ ارتفاع مؤلفة مف بائكة مف خمسة عقكد تس, ك ـ( 1211)

صؼ مف  يميياـ(  كيعمك العقكد يعمكىا صفيف مف االجر قميؿ البركز ,,12العقكد ) 
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كنيف األبيض كاألسكد كىك ذك ابعاد ماالجر العمكدم . كارضيتو مكسكة بالكاشي بال
 .ـ( ,121×ـ,121)

ؿ (  يتبيف اف ىذا الضمع الجنكبي كاف اطك 11كمف خالؿ )المخطط : 
االضالع بحيث يحتكم عمى ثالث حجر إضافية كسمـ   كبذلؾ يككف ىذا الضمع 

حاليا يحتكم عمى خمسة حجر احدىا لمسمـ اما الباقي  و,  لكنسابقان اطكؿ االضالع 
 فقد جدد في كقت  الحؽ .

 الساحة الكسطية )الصحف( :

ـ( . كارضيتو مبمطة بما يسمى 12212×ـ102,1مستطيمة الشكؿ أبعادىا )
  .االف الخرسانو ) الصب( 

 (  10)مخطط :  :الطابؽ العمكم  

اضالع تتقدميا طارمة  يحتكم االف عمى العرنص )عرائس  ةمككف مف ثالث
(  سابقا كانت  مسقفو بضمة  مف  الخشب ترتكز 00السماء( حديثو التشييد ) لكح: 

. كارتفاع  فاأل (. كالضمة مزالو02عمى أعمدة خشبية ) دلؾ ( ينظر ) لكح رقـ : 
 .ـ(2211الغرؼ كطارمتيا )

 القسـ األكؿ مف الطابؽ العمكم الضمع الشمالي :

يحتكم ىذا القسـ عمى خمسة غرؼ احدىا لمسمـ   , الغرفة  األكلى مشتركة 
بيف الضمع الشمالي  كالضمع الغربي , تعمك الممر  كالحجر التي عمى يميف كيسار 

ر منتظمة الشكؿ تتألؼ مف ستو اضالع الممر في الطابؽ االرضي , الغرفة غي
مدخؿ الغرفة في يقع ـ( 8208×ـ,220×ـ,21,×ـ,23,×ـ231,×ـ2212ابعادىا )

كسط ضمعيا في الركف الشمالي الغربي يطؿ عمى الطارمة  كابعاده 



45 

 

ـ( يتألؼ مف باب ذك مصراعيف مف الخشب  المصراع األكؿ  12,1×ـ1211)
الخشب عمى شكؿ مربعات كفتحات  يحتكم عمى قسميف القسـ االكؿ مشبؾ مف

المشبؾ مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ  كيشغؿ المساحة العميا مف المصراع بارتفاع 
ـ( اما القسـ األسفؿ قطعة خشبية مزخرفة بثالث مستطيالت  غائرة  , اما 1201)

المصراع الثاني فباألصؿ يشبو ىذ المصراع لكف االف مؤلؼ مف  قسميف القسـ 
مف الكاح الخشب كفتحات المشبؾ مغطاة  بالكاح زجاجية شفافة , اما  األعمى مشبؾ

عمى مدخؿ  تضـالقسـ الثاني مف الخشب خاؿ مف الزخرفة )حديث الصنع ( ,  ك 
ـ( خاؿ مف 1211×ـ1211عاده )يربطيا بالغرفة التي تمييا في الضمع الغربي أب

دىا اة الكسطية ابع, كتحتكم الغرفة عمى ثالث نكافذ عمى الخارج , النافذالباب
ـ(  مؤلفة مف طالقتيف مقسمة باأللكاح الخشبية الى ستو اقساـ 12,1×ـ1211)

الثالثة السفمى عمى شكؿ مستطيؿ كالثالثة في القسـ االعمى عمى شكؿ مربعات 
مغطاة  بالكاح الزجاج الشفاؼ  ,  كمف الخارج مشبكة بقضباف  الحديد  , اما النافذة 

ـ( كىي مؤلفة مف 1201×  1201نافذة الكسطية فأبعادىا )التي تقع عمى يميف ال
مستطيالف في االسفؿ كمربعاف في  ةطالقتيف  تقسميا العكارض الخشبية مككن

األعمى مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكو مف الخارج بقضباف الحديد , اما 
رىا . كتحتكم النافذة التي تقع عمى يسار النافذة الكسطية مماثمة لمنافذة السابؽ ذك

ـ(  تبرز عف 1211×ـ12,1عمى مدفئة في الضمع الجنكبي مف الغرفة ابعادىا )
( . ,0ـ( مكسكه بمادة االسمنت كالرمؿ حاليا . ينظر ) لكح : 1211) بمقدار الجدار

ـ( تحتكم عمى مدخؿ عمى الطارمة 12,1×ـ22,1ابعاد ) اتبجكارىا  غرفة السمـ  ذ
 قاتيف( خاؿ مف الباب , كيحتكم المدخؿ عمى مر ـ12,1×ـ1211أبعاده ) ةالمسقف

كطكليا , ارتفاع ـ( 1211)ـ( ابعادىا 1221ينزؿ بيا الى أرضية  الغرفة بحكالي )
( مرقاة ابعادىا 11السمـ  عبارة عف ), ك ـ( كعرضيما بعرض المدخؿ  ,120)
 درابزيفـ(  مف الخشب كتحتكم عمى 1211ـ(  بينما ارتفاعيا ),,12×ـ1211)
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أتي بعدىا صحف السمـ مف يـ( , ثـ ,,12زيف ( مف الخشب , ارتفاعو ))دراب
الخشب  درابزيفـ( اما عرضو بعرض الغرفة كيتقدميا 1200الخشب أيضا طكلو )

ـ( , ,,12×ـ1211) ابعاد كؿ منيا ( مرقاة11بعدىا ) كنفسة المكجكد في السمـ  ,  
سة  ,   كيبمغ عدد مراقيو نف درابزيفـ(, كتحتكم أيضا عمى ال1211بينما ارتفاعيا)

 ـ( .2221( مرقاة  أم اف ارتفاع ىذه الغرفة فقط ) 11)

اما الغرفة الثالثة التي تمييا غرفة مستطيمة الشكؿ ضيقة  ابعادىا  
يطؿ عمى الطارمة   ـ(1201×ـ1211أبعاده ) ـ(  تحتكم عمى مدخؿ12,0×ـ22,1)

مف قسميف القسـ  ذك مصراعيف كؿ مصراع مؤلؼ خشبي باب ضـي ة ,المكشكف
االكؿ مشبؾ مف الخشب عمى شكؿ مربعات كفتحات المشبؾ مغطاة بالكاح الزجاج 

ـ( اما القسـ األسفؿ فيك 1201الشفاؼ كيشغؿ المساحة العميا مف المصراع بارتفاع )
تطؿ عمى الخارج   مف الخشب قطعة خشبية مزخرفة بمستطيميف غائريف ,  كنافذة

كم عمى طالقة كاحدة مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ ـ( تحت12,1×ـ1201ابعداىا )
كمشبكة مف الخارج بقضباف الحديد, اما الغرفة التي تجاكرىا مستطيمة الشكؿ أيضا  

ـ( تحتكم عمى مدخؿ في كسط ضمعيا المطؿ عمى الطارمة  ,21,×ـ22,1ابعادىا )
النافذة  ف عمى الطارمة  ,يف مطالتيعمى غرار المدخؿ الذم سبقة  كتحؼ بو نافذت

ـ( كىي مؤلفة مف طالقتيف  تقسميا 1201×ـ1201التي عمى يميف الداخؿ فأبعادىا )
مستطيالف في االسفؿ كمربعاف في األعمى مغطاة  بالكاح  ةالعكارض الخشبية مككن

الزجاج الشفاؼ كمشبكو مف الخارج بقضباف  الحديد , اما النافذة التي تقع عمى 
التي سبقتيا التي تطؿ عمى الخارج , ك تحتكم عمى اليسار مشابيو لنافذة الغرفة 

 نافذتيف  مطمتاف عمى الخارج مماثمة لمنافذة السابقة   .

مستطيمة الشكؿ ابعادىا  , ىي األخيرة في ىذا الضمعك اما الغرفة الخامسة 
ـ( تحتكم عمى مدخؿ في كسط ضمعيا المطؿ عمى الطارمة عمى ,,2,×ـ22,1)
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بجكار  ةنكافذ ثالثة عمى الخارج ككاحد ةتكم عمى اربعغرار المدخؿ السابؽ , كتح
المدخؿ , النكافذ التي تطؿ عمى الخارج مشابيو لمنافذة المطمة عمى الخارج في 

ـ( كىي 1201×ـ1201الغرفة السابقة , اما النافذة التي تقع بجكار المدخؿ فأبعادىا )
في األسفؿ كمربعاف مستطيالف  ةمؤلفة مف طالقتيف تقسميا العكارض الخشبية مككن

في األعمى تغطييا الكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكو مف الخارج بقضباف الحديد  ,  
ـ( يطؿ عمى ,,12جزء األكؿ منيا مسقؼ , عرضيا ), الطارمة  غرؼيتقدـ ىذه ال

الطارمة  اغمبيا متساقطة ما عدا  همف )العرنص( كفي ىذ ةالساحة الكسطية بمجمكع
بالعقادة ,  معمكؿ  لغرؼ كجزء مف الطارمة  مستكمأجزاء منيا . اما سقؼ ا

مف كمو ـ( كىذا يشمؿ الطابؽ 1221×ـ1221كارضيتو مبمطة باالشتايكر  ذك إبعاد )
)مكاف الركافد الخشبية  دخالت نجد فيياالغرؼ   جيةطارمات كغرؼ .  اما اعمى كا

ع ية مف الضمفي اعمى الجدار عدا الغرفة األكلى كالثان لمضمة الخشبية المزالو (
 الشمالي فيتقدما طرمو مسقفو  .

 القسـ الثاني مف الطابؽ العمكم الضمع الغربي :

, مشتركة بينو كبيف الضمع الشمالي يتألؼ ىذا الضمع مف سبعة غرؼ األكلى
كاألخيرة مشتركة بينو كبيف الضمع الجنكبي . الغرفة األكلى تـ كصفيا في الضمع 

ـ( كتحتكم عمى ,022×ـ22,1مستطيمة الشكؿ ابعادىا ) الشمالي , اما الغرفة الثانية
باب ذك مصراعيف مف الخشب  كؿ  يضـ ـ( 1201×ـ1211مدخؿ رئيسي أبعاده )

مصراع مؤلؼ مف قسميف القسـ االكؿ مشبؾ مف الخشب عمى شكؿ مربعات 
شغؿ المساحة العميا مف المصراع تكفتحات المشبؾ تغطييا الكاح الزجاج الشفاؼ 

ـ( اما القسـ األسفؿ فيك قطعة خشبية مزخرفة بمستطيميف غائريف  1201بارتفاع )
ـ( مف الخشب تضـ  طالقة  كاحدة 12,1×ـ1201كنافذة تطؿ عمى الخارج ابعادىا )

مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكة مف الخارج بقضباف الحديد  , كتحتكم عمى 
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) مكقد النار ( د مدفئة  مدخؿ يربطيا بالحجرة االكلى , كمف اىـ ما يميزىا كجك 
ـ( مستطيمة الشكؿ تقريبا يكجد 1211ـ(  تبرز عف الجدار )1211×ـ12,1ابعادىا)

النار كمعقكده بعقد مستقيـ ثـ تعمكىا زخرفة عمى شكؿ شريط مككف  ةفي داخميا فتح
مف معينات غائرة  كىذا الصؼ يبرز عمى عرض المدفئة ثـ يعمكه ىذا الصؼ  

حتكم عمى مدخنو في الطابؽ ( كت 2) شكؿ : ـ(  1211) عصؼ  اخر بارز بارتفا
 .  الثاني

ـ( تحتكم عمى مدخؿ مماثؿ 2221×ـ22,1) فأبعادىااما الغرفة التي تمييا 
ـ( كىي مؤلفة مف 1201×ـ1201لممدخؿ السابؽ  كيجاكره في الكاجية نافذة ابعادىا )

كمربعاف في األعمى  مستطيالف في االسفؿ ةتقسميا العكارض الخشبية مككنطالقتيف 
مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكو مف الخارج بقضباف الحديد  , كليا نافذتاف 
مطمتاف عمى الخارج  مماثمتاف لنافذة الغرفة السابقة . تمييا الغرفة الرابعة ذم شكؿ 

مماثؿ لمدخؿ ك مدخؿ مطؿ عمى الطارمة كليا ـ( 0211×ـ22,1مستطيؿ ابعادىا )
, كنافذة عمى الخارج مماثمة لنافذة الغرفة السابقة . تجاكرىا الغرفة الغرفة السابقة 

ـ( كتحتكم عمى مدخؿ عمى الطارمة مماثؿ ,022×ـ22,1الخامسة كابعادىا )
لممدخؿ السابؽ كنافذة عمى الخارج عمى غرار النافذة السابقة , انتقاال الى الغرفة 

عمى غرار المدخؿ  ى مدخؿـ( كتحتكم عم,,2,×ـ22,1السادسة  فأبعادىا )
, كنافدتاف احدىما تشبو النافذة التي سبقتيا كنافذة أخرل ابعادىا السابؽ

 ةـ( كىي مؤلفة مف طالقتيف  تقسميا العكارض الخشبية مككن1201×ـ1201)
مستطيالف في االسفؿ كمربعاف في األعمى مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كمشبكو 

 مف الخارج بقضباف الحديد  . 

ة السابعة كاألخيرة  مشتركو بيف ىذا الضمع كبيف الضمع الجنكبي الغرفك 
ـ( مستطيمة الشكؿ مقصكصة الزاكية الجنكبية الغربية , ,820×ـ22,1كابعادىا )
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تحتكم عمى اربعة نكافذ النافذة األكلى ك تحتكم عمى مدخؿ مماثؿ لممدخؿ السابؽ , 
طالقتيف تقسميا ـ( كىي مؤلفة مف 1201×ـ1201مطمة عمى الخارج احدىما )

مستطيالف في االسفؿ كمربعاف في األعمى مغطاة بالكاح  ةالعكارض الخشبية مككن
الزجاج الشفاؼ كمشبكو مف الخارج بقضباف الحديد , اما النافذة الثانية التي تقع في 

طالف عمى ت افتمة الغرفة السابقة كالنافذتاف الالزاكية الجنكبية الغربية مماثمة لمنافذ
ـ( تضـ طالقة كاحدة 1281×ـ1201في الضمع الجنكبي فيي ذم ابعاد )الخارج 

الشفاؼ. يتقدـ ىذه الغرؼ  مشبكة مف الخارج بقضباف الحديد كتغطييا الكاح الزجاج
 .( مف )العرنص ةـ( تطؿ عمى الساحة الكسطية بمجمكع,,12عرضيا )طارمة 

 القسـ الثالث مف الطابؽ العمكم الضمع الجنكبي :

الضمع عمى خمسة غرؼ , الغرفة األكلى  تـ كصفيا في الضمع يحتكم ىذا 
مدخؿ  لياـ( ,128× ـ22,1الغربي . اما الغرفة الثانية  مستطيمة الشكؿ ابعادىا )

ـ( يضـ  باب ذك مصراعيف مف الخشب  1201×ـ1211يطؿ عمى الطارمة أبعاده )
عات كؿ مصراع مؤلؼ مف قسميف القسـ االكؿ مشبؾ مف الخشب عمى شكؿ مرب

كفتحات المشبؾ مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كيشغؿ المساحة العميا مف المصراع 
ـ( اما القسـ األسفؿ فيك قطعة خشبية مزخرفة بمستطيميف غائريف  1201بارتفاع )

ـ( تضـ طالقة كاحدة مشبكة مف 1281×  1201كنافذة مطمة عمى الخارج ابعادىا )
 الزجاج الشفاؼ . الخارج بقضباف الحديد كمغطاة بالكاح 

ـ( تحتكم 02,0×22,1كتمييا الغرفة الثالثة مستطيمة الشكؿ تقريبا ابعادىا)
عمى مدخؿ كنافذة عمى الخارج مماثالف لنافذة كمدخؿ الغرفة السابقة . اما الغرفة 

ـ( فتحتكم عمى مدخؿ يطؿ عمى الطارمة  ابعاده  12,1×ـ22,1بعدىا )أالرابعة  ف
ف ينزؿ بيا الى أرضية ييحتكم عمى مرقات , لبابـ( خاؿ مف ا1211×ـ1211)

عرض كعرضيا بنفس ـ( ,120) ياـ( كطكل1211) ياالغرفة ذات ابعاد ارتفاع
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المدخؿ  , كيكصؿ الييا سمـ الحجرة الرابعة في الطابؽ األرضي لمضمع الجنكبي 
 ( .  ةكىي حجرة السمـ كىي االف بمثابو ما يعرؼ ) البيتكن

ـ( تحتكم عمى 11211×ـ22,1ستطيمة الشكؿ ابعادىا )اما الغرفة الخامسة م
ـ( يحتكم عمى باب ذك مصراعيف 1201×ـ1211مدخؿ يطؿ عمى الطارمة ابعادة )

مف الخشب  كؿ مصراع مؤلؼ مف قسميف القسـ االكؿ مشبؾ مف الخشب عمى 
شكؿ مربعات كفتحات المشبؾ مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ كيشغؿ المساحة العميا 

ـ( اما القسـ األسفؿ فيك قطعة خشبية مزخرفة 1201راع بارتفاع )مف المص
بمستطيميف غائريف  , كتحتكم عمى ثالث نكافذ مطمة عمى الخارج في الضمع 
الجنكبي لمغرفة عمى غرار النافذة السابقة . يتقدـ ىذا الضمع طارمة  عرضة 

 ـ( يحتكم عمى )العرنص( . ,,12)

 ( ,( )شكؿ : 12)مخطط ::السطح  

ارتفاعيا ثالث امتار كتقع فكؽ الغرفة  (البيتكنو  )يحتكم عمى غرفة كاحدة 
الثانية غرفة السمـ الخشبي في الطابؽ العمكم , الغرفة مستطيمة الشكؿ ابعادىا 

ـ( تحتكم عمى مدخؿ يقع في ضمع الغرفة الغربي في الجية الغربية 12,1ـ22,1)
الزخرفة , كنافذتيا ابعادىا  ـ( مف الحديد خاؿ مف1211×ـ1211منو  أبعاده )

ـ( مف الحديد مغطاة  بالكاح الزجاج الشفاؼ ذات طالقتيف كؿ 1211×ـ1211)
طالقة يتقدميا قضباف  مف الحديد , كسقؼ ىذه الغرفة مستكم مف جيتو الجنكبية 

ـ( كبعدىا يبدا باالنكسار المائؿ الى مستكل السطح , مسقفو مف 1211الى بعد )
داخؿ  كمف الخارج مسقفة  بالعقاده  .  كالمبني يحتكم عمى مرد الكاح الخشب مف ال

ـ( عدا الضمع الشرقي مف القسـ الجنكبي 1210ـ( كبعرض )1211ماء ارتفاعو )
المبنى عف مستكاه في بقية االضالع .   جيةكا كيرتفع مرد الماء فيلمطابؽ الثالث . 

مف الضمع الغربي لمطابؽ عمى مدخنة في اعمى الغرفة الثانية  السطح ككذلؾ يحتكم
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 ةـ( في كسطيا فتح1211ـ( كارتفاعيا )12,1×ـ1211العمكم فكؽ المدفئة كابعادىا )
(  . اما ,0ـ( يخرج منيا الدخاف ينظر ) لكح : 1211×ـ12,1مستطيمة ابعادىا )

 كذلؾ لتككف عازال لمحرارة  . فقط  أرضية السقؼ مكسكة بطبقة مف التراب 
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 : المحكمة  ثانيا

,  01, زقاؽ  110محمة السرام ) محمة   قضاء بعقكبة , تقع المحكمة  في
 (1)ـ ( 1301 /ىػ 10,1) سنة. تـ بنائيا في  مقابؿ مبنى السرام (  3لمبنى رقـ ا

 ( .1ـ ,,.010تبمغ مساحتيا الكمية ) مربعة الشكؿ ,

 (,0( ) لكح : ,كاجية المبنى الضمع الجنكبي : ) شكؿ : 

ـ( بارتفاع الطابقيف , تضـ كاجية 13211×ـ3221ذات ابعاد ) جيةبنى كالمم
يحؼ بو مف كؿ جية  ـ( ,028×ـ0281ابعاده ) الطابؽ األرضي مدخؿ في الكسط

 مماثمة لو , مع عقكد  وظفيره متداخمب مؤطره عقد قميؿ التدبيب  , يتكجونافذتاف 
مدبب مبركـ  , ازدانت ـ( يتكجيا عقد 1211ينتيي المدخؿ بدخمو عميقة بعمؽ )

ائر كمثمثات نفذت بطريقة قكاميا اشكاؿ نجمية كدك   ةو بزخارؼ ىندسيتككش
ـ( عمى شكؿ ,121ـ( كبعرض ),121يحيط بالمدخؿ شريط بارز يبرز ), (1)التداخؿ

يميف كيسار المدخؿ تضـ الكاجية عمكداف  عمى,  مستطيؿ يحيط بالعقد كككشتو
الطابؽ االرضي عمى شكؿ  جيةكبارتفاع كاـ( ,121مندمجاف مبركماف بعرض )

, قد تيشمت بعض أجزائو السفمى كفي اعالىا تاج مربع الشكؿ مزيف الضفيرة 
ـ( 1231×ـ,,12ذات ابعاد )فيي  بصفيف مف عنصر المقرنصات . اما النكافذ 

مستطيالف في األسفؿ كمربعاف  ةمككن ةمؤلفة مف طالقة كاحدة تضـ عكارض خشبي
                                                           

مفتشية اثار كتراث ديالى , قسـ التراث , تقرير لجنو المسح الييئة العامة لألثار كالتراث ,  (1)
 , االستمارة الخاصة  بمبنى المحكمة . 1118التراثي , 

طريقة التداخؿ : كنعني بو التداخؿ بيف األشكاؿ كالمفردات مف دكف أف يمغي أحدىا اآلخر  (1)
كىك يعمؿ عمى إحداث إحساس بالحركة لعمكـ التصميـ كيكسر الرتابة فيو فيحقؽ بذلؾ قيمة 

ء المتداخمة كالتي غالبان ما تبدك كأشكاؿ جمالية أكبر, فضالن عف إمكانية الرؤية لكافة األجزا
سس الفنية لبنية التصميـ جديدة ضمف التصميـ ... لممزيد ينظر : عباس , يسرل خضير , األ

 .  ,2, ص ,111, بغداد , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية الفنكف الجميمة , جامعةالزخرفي
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طاة بالكاح الزجاج الشفاؼ , كمشبكة  مف  الخارج بقضباف الحديد, في األعمى , مغ
 ـ( .1211ترتفع عف األرض حكالي )

تعمك المدخؿ , كتحؼ بيا  عمى  ةالطابؽ العمكم فتحتكم عمى نافذ جيةاما كا
نكافذ كمف اليسار نافذتاف , النافذة التي تقع في الكسط اكبرىما  ةيميف الداخؿ ثالث

ـ( يعمكىا عقد منبطح , اما النكافذ الثالثة التي تحؼ بيا 1201×ـ1221ذات ابعاد )
مف المشبؾ ,  ةـ( خالي1231×ـ1221مف جية اليميف ذات عقد منبطح ابعادىا )

لنكافذ الجية االبعاد  مماثمة في الشكؿ كالنافذتاف التي عمى جية اليسار فيي ك 
ة فقط . كفي اعمى ييد, كانيا تختمؼ باحتكىا عمى مشبؾ مف القضباف  الحداليسرل 

 .  ةصفكؼ مف االجر البارز رتبت بصكره افقي ةالكاجية تكجد ثالث

ـ( تحتكم عمى قسميف ,  1231الطابؽ العمكم ستارة بارتفاع ) جيةتعمك كا
ـ( 12,1×ـ12,1دعامات ابعدىا ) ةـ( يضـ اربع12,1القسـ األسفؿ عمى ارتفاع )

د في القسـ الثاني العمكم الكاح مف ـ( كنج1211كتبرز عف مستكل الجدار بحكالي )
( ذات ابعاد  ,قطع جصية مخرمة عمى شكؿ ارباع دكائر في األركاف ) شكؿ :

جصية كاثناف  ة( قطع12ـ( كقد تساقط معظميا ما تبقى منيا )1221×ـ1221)
ليا كضيفة جمالية ككذلؾ كضائؼ منيا تقميؿ الثقؿ ككذلؾ لتسييؿ مركر  ميشمتاف 

الضمع الشرقي  في الطابؽ األرضي  جية. اما كاكعدـ سقكطيا  اليكاء مف خالليا
( كبارتفاع الطابؽ األرضي لكاجية المبنى الرئيسية في الضمع  1,201فعرضيا  ) 

ـ( مغمقة باألجر كالجص 1231× ـ,,12نكافذ ابعادىا )  ةالجنكبي تحتكم عمى ثالث
تكل سطح الطابؽ بقدر مف الزخرفة يعمكىا بركز مف مس ةحاليا . كىذه الكجية خالي

الطابؽ العمكم ال  جيةـ( كعمى عرض الكاجية منفذ بطريقة العقادة . اما كا1211)
 تساقط بفعؿ الظركؼ المناخية .ك تحتكم عمى جدار 
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(  الطابؽ األرضي يحتكم في الكسط 08الضمع  الشمالي ) لكح :  جيةاما كا
مف بابو حديدم  ـ( 1211×ـ1211عمى مدخؿ تحؼ بو نكافذ ,  المدخؿ أبعاده )

نافذتاف ذات ابعاد  كعمى يميف الداخؿ تقع مصراع كاحد )حديث الصنع ( ,
. الثانية مغمقة االف باألجر كالجصالحديدة اما مغطاة بالقضباف ك ـ( 1231×ـ,,12)

عمى كىي  نكافذ  ثالثة في الجية الشمالية الغربية  ةالطابؽ العمكم اربع جيةكتضـ كا
األرضي, اما النافذة األكلى في الجية الشمالية الغربية فيي  غرار نكافذ الطابؽ 

التي مغمقة مف الداخؿ كمف الخارج  يغطييا مشبؾ مف قضباف الحديد , اما الثانية 
انتقاال الى الرابعة ك بجانبيا فيي متماثمو ليا , اما الثالثة فتخمك مف المشبؾ , 

يا , كيخمك الضمع مف أم ـ( مغمقة باألجر كالجص حال1201×ـ,,12)  فأبعادىا
 زخرفة .

الضمع الغربي , كاجية الطابؽ األرضي منو ال يمكف  جيةكا كبخصكص
 جية, بينما احتكت كا ) مستخدـ حاليا (كصفيا كذلؾ لتجاكرىا مع حماـ النساء 

ـ( 1231×ـ1211ة  ذات ابعاد )الطابؽ العمكم  عمى نافذتاف مف جية الغربية الجنكبي
 مف المشبؾ . ةخالي

 ( ,1)مخطط :: الطابؽ األرضي  

يحتكم عمى مدخؿ كقسميف شرقي كغربي فقط كفي كسطيما ممر طكيؿ . 
ـ( عف العقد األكؿ مف 1281كبعد عقد المدخؿ الرئيسي يكجد عقد ثاني عمى بعد )

ـ( 2211×ـ12,1ـ( يكدم الى ممر ابعاده ),122× ـ0211النكع المدبب ابعاده )
 ( كالشيمماف كالجصمف )االجر  بطريقة العقادةمنفذ  وفكسقـ( 2211كارتفاع الطابؽ )

 . (03)لكح:
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 القسـ األكؿ مف الطابؽ األرضي الضمع الغربي:    

يحتكم عمى اربع حجرات كسمـ  , الحجرة األكلى تطؿ عمى الكاجية مستطيمة 
تـ كصفيما  جيةـ( تحتكم عمى نافذتيف تطؿ عمى الكا2211×ـ211,الشكؿ ابعادىا )

تطؿ  عمى الممر ,  ةلغربي  , ك تحتكم عمى مدخؿ كنافذجية الضمع افي الكا
 أبعادىافالباب , اما النافذة  ـ( خاؿ مف1211×ـ1211المدخؿ  ذك ابعاد )

ـ( تحتكم عمى مشبؾ خارجي مف الحديد فقط . كيجاكرىا السمـ 1231×ـ,,12)
( ـ1221×ـ,121ذات ابعاد ) ة( مرقا,1يصعد بو الى الطابؽ العمكم كيتألؼ مف )

الثانية ذات ابعاد صؿ الى السطح مباشره . اما الحجرة كيـ( 1200كارتفاعيا )
تحتكم عمى مدخؿ كاحد فقط يطؿ عمى ممر ذك ابعاد  ـ(1221×ـ0288)
 ىاـ( خاؿ مف الباب . اما الحجرة الثالثة مستطيمة الشكؿ ابعاد1211×ـ1211)
ممر عمى غرار الحجرة تطؿ عمى ال ةتحتكم عمى مدخؿ كنافذك ـ( 0201×ـ211,)

ابعاد  السابقة . اما الحجرة األخيرة التي تطؿ عمى الضمع  الشمالي ذك
ـ( يحتكم عمى مدخؿ 1211×ـ,,12) ابعاده ممر ضيؽـ( يكدم ليا 1211×ـ281,)

الخارج  عمىتطؿ  ةنافذؿ مف الباب , كلمممر الضيؽ ـ( خا1211×ـ1211ابعاده )
 الضمع الشمالي .  جيةاعمى الضمع  الشمالي كتـ كصفيا في ك 

 القسـ الثاني مف الطابؽ األرضي الضمع الشرقي : 

يحتكم عمى خمسو حجر . الحجرة األكلى تطؿ عمى الكاجية كعمى الممر   
      , المدخؿ ذك ابعاد مدخؿ يطؿ عمى الممر كلياـ( 2211×ـ1211ذات ابعاد )

 جيةكصفيا في كا تطؿ عمى الكاجية تـ ةـ( خاؿ مف الباب, كنافذ1211×ـ1211)
الضمع الشرقي. اما الحجرة الثانية بجكار الحجرة األكلى تطؿ عمى الكاجية كعمى 

ـ( تحتكم عمى مدخؿ ابعاده 2211×ـ0221الضمع الشرقي ذات ابعاد )
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 ةـ( يطؿ عمى الحجرة الثالثة خاؿ مف الباب , اما النافذة فيي مطم1211×ـ1211)
 ية .المبنى تـ كصفيا في الكاج جيةعمى كا

المدخؿ  ةمدخميف كنافذ كلياـ(  02,1×ـ211,) ىااما الحجرة الثالثة ابعاد 
ـ(  خاؿ مف الباب , اما المدخؿ 1211×ـ1211طؿ عمى ممر ذك ابعاد )ياألكؿ 

عمى الخارج في الضمع  الشرقي تـ  ةمطمالالثاني فيربطيا بالحجرة الثانية , ك النافذة 
ـ( 0201×ـ211,الحجرة الرابعة ذات ابعاد ) الضمع الشرقي . اما جيةكصفيا في كا

ـ( خاؿ مف الباب , كليا مدخؿ 1211×ـ1211مدخؿ يطؿ عمى الممر ابعاده ) ليا
ـ( خاؿ مف الباب , اما نافذتيا فعمى 1211×ـ1211) هيربطيا بالحجرة الخامسة ابعاد

 غرار النافذة السابقة  .

يربطيا  يادخمـ( م1211×ـ211,الحجرة الخامسة ذات ابعاد ) ككذلؾ 
مطمة عمى الخارج ليا  نفس ابعاد النافذة  ةبالحجرة التي سبقتيا , تحتكم عمى نافذ

مدخؿ ابعاده  نجد. اما في كسط الضمع  الشمالي   , تـ غمؽ النافذةالسابقة 
ـ(  كتـ كصفو في الضمع الشمالي , كيكدم الى ممر ابعاده 1211×ـ1211)
 ـ( .1211×ـ12,1)

 

 ( ,1)مخطط :  الطابؽ العمكم :

مف الغرؼ عمى الضمعيف الشرقي كالغربي كسمـ  كقد  ةيتألؼ مف مجمكع
الشرقي . كيبمغ ارتفاعو  تساقط سطحو كسقطت معظـ جدراف غرؼ الضمع

 .. كال يمكف معرفو ارضيتو بسب ركاـ السطح كالجدراف الساقطة ـ(0231)
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 القسـ األكؿ مف الطابؽ العمكم الضمع الغربي :

مدخؿ  ليا ـ(2211×ـ211,كسمـ, الغرفة مستطيمة الشكؿ ابعادىا)غرفة يضـ 
نكافذ اثناف أربعة , كليا ـ(1211×ـ1211) يطؿ عمى ممر في الكسط كالمدخؿ ابعاده

عمى الخارج .  تطالف الباقيتافكاالثناف جية الرئيسية لممبنى, اطالف عمى الك تمنيا 
ـ( كعمقيا 1211×1281ىا )دخمتيف في كسط ضمعيا الجنكبي كالشمالي ابعاد كليا
 ـ( .1201)

 رتفاعاب ة( مرقا,1اما السمـ يرقى بو الى سطح الطابؽ العمكم يحتكم عمى )
ـ(, كيستند السمـ  ,121ـ( كطكؿ بعضيا ),121ـ( عدا األخيرة بارتفاع ),121)

مدخؿ  كىناؾعمى جدار مككف غرفة الصعكد مف الطابؽ األرضي الى العمكم 
ـ( بابو مف الحديد خاؿ مف الزخرفة . اما 1211×ـ1211ده ), المدخؿ ابعاكنافذة

 مشبؾ مف الحديد  . كليا ـ( 1201×ـ1211ابعاد )ات النافذة ذ

استبعدىا عف الدراسة ألنيا مبنية ف بعض الغرؼ المجددة األكيحتكم الضمع  
الف المصرييف  عندما كانكا في العراؽ في ثمانينات القرف كذلؾ جدا   قريب عيدفي 
كسط الضمع الشمالي  كىناؾ ثالثة نكافذ. الغرؼ فييا ابنك ك ماضي استغمكىا كفندؽ ال

 الضمع الشمالي .  جيةتـ كصفيا في كا

كانتقاال  الى الضمع الشرقي مف الطابؽ العمكم فانو يحتكم عمى ثالث غرؼ 
نكافذ مطمة  ةثالث ليا( , الغرفة األكلى 21لـ يبؽ منيا األ بعض جدرانيا  ) لكح :

ضمعيا الجنكبي أال المبنى . لـ يبقى مف الغرفة  جيةى الكاجية تـ كصفيا في كاعم
كالغربي ,  في السابؽ كاف ليا مدخؿ يطؿ عمى الغرفة الثانية . اما الغرفة الثانية فمـ 
يبؽ منيا سكل ضمعيا الغربي كىك يحتكم عمى مدخؿ كنافذتاف تحؼ بو , المدخؿ 

 ىاـ(, اما النافذتاف التي تحؼ بيا ابعاد1201×ـ1231ذك عقد منبطح  ابعاده )
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ـ( عف مستكل ارض 12,1) بمقدار مف الشباؾ كترتفع ةـ(  كخالي1231×ـ111)
في  كالغرفة الثالثة لـ يبؽ منيا اال ضمعيف كىما ضمعيا الغربي كالشمالي ك  الطابؽ .

ـ( 1211×ـ1211تطؿ عمى الممر , المدخؿ ابعاده  ) ةيا الغربي مدخؿ كنافذضمع
ـ( , 12,1)بمقدار ـ(  كترتفع عف األرض 1231×ـ1211اؿ مف الباب , كالنافذة  )خ

ـ( كعمقيا 1211×ـ1211الشمالي ابعادىا ) كتحتكم عمى دخمة في ضمعيا
مغطى مف العقادة مستكم انو  يبيف ما  تبقى منوك  فيك مندثر , سقفيا. اما ـ(1201)

 رارة . مف األعمى بطبقة مف التراب لتككف طبقة عازلة لمح
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 ثالثا : بريد السراي

, زقاؽ  110محمة السرام ) محمة  قضاء بعقكبة ,  في (1)يقع مبنى البريد   
 سنة( خمؼ مبنى السجف القديـ  , التابعة لقضاء بعقكبة , بني 21, رقـ المبنى 23
. حافظةؿ دائرة البريد التابعة لممالمبنى حاليا مشغكؿ مف قب  ,(1)ـ (,132/ىػ,,10)

عف  ستبعادىاتـ ا يضـ ممحقات( ,  1ـ 1,.018تبمغ مساحتو الكمية  حاليا ) 
 الدراسة ألنيا حديثة البناء . 

 ( 21( ) لكح : 8البريد )شكؿ : جيةكا

طابؽ ارضي  كلوالبريد في الزاكية الشمالية الغربية مف المبنى ,  جيةتقع كا
ـ(  يرتفع ,020×ـ0221أبعاده )الطابؽ األرضي  جيةكطابؽ عمكم ك ) ستارة (  كا

لو باب ـ(  1221×ـ12,1دخؿ أبعاده )م كفي الكاجيةـ( 1201عف األرض بحكالي )
( , كؿ مصراع مزيف بالمستطيالت كالمربعات  21خشبي ذك مصراعيف ) لكح : 

بشكؿ مستطيالف غائراف في األسفؿ كفي اعالىما مربعاف غائراف , كيتقدمو باب مف 
ب مشبؾ مف الخشب عمك البايكالمدخؿ ذك عقد نصؼ دائرم ,   ,( منزلؽالحديد ) 

تقدميا مشبؾ مف قضباف  الحديد ي, مكسكة بالكاح الزجاج الشفاؼ عمى شكؿ مربعات

                                                           

لجمع برد , كبرد بريدا  أم ارسمو , البريد في البريد في المغة :  الرسؿ عمى دكاب البريد , كا (1)
فعربت الكممة كخففت قـ سمي الرسكؿ الذم , األصؿ البغؿ كىي كممو فارسية اصميا بريده دـ 

يركبو بريدا كالمسافة بيف السكتيف بريدا )الزمخشرم , أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد )ت: 
: عمي محمد البجاكم  , محمد أبك الفضؿ  قيؽحىػ( , الفائؽ في غريب الحديث كاألثر , ت08,

(  . البريد اصطالحا : نظاـ يختص  31, ص  1, دار المعرفة ,  لبناف , ج 1إبراىيـ , ط
معجـ  بنقؿ الرسائؿ كالطركد ,  كما يتمقاه شخص اك جية ما , مف الرساؿ كالطركد , ) عمر ,

 (,18, ص   1المغة العربية , ج
مفتشية اثار كتراث ديالى , قسـ التراث , تقرير لجنو المسح ثار كالتراث , الييئة العامة لأل (1)

 , االستمارة الخاصة  بمبنى البريد . 1118التراثي , 
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شغؿ مساحة العقد , يتقدـ المدخؿ مرقاتاف لمصعكد الى أرضية الحجرة كىما ذات 
كؽ معدني ـ(. كبجانب المدخؿ صند,121ارتفاعيا )ك ـ(, 1221×ـ,121ابعاد )
يقرا منيا )العراؽ,  عبارة عف ثماف اسطر(1) يؿ الشكؿ  دكف عمية  بخط النسخمستط

دائرة البريد , صندكؽ الرسائؿ , الرسائؿ المحتكية  , عمى مكاد ذات قيمة , يجب 
 اف تسجؿ , اك يكمف عمييا , بالبريد ( 

نافذة ـ(  في كسطيا ,020× ـ2211الطابؽ العمكم فابعدىا ) جيةكاما كا  
 اةمغط طالقةشباؾ ذك طالقتيف كؿ  لياـ(  مف الخشب 1211×ـ1211ابعادىا )

مف الخارج مشبكة بقضباف الحديد مشكمو اشكاؿ مربعة , ك بالكاح الزجاج الشفاؼ , 
مف الخشب مزينو   طالقتيفاما مف الخارج فيغطي الشباؾ أيضا شباؾ ثاف ذك 

, كىذا الشباؾ لحماية الشباؾ  ) بنجكر( ةبالكاح الخشب عمى شكؿ عكارض عرضي
ار المارة كلدخكؿ الضكء كاليكاء الى داخؿ ظالدار مف ان ةاألكؿ  كيستخدـ لحماي

 ةـ( تحتكم عمى اربع1211×ـ1201تعمك النافذة بالطو  خزفية ابعادىا )ك المبنى , 
 ةثالث  نجد. اما في اعمى كاجية الطابؽ األكؿ ( 3)شكؿ :  (1)اطباؽ نجمية عشرية

 ( .ـ12,1يبمغ ارتفاعيا كميا ), ات بركز 

                                                           

خط النسخ : ىك الخط المدكر كقد سمي بعدة تسميات منيا البديع كالمقكر كالمدكر كالمحقؽ  (1)
ارية ) القيسي , ناىض عبد الرزاؽ , ككاف خط النسخ مستخدما في المراسالت كالمعامالت التج

( كسمي بخط النسخ كذلؾ لكثرة  31, ص  ,111تاريخ الخط العربي , دار المناىج , األردف , 
استعمالو في نسخ الكتب كنقميا ) الخطاط , محمد طاىر بف عبد القادر الكردم المكي , تاريخ 

 (  111ـ , ص 1303 \ىػ ,108, مكتبة اليالؿ , مصر ,  1الخط العربي كآدابو , ط
 ةالطبؽ النجمي : مصطمح زخرفي اطمؽ عمى نكع مف الزخارؼ اليندسية ,ك كىي مجمكع (1)

حكؿ محكر مركزم كاحد كفؽ نظاـ ىندسي خاص ينبع مف نجمة  ةمف االشكاؿ اليندسية مجتمع
مي كسطية ذات اطراؼ كركس .. لمزيد ينظر : الربيعي , ختاـ ميدم عبد األمير , الطبؽ النج

ـ , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية  11,8 \ىػ  ,,, سنةفي الفنكف العربية اإلسالمية الى 
 .  11-8, ص  1111بغداد ,  ةاآلداب , جامع
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 الىمقسمة  فيي ـ( ,020×ـ1281الستارة التي ابعادىا  ) جيةانتقاالن الى كا
ـ( نجد فيو  دعامتاف 1211)(, اما األعمى ارتفاعو 1281قسميف , األسفؿ ارتفاعو )

ـ( كاما 1221ـ( كعرض )1211تبرز عف مستكل الجدار بقدر  )ايمنو كايسره , عمى 
ـ( مما يشكؿ 1211صؼ مف االجر عمى شكؿ  بركز بقدر ) نجدالىا في اع

 .  ةـ( مفتكح12,1× ـ12,1ابعادىا ) ةمربع ةفي كسطو فتح, كنجد مستطيؿ غائر 

دىا ا(  ابع20الطابؽ األرضي )لكح : في الضمع الشمالي  جيةاما كا
عادىا نكافذ األكلى مف الجية الشمالية الغربية اب ةاربع ضــ(  ت1,228×ـ0221)
ـ( ذات طالقة مف الخشب مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ , يتقدميا 12,1×ـ1211)

مربعات , اما الثانية اسفميا بركز بقدر  ةقضباف حديدة عمى شكؿ مشبكات مككن
ـ(  مغمقة  1211×ـ1211ـ( عمى عرض النافذة , كالنافذة الثانية ابعادىا )1211)

مف االجر, اما النافذة الثالثة عمى غرار باألجر كالجص , يعمكىا عقد نصؼ دائرم 
ف يـ(  تحتكم عمى طالقت1211×ـ1211لمنافذة األكلى ,يمييا النافذة الرابعة فأبعادىا )

مف الخشب يغطييا الكاح الزجاج الشفاؼ كمف الخارج مشبكو بقضباف   الحديد  , ك 
 ابقة .ـ( فيي ماثمة  لمنافذة الس1211×ـ1211النافذة األخيرة ذات ابعاد ) 

ـ( كتحتكم عمى 8211×ـ2211الطابؽ العمكم فتبمغ ابعادىا)  جيةاما كا 
األكلى مماثمة لمنافذة األكلى مف الطابؽ األرضي تماما  , اما النافذة  نافذتيف فقط , 

الثانية عمى غرار النافذة الثانية مف الطابؽ األرضي لكف ال تحتكم عمى عقد , يعمك 
مبالطة الخرفية لتكم عمى اطباؽ نجمية , مطابقة تماما النكافذ بالطة مف الخزؼ تح

الطابؽ العمكم في  بركزاتتشبو  بركزاتالمبنى الرئيسية تعمكىا أيضا  جيةفي كا
بنفس ارتفاع الستارة في ىي ـ( ك ,821الستارة فعرضيا )  جيةالمدخؿ , اما كا جيةكا
م عمى دخمو في ال تحتك  ياالمدخؿ لكن جيةالمدخؿ , عمى غرار ستاره كا جيةكا

 ـ( .1221ـ(  كبعرض )1211كسطيا . كبيف كؿ متريف كنصؼ يكجد بركز بقدر )
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ـ( ,1221عرضيا )( الطابؽ األرضي ,2-22الضمع الغربي  )لكح  ككاجية
المدخؿ  تحتكم عمى اربع نكافذ كمدخؿ , النافذة  جيةكبنفس ارتفاع الطابؽ في كا

الشمالي يغطييا مف الخارج ) بنجكر ( ,  األكلى عمى غرار النافذة األكلى مف الضمع
نافذة الثانية مف الطابؽ األرضي الضمع الشمالي كليا لماما النافذة الثانية فيي مماثمة 

نفس العقد لكنيا تحتكم عمى شباؾ حديدم مؤلؼ طالقتيف يغطييا الكاح الزجاج  
ـ( 12,1×ـ1211كباطف العقد مغمؽ باألجر كالجص . اما النافذة الثالثة فأبعادىا )

, يمييا المدخؿ كابعاده  بنجكر مغمقة بالكاح الزجاج الشفاؼ يتقدما  ةكاحد طالقة ليا 
ساج كخاؿ مف الزخرفة )حديث ـ( ذك مصراعيف مف خشب ال12,1×ـ1211)

(  عمى شكؿ قضباف الحديد منزلؽمف الخارج باب مف الحديد ) ضـ( , يالصنع
غرار النافذة األخيرة في الطابؽ األرضي مف  لغرض حمايتو . اما النافذة الرابعة عمى

 الضمع الشمالي .

 ةـ( فتحتكم عمى اربع,1121الطابؽ العمكم فيبمغ عرضيا ) جيةاما كا 
ف الطابؽ األرضي تحتكم عمى , النافذة األكلى عمى غرار النافذة األكلى منكافذ

ؽ األرضي . بينما منافذة الثانية مف الطابل فيي مشابيو, اما النافذة الثانية بنجكر
 تشبوالثالثة كالرابعة مع  النافذة األكلى ليذا الضمع , اما النافذة األخيرة  النافذةتتماثؿ 

 النافذة السابقة لكف ال تحتكم عمى فنجكر.

ستارة الضمع فيي مماثمة لـ( 11211×ـ1281اما ستارتيا فأبعادىا ) 
عدنية  لغرض تصريؼ مياه . كقد كجد في كاجية المبنى بعض الميازيب المالشمالي

 االمطار مف السطح الى األسفؿ . 
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 (  ,1الطابؽ األرضي : )مخطط : 

المدخؿ ) المكزع ( ككذلؾ عمى ضمعيف ىما الضمع  حجرةيحتكم عمى 
الحديثة  حجربعض ال يضـالشمالي كالضمع الغربي اما الضمع الجنكبي كالشرقي 

تكم أيضا عمى طارمة )ركاؽ(  يتقدـ كمخازف لمبريد . كتح حاليا البناء  مستخدمو
عقكد  ةيضـ بائكو تطؿ عمى الساحة الكسطية بثالث, الضمع الشمالي كالغربي

مستقيمة . كارضية الطابؽ مبمطة بالكاشي الحديث , عدا الساحة الكسطية كغرفة 
, اما الساحة الكسطية معمكلة بما يعرؼ بالصب ) حديث( السمـ فاف أرضية السمـ 

االبعاد  ك( ذ,2ت بنكع مف البالط المعركؼ بػ) الشتايكر( )لكح : فأنيا  رصف
بطريقة الحجر كالممر في ىذا الطابؽ  كتـ تسقيؼ( . ,121×ـ1221×ـ1221)

 ( . 0221عف األرض  )   ة, ك ارتفاعالعقادة باألجر كالشيمماف

 الجزء األكؿ مف الطابؽ االرضي الضمع الشمالي :

رة االكلى حجرة المدخؿ ابعادىا الحج , اتيحتكم عمى خمسة حجر 
ـ( تحتكم عمى ثالث مداخؿ المدخؿ األكؿ تـ 1281×ـ1211×ـ1221×ـ,,12)

المبنى الرئيسية ,  كالمدخؿ الثاني يكدم الى الحجرة الثانية مف  جيةكصفو في كا
      ـ( يضـ  باب خشبي ذك مصراعيف  1211×ـ1211الضمع الغربي ابعاده )

األعمى مقسـ بالعكارض الخشبية  , يحتكم عمى قسميف ( , كؿ مصراع  ,2)لكح: 
الى مربعات مغطاة بالكاح زجاجية شفافة , اما الثاني فيتألؼ مف زخرفة مؤلفة مف  
ثالث مستطيالت غائرات في األسفؿ فكؽ كؿ مستطيؿ مربع غائر , اما المدخؿ 

ـ( 1211×ـ1211الثالث  الذم يطؿ عمى الحجرة الثانية مف الضمع الشمالي أبعاده )
 كيحتكم عمى باب مف الحديد )حديث الصنع ( .
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ك  ـ(1211×ـ1211ممر يكدم الييا بعد المدخؿ ابعاده ) لياكالحجرة الثانية   
ىذا الضمع  جيةنافذتاف تـ كصفيما في كا كلياـ( , 02,1×ـ0211ابعاد الحجرة )

بمغ ,  فيكلكف النافذتاف منفرجتاف مف الداخؿ إلضاءة مساحة اكبر مف الحجرة 
 ـ( . 1202, )ـ( 1282عرضيما مف الداخؿ  ) 

ـ( كتحتكم عمى مدخؿ  في 0218× ـ02,1اما الحجرة الثالثة  فأبعادىا )
ـ( مماثؿ  لباب الحجرة األكؿ المطؿ 1211×ـ1211كسط ضمعيا الغربي ابعاده )

 نافذة تطؿ عمى الخارج تـ كصفيا في كلوعمى الحجرة الثانية مف  الضمع الغربي,  
 الضمع الشمالي .  جيةكا

(  يتقدمو مدخؿ ابعداه  1211×1211مجاز ابعاده )يتقدميا الحجرة الرابعة   ك
باب ذك مصراع كاحد مف الخشب خاؿ مف الزخرفة )حديث  لياـ( 1211×ـ1211)

 اتـ( مف الخشب ذ1211× ـ12,1الصنع (  , كيعمك المدخؿ نافذة خشبية ابعادىا )
الحديدية , كالحجرة زجاج كمف الخارج مشبكو بالقضباف ح الطالقة كاحدة مغطاه بالكا

ارج  تـ كصفيا في عمى الخ ةنافذة مطم لياـ( ك ,121×ـ12,1)الشكؿ ابعادىا  ةمربع
ـ( . يجاكرىا  الحجرة الخامسة كاألخيرة  1212, كعرضيا مف الدخؿ )الكاجية الضمع 

بعاده ( تحتكم عمى مدخؿ ا,221×  12,1مستطيمة الشكؿ ابعادىا )
ع اطار خشبي لمباب ك الباب مزاؿ حاليا , كىك  ذك مصرا عميوـ( 1211×ـ1211)

 الضمع الشمالي  . جيةنافذة مطمة عمى الخارج تـ كصفيا في كا الحجرة  في, ك كاحد

 القسـ الثاني مف الطابؽ األرضي القسـ الغربي 

في , الحجرة االكلى قد كصفت حجرات كسمـ  ةيحتكم ىذا الضمع عمى ثالث
 ,  ـ(02,1×ـ,22,الضمع الشمالي , اما الحجرة الثانية مستطيمة الشكؿ ابعادىا )

مدخميف احدىما يطؿ عمى الحجرة االكلى تـ كصفو مسبقا , اما المدخؿ الثاني  كليا
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 ةثالث كليامدخؿ السابؽ مف حيث االبعاد كالباب , لم , كىك مماثؿفيكدم الى السمـ 
الطابؽ األرضي ليذا الضمع  جيةلى قد كصفت في كانكافذ  مطمة عمى الخارج األك 

ـ( يطؿ عمى 1201×ـ12,1ككميا يزداد عرضيا مف الداخؿ  . يجاكرىا ممر ابعاده )
كيتـ الصعكد الى السمـ  المبنى, كيجاكره السمـ  جيةالخارج بمدخؿ تـ كصفو في كا

 ( منيا ذك ابعاد8, ) ة( مرقا,1ذك )مف جية الساحة الكسطية , كالسمـ 
× ـ1201أتي صحف السمـ  ذك ابعاد ) يـ( ثـ 1211ارتفاعيا ) ك ـ( 1211×ـ1201)

ـ( 1211ـ( كيبمغ ارتفاعيا )12,1×ـ1201ذات ابعاد ) ة( مرقا3بعدىا ) كـ( 12,1
 حديدة في أركانيا لحمايتيا مف الثمـ  ةكىذه المراقي مزكده بزاكي

 لياـ( ك 2,1,×ـ12,1)اما الحجرة الثالثة كاالخيرة مستطيمة الشكؿ ابعادىا 
الجدار  جيةمدخؿ يطؿ عمى الطارمة الذم يتقدميا  كالمدخؿ يتراجع عف مستكل كا

نافذتاف  كلمحجرةمماثؿ لمداخؿ الحجرة الثانية مف ىذا الضمع,  ىك ـ( ك ,121بقدر )
الضمع  جيةيا مسبقا في كااحداىما في ضمعيا الغربي تطؿ عمى الخارج تـ كصف

ابعاد  اتالثانية تقع في كسط ضمعيا الجنكبي ذ , اما النافذةالغربي 
ـ(  ذات طالقة كاحدة مف الخشب مغطاة بالكاح الزجاج الشفاؼ 1201×ـ1211)

 ـ(  . 1222كمشبكة مف الخارج بقضباف الحديد كعرضيا  مف الداخؿ )

ـ( كتطؿ عمى الساحة 8232×ـ1201كيتقدـ ىذه الحجر طارمة أبعادىا )
كتفيف كدعامتيف مندمجة بالجدار  عقكد مستقيمة تستند ثالثةالكسطية ببائكة مف 

ـ( اما العقد 12,1, العقد األكؿ  كالثاني عرضيما  ) ـ(12,1×ـ12,1ابعادىا )
 ـ( .0211ـ( , كارتفاع العقكد ) 1212الثالث فعرضو )
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 ( 18الطابؽ العمكم : )مخطط : 

ؼ األكلى غر  ةغربي يضـ ثالثك  ,شمالي فيو غرفتاف , عمى ضمعيف  يحتكم
     مشتركو بينو كبيف الضمع الشمالي كالثالثة غرفة السمـ  يتقدميا طارمة ارتفاعيا 

 ـ( بارتفاع الغرؼ .2211) 

 القسـ األكؿ مف الطابؽ العمكم القسـ الشمالي :  

ع الغربي مختمفة غرفتيف , األكلى مشتركة بيف الضمع الشمالي كالضم يضـ
 ×ـ02,1×ـ,022×ـ12,3×ـ1281) ف الداخؿكأبعاد اضالع الغرفة م عاالضال
المبنى الرئيسية ,  جيةالمبنى تـ كصفيا في كا جيةنافذة تطؿ عمى كا , لياـ( 2,1,

نافذتاف تطالف عمى الخارج لمضمع  الشمالي كالغربي كتـ كصفيما في  لياككذلؾ 
 كاجية الضمع الشمالي كالغربي  , ككذلؾ تحتكم الغرفة عمى مدخؿ يطؿ عمى الغرفة

مؤلؼ مف مصراع كاحد مف الخشب ـ( 1211×ـ1211الثانية مف ىذا الضمع  أبعاده )
يتألؼ مف قسميف القسـ األسفؿ يضـ ثالث مستطيالت غائرات تعمكىا  ثالث 
مربعات غائرات اما القسـ األسفؿ فيك مماثؿ لمقسـ االكؿ , كتحتكم أيضا عمى 

مر المكدم الى الغرفة الثانية مدخؿ ثاف في الضمع الجنكبي مف الغرفة يطؿ عمى الم
 ـ( مماثؿ لممدخؿ السابؽ.1211×ـ1281مف الضمع الغربي ذك ابعاد )

 ليا ـ( ,2,1,×ـ02,1ك يجاكرىا الغرفة الثانية  مستطيمة الشكؿ ابعادىا )
مدخؿ يطؿ عمى الغرفة االكلى تـ كصفو مسبقا , اما المدخؿ الثاني فيكدم الى 

, ـ( كىك يتماثؿ مع المدخؿ السابؽ1211×ـ1281عاده )الطارمة التي تتقدـ الغرؼ كاب
نافذة ثالثة تطؿ  كثمةىذا الضمع  ,  جيةنافذة عمى الخارج تـ كصفيا في كا كليا

ـ( مف 12,1×ـ1211عمى الساحة الكسطية في ضمع الغرفة الجنكبي ذات ابعاد )
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عات  ى شكؿ مربالخشب ذات طالقة كاحد مغطاة بالكاح الزجاج الشفافة مشبكة عم
 الحديد  . مف الخارج بقضباف 

 القسـ الثاني مف الطابؽ العمكم القسـ الغربي :

األكلى تـ كصفيا في الضمع الشمالي . اما , ف كسمـ يكيحتكم عمى غرفت
ابعادىا   كالغرفة مربعة الشكؿـ( 1211×ـ1221الثانية فيتقدما ممر ابعاده )

ة كؿ مستطيؿ كىي مساحـ(  قص ضمعيا الشمالي الشرقي عمى ش0231×ـ02,1)
ـ( مماثؿ 1211× ـ1211مدخؿ يطؿ عمى الممر كابعاده ) كلياالممر ) المجاز ( 

طالف عمى الخارج مماثمة لمنكافذ التي تقع تف يلممدخؿ السابؽ , كتحتكم عمى نافذت
 اسفميا في الطابؽ األرضي . 

اد ذات ابع ة( مرقا11) ة( مرقا11كيجاكرىا  السمـ , كالسمـ مؤلؼ مف  )
ـ( ثـ تأتي صحف السمـ  ذات ابعاد 1211ـ( ك ارتفاعيا )1211×ـ,121)
 ـ(12,1×ـ,121ذات ابعادىا ) ة( مرقا11ـ( ثـ تأتي بعدىا  )12,1×ـ1201)
 حديدة في أركانيا لحمايتيا مف الثمـ  ةـ( كىذه المراقي مزكده بزاكي1211ارتفاعيا )ك 

( تتألؼ مف  28)لكح : ـ(  2232×ـ1201) اكيتقدميا  الغرؼ طارمة أبعادى
تطؿ عمى الساحة الكسطية العقد  تستند عمى االكتاؼ كدعامتيفعقكد مستقيمة  ةاربع

ـ( يتقدـ ىذه العقكد 1212ـ( اما الثالث فعرضة )12,1األكؿ كالثاني عرضيما )
ـ( مف ,12ـ( , كفكقيا مشبؾ مف ارتفاعو )1211مف الحديد   ارتفاعو )درابزيف 

 ـ(  .,,02, كارتفاع ىذه العقكد )درابزيف (  . استكماال لمالخشب يسمى  ) قيـ 

االبعاد  كأرضية ىذا الطابؽ مبمطة بما يعرؼ باالشتايكر ذك  
 بالعقادة .عمكؿ بطريقة م( كسقفو مستكم  ,121×ـ 1221×ـ1221)
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 ( 13السطح  : )مخطط : 

كيصعد الى السطح مف خالؿ السمـ في الطابؽ العمكم كالسطح مرصكؼ 
ـ( . يحيط بالسطح ستارة الى ,121×ـ,121رشي  ذك المكف األصفر ابعاده )بالف

ـ( 1281ـ( كالى ارتفاع )1220ـ( , كيبمغ عرض الجدار مف األسفؿ )1281ارتفاع )
ـ( , تحتكم عمى  دعامات سانده ليا في 1210كبعدىا يقؿ سمؾ الجدار ليصؿ الى )

فكؽ ك ـ(  , 12,1×ـ1211د )كؿ مف اضالعيا الشمالي كالشرقي كالغربي ذات ابعا
دىا اـ( ابع1211في الطابؽ العمكم  عمى ارتفاع )   بناء يغطيو صعده السمـ 

 مرصكؼ بالفرشي  السابؽ ذكره .  طابؽ العمكملم سطحالك  ,  ـ(1231×ـ,220)
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 المبحث الرابع

 المباني الخدمية والترفيهية

 أوال : المباني الخدمية 

 _ قنطرة الوند 1

, كاف تاريخيا مختمؼ  عمى نير الكندقضاء خانقيف في   (1)ع  القنطرة تق
 ةيذكر الحمكم اف بخانقيف قنطرة عظيمة تتككف مف اربعف ,كالكتاب  باحثيفلدل ال

  , (0)كما أكردىا بكنغياـ انيا تتألؼ مف ثالثة عشر عقد ,  (1) ان كعشركف طاق
 اما,  (2)  (ـ18,8-ق,118) سنةبنيت انيا العزاكم   كبخصكص تاريخيا فيذكر

,  (,)خانقيف قنطرة ضخمة  ئيربط جز ينير الكند يمر بخانقيف ك  فيذكر اف  الحسيني
كمما تجدر اإلشارة الية  اف قنطرة الكند الحالية ىي الثالثة الف األكلى كانت تحتكم 

                                                           
القنطرة : ىي لفظو عربية صحيحة مشتقو مف قكليـ قنطر الرجؿ أم اقاـ في االمصار  ((1

 ,,11 \ىػ  2,8ت : ) ف عمي إسماعيؿكترؾ البدك  , كجمعيا قناطر ) ابف سيدة , أبك الحس
: مراد كماؿ , مطبعة البابي الحمبي  قيؽ,  تح 1ط (  , الحكـ كالمحيط األعظـ في المغة ,ـ

. (   كىي ازج يبنى مف االجر كالحجارة  ,08, ص  ,ـ , ج13,1\ىػ1031كأكالده , مصر 
: عبد قيؽالمغة , تح عمى الماء يعبر عمية ) االزىرم , أبك منصكر محمد بف احمد , تيذيب

( . كاف القنطرة ىي كؿ  13,, ص  3السالـ محمد ىاركف , مطابع سجؿ العرب , القاىرة , ج
ما يبنى عكس الجسر ىك ما يعمؿ مف مكاد أخرل ) السعدم , عناف عبد اهلل حمدم , القناطر 

ية اآلداب , كالجسكر في العراؽ في ضكء دراسة قنطرة حربى , رسالة ماجستير غير منشكرة , كم
 .(  11, ص 1331جامعة بغداد , 

 .  031, ص  0الحمكم , معجـ البمداف , ج (1)
: سميـ طو التكريتي , مطبعة  جمة, تر  ,181 سنةبكنغياـ , جيمس , رحمتي الى العراؽ  ((0

  . 1,, ص  1جـ ,  13,8,  اسعد , بغداد
 .  01العزاكم , ىذ ىك لكاء ديالى , ص  (2)
 .101العراؽ قديما كحديثا , ص  الحسيني , (,)
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,  ان طاق عشر ثة عشر , اما الحالية فتبمغ احدكعشركف طاؽ كالثانية ثال ةعمى اربع
 ـ(. ,11120كانيا مبنية مف حجارة القنطرة القديمة , يبمغ طكلة )

    تتألؼ القنطرة مف احدل عشر عقد مدبب ترتكز عمى اكتاؼ مبنية باألجر
ـ( , اما العقكد ,21,×ـ211,(  , العقد األكؿ كاألخير ذك ابعاد )23) لكح : 

اعمى عقد  ـ( كيبمغ ارتفاع العقد الكسطي كىك,22,الكسطية يبمغ عرضيا ) 
ـ(  , كؿ ىذه العقكد ترتكز عمى اكتاؼ  ذات بركزات نصؼ دائرية  ك مثمثة  2,1,)

عمكىا يـ( لمتدعيـ ,  1281تبرز حكالي )ك ـ(  02,1ـ( كعرضيا )211,عمى ارتفاع )
ارتفاعو الى اعمى القنطرة اسفؿ الستارة   , ك ـ( 1221بركز اخر مثمث يبمغ بركزه )

ـ( االف فكؽ القنطرة شارع مكسي  بالقير 112,1ف الستارة )كيبمغ اعمى ارتفاع ليا م
كتاؼ ـ( كيكجد فيو بركزات فكؽ اال201,(  , ذك عرض )1,كاالسمنت   )لكح :

ـ( كيحيط بشارع القنطرة ستارة يبمغ 1221البارزة يبمغ بركزىا في سطح القنطرة )
 ـ( مبنية باألجر كالجص , 1211ارتفاعيا )
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 لقطار_ جسر سكه ا 2

 بناه, عمى كادم  العكسج ناحية جمكالء  قضاء خانقيف ,  في (1)يقع الجسر
-ـ,131) سنةاإلنكميز عمى الخط الحديدم المترم مف بغداد صكب كرككؾ , في 

 ـ( . 1318

( 1,: ) لكح خرسانية  اكتاؼيستند عمى ثماف ك ـ( ,022×ـ,18بمغ ابعاده )ت
كتشغؿ المسافة بيف الكسطية,  االكتاؼ  اثناف منيا عمى األطراؼ يختمؼ شكميا عف

 ـ(12,1) بمقدار ركافد  الحديد الصب , بينيما مسافة كأخرل صفيف مف كتؼكؿ 
كعرض   ةالعربيباألرقاـ  ة(  تككنت بيف الصفيف اشكاؿ  تشبو رقـ سبع1,)لكح : 

 ـ( مف األعمى  .211,شكؿ رقـ سبعة )

 بعرض قطاعيا مستطيؿ ةيد , عكارض  خشبيالصؼ األعمى مف الحد كيعمك
سكة لمقطار  ةتكسطيا قضيباف مف الحديد مككني الجسر , تعمكىا طبقو مف االسفمت

يف عمى بقاء القضيب ليساىـ في الحفاظ(  مثبتاف عمى العكارض الخشبية 0,) لكح :
ر تكجد قضباف حديدة كستارة ك عمى طكؿ الجس .الحديديف متكازييف اك ثابتيف

بعض أعمدة , فضالن عف ـ(1211) بمقداربيف قضيب كاخر  , كتبمغ المسافةلمجسر
البناء عمى جميع الدعائـ الخرسانية فبعضيا كتب  سنةالمصابيح الضكئية . كدكنت 

 .( ,,ـ( )لكح : 1318)  سنة( كالبعض االخر 2,ـ( ) لكح :,131)  سنةعمية 

 

                                                           
الجسر بالكسر ىك السفف يشد بعضيا بعض كتربط الى اكتاد في الشط تككف  الجسر :   ((1

ىػ(  , تاج ,111عمى األنيار ) الزبيدم , محب الديف أبك الفيض محمد مرتضى )ت : 
ر ما .( كالجس33, ص  0العركس مف جكاىر القامكس , دار مكتبة الحياة , بيركت , مج 

 .( 11, ص القناطر كالجسكر) السعدم ,  يعمؿ مف مكاد أخرل عكس القنطرة الذم تبنى بنائان 
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 حمام السراي  – 3

,  01, زقاؽ  110ة محمة السرام ) محم قضاء بعقكبة , يقع الحماـ في 
, ـ ( ,,13/ىػ ,,10)  سنة, بني ( يجاكر مبنى المحكمة القديمة  11رقـ المبنى 

تبمغ  مربع الشكؿ . (1)كسمي بحماـ السرام نسبو الى محمة السرام التي يقع فييا
 ( .1ـ 0,.0,3) الكيمة مساحتو

 ( ,,( ) لكح : 11الحماـ )شكؿ :  جيةكا

ـ( تحتكم عمى مدخؿ  13211×ـ2,1,بمغ ابعادىا )تتقع في الضمع  الجنكبي    
كثالث نكافذ . اثناف عمى جية اليميف  ككاحد عمى الجية اليسرل . يقع المدخؿ 

ـ( يغطيو باب مف 1221×ـ1211ـ( ابعاده )  1221ضمف دخمة بالجدار عمقيا ) 
الحديد ذك مصراعاف كؿ مصراع يتألؼ مف قسميف متساكيف في االرتفاع , القسـ 

عمى  مككف مف ستو مربعات عمى شكؿ ثالث صفكؼ , كؿ صؼ مككف مف األ
مربعيف تتقدميا قضباف حديدية , اما القسـ الثاني األسفؿ خاؿ مف الزخرفة , كيعمك 
المدخؿ كتابو بخط النسخ منفذة بالطالء حديث مدكف فييا ) حماـ السرام ( كعمى 

ـ(  ابعاده 1211بمقدار ) ـ( يعمك المدخؿ بركز يبرز عف الجدار  1211ارتفاع )
مة عمى شكؿ شريط  مككف مف الكاح ـ(  يضـ زخرفة ىندسية جمي,20,×  12,1)

       ذات زخارؼ ىندسية قكاميا دكائر كأرباع دكائر , كابعاد الشريط  جصية
              ابعادىا اليسار جية عمى تقعة نافذ كثمة . ـ(12,1×ـ,,2,)
مؤلؼ مف الحديد ـ( شباكيا 12,1) بمقدار رض ترتفع عف األ  ـ(1211 ×ـ1211)

مف طالقتيف كؿ طالقة مغطاة  بالكاح الزجاج الشفاؼ يتقدميا مشبؾ مف الحديد 
مككف نصؼ دائرة في االعمى كنصؼ دائرة في األسفؿ يربطيما قضباف  الحديد  

                                                           

مقابمة شخصية مع األستاذ عمر فالح القيسي  احد سكنو محمة السرام , قضاء بعقكبة ,  (1)
 . ,111\,\,1بتاريخ  
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 بصكرة افقية , اما النافذتاف المتاف أخرل رتبت كيقطع القضباف الحديدية قضيباف
في الشكؿ كاالرتفاع  تافـ(  كىما متماثم 1211ـ, 1211عمى جية اليميف ابعادىما ) 

 مع التي تقع عمى يسار المدخؿ .

ـ(  فيي مالصقة لحماـ 182,1الضمع الشرقي فعرضيا )  جيةاما كا  
كبالنسبة لكاجية الضمع الشمالي فيي مف المدخؿ كالزخرفة كالنافذة  . النساء كتخمك
 جيةكا .كبخصكصكىا مف المدخؿ كالزخرفة كالنكافذ لمضمع لمشرقي تتشابو في خم
 المبنى( .  جيةتشبيو نكافذ الضمع الجنكبي )كا  ةنافذة كاحد تضـالضمع الغربي 

 ( 11الطابؽ األرضي  : )مخطط : 

 كثالث قاعات  سمـك  اتمف الحجر  ةيتألؼ مف مجمكع

 القسـ األكؿ الضمع الجنكبي :

الباردة  , الحجرة االكلى تقع بيف الضمع يف الشرقي حجرتيف كالقاعة  يضـ 
ـ( كليا مدخؿ يربطيا بالحجرة الثانية    0281×ـ0211الشكؿ ) ةكالجنكبي مربع

 ةنافذ كلياالحديد )حديث الصنع (  , ـ( ذك مصراع كاحد مف 1211×ـ1211ابعاده )
 جيةالجنكبي تـ كصفيا في كامف الضمع عمى يسار المدخؿ عمى الخارج  ةمطم

ـ(  كتحتكم عمى 1211×ـ,121حجرة المدخؿ  فأبعادىا ) المبنى . اما الحجرة الثانية
ثالثة مداخؿ األكؿ يربط بينيا كبيف الحجرة االكلى كالمدخؿ الثاني ىك المدخؿ 
الرئيسي لممبنى الذم تـ كصفو في الكاجية مسبقا . اما المدخؿ الثالث  يكدم الى 

ـ( يضـ باب خشبي  ذك مصراعيف كؿ 1211× ـ1211القاعة الباردة ذك ابعاد ) 
مصراع يتألؼ مف قسميف القسـ األكؿ في األعمى مككف مف مستطيؿ مغطى بالكاح 

صفكؼ كؿ صؼ يتألؼ مف  ةككف مف اربعيتالزجاج الشفاؼ , كالقسـ األسفؿ 
 مستطيؿ افقي  بارز الى الخارج . 
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اضالعيا  ؿاطك أ مختمفة االضالع شبو مربعة اما القاعة الباردة فيي
 ةـ( , تحتكم عمى اربع2,3,ـ,,1123ـ,2,3,ـ,1231ـ,1210ـ,12,2ـ, 82,1)

ـ( تعمكىا عقكد نصؼ دائرية ارتفاعيا 12,1×ـ12,1اكتاؼ مربعة ابعادىا )
( حكلت القاعدة ,,) لكح :   ةـ( تحمؿ قبو كبيرة نصؼ دائرية مفمطح2,1,)

 األرض بمقدار( ارتفاعيا الكمي مف المربعة الى دائرية بالمثمثات الركنية ) الخفاش 
مك مف الرقبة , كفي اعالىا ـ( كتخ2,1,ـ( كارتفاع قاعده القبو مف األرض )211,)

 .ـ( 2,1,عمى عقكد نصؼ دائرية  ارتفاعيا  )  ة, تستند القبمنكر

ـ( عدا الركف الجنكبي 0281كنجد في األركاف  قباب صندكقية ارتفاعيا ) 
ـ( كارتفاعو 1211×ـ1211نصؼ اسطكاني ابعاده )الغربي فيحتكم عمى  قبك 

 ـ( . 2211)

عمى حجرة المدخؿ تـ يطؿ كتحتكم القاعة الباردة عمى عدة مداخؿ , األكؿ 
× ـ1211كصفة مسبقا , الثاني يكدم الى حجرة  األكلى  في الضمع  الغربي ابعاده )

ؿ الثالث ـ( كبابو مف الحديد  ذك مصراع كاحد ) حديث الصنع (  . المدخ1211
كع مف االلمنيـك  )حديث كبابو مصنـ( 111×1211يكدم الى القاعة الدافئة ابعاده ) 

نكافذ اثناف منيا مطمتاف عمى الكاجية تـ  ةكتضـ ثالث. سمـ ال يكدم الى, الصنع ( 
كصفيما في الكاجية  الرئيسية , كالثالثة مطمة عمى الضمع  الغربي مف القاعة  عمى 

ة  الرئيسية . كأيضا نجد في الضمع  الغربي دخمو في الجدار غرار نكافذ الكاجي
مقسمو الى ة ـ( يتقدما عكارض خشبي1211× ـ1211ـ ( كابعادىا )1201عمقيا ) 

 اج الشفاؼ  .مف الدخؿ كتغطييا الكاح الزج ةثالث اقساـ عمى شكؿ أبكاب مفتكح

 ابعادىا (8, )لكح:ةجصي ةلكح القاعة نجد مف الجنكبي كفي الضمع
اما رتكز عمى عمكديف لكؿ منو تاج, ـ( نفذ فييا شكؿ عقد مدبب ي1231×ـ12,1)
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ككشة العقد فتحمؿ  زخارؼ ىندسية جميمة كتحت العقد نجد كتابو بالخط الككفي 
 كىي ) الشكر هلل ( كعمى جانبييا زخارؼ نباتية .  (1)المكرؽ

 

 القسـ الثاني الضمع الغربي : 

ما الحجرة القاعة الباردة تـ كصفيا مسبقا, ا يضـ القاعة الباردة كحجرتاف ,
يطؿ عمى القاعة الباردة  ـ( كمدخميا0211×ـ 231,مستطيمة الشكؿ ابعادىا ) األكلى

ـ( نجد 1211تـ كصفو مسبقا في القاعة الباردة , ك بعد الدخكؿ لمحجرة كعمى بعد )
ـ( ,121×ـ,121ابعادىا ) ة( مرقا,)ـ( مؤلؼ مف12,1)مقدار سمـ ينزؿ بو الى

. اما الحجرة الثانية سفؿ أنابيب الماء كفتحة التسخيفـ( ك في األ,121كارتفاعيا ) 
ـ, 0211ـ, ,123ـ, 0202مختمفة االضالع يبمغ اطكاؿ اضالعيا )شبو مربعة  فيي 
ـ(  1211×ـ 1231ـ( كتحتكم عمى مدخؿ يطؿ عمى القاعة الساخنة ابعاده )12,8
 نع(  .مصنكع مف االلمنيـك )حديث الصبابو 

 القسـ الثالث الضمع الشمالي : 

ف ك القاعة الساخنة , الحجرة االكلى تـ كصفيا في الضمع  ييحتكم عمى حجرت
ـ( كتـ 11211×ـ 121الشكؿ تقريبا ابعادىا ) ةالغربي , اما القاعة الساخنة مربع

عف األرض  (  يبمغ ارتفاعيا3,) لكح :  في كسطياتسقيفيا  بقبو نصؼ كركية  
خالية مف الرقبة   ة(  قبو نصؼ كركي2211( كيبمغ ارتفاع قاعدتيا ) 8211) بمقدار

                                                           

كرات الزخرفية المنكعة في الخط الككفي المكرؽ : يمثؿ المرحمة الفنية الثانية في سمسمة التط (1)
الخط الككفي البسيط , كيتميز بزخرفة اطراؼ حركفو بزخارؼ نباتية قكاميا نصؼ كرقو نخيمية 
... لممزيد ينظر : حمزة , حمزة حمكد , التكريؽ كالتزىير في الخط الككفي حتى منتصؼ القرف 

   , 1381ة بغداد , الخامس اليجرم , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب  , جامع
 .  101 -101ص 
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( اما العقكد 2211كتحتكم عمى منكر ترتكز عمى عقكد مدببة كسطية ارتفاعيا ) 
 .(  ـ2211الركنية بارتفاع )

تحتكم القاعة عمى ثالث مداخؿ , مدخميا األكؿ يطؿ عمى القاعة الدافئة   
( )حديث الصنع( . اما المدخؿ الثاني يطؿ عمى الحجرة 1211× ـ 1231ذك ابعاد ) 

األخيرة مف الضمع  الغربي كتـ كصفو مسبقا في الحجرة الثانية مف الضمع الغربي , 
اما المدخؿ الثالث  فيك يطؿ عمى الحجرة الثانية مف ىذا الضمع  كابعاده 

 ـ( خاؿ مف الباب .1211×ـ1231)

ـ( كقطرىا 12,1(  ترتفع  )1,لكح :  ) ةدائري ةكفي كسط ىذه القاعة رحب 
اما  ع القاعة مف دعامتيف تحمؿ العقكد.ـ( , كيتألؼ كؿ ضمع مف اضال0211)

قفيا عمى شكؿ قبك ـ( كس2,1,×ـ1231الحجرة الثانية مستطيمة الشكؿ ابعادىا )
كتحتكم عمى مدخؿ كاحد فقط عمى القاعة الساخنة تـ كصفو نصؼ اسطكاني. 

 مسبقا . 

 رابع  الضمع الشرقي :القسـ ال

, الحجرة األكلى تـ كصفيا في   كسمـيتألؼ مف ثالث حجر كالقاعة الدافئة   
ـ( كتحتكم عمى مدخؿ 1231×ـ0211الضمع  الشمالي , اما الحجرة الثانية فأبعادىا )
ـ () حديث الصنع ( 1211× ـ1231كاحد يطؿ عمى القاعة الدافئة كىك ذك ابعاد )

ـ( 1221×ـ1201ضاء الحاجة متماثميف في االبعاد ابعادىما )تحتكم عمى كنيفيف لق
 ـ( )حديثي الصنع(  .1211×ـ1281ا باب مف االلمنيـك ذك ابعاد ) مييتقد

ـ(  تحتكم  12,1× ـ 2,1,اما القاعة الدافئة  مستطيمة الشكؿ ابعادىا )  
كالثالث عمى ثالث مداخؿ احدىما عمى القاعة الباردة كالثاني عمى القاعة الساخنة 

ابعادىا  ة( مرقا11عمى الحجرة التي سبقتيا تـ كصفيما مسبقا . اما السمـ  ذك )
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ـ( تكدم الى السطح . اما الحجرة األخيرة فتـ 1211ـ( كطكليا ),121×ـ1211)
 كصفيا في حجر الضمع الجنكبي . 

في الركف الشمالي الشرقي  نجدكتـ اكساء القباب مف الخارج  بالفرشي  . ك 
ـ(  1231ـ( كترتفع )1221×ـ1231( مستطيمة الشكؿ )1,مدخنو  ) لكح :  لمسطح  

كتحتكم عمى فتحات في اعالىا ألخراج الدخاف ,  يعمكىا شكؿ ىرمي يعمؿ عمى 
 عدـ دخكؿ مياه االمطار الى داخؿ المدخنة ليخرج منيا الدخاف .
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 _ سوق الهويدر 4

يطؿ عمى شارع اليكيدر  (1)اليكدير قرية  قضاء بعقكبة ,  في (1)يقع السكؽ
,  تبمغ  (0)ـ(,,13/ىػ,,10) سنةمقابؿ جامع اليكيدر الكبير, تـ بنائو في 

 (  .  1ـ ,0,1.1) الكمية  مساحتو

      أبعادهممر كسطي  كلو(  11طابؽ كاحد ) مخطط : مؤلؼ مفالسكؽ  
نو يعمى يمك  ,  الجممكني ( الجينكك) الحديد  مغطى بصفائحـ( 211,×ـ11281)

( يرتكز عمى اكتاؼ تستند عمى اطراؼ البركزات التي 1,) لكح :   كيسارة المحالت 
تتقدـ المحالت عمى الممر الكسطي , كالفتحات بيف االكتاؼ ىي لغرض دخكؿ 

كىيكؿ السقؼ الجممكني مف ركافد الخشب المربعة  تعمكىا صفائح , الضكء كاليكاء  
 ـ( .211,قؼ )كارتفاع الس  (الجينككالحديد )

ىذه طراز كاحد في فيي كبخصكص المحالت التي تقع عمى الجية اليمنى 
باب منزلؽ مف األعمى   يمتؼ عمى شكؿ أسطكانة عند  , كلكؿ كاحد منياالكاجية 

متر  يعمك مدخؿ كؿ ميما( ,   ينككالج)  الحديد  صفائح  مف فتحة كىك مصنكع 
                                                           

عمى جانبي الطريؽ , كقد يككف  ةمف الدكاكيف مفتكح كالسكؽ : جمعيا أسكاؽ , مجمكع ((1
مف دكاكينو ... لممزيد ينظر : الدراجي , حميد محمد ,  ةالسكؽ مسقكفا بكاممة اك مجمكع
,  1110ية العامة , بغداد , , دار الشؤكف الثقاف 1بغداد , ط ةمظاىر العمارة التراثية في مدين

, المطبعة العربية ,  1, ط غالب , عبد الرحيـ , مكسكعة العمارة اإلسالمية ؛ ,11ص 
 .  101 -101, ص  1388, بيركت

اليكيدر : ىي احدل تكابع بعقكبا , كىذه القرية مستحدثة لـ يرد ليا أم ذكر اال في نياية  (1)
األجانب , كسميت باليكيدر مصحفة مف ىكر كتغيرىا  العيد العثماني عمى لساف بعض الرحالة

ممزيد ينظر , مجيد , تاريخ ىكير اذ كانت ىذه األرض ىكرا بشبب طغياف نير ديالى ... ل
 221, ص ديالى

مقابمة شخصية مع األستاذ عبد الكريـ جعفر الكشفي مدير تربية ديالى سابقا  بتاريخ  (0)
1/11/111, . 
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ث صفكؼ مف غميا ثالالمحالت يش جيةكاحد مف الخشب عمى عرض كا
( مدخميا 0,كيحتكم عمى ثالث محالت في الكاجية  ) لكح : .المستطيالت الغائرة

 :كىي كاالتي  لشارع الرئيسي الذم يتقدـ السكؽعمى ا

ـ( ككاف قديما لممرحكـ 12,1×ـ,021المحؿ األكؿ مف جية الممر ذك ابعاد )
مية فيي عمى غرار ابعاد لطيؼ محمد محسف لبيع العطاريات  اما المحميف  التي ت

المحؿ الذم يسبقو  كىما لممرحـك حسيف اليكبي لبيع التتف كالثاني لممرحـك  كاظـ 
المحالت احمد رممة لمحجامة , ك عند الدخكؿ بالممر فاف المحؿ الثاني  يقع خمؼ 

ـ( كىك أيضا لممرحـك لطيؼ محمد 12,1×ـ2231مستطيؿ الشكؿ ذك ابعاد ) الثالث
ـ(  كاف ,,12×2231طاريات  , اما المحؿ الذم يميو ذك ابعاد ) محسف لبيع الع

سابقا لمحمكد شاكر الصمد لبيع العدد , يجاكره  محؿ مماثؿ ألبعاد المحؿ السابؽ 
كاف لممرحـك فاضؿ الخياط ككاف مستخدما لمخياطة , ك انتقاال الى المحؿ الذم 

اف لممرحـك سيد حسف يجاكره مستطيؿ الشكؿ  عمى غرار ابعاد المحؿ السابؽ  ك
د الياشمي  اما المحؿ الذم يميو فيي عمى غرار المحؿ السابؽ ذك ابعاد ممح
ـ(  فكاف احدىما ألحمد الحكا  لبيع العطاريات  , كالمحؿ األخير ذك ,,12×ـ2231)

ـ(  تابع الى المرحـك عمكاف الميدكني ككاف مطعـ لبيع الكباب ,,12×ـ2231ابعاد )
 . المشكم

ة الثانية  فكاجيتيا  مؤلفة عف قسميف  القسـ األعمى نفس القسـ اما الجي 
خشبية تحتكم عمى أبكاب تخمميا  جيةاألعمى في الجية السابقة  اما األسفؿ فيك كا

(  تحتكم عمى 2,نكافذ يغطييا الزجاج الشفاؼ كيتقدميا قضباف الحديد  )لكح : 
 . محميف 
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كانت لصاحبيا  ـ(,228×ـ102,0قديمة ذم ابعاد ) مقيىاألكؿ ىك المحؿ  
( , اما المحؿ ,,)لكح:   (1)المرحـك جعفر مال إبراىيـ الربيعي تحتكم عمى االكجاغ 

ـ( يحتكم عمى ,21,×ـ22,1ابعاد ) اتاألخير فكاف لعمي الشكربة لبيع الحبكب  ذ
ف يـ( مف الحديد ذك مرقات12,1×ـ1201الشرقي ذك ابعاد ) ةنافذتاف في ضمع
 جيةتطؿ عمى الممر تشبو كا جيةالشفاؼ . كأيضا يحتكم عمى كاكمغطاة بالزجاج 

ـ( .  0231كيبمغ ارتفاعيا )) االجر كالجص (  , كسقفت المحالت بالعقادة  مقيىال
عمى  ـ(1211اما المحالت في الجيتيف فيخرج منيا بركز في مستكل سقفيا  بقدر )

 . الممر الكسطي

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ية تعني األصؿ تعني المكقد : كىك مكاف اعداد الشام اك القيكة اك الكجاغ :  كممة ترك (1)
ركيمة , يحتكم الكجاغ عمى المكقد كىك مكاف لكضع الفحـ لغرض اعداد الطمبات , كتعمكه األ

اك الشام  القيكةالمدخنة لتصريؼ الدخاف الى الخارج , كقد يحتكم الكجاغ عمى مخازف لخزف 
ب عبد اهلل , المقاىي التراثية في بغداد دراسة ميدانية في تككينيا ... لممزيد ينظر : ىالؿ , زين

 .  ,2 - ,2, ص    1112, دار النو لمطباعة كالنشر , بغداد ,  1الفكرم كالعمارم , ط
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 ثانيا : المباني الترفيهية 

 مقهى قرة تبه _ 1

حي القصبة  في قضاء كفرم , ناحية قرة تبو , محمة الجامع ,  تقع المقيى
مستطيؿ  ,(1)ـ(1831/ىػ1018) سنة(1)نيت مف قبؿ الحاج إبراىيـ ايبكب ,القديمة
 .(  1ـ 08.,11)  الكمية وتبمغ مساحت الشكؿ

 (,,المقيى ) لكح :  جيةكا

ـ( 11211×ـ,023ابعادىا )يى ة  في الضمع الجنكبي مف المقتقع الكاجي
ـ( 0211×ـ,123تحتكم عمى ثالثة مداخؿ عمى شكؿ عقكد نصؼ دائرية ابعادىا )

ـ( معمكلو مف 1211×ـ1231ككؿ مدخؿ مؤلؼ مف ثالثة أبكاب خشبية ابعادىا )
الكاح الخشب بصكرة عمكدية  يعمكىا عقد نصؼ دائرم  مشبؾ مف االخشاب مككف 

ج الشفاؼ , فيما عدا المدخؿ األخير فانو يحتكم عمى مربعات مغطاة  بالكاح الزجا
باب في الكسط كالباباف الذيف يحفاف بو مؤلؼ مف مشبؾ مف القضباف الحديدة 

 بصكرة عمكدية . 

ـ( يحتكم 11211×ـ211,(  أبعاده )11المقيى مستطيؿ الشكؿ ) مخطط :
الشكؿ  )لكح : عمى كتفيف دائرييف في الكسط مبنية مف االجر تعمكىا عقكد مدببة  

 ( 8,ـ( . )لكح :2211(  . سقؼ المقيى بأربعة قباب مفمطحة ارتفاعيا ) ,,

                                                           

مقابمة  الحاج إبراىيـ ايبك : ىك احد كبار ككجياء كشخصيات حي القصبة القديمة ..... ((1
 . 0/1118/,كبار ناحية قرة تبو بتاريخ شخصية مع عادؿ كاظـ مدلكؿ  احد 

 

 . 0/1118/,مقابمة شخصية مع عادؿ كاظـ مدلكؿ  احد كبار ناحية قرة تبو بتاريخ  (1)
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ـ( كبابو مف 1211×ـ1211كتحتكم في جدارىا الخمفي عمى مدخؿ أبعاده ) 
الحديد )حديث الصنع ( , تحؼ بو عمى يميف الداخؿ ثالثة نكافذ ابعادىا 

كيغطييا الكاح الزجاج  معمكلة مف الحديد ةـ( عقكدىا منبطح12,1×ـ1221)
( في ركنو الجنكبي الغربي 3,الشفاؼ , كيحتكم المقيى عمى االكجاغ ) لكح : 

في السقؼ إلخراج الدخاف كفيو  بعض الخانات لحفظ  ةعبارة عف بناء يضـ فتح
 القيكة كالشام .  
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 _ مقهى الهويدر   2

سكؽ اليكيدر المسقؼ ,  قرية اليكيدر , بالقرب مف قضاء بعقكبة ,  يقع في
 مربع الشكؿ, (1)ـ(1311/ىػ1003) سنةمقيى المرحـك ىاشـ عبيد العبيدم بنى ال ,

 (  1ـ ,1.,11)  الكمية تبمغ مساحتو

 ( 1,المدخؿ : ) لكح :  جيةكا

المدخؿ في الضمع الجنكبي مف المقيى  تبمغ ابعادىا  جيةتقع كا  
المدخؿ الكسطي ذك ابعاد  ـ( تحتكم عمى ثالثة مداخؿ  ,112,1×ـ2211)
مف مصراعيف مف الخشب كؿ مصراع مؤلؼ ـ( يحتكم عمى باب 12,1×ـ1221)

مؤلؼ مف  قسميف األسفؿ مستطيؿ خشبي يضـ مستطيالف عمكدياف غائراف , اما 
األعمى فيحتكم عمى ثالث فتحتات مستطيمة بشكؿ افقي كاحد يعمك االخر يخترقيا 

المدخؿ الذم يقع عمى يميف ىذا المدخؿ ذك  قضباف حديدة بصكرة عمكدية , اما
ـ( كبابو خشبي عمى غرار المدخؿ السابؽ , ك المدخؿ الذم 1200× ـ1221ابعاد ) 

. ـ( كبابو يتماثؿ مع السابؽ12,1× ـ1221يقع عمى يسار المدخؿ الكسطي ابعاده ) 
 ـ( .,120ـ(  , ارتفاعو )1211كيعمكىا بركز بقدر )

تحتكم عمى مدخؿ في الكسط أبعاده  الضمع الغربي  جيةاما كا
ـ(  مصنكع مف الحديد كخاؿ مف الزخرفة ) حديث الصنع ( كيحؼ 1211×ـ1211)

ـ( كىي ذات طالقتيف  مغطاة  1211×ـ1211دىا )اابع هنو كيسار يف عمى يميبو نافذت
جيتاف الشمالية كالغربية فيي تخمك مف النكافذ لكجكد ابالكاح الزجاج الشفافة , اما الك 

 .باف مالصقة  ليا م

                                                           

مقابمة شخصية مع األستاذ عبد الكريـ جعفر الكشفي مدير تربية ديالى سابقا بتاريخ  (1)
0/11/111, . 
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 ( 10القاعة : )مخطط : 

ـ(  تحتكم في كسطيا عمى 3281×ـ11211كبيرة مستطيمة الشكؿ ابعادىا )
     (  الذم يبمغ طكؿ ضمع الكتؼ 1,صفيف مف االكتاؼ المربعة الشكؿ ) لكح : 

اكتاؼ , يرتكز عمييا السقؼ الذم يبمغ  ةـ(  كؿ صؼ يحتكم عمى ثالث1221) 
ـ( كتـ تسقيفو بالخشب  كالشيمماف تعمكه  طبقة أخرل مؤلفة مف ,,02ارتفاعو )

منكر يسمى  كىكالباريات ك طبقة مف الطيف , يتكسط السقؼ بيف الصفيف  
ـ( ,,12×ـ,020عبارة عف فتحتو في السقؼ  ابعادىا ) (1,) لكح :  (1)( السربكش)

ثؿ بترؾ فراغ نفذت بطريقة تتم  كالجص,  ـ( كمبنية مف االجر1211ترتفع حكالي )
بيف آجره كأخرل بمقدار نصؼ آجره , اما الصؼ الذم يعمكه فتككف الفتحة بيف 
 ةالفتحتيف في الصؼ األسفؿ , كبني السقؼ  بالخشب كالبارية كالطيف , كتحتكم قاع

في  ة(  في ركنيا الشمالي الشرقي تضـ فتح0,المقيى عمى االكجاغ ) لكح : 
لؾ يحتكم عمى بعض الخانات لحفظ الشام السقؼ تستخدـ إلخراج الدخاف ككذ

       مف الخشب كالجص  ركني بركز كالقيكة  , كفي ركنيا الشمالي الغربي يكجد 
 (  كىي مكاف لكضع الراديك قديما كاالف تستخدـ لكضع التمفاز . 2,) لكح : 

 

 

 

 
                                                           

ده في ىذا المبنى ,  تكثر فيو فتحات السربكش : ىي تسمية محمية عمى المنكر الذم نج ((1
مقابمة شخصية مع األستاذ عبد الكريـ جعفر الكشفي مدير تربية ديالى سابقا  ادخاؿ الضكء ...

 . ,111\11\0بتاريخ 
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 سينما الخضراء -0

 سنةفي الخضراء في شارع األطباء قضاء خانقيف بنيت  (1)تقع سينما 
 ( . 1ـ11.20,, تبمغ مساحتيا )  (1)ـ( مف قبؿ كامؿ خماسة 1328/ىػ10,8)

 (,,( ) لكح : 11السينما : ) شكؿ :  جيةكا

ـ( كاعمى 182,1السينما في الضمع الشمالي , يبمغ عرضيا ) جيةتقع كا
ـ(  ,121×ـ12,1ـ( . تحتكم في كسطيا عمى مدخؿ ابعاده )11231ارتفاع فييا ) 

حديد يعمكه مشبؾ حديدم ) حديث الصنع(   كنجد المدخؿ ضمف دخمو مف الكىك 
ـ( كىذه الدخمة 0211×ـ8221ـ( كابعاد الدخمة )1201يبمغ عمقيا ) التي في الجدار

بزخارؼ عنصر القائمات ) القابات(  المنتظمة المفرغة مف النجـك , كفي  ةطر ؤ م
طالقتيف مقسمة  الى  اتـ(  مف الخشب ذ1211×ـ12,1ابعادىا ) ةاعمى الدخمة نافذ

 مربعات بالكاح الخشب , مغطاة  بالكاح الزجاج الشفاؼ  . 

 (12الطابؽ األرضي : )مخطط : 

ا ممستطيؿ الشكؿ تقريبا يحتكم عمى المدخؿ الرئيسي كبعض الحجر يتكسطي
عدا نصؼ صالة ) االجر كالجص ( السينما كمسقفو بطريقة العقادة  ةممر كصال

, تحتكم عمى بعض  (الجينككالكاح الحديد ) و بالكاح الخشب كالسينما فأنيا مسقف
ـ( يطؿ عمية مف 2,1,×ـ11211المدرجات  , فبعد الدخكؿ يكجد ممر ابعاده )

تكسطيا سمـ , الحجرة األكلى تقع في الركف الشمالي الغربي يالغرب  ثالثة حجر 

                                                           

خراج األفالـ التي تعرض عمى الشاشة البيضاء اماـ الناظريف كيطمؽ  (1) السينما : فف انتاج كا 
 .  1,1, ص  1,  جمعجـ المغة العربية ينظر , عمر ,  عمية الفف السابع  ... لممزيد

شارع األطباء , قضاء خانقيف , بتاريخ  نواحد سك عامر زيدافمقابمة شخصية مع   (1)
1,/11/\111, . 
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بعاده تحتكم عمى مدخؿ كاحد عمى الممر يبمغ أ , ـ(,022×ـ2,8,)ابعادىا 
ـ( يحتكم عمى باب حديدم )حديث الصنع( يمي ىذه الحجرة السمـ  1211×ـ1211)

ـ( عدا المرقاة الثامنة فيبمغ 1211ـ( كذك طكؿ )1201ارتفاعيا ) ة( مرقا,1ذك )
 ـ( . 12,1فيبمغ ) جميعا ـ( اما عرضيا1211طكليا )

ـ( ,,12×ـ2,8,ابعاد ) اتالحجرة الثانية ذ ,يمي السمـ  مف نفس الجية
ابعاد  اتف تطالف عمى الممر المدخؿ ذيكتحتكم عمى مدخؿ تحؼ بو نافذت

ذات ابعاد  فيي ـ( كبابو مف الحديد ) حديث الصنع ( , اما النافذة1211×ـ1211)
مف الخشب تحتكم عمى عقد صغير منبطح تعمكه قضباف   كىي ـ(12,1×ـ,,12)

ـ( , 1201جدار بمقدار )بركز نصؼ دائرم يبرز عف سمت ال اة , يتقدـ اسفمييحديد
ـ( يتقدميا عمى الممر مدخؿ ذك 1221×ـ02,1ثـ تمييا الحجرة األخيرة ذات ابعاد )

 ـ( كيحتكم أيضا عمى باب حديدم ) حديث الصنع ( . 1211×ـ1211ابعاد )

كتطؿ عمى شرؽ الممر حجرة في الركف الشمالي الشرقي مستطيمة الشكؿ 
مى الممر مدخؿ عمى غرار مداخؿ الحجر ـ( كيتقدميا ع2211×ـ8221ذات ابعاد )

 ـ( ,1201×ـ22,1المقابمة ليا , يمييا ممر ابعاده )

 ضــ( ي0211×ـ12,1كفي نياية الممر نجد ىناؾ مدخؿ الصالة ابعاده )
(  مستطيمة الشكؿ ابعادىا ,,, اما الصالة )لكح : االف عمى باب خشبي مزاؿ 

كىي ثماف مدرجات  ارتفاعيا  ـ( فبعد المدخؿ تبدأ المدرجات12211×ـ1,221)
في السابؽ المقاعد , لجمكس المشاىديف , تكضع عمييا ـ( 1231ـ( كطكليا ),121)

كفي ركف الصالة الجنكبي الشرقي نجد خشبو  المسرح ) الستيج ( مستطيمة الشكؿ 
ـ(  , تعمكىا الشاشة كىي  ,1128×ـ02,1ـ( ابعادىا ),,12ترتفع عف األرض )

تستخدـ السينما كبناية  كمف خالؿ خشبة المسرحضاء المكف , مف القماش بي ةقطع
ف يكمسرح ,  كتحتكم الصالة عمى ارتفاع  الطابؽ  األرضي عمى نافذت اكلمسينما 
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ـ( مف الخشب 12,1×ـ1211في جدارىا الشرقي كالغربي كىما متقابمتيف ذات ابعاد )
( نكافذ ابعاد كؿ ,مغمقة باألجر كالجص ,  تعمك ىذه الصالة في ضمعيا الغربي )

طالقة  كاحدة مف الخشب تغطييا  ككؿ منيما مؤلؼ مفـ( 1211×ـ1281منيا  )
الكاح الزجاج الشفاؼ مشبكة مف الخارج بقضباف الحديد  , كالنافذة األخيرة تقع فكؽ 

( نكافذ عمى 11الحجر في الطابؽ األرضي ,  اما في الضمع الشرقي فأنيا تضـ )
ي الضمع الغربي , كىذه النكافذ متجاكزة عف مساحة الصالة في غرار النكافذ السابقة ف

ككف فكؽ الحجر في الطابؽ الطابؽ األرضي الف الصالة في الطابؽ العمكم ت
 .األرضي 

 (,1الطابؽ العمكم : )مخطط : 

الى غرفة تقع في الركف الشمالي الغربي  كيكدمالسمـ   الييا مف خالؿيصعد 
اكرىا  في ضمعيا الجنكبي غرفة الكنيؼ ابعادىا ـ( تج12,1×ـ,20,ذات ابعاد )

ـ( 12,1×ـ12,1في ضمعيا الجنكبي ابعادىا ) ةـ( تحتكم عمى نافذ1,1×ـ12,1)
ـ( يتقدمو ممر , كالحجرة 1211×ـ1211ليا مدخؿ  يقع في ضمعيا الغربي ابعاده )

ـ( كلو باب مف  1211×ـ1211السابقة ليا مدخؿ يقع في ضمعيا الغربي ابعاده )
حديد ) حديث الصنع  ( يطؿ عمى صالة السينما الصيفية بجانبيا , كلكنيا االف ال

 جية, كليا مدخؿ ثاف يطؿ عمى الكاجية في ضمعيا الشمالي  تـ كصفو في كا ومزال
المبنى , ككذلؾ مدخؿ عمى الصالة  في ضمعيا الشرقي  ذك ابعاد 

ستطيمة الشكؿ ـ( كليا باب حديدم ) حديث الصنع ( كالصالة م1211×ـ1211)
ـ( كالذم ييما منيا سكل ما مكجكد مف بناء في الطابؽ 12211×ـ13211ابعادىا )

ـ( يحتكم عمى غرفة في كسط ضمعيا الشمالي 12211×ـ1,281العمكم ذك ابعاد )
ـ( ,121ـ( يصعد الى مدخميا بسمـ  ذك مرقاتاف ذك ارتفاع ),221×ـ,20,ابعادىا )
ـ( ك فييا فتحات في ضمعيا 12,1ة  بمقدار )ـ( كترتفع أرضية الغرف,121كطكؿ )
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القماش , كتحتكم ىذه الغرفة عمى  ةمف العارضة الى قطع ةالجنكبي  إلخراج االشع
جياز العارضة  , كبجانبيا في الضمع الشمالي لمصالة نجد مدخؿ تـ كصفو في 

 الكجية  .

 ـ( 1231) وـ( كطكل,121( مدرج ارتفاعو )11اما الصالة فتحتكم عمى ) 
  (جناح عائمي)لكجات   كىي  ةـ( كىناؾ ثالث1211) عرضوفي كسطيا ممر  كنجد

ابعاد  ات,  في اعمى المدرجات بجانب الضمع الشرقي كىي ثالثة ذ (,,) لكح : 
ـ( 12,1ـ( كتحتكم عمى مدخؿ في ضمعيا الشمالي ذك عرض )1201×ـ,128)

ستارة ارتفاعيا  ـ(  كيتقدـ ىذه المدرجات1211كجات حكالي )مكترتفع ىذه ال
 ـ( . 1211)
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 العمارية والزخرفية التخطيطية والعناصر 
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 المبحث األول 

 العناصر التخطيطية 

 أوال : المدخل 

يراد بو   , (ٔ) تدؿ لفظة المدخؿ عمى مكضع الدخكؿ كىي نقيض الخركج     
 , أم انو   (ٕ)لممكضع اك الحيز الذم يجتاز مف خاللو المكاف التي يحدد بو   لكجالك 

حمقة الكصؿ بيف االجزاء الداخمية كالخارجية سكاء كاف المدخؿ خارجيان يربط المبنى 
  . (ٖ) بالفضاء الخارجي اك داخميان يربط الكحدات البنائية ببعضيا

كاذا تتبعنا المداخؿ في العصر االسالمي فأنيا لـ تكف عمى أىمية كبيرة في 
, بدأ (ٗ)مقة بستائر مف القماش صدر االسالـ كىي تمثؿ فتحة بسيطة في البناء مغ

حاؿ في دار االمارة في االىتماـ في المداخؿ  في العصر االمكم كما ىك ال
 ان كاف االىتماـ كبير ف, كثـ نجده في عمارة القصكر االمكية في الشاـ , (٘)الككفة

                                                           

دار ,  العربلساف  , ق( ٔٔٚابي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر )ت:  ( ابف منظكر ,(ٔ
 . ٜٙ٘, ص  ٔج صادر , بيركت , 

داخؿ مجيكؿ مسنسؿ , مداخؿ الدكر كالقصكر في العراؽ , رسالة ماجستير غير  العفارم , (ٕ)
 ,   المقدمة : ر .  ٜٚٛٔداد , غب ةمنشكرة , كمية اآلداب , جامع

العصر العثماني ( صالح, ليمى محمكد, المػػدارس المستقمػػة القائمػػػة في المكصؿ مف (ٖ
  , ٖٕٔٓرسالة ماجستير غير منشكرة  , كمية اآلداب , جامعة بغداد,  ـ(,ٜٛٔٔىػ/ٖٖٙٔ)

 .ٛٚٔص 
, البيت العربي في العصر االمكم , دار الحرية لمطباعة , بغداد ,  فريالمصطفى ,  ((ٗ

 .ٜٓٔ, صٖٜٛٔ
 .  ٜٓٔمصطفى , البيت العراقي , ص  ((٘
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لمدكرة التي اىتـ بتخطيط مثؿ مدينة بغداد ا في العصر العباسي مدفالبمداخؿ 
 .  (ٔ)كبقى تأثيرىا عف تصميـ المداخؿ الى يكمنا ىذا االربعة مداخميا

اني الدراسة في ديالى ظير لنا نكعيف مف بكمف خالؿ الدراسة الميدانية لم
 : المداخؿ الخارجية

( كمقيى ٕٕالنكع األكؿ : فتحة مستطيمة الشكؿ , كما في بيت فريدة ) لكح : 
 اليكيدر كحماـ السرام كمبنى السينما .

النكع الثاني : فتحة مستطيمة يعمكىا عقد مدبب : كما في مبنى كنيسة البشارة كمبنى 
( شغؿ بزخرفة ٙ( ككذلؾ عقد مدخؿ جامع مجيد بيؾ )لكح : ٖٚالمحكمة  ) لكح : 

 نجمية مف الحديد ) حديثة الصنع (.
          النكع الثالث : فتحة مستطيمة يعمكىا عقد نصؼ دائرم : كما في مبنى البريد

 ( يشغؿ باطف العقد مشبؾ مف الخشب .ٔٗ)لكح : 
( ٕٚالنكع الرابع : فتحة مستطيمة يعمكىا عقد منبطح : كما في مبنى السرام )لكح : 
 يحتكم عمى باب حديدم ) حديث الصنع ( يشغؿ باطف العقد قضباف حديدية .

كقد تككف فتحة المدخؿ بمستكل الجدار كمعظـ مباني الدراسة كالسرام  
البريد كجامع مجيد بيؾ ككنسية البشارة كمقيى قرة تبو كمقيى اليكيدر , ككذلؾ في ك 

              بيت فريدة . كبعضيا داخؿ في سمت الجدار كما في مبنى السينما 
 ( .ٙ٘ككذلؾ مبنى المحكمة كحماـ السرام ) لكح :  (٘ٚ)لكح : 

مدخؿ , فالباب ىك كمف االخطاء الشائعة استعماؿ لفظة باب لمداللة عمى ال
. كيزكد المدخؿ بباب فخمة تتناسب مع حجـ المبنى   (ٕ)ما يغطي أك يسد المدخؿ

                                                           

, محمد خضر محمكد , العمارة السكنية في مدينة المكصؿ خالؿ القرف الثامف عشر  العبك (ٔ)
معة أطركحة دكتكراه غير منشكرة , كمية االثار , جاالتاسع عشر في العيد العثماني , 

 .ٗٓٔ, ص  ٕ٘ٔٓ, المكصؿ
 .  ٗٙٔ, ص  ٔ, ج تاج العركس ( الزبيدم , 2)
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, تتألؼ فتحة المدخؿ  (ٔ)الساحة الكسطية كفخامتو كتكدم مف خالؿ المجاز الى 
. كيعد الباب  (ٕ) ةمف العتبة العميا )االسكفة(  كجانبيف ) العضادات ( كعتبة سمفي

 .(ٖ)الطمأنينة ألفراد البيت بعد غمقةمف األجزاء الميمة لمبيت فيك مصدر األماف ك 

كمف خالؿ الزيارة الميدانية لجميع مباني الدراسة فقد تبيف اف جميع األبكاب 
ىي مف الخشب بأنكاعو )الساج , الجاكم , الجندؿ ( كتككف مف مصراع  تعممةالمس

              كاحد كاألبكاب الداخمية , كذك مصراعاف في المداخؿ الخارجية كمبنى البريد 
 .(ٗ)تغمؽ بثالث طرؽ ىي القفؿ كالمغالؽ كالمزالج  ( , ك ٕٗ) لكح : 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  ٕٖالرسكؿ , المباني التراثية , ص عبد  ((ٔ
 .  ٚٓٔ, البيت العربي , ص  فريال (ٕ)
عمارية كفنية(  \ىالؿ , زينب عبد اهلل , البيكت التراثية في محافظة البصرة ) دراسة ميدانية  (ٖ)

ىػ , دار الكتب كالكثائؽ , بغداد , ٖٔ٘ٔ  -ـ ٕٖٜٔ  -ىػ  ٕٚٙٔ \ـ   ٓ٘ٛٔمف عاـ 
 .  ٗٚ, ص  ٕٕٔٓ

 .  ٗٚىالؿ , البيكت التراثية , ص  ((ٗ
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 ر ) المجاز( ثانيا : المم
, كيككف اما بشكؿ (ٔ)المبنى  ةيمي المدخؿ يكصؿ الى ساحكىك ممر مسقؼ 

مستقيـ بحيث يككف الحكش  )فناء البيت ( اماـ الناظر , اك يككف منكسرا مزكرا 
 .(ٕ) لمحفاظ عمى حرمة اىؿ البيت

ذك  مف مبنى  الى آخر, فيناؾ مجاز محكرةكىك يختمؼ في تصميمو ك  
يحقؽ , كمف اىداؼ الممر كذك محكر منكسر  مستطيؿ  ذك  مربع كآخر محكر

اجتماعية كدينية تنسجـ مع العادات كالتقاليد الشرقية كالتعاليـ االسالمية , أذ  اغراض
أف العابر مف اماـ الباب ال يمكنو النظر الى داخؿ البيت اذا ما فتح الباب الخارجي 

بيت مف رؤية بسبب االبكاب في المجاز , كفي الكقت نفسو ال يمكف ألىؿ الػ
  . (ٖ)العابػريف , فيحفظ لمعائمة نكع مف الحرمة كاالستقاللية كالطمأنينة  

كمف الكاضح خالؿ الدراسة امتازت بعض مداخؿ مباني الدراسة ىي عمى 
عده  أنكاع  منيا  المداخؿ ذك المحكر  المباشرة : ىك الذم يكدم الى فناء البيت  

, اذ كجد  (ٗ)الرئيس اك احد افنيتيا , كيخمك مف المجاز كىك ابسط أنكاع المداخؿ 
ى حجرة المدخؿ , ككذلؾ في بيت (  كجد مباشر عمٚٔفي مبنى البريد ) مخطط : 
            ( كمقيى اليكيدرٕٕ( كمقيى قرة تبو )مخطط : ٛفريدة مجيد )مخطط : 

         ( عمي ككذلؾ حماـ السرام ٔة الحاج ) مخطط : ي( ك حسينٖٕ) مخطط :

                                                           

 .  ٜٖالرسكؿ , المباني التراثية , ص عبد  (ٔ)
,  دار  ٔىالؿ , زينب عبداهلل , أضكاء عمى تفاصيؿ العمارة التراثية كمصطمحاتيا , ط (ٕ)

 . ٕٔ, ص  ٖٕٔٓالجكاىرم , بغداد , 
-ٕٜٔٔىػ/ٖٚٚٔ-ٜٖٖٔدية )الألمي , عالء حسيف جاسـ , الػمبػػاني التػػراثيػػة البغػدا ((ٖ

ـ( )الػقصكر كالػدكر( , أطركحة دكتكراه غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , ٜٛ٘ٔ
 .  ٗٙٔ, ص  ٕ٘ٔٓ

 .  ٖٔالقاضي , بيكت سامراء , ص  (ٗ)
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( نجد اف المدخؿ يطؿ عمى  ٚ( كفي ممحؽ قصر الجاؼ )مخطط :ٕٓ) مخطط :
 الممحؽ مباشرتا .

ككذلؾ استخدـ المدخؿ ذك المحكر المستقيـ : كىك اف يتعامد المدخؿ 
الرئيسي اك أم مدخؿ اخر في البيت  تماما مع المدخؿ اك سمسمة المدخؿ التي تمية 

ع عمى نفس المحكر تقريبا , بحيث تكف النقطة المركزية ك الكسطية في كؿ منيا قكت
لممبنى  ةالكسطي لساحةدم الى اأم المدخؿ الذم يك  .  (ٔ)عمى خط مستقيـ تماما 

كابز مثاؿ لدينا مدخؿ دار االمارة في الككفة دكف اف ينعطؼ الداخؿ الى المبنى  , 
نجد ىذا المدخؿ   كانتقاال الى نماذج مباف الدراسة ,  (ٕ)كىك مدخؿ ذك محكر مستقيـ

(  ٘ٔ( ككذلؾ مبنى المحكمة القديمة ) مخطط :ٔٔ) مخطط :  في مبنى السرام
 ( ك قصر الجاؼ .ٖككنسية البشارة ) مخطط : 

فيما كاف ىناؾ مدخؿ كاحد ذك محكر المزكر ) المنكسر ( : كىك الذم  
ىما حجب  كضيفتاف , كليذا النكع مف المداخؿ (ٖ)يتميز بمسار منحرؼ بزاكية قائمة 

مف في داخؿ المبنى عف اعيف الغرباء  كثانيا كسر حدة الرياح المحممة باألتربة 
, كىذا النكع كاف معركؼ في العمارة  (ٗ)كالرماؿ مف الدخكؿ  الى داخؿ المبنى 

قبؿ الميالد كجدت  سنةففي تؿ الصكاف بحدكد الستو االلؼ  القديمة  العراقية
البيكت الدائرية المعركفة بالثالكس نحك خمستالؼ  المداخؿ المزكرة كأيضا كجدت في

                                                           

 العفارم , مداخؿ الدكر كالقصكر  ,  ص ظ .  (ٔ)
كالعمارية الثر البيئة الطبيعية ( الصبيحاكم , حيدر فرحاف حسيف , المعالجات التخطيطية (ٕ

ـ , أطركحة دكتكراة غير ٕٛ٘ٔ/ىػٙ٘ٙفي المدينة العربية اإلسالمية في العراؽ حتى سنو 
 . ٖٛٔ ,ص ٕٗٔٓمنشكرة , كمية االداب , جامعة بغداد ,

 العفارم  , مداخؿ الدكر كالقصكر , ص ع  .  (ٖ)
 .  ٗٔالقاضي ,  بيكت سامراء , ص   (ٗ)
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 كاستمر كجكدة في العمارة اإلسالمية  , (ٔ)قبؿ الميالد كايضا في معابد اريدكر  سنة
ككذلؾ كجد ىذا النكع في المباف التراثية في ,  (ٕ)بغداد المدكرة  ةفي مداخؿ مدين

المدخؿ في مبنى جامع مجيد الدراسة الميدانية لممباني نجد  كمف خالؿ ,(ٖ)سامراء 
االنحراؼ باتجاه اليميف , , حيث يتكجب عمى الداخؿ منكسر ( ٕ) مخطط :  بيؾ

 حدة الرياح المحممة باألتربة  . غرض كاحد ىك كسر ل كاستخدـ في الجامع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٕ٘ٔبيكت سامراء , ص القاضي ,  (ٔ)
عمي , فاركؽ محمد , االستحكامات الدفاعية في تخطيط المدف كالعمارة العربية اإلسالمية  (ٕ)

في العراؽ حتى نياية العصر العباسي , أطركحة دكتكراه غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة 
 .  ٘ٓٔـ , صٕٙٓٓبغداد , 

في مدينو سامراء , مجمة الممكية , كمية االثار , خمؼ , إبراىيـ حسيف , البيت التراثي  (ٖ)
 .ٖٛ, ص  ٕٗٔٓ,  ٔجامعة سامراء ع : 
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 ثالثا : الساحة الوسطية ) الصحن ( 

,  (ٔ)كىي ساحة كسط البيت كالفالء كنحكىما مف متكف األرض كبطكنيا 
كيسمى بالباحة اك الساحة اك الحكش ,  كالذم يمثؿ محكر المبنى التي تجتمع حكلة 

 .  (ٕ)معظـ الكحدات ك المرافؽ البنائية  األخرل 
كشفت التنقيبات في مكقع تبة ككرا عمى اذ  كانيا تقميد بنائي عراقي األصؿ 

الكحدات البنائية ,  اتحيط بي ساحة كسطيةناية تعكد الى عصر العبيد في داخميا ب
 جرتالتنقيبات التي كشفت  ك,  (ٖ)عمى صحف   ضـفي اريدك بيت ي ظيركذلؾ 

مف الحجر تحيط  ةعصر فجر السالالت عثر عمى مجمكع مففي اشكر 
في عمارة المباني في  الرئيسيةالساحة الكسطية اىـ األقساـ . كتعد  (ٗ)بالصحف

كح شكمة ما بيف المربع كيترا العصكر اإلسالمية سكاء الدينية اك المدنية 
عمى مف العصر الراشدم كشفت التنقيبات االثرية في الككفة اذ  , (٘)كالمستطيؿ

تكزيع الحجر عمى  ظير مف تخطيطيامف البيكت بالقرب مف دار االمارة ,  ةمجمكع
 .(ٙ)الساحة الكسطية

قصر إسكاؼ بني جنيد, كفي  ىكالعصر األمكم  كثمة مثاؿ اخر مف 
التنقيبات عف دكر تضـ أفنية كسطية, ككاكب ظيكره في  كشفتالعصر العباسي 

الساحة المكشكفة في  كجكدكاستمر ,  (ٚ)المباني في العصكر اإلسالمية المختمفة
                                                           

 .   ٘٘ٔ, ص  ٖ, جالحكـ كالمحيط األعظـ ابف سيدة ,   (ٔ)
 .  ٕٗ, ص المباني التراثية الرسكؿ , عبد  (ٕ)

(3)    Amait , p , Art In The Ancient , word , London , Bostin , p.6 . 
 . ٕٚٔسعيد , العمارة في عصر فجر السالالت , ص  (ٗ)
 .  ٖٚٔخصير , البيت العراقي , ص  (٘)
, , مجمة سكمر "تقرير اكلي عف التنقيب في الككفة لممكسـ الثالث"مصطفى , محمد عمي ,   (ٙ)

 .  ٘, ص  ٕ -ٔ, ج  ٕٔ, مج :  ٜٙ٘ٔ
 . ٓٔٔ( القاضي, بيكت سامراء , صٚ)
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, (ٔ)ـ ىذه المباني المباني التراثية مف العصر العثماني كظير عمى انو جكىر تصمي
ت الساحة الكسطية اك الصحف في معظـ المباني التي شمميا نطاؽ كقد استخدم
الشتاكير كبعضو بطريقة  بنكع مف البالط المسمى جد بعضو مكسيالدراسة , ن

 كبعضة مغطى بطبقة مف التراب .  (ٕ)الصب الحديثة كبعض بالكاشي
في ة ألداء فريضو الصالة كمنيا المساجد يدـ الصحف في المباني الدينخكاست

الظير  ةصالفي كعند فصؿ الشتاء  ءالمغرب كالعشا ةفصؿ الصيؼ في صال
كذلؾ  الساحة المكشكفة في المباني التراثية  اختفت, اما في العيد الممكي (ٖ)كالعصر
 .بسبب تأثر تصاميميا بالتصاميـ االكربية كذلؾ 

منيا المربعة كمبنى الساحة الكسطية ,  ك كاحتكت جميع المباني الدراسة عمى 
( ككذلؾ البريد الذم كجدت ٖٖبمط االف بما يعرؼ ) الصب( ) لكح : السرام الذم 

( , كالمستطيؿ كما في بيت فريدة , ٙٗأرضيتو مبمطة بما يعرؼ الشتايكر )لكح : 
           كبسبب صغر مساحة احدل المباني فبنيت بدكف ساحة كسطية كالمحكمة 

مف الساحة  يةصغيرة خال ة(  , كالمقاىي ىي عبارة عف قاع٘ٔمخطط :  )
 . الكسطية

 

 
                                                           

ـ( , المخصص , السفر الخامس ,  ٙٙٓٔ \ىػ  ٛ٘ٗابف سيدة , عمي بف إسماعيؿ )ت :  (ٔ)
 .  ٖٙٔص  ,ق  ٖٛٔٔالمطبعة االميرية الكبرل , بكالؽ , مصر , 

التي  كسمي بذلؾ نسبة الى مدينة قاشاف ,) القاشي , القاشاني  ما يسمىالكاشي : اك  (ٕ)
اشتيرت بصناعتو , كتطمؽ ىذه الكممة في العراؽ كايراف كتركيا عمى بالطات الخزؼ التي 

 .  ٘ٙتغطي األبنية ... لممزيد ينظر : ىالؿ , أضكاء عمى تفاصيؿ , ص 
الفراجي , سمماف حسيف محمكد , تخطيط كعمارة المشيد الكاظمي حتى نياية العصر  (ٖ)

 \ىػ ٖٚٗٔطركحة دكتكراه غير منشكرة , كمية اآلداب , ـ  , أٜٛٔٔ \ىػ ٖٖٚٔالعثماني 
 .  ٕٕٔ, ص  ٕٙٔٓ
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 الحجرات والغرف رابعا : 

, كتعني في المغة بيت  (ٔ)الحجرات صيغة جمع كمفردىا حجرة كىي الغرفة 
يتخذ الحجارة اك أم مادة أخرل , كيقاؿ احتجر القـك كاستحجركا أم اتخذكا حجرا  

و في القراف الكريـ كقكل رد ذكرىا, ك  (ٕ)كىي المكاف الذم ينزؿ اك يقيـ فيو الناس 
ك   إِنَّ الَِّذين   تعالى  اُدون  اءِ  ِمن ُين  ر  اتِ  و  ُرُهمْ  اْلُحُجر  ْعِقلُون   ل   أ ْكث   يقصد بياك ,   (ٖ)  ي 

 في العمارة اإلسالمية الغرفة في الطابؽ األرضي .

اما الغرفة فيي تشيد فكؽ الطابؽ األرضي كسميت الغرفة ) غرفة ( ألنيا 
أكلئؾ   , كما جاء ذكرىا في القراف الكريـ بمعنى العمية كقكلة تعالى  (ٗ)عالية 

ا  ُيْجَزْكَف اْلُغْرَفَة ِبَما َصَبُركا َكُيَمقَّْكَف ِفيَيا َتِحيَّةن َكَساَلمن
 (٘) .  

 معمكؿ مستكم يااحتكت مباني الدراسة عمى الحجر كالغرؼ فبعضيا سقف
ؿ عمى الخارج كاألخرل عمى نكافذ بعضيا تط تضـبالعقادة كاألخرل بالقبك , ك 

 تيفة كالمربعة ككذلؾ المثمثة كالحجر منيا المستطيمككانت عمى عده اشكاؿ   ,الداخؿ
بالمجاز في مبنى السرام ,  كبعضيا مختمفة االضالع كما كجدت في  افتحف فتيمال

الغرفة التي تعمك في  كمبنى السرام ضمع الغربي مف مبنى حماـ السرام مبنى ال
تقميؿ المجاز في الطابؽ العمكم , كبعض الحجر احتكت عمى الحنايا الصماء ل

                                                           

ىػ ( , مختار الصحاح , تحقيؽ : ٕٔٚاالازم , محمد بف ابي بكر بف عبدالقادر)ت:   (ٔ)
 .  ٕ٘, ص  ٜٜ٘ٔمحمكد خاطر , مكتبة لبناف , بيركت , 

ف , مكتبة مدبكلي , رزؽ , عاصـ محمد ,  معجـ مصطمحات العمارية اإلسالمية كالفنك  (ٕ)
 . ٕٔٔ, ص    ٕٙٓٓالقاىرة , 

 ( . ٗايو : \القراف الكريـ ) سكرة الحجرات  (ٖ)
عبيد , كفاء كامؿ , تخطيط كعمارة البيكت التراثية في كربالء المقدسة , رسالو ماجستير   (ٗ)

 .  ٗٙٔ, ص  ٕ٘ٔٓغير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 
 ( .  ٘ٚايو  \ايو الفرقاف القراف الكريـ )  (٘)
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تطؿ عمى  لمباني الحجر كالغرؼ في ابعض الرتابة كلتخفيؼ ثقؿ البناء , ككانت 
الساحة الكسطية  , كتختمؼ الحجرات كالغرؼ في أبعادىا كمكقعيا كأعدادىا مف 
مبنى ألخر, تبعا لمحالة المادية لصاحبو كعدد افراد االسرة أك ساكني المبنى , 

الى العيد الممكي , فنالحظ  الراشدم عصركنالحظ في العمارة السكنية تختمؼ مف ال
حتكم عمى نكافذ تطؿ عمى الخارج , بينما في فترة تال   هفي قصر الجاؼ باف حجر 

العصر الممكي في بيت فريدة  نالحظ اف الحجر فيو تحتكم عمى نكافذ عمى الخارج 
( .  فيما نجد بعض المباني التي اخترتيا لمدراسة ال تحتكم عمى حجر ٖٕ)لكح : 

 ةف قاعحاج  بؿ ىي عبارة عة  الياك غرؼ كمقيى قرة تبو كمقيى اليكيدر كحسين
 فقط . 
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 ( ة) الطارم الرواقخامسا : 
, كيعرؼ عند االثاريف  (ٔ)سقؼ في مقدمة البيت كجمعة أركقة اك ركؽ  

ساعد عمى حفظ درجة حرارة كي.   (ٕ)الممر المسقكؼ الذم يتقدـ الحجرات كالغرؼ 
الفناء المغمؽ التي تقع خمفيا ألنيا تييئ ظال في الصيؼ عف طريؽ كسر اشعة 
الشمس كمنعيا مف النفاذ بصكرة مباشرة الى داخؿ الفناء المغمؽ في الصيؼ كتمنع 

 .(ٖ)دخكؿ مياه االمطار شتاءان 
ت األثرية في كشفت التنقيباكاستخدـ الركاؽ في عمارة  العراؽ القديـ  اذ   

مكقع تؿ حسكنو  عف بقايا بيكت تدؿ عف كجكد ركاؽ شبو مكشكؼ  اماـ حجراىا 
مف البيكت  ةعثر عمى مجمكع فقد اكر ة, كانتقاال الى  مدين  (ٗ)في الجانب الشرقي 

بعض االعمدة يستند  الساحة الكسطية تألؼ مف طابقيف تقـك حكؿتعتقد اف بعضيا ي
كلـ .  (٘)الييا سقؼ خشبي لركاؽ يدكر حكؿ البيت مف الداخؿ في الطابؽ األرضي 

بؿ كجد في جميع  ةكلـ يكف الركاؽ في العمارة اإلسالمية حكرا عمى ابنية معين
تنا ما كشفتة التنقيبات االثارية بدار كمف امثم (ٙ)عمى اختالؼ أنكاعيا ,  مبافال

 .  (ٚ)بعض االركقة تتقدـ الكحدات السكنية الككفة حيث ظيرت  ةاالمارة في مدين
                                                           

 .  ٕٖٔ, ص  ٓٔابف منظكر , لساف , ج  (ٔ)
 .  ٕٚٔ, ص  خانات بغداد الدراجي ,  (ٕ)
( عمي , بساـ ابراىيـ , الفناء الكسطي المكشكؼ في العمارة العراقية في العصر العباسي (ٖ

ـ( , رسالة ماجستير غير منشكرة , جامعة ٕ٘ٛٔ/ٓ٘ٚ -ىػ ٙ٘ٙ/ٕٖٔ)نماذج مختارة( )
 . ٛٗٔ, صٕٓٓٓاليرمكؾ , معيد االثار كاألنثركبكلكجيا , قسـ االثار , 

 .ٖٗ, ص ٕ -ٔ, ج ٔ, مج : ٜ٘ٗٔ, مجمة سكمر , "حفريات تؿ حسكنو"سفر , فؤاد ,   (ٗ)
, جمة : احمد عبد الباقي , القاىرةككلي , السير ليكنارد , كادم الرافديف ميد الحضارات , تر  (٘)

 . ٚٛ, ص  ٜٛٗٔ, القاىرة
 .  ٕٚٔالدراجي , خانات بغداد , ص  (ٙ)
ص  ,     ٜٚٙٔالككفة  , مطابع دار الجماىير , بغداد ,  ةالجنابي , كاظـ , تخطيط مدين (ٚ)
 .  ٙٗٔ -٘ٗٔص 
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 حيث نجدالتراثية ,  عمارةال مكمالت الكحدات البنائية فيمف  الطارمة  كتعد 
اف ىذه الطارمات تطؿ عمى الساحة الكسطية في الطابؽ األرضي كالعمكم مف خالؿ 

لعقادة كما ىك الحاؿ اكتاؼ مف االجر تحمؿ فكقيا عقكد , كسقفيا مستكم بكاسطة ا
( , كالطابؽ األرضي كالعمكم لمبنى ٖٖفي الطابؽ األرضي لمبنى السرام ) لكح : 

بالخشب  مسقفو( . كفي قصر الجاؼ نجد في كاجيتو طارمة  ٛٗالبريد  )لكح : 
, كفي طابقي عمى اكتاؼ مضمعة  تستند, محمكلة  عمى عقكد منبطحة  (ٔ)كالبكارم 

تقدـ الغرؼ في ت طارمة(  , ككذلؾ كجد في بيت فريدة ٘ٔ)لكح :البناء نجد الطارمة 
 ( .ٕٙح : ) لك ) أعمدة خشبية ( محمكؿ عمى الدلؾ ك الطابؽ العمكم 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

البكارم : ىي حصراف تحاؾ مف القصب رقيؽ كمفردتيا بارية , كتستخدـ مع الخشب في  (ٔ)
 .  ٛٙتسقيؼ البيكت ... لممزيد ينظر : ىالؿ , أضكاء عمى تفاصيؿ , ص 
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 الكنيف والحمام    :  سادسا  
 ةالكنيؼ : كسمي بذلؾ لستره اك ىك الخرج اك المستراح كالخالء كجمعيا اخمي

احد زكايا البيت كىك محؿ قضاء الحاجو كلو عده ىك يحتؿ ,  (ٔ)اك مستراحات 
أسماء منيا بيت الخالء كيقاؿ لو المكاف الخالي الذم ال ستاره بو , الف  الشخص 
يقصده لقضاء الحاجة , كلو عده أسماء فاليمف كاىؿ مكة يسمكنو المرحاض , كاىؿ 

نو بيت الشاـ باسـ المذىب , كاىؿ المدينة يسمكنو بيت الخالء كاىؿ مصر يسمك 
الحشى , اما اىؿ الككفة كالحجاز يسمكنو الكنيؼ , كاطمؽ عميو اىؿ العراؽ 

, كما استخدـ الكنيؼ في  (ٕ)المتكضأ اك المستراح كالمذىب كالمخرج كالمبرز كالمرفؽ
 ةابنية العراؽ القديـ اذا كشفت التنقيبات االثرية في بيكت السكف البابمية عف اخمي

 . (ٖ)المبف مبنية مف االجر المشكم ك 

لمطابؽ األرضي  كسط الضمع الجنكبي في همف خالؿ الدراسة الميدانية نجد  
. كىناؾ كنيفاف في  ـ( 0ٓٓٔ×ـ0ٓٓٔكىك صغير المساحة ) لبيت فريدة عمي مجيد

 ( .ٕٓحماـ السرام في الحجرة الذم تتكسط ضمعة الشرقي ) مخطط : 

خزانات خاصة ) بالكعة( ربط بعضيا بمجرل ناقؿ لمفضالت يصؿ الى تكقد  
محفكرة في باطف االرض كعمى أعماؽ مختمفة, اال اف ىذه الخزانات لـ يكف ليا 
مكاف محدد في الدار, فنجدىا أحيانان قد ُحفرت داخؿ الساحة الكسطية لمدار كما في 

كأحيانا أخرل نجد , ض أنبكب داخؿ االر  بيا مف خالؿيؼ نالك كيتصؿ بيت فريدة ,

                                                           

التمخيص في معرفة اسماء االشياء ,  ,ـ (  ٗٓٓٔ \ىػ ٜٖ٘بك ىالؿ ) ت : أ العسكرم , (ٔ)
 .  ٖٕٙ,   ٔـ , جٜٜٙٔ, دمشؽ ,  عزة حسف تحقيؽ: 

 .  ٖٕٔ  - ٕٕٔخضير , البيت العراقي , ص  (ٕ)
(3) Dictionnaire Dela , Civilization Mesopotamienne , Francis Joannes 
And Cecile Michel , Paris , 2001 , 9.489 .      
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و الى خارج الدار مخترقان الجدراف لنقؿ الفضالت الى المجارم اف المجرل يتج
 , كما ىك الحاؿ في مبنى حماـ السرام .  الرئيسية لممنطقة

اما الحماـ فيك لفظ اطمؽ عميو مف قكليـ ) حمت الشيء تحميما ( كحممتو 
.  كالحماـ يعتبر مف (ٔ)حما , اذا سخنتو , كمف ثـ سميت الحمى ألنيا تسخف  البدف

المرافؽ األساسية لألبنية اإلسالمية اذ  كشفت التنقيبات االثرية في تمكؿ الشعيبة  في 
البصرة عف بقايا حماـ  مبني باألجر كعميو بقايا مف الرماد كالنكرة , كاالرضية 
مرصكفة باألجر المربع  ككميا مكاد مقاكمة لمرطكبة داخؿ الحماـ , فضال عف كجكد 

في  قصر   كجد, ك في العصر العباسي ( ٕ)ؿ كالخارجالمجارم المزججة مف الداخ
.  اما في مباني (ٖ)االخيضر عمى حماـ مستطيؿ الشكؿ مبني باألجر كالنكرة 

مكضكع الدراسة كجد الحماـ في الضمع الشرقي مف الطابؽ األرضي لبيت فريدة عمي 
لحديد ـ( كبابو مف ا0٘ٓٓ) مقدارمجيد كارضيتو مرتفعة عف ارض الساحة الكسطية ب

مرتفعة كصغيرة تطؿ عمى الساحة الكسطية  ةالرطكبة  , ككجد لو نافذيتأثر بحتى ال 
 مف في داخؿ الحماـ . ةليحفظ حرم

 

 

 

                                                           

 .  ٜٖٙ, ص  ٔالعسكرم , التخميص في معرفة , ج  (ٔ)
, ٕٜٚٔ, ٕٛ, مج: ٕ-ٔمجيكؿ , داخؿ , "مجمكعة تمكؿ الشعيبة" , مجمة سكمر , ج  (ٖ)

 . ٕٙٗص 
الحسيني , محمد باقر , "االخيضر التحرم كالصيانة كرفع االنقاض لممكسميف الثالث كالرابع  (ٖ)

 .ٚٛ, ص ٜٙٙٔ, ٕٕ : , مج ٕ -ٔ" , مجمة سكمر , جٖٜٙٔ  ٕٜٙٔ
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 : المطبخ  سابعا  

,  (ٔ)عداد الطعاـ كىك غرفة في الطابؽ األرضي ألكىك المكاف المخصص 
الطعاـ , كيحتؿ ىذا كيعد احد مرافؽ البيت التراثي , كىك المكضع الذم يطبخ فيو 

كاستخدـ المطبخ في بكاكير اإلسالـ  اذ كشفت   . (ٕ) المكضع احد اركاف البيت
بطخ يقع في الجية الشمالية التنقيبات االثرية في دار االمارة في الككفة عمى م

 يحتكم عمى مطبخبيت فريده عمي مجيد , كمف خالؿ الدراسة الميدانية ف (ٖ)لمبيت
 تطؿ عمى الخارج إلخراج الدخاف . يف, كيحتكم عمى نافذتيجاكر حجرة المدخؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٜٔىالؿ , أضكاء عمى , ص  (ٔ)
 .  ٕ٘ٓ,  ص البيت العراقي خضير ,  (ٕ)
 .  ٛٚمصطفى , تقرير أكلى , ص  (ٖ)
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 المبحث الثاني 

 العناصر العمارية

 أوال : الجدران 

كعمييا تعتمد  ,اف لمجدراف  الدكر الرئيسة في بناء المباني عمى مّر العصكر
ي قكة اإلنشاء كليذا العنصر العمارم الميـ عدة أغراض تكخاىا سكاف البيت في

ثـ انو يقكـ بتقسيـ  ,منع دخكؿ األتربة كالرياح كالماء إلى البيتتثقؿ السقكؼ ك حمؿ ت
, الفضاءات عمى مساحات مقبكلة يمكف استعماليا كاالفادة منيا كؿن حسب كظيفتو 

تبنى مف االجر اك  ةعاد كالجدراف.(ٔ)ك تعد عازالن صكتيان كحراريان ضركريان لمسكاف
اك المبف اك الطكؼ  . قد يختمؼ  الجدار مف عصر آلخر في أنكاعو  الحجر

عمى  مبانيوالتي نؤرخ ليا أعتمد المعمار في تشيده ألغمب  المبافكابعاده, كفي 
متشابية  ابعاد. كقد استخدـ االجر في جميع مباني الدراسة باآلجر , كالفرشي  

( ـ0ٓ٘ٓ× ـ0ٕ٘ٓ× ـ0ٕ٘ٓ)  ابعاد( ككذلؾ الفرشي بـ0ٓٛٓ× ـ0ٔٓٓ× ـ0ٕٖٓ)
-ـ0ٔٓٓكح مف ) ار تكالمادة الرابطة الجص كاالسمنت . اما سمؾ الجدراف فت

 . (ٖ)كالجص  (ٕ). كقد بنت الجدراف مف االجر(ـ0ٓٓٔ

نجػػػد الخارجيػػػة  كاجيػػػاتالبعػػػض  كلػػػـ تتػػػرؾ الجػػػدارف خاليػػػة مػػػف الزخرفػػػة ففػػػي
(  ككػذلؾ بعضػيا ٔٔ)لػكح :  دخؿ مبنى المحكمة ككنسية البشػارةي تعمك متال زخارؼ

                                                           
 .٘٘-ٗ٘, صانشاء المباني ( الدكاؼ , (ٔ
, كقد عرؼ استخدامو مف االلؼ الثالث قبؿ الميالد ,  االجر : ىك عبارة لبف مفخكر (ٕ)

 .  ٖٙكيختمؼ في أحجامو كأشكالو ... لممزيد ينظر : ىالؿ , أضكاء عمى , ص 
 ةالجص : يصنع مف حرؼ حجر الكمس ثـ سحقو كتنقيتو مف الشكائب , فيك يتصمب بسرع (ٖ)

أيضا مادة طالئية ...  مما يكدم الى تماسؾ صفكؼ االجر مع بعضيا بشكؿ متيف , كيستخدـ
 .  ٘ٙلممزيد ينظر : ىالؿ , أضكاء عمى تفاصيؿ , ص 
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. أمػػػا الجػػػدراف  (ٔٗكمػػػا فػػػي مبنػػػى البريػػػد ) لػػػكح :  احتػػػكل عمػػػى البالطػػػات الخزفيػػػة
الداخميػػػة لألبنيػػػة التراثيػػػة فقػػػد كانػػػت عمػػػى نػػػكعيف : منيػػػا الصػػػماء الصػػػمدة , كاالخػػػرل 
مزينة بػأنكاع  مػف الػدخالت كمػا فػي الضػمع الشػرقي مػف ىيكػؿ كنيسػة البشػارة )لػكح : 

 عمػيفي جامع مجيد بيؾ ككذلؾ في غرفة بيت فريدة  ةجدار بيت الصال( , كفي ٕٔ
التػػي تقػػع فػػي الػػركف الشػػمالي الغربػػي , ككجػػكد مثػػؿ ىػػذه الػػدخالت يسػػاىـ  فػػي كسػػر 
رتابػػة الجػػدراف الصػػماء كيضػػفي عمييػػا لمسػػة فنيػػة جميمػػة , فضػػالن عػػف االقتصػػاد فػػي 

 نفقات البناء .
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 االعمدة واالكتاف ثانيا : 

, ك (ٔ)تعد االعمدة كاالكتاؼ مف العناصر األساسية ضمف ركافع السقكؼ 
في بداية االمر يجب التفريؽ بيف العمكد كالكتؼ مف حيث المعنى , كاف تشابيا في 

ف يعرفكف العمكد بانو  : الخشبة القائمة في كسط الخباء يالكظيفة , لذا نجد المغكي
ما ,  كالعمكد ىك ( ٖ)) اساطيف الرخاـ (  , ككذلؾ عرفكه بانو (ٕ)كجمعة أعمدة 

اك عدة قطع ترصؼ بعضيا فكؽ بعض كتثقب  ةيككف عمى قطعك ينحت مف الحجر 
 .مف الداخؿ كيصب فييا الرصاص المنصير 

كاالكتاؼ ىي كتؿ  بنائية  تبنى  بالحجر اك االجر تستعمؿ لحمؿ العقكد 
 . (ٗ) ةكالسقكؼ  مباشر 

في معناىا ىك المقريزم فقط اطمؽ  لفظة اف أكائؿ المؤرخيف الذيف فصمكا 
أعمدة عمى االساطيف المستديرة في جامع عمرك بف العاص كاالزىر , في حيف 

 . (٘)المنية باألجر في جامع الحاكـ )بدنات (  الكتاؼسمي ا

عمدة يطمؽ عمى االكمف أنكاع االعمدة في المباف ىي االعمدة المندمجة التي 
غير الحرة ذات المقطع النصؼ دائرم أك الثالثة ارباع الدائرة الممتصقة بالجدار , 

                                                           

, مطبعة مدبكلي , القاىرة ,  ٔكزيرم , يحيى , مكسكعة عناصر العمارة اإلسالمية , ط (ٔ)
 .  ٜٗ, ص  ٕ,ج  ٕٜٜٔ

 .  ٕ٘ٚ, ص  ٓٔابف منظكر , لساف العرب , ج  (ٕ)
 .  ٖٗٓ, ص  ٖابف منظكر , لساف العرب , ج (ٖ)
 .  ٖٕٖغالب , مكسكعة العمارة , ص  (ٗ)
( ,  ـ ٔٗٗٔ /ىػ ٘ٗٛالمقريزم ,  الشيخ تقي الديف احمد بف عمي بف عبد القادر )ت :  (٘)

المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاالثار في مصر كالقاىرة كالنيؿ كما يتعمؽ بيا مف االخبار 
 . ٕٛٚ, ٖٕٚ, ٜٕٗص  , ٕـ ,  ج ٖ٘ٛٔطط  , المطبعة االميرية , القاىرة , المعركؼ بالخ
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,  (ٔ)كالتي ليا في اغمب االحياف قاعدة كيعمكىا نصؼ تاج ممتصؽ بالجدار ايضا
تزيف الكاجيات في العراؽ القديـ حيث كجدت تزيف بعض المعابد  في كاستخدـ

 . (ٕ) كالعائدة لعصر الكركاء

اما الدلؾ اك ما يسمى ) التكمو( ىك عمكد اك دعامو مف الخشب تكضع 
كالعمكد مف العناصر  .(ٖ)ألسناد البناء السيما الجزء المعركؼ بالركاؽ ) الطارمو ( 

كثيرة  كاقدميا ما كاف مف  امثمةفي العمارة العراقية القديمة فقد كصمتنا  الذم عرؼ 
رة في كسط كجنكب العراؽ , كاعمدة تؿ العبيد جذكع النخيؿ باعتبارىا المادة المتكف

 . (ٗ)التي كانت مغطاة بالنحاس 

حيث  كاستمرت االعمدة كاالكتاؼ بالظيكر كصكال الى العصر اإلسالمي 
كبعد انتشار اإلسالـ  , (٘)اعتمد المعمار المسمـ في بادل االمر عمى جذكع النخؿ 

نقؿ االعمدة مف  استعماؿ ك عمى مبانييـخارج الجزيرة العربية اعتمد المسممكف في 
 . (ٙ)المعابد كالكنائس مثمما حدث في مسجد البصرة كالككفة 

الدراسة في طارمات الطابؽ األرضي  االكتاؼ في معظـ مباف تعممتكاس 
(, ككذلؾ ٖٖلمسرام كىي عمى أنكاع كمنيا المستطيمة كالمختمفة االضالع )لكح : 

       مقطع مربع ابعادىا اتالبريد في الطابؽ األرضي كالعمكم كىي ذ  في طارمات
           ( , كفي طارمات قصر الجاؼ الشماليةٛٗـ(   ) لكح : 0ٙٓٓ×ـ0ٙٓٓ) 

                                                           

 .   ٖٜٕ( غالب , مكسكعة العمارة  , ص 5)
عيسى سمماف كسميـ طو : مكرتكات , انطكاف , الفف في العراؽ القديـ , ترجمة كتعميؽ   (2)

 . ٕٗ – ٕٖـ  , ص ٜ٘ٚٔالتكريتي , كزارة االعالـ , بغداد , 
 . ٕٕىالؿ , أضكاء عمى تفاصيؿ , ص  (ٖ)
 .  ٕٗ, ص   كادم الرافديف ككلي , (ٗ)
 .   ٕٛٔفكرم , مساجد القاىرة , المدخؿ , ص  (٘)
 .  ٜٖٖالبالذرم , فتكح البمداف , ص  (ٙ)
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(  ٙٔ( كالغربية ) لكح :  ٛٔ(  كالشرقية )لكح : ٚٔ( كالجنكبية )لكح : ٘ٔ) لكح : 
ة االركاف , كنجد استخداـ ـ( مقصكص0ٛٓٓ×ـ0ٛٓٓذات ابعاد )  ةككميا مربع

ف ذك مقطع ياالكتاؼ في حمؿ السقكؼ كما في مقيى قرة تبو  اذ نجد  داخمة كتف
مقع  اتفي داخمة ستو اكتاؼ ذأيضا  يضـ  ( كمقيى اليكيدر  ٛٙرم  ) لكح : دائ

 ( . ٔٚمربع ) لكح : 

مبنى المحكمة القديمة فنجد  جيةفقد استخدـ في كا (ٔ) اما العمكد المندمج
( فقد اضافا ٙعمكداف مندمجاف يحفاف بالمدخؿ الرئيسي لمبنى المحكمة ) شكؿ : 

جمالية , كالعمكد الخشبي )الدلؾ( استخدـ في الطارمة التي تتقدـ الغرؼ في  مسحة
( . كنجد العمكد في المكحة الجصية في القاعة الباردة لحماـ ٕٙ) لكح بيت فريدة 

 ( .ٛ٘)لكح : السرام 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اصطالح يطمؽ عمى االعمدة غير الحرة ذات المقطع النصؼ دائرم أك الثالثة أرباع الدائرة  (ٔ)
الممتصقة بالجدار , كالتي ليا في أغمب االحياف قاعدة يعمكىا نصؼ تاج ممتصؽ بالجدار ... 

 .  ٓٗٔالعمارة , ص  مكسكعةلممزيد ينظر : غالب , 
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 ثالثا : العقود وانواعها 

ؿ لفظ العقد في العمارة لمداللة عمى القكس المبني الذم يربط بيف ااستعماف  
, كىك عنصر عمارم مقكس يعتمد عمى نقطتي  (1) طرفيف فتحة في البناء  كيشدىما

 . (ٕ)ارتكاز يشكؿ عادة أعمى فتحات البناء أك يحيط بيا مف االعمى 
كالعقد ىك عنصر عمارم عراقي األصؿ عمى الرغـ مف قكؿ بعض 

كشفت التنقيبات األثرية في شماؿ العراؽ  في  المستشرقيف اف مف ابتكار اليكناف فقد
مكاقع عدة تعكد إلى العصر الحجرم الحديث كمف بينيا مكقع أـ الدّباغية كانت 

ؼ كال يزيد ارتفاعيا عف مداخميا معقكده مف األعمى بعقد غير منتظـ مبني مف الطك 
اكر عف سراديب تعكد الى  ةكقد كشفت التنقيبات االثرية في مدين,  (ٖ)متر كاحد 

, كقد ابدل المعمار   (ٗ)بعقكد اجرية  ةؽ.ـ ( مقببئٕٕٔساللة اكر الثالثة بحدكر ) 
خصكصا في العمارة  كبتكالي العصكر بتكاره عقكد مختمفة الاىتماما بيا كذلؾ 
, ) العقد المطكؿ دائرم اشكاال متعددة منياالالعقد نصؼ  كمنياالعربية اإلسالمية 

, العقد  ذم مركزيف كذك أربعة مراكز تواقكمشت ببالمد فكخ , العقدالعقد المن
العقد المتعرج كمشتقاتو منيا الثالثي كالخماسي , كالعقد  , المنبطح, العقد المنبعج

كالعقكد مف العناصر اليامة في العمارة كذلؾ لما تحممو مف خصائص المقصكص( 

                                                           

قبية في العصكر اإلسالمية , رسالة ماجستير غير العزاكم , عبد الستار جبار , العقكد كاأل (ٔ)
؛ الباشا , حسف , الفنكف اإلسالمية  ٙـ , صٜٜٙٔمنشكرة , جامعة بغداد , كمية اآلداب , 

 . ٖ٘ٗٔ, ص  ٖ, ج ٜٙٙٔكالكظائؼ عمى االثار العربية , مطبعة البياف العربي , القاىرة , 
 ـ,ٜٛٛٔ, المطبعة العربية, بيركت, ٔة, ط عبد الرحيـ, مكسكعة العمارة اإلسالمي,  ( غالبٕ)

 .ٕ٘ٚص
(3)    Kirkbirde, D.: “Umm Dabaghiya”, Fifty Years of Mesopotamia 
discovery, London-1979 , P.36 

(4)   Wooly , L.C , Ur - excavation , London ,Vol . 11 , 1934 , p.58. 
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ىندسية عمارية كجمالية , ككنيا تساىـ كبشكؿ كبير في تخفيؼ جيد القكل 
 .(ٔ)الضاغطة عمى الركافع كالجدراف الناتجة عف ارتفاع البناء القائـ

كقد ظيرت في مباف الدراسة بعض العقكد الصماء كىي ما تسمى العقد 
االصـ اك الكاذب اك المصمت اك المبيـ , كىك العقد الذم ليس لو كظيفة عمارية 

مبنى المحكمة  جية. كقد استخدـ في كا(ٕ)كيككف قكامو بارز عف سمت الجدار 
في اعمى مداخؿ ممحقات  ككذلؾ(  .  ٔٔالقديمة ككذلؾ مبنى كنسية البشارة )لكح : 

 طارمة الغربية لقصر الجاؼ . الجامع مجيد بيؾ كفي 
دائرم : الذم اعتمد الكحرم بنا اف تناكؿ في الدارسة أكال العقد نصؼ 

قطر الدائرة ,  اكمتس ةقب ةدائرة في بناء العقد , كتككف نسبة فتحاليندسة  نصؼ ل
كىذا الشكؿ سيؿ اليندسة كالبناء , كتكزيع الثقؿ عمى كتفية بالتساكم , كانو ذك 

فقد كشؼ  مكغمة في العمارة العراقية القديمة عصكركيعكد الى  ,  (ٖ)مركز كاحد 
, (ٗ) عنو مف خالؿ التنقيبات االثرية في مكقع تؿ الرماح الذم يعكد الى العراؽ القديـ

مبنى قصر الجاؼ  جيةفي المباني التراثية في ديالى فنجدة في كاكقد استخدـ 
ك عم( ك عقد مدخؿ مبنى البريد الذم يٖالطارمة الشمالية في الطابقيف ) شكؿ :

  ( كبعض نكافذه التي تقع في ضمعو الشمالي ٛالمدخؿ الرئيسي لممبنى )شكؿ : 
( عمى الخارج  , كذلؾ كجد ٘ٗ( عمى الخارج كالضمع الغربي )لكح : ٖٗ)لكح : 

لغربي ا(. ككذلؾ في عقكد الدخالت في الجدار ٙٙيتكج مداخؿ مقيى قرة تبو )لكح : 
لبيت الصالة كنكافذ جدار بيت الصالة الشمالي في جامع مجيد بيؾ  . كعقد مدخؿ 

                                                           

   . ٙ( العزاكم , العقكد كاالقبية , ص ٔ)
 ٙ٘ٙ سنةعبد , رياـ حسيف , العقكد الصماء المستكية في العمارة العربية اإلسالمية حتى  (ٕ)
 .  ٛ, ص  ٕٔٔٓـ , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد ,  ٕٛ٘ٔ\ىػ 
 .  ٔٙٔالعزاكم العقكد كاالقيية , ص  (ٖ)
,  ٛ:  سنة, مجمة التراث الشعبي , ال "فف العمارة في تؿ الرماح" الشمس , ماجد عبداهلل ,  (ٗ)

 . ٜ٘, ص  ٔٔـ , ع : ٜٚٚٔ



541 

 

استخدـ في حمؿ القباب كما في حماـ  ( كقدٕٗالكنيؼ في بيت فريدة عمي )لكح : 
 ( . ٚ٘السرام في القاعة الباردة ) لكح : 

اما العقد المدبب : كىك استعماؿ قكسيف لدائرتيف حيث يككف ليذا الشكؿ مف 
العقد , ككمما  ةفتح ةالعقكد كاالقبية مركزيف , أم اف االرتفاع اكبر مف نصؼ سع

 تباعدت مراكز الدائرتيف كاف شكؿ الدبب اكثر كضكحا كالعكس كمما اقتربت قؿ
قدرتو عمى تحمؿ الثقؿ كالضغط المسمط بكيمتاز ىذا النكع مف العقكد  , (ٔ) التدبب

التي  هعقد ةفتح ةبشكؿ متساكم , ككذلؾ سع ةكذلؾ نتيجة تكزيعيا عمى مركزي وعمي
تسمح بإدخاؿ كميات اكبر مف الضكء كاليكاء الى داخؿ المبنى كيتككف مف العقد 

 . (ٕ) ب ذك األربعة مراكزالمدبب ذك المركزيف ككذلؾ العقد المدب
اختمؼ الباحثكف في أصؿ العقد المدبب فنسبو البعض إلى العصر البيزنطي  
لكجكده في الكاجية الخمفية بينما أشار آخركف إلى انو مف العراؽ  , (ٖ)في الشاـ

كقد استخدـ في معظـ  . (٘)األخيضر  حصف, كفي  (ٗ)إليكاف كسرل في المدائف
     (  كالغربية ٛٔمباني الدراسة كقصر الجاؼ في عقكد الطارمات الشرقية )لكح : 

كميا , كالعقكد التي  ويالدين المباف ه في( كنجدٚٔ( كالجنكبية  )لكح : ٙٔ) لكح : 
        (  كفي القاعة الساخنة لحماـ السرام  ٛٙتحمؿ  القباب في مقيى قرة تبو ) لكح : 

                                                           

 .  ٕٙٔالعزاكم , العقكد كاالقبية , ص  (ٔ)
العمارة   -النجؼ ) العمارة الدينو  ةمرزة , مؤمؿ سميـ عزيز , المباني التراثية في مدين (ٕ)

الخدمية ( دراسة في تخطيطيا كعمارتيا , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة 
 .  ٚٛٔ  - ٙٛٔ, ص  ٕٚٓٓبغداد , 

(3)   Creswell: K.A.C: A short account of early Muslim architecture  
.lebanan , 1968  P102-103. 

 . ٕٓٓ, العمارة العربية , ص( شافعي ٗ)
 .ٕٓٔ( فكرم , مساجد القاىرة , ص٘)
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( , كعقد مدخؿ بناية المحكمة القديمة ٜٗ( كعقكد قنطرة الكند )لكح : ٜ٘)لكح : 
 (  . ٙ)شكؿ : 

 اما العقد المنبطح كىك الذم يمتاز بانخفاضو بحيث اف ارتفاعو يقؿ عف
كقد أختمؼ الباحثكف في أصؿ ىذا النكع مف العقكد, أذ يعتقد بأف ,  (ٔ) هنصؼ قطر 

أصمو بيزنطي كأف المعمار المسمـ قد أقتبسو مف العمارة البيزنطية كأدخمو في العمارة 
, في حيف يعتقد فكرم أف  (ٕ)اإلسالمية منذ عصكرىا المبكرة متمثالن في قصير عمره

االستمرار في تطكير العقكد العربية حتى أنتيى في العصر ىذا العقد نتج عف 
 .  (ٖ) الفاطمي بإنتاج العقد المنبطح

األثرية أثبتت كبشكؿ قاطع أف األصكؿ األكلى ليذا العقد ترجع  تنقيباتإال أف ال    
إلى العمارة العراقية القديمة أذ أستعممو المعمار العراقي في عمارة تؿ الرماح كالعائدة 

فقد استخدـ ىذا النكع مف العقكد كثيرا في العمارة ,  (ٗ)إلى األلؼ الثاني قبؿ الميالد
اذ  كجد في مباني الدراسة , فنجدة في مدخؿ  لممكية العراقية في الفترة العثمانية كا

( كقصر الجاؼ نجدة ٖمبنى السرام كقد كجد مشغكؿ بقضباف الحديد ) شكؿ : 
يتكج المداخؿ كالنكافذ  , كبيت فريدة نجدة في عقد حجرة المدخؿ الذم يطؿ عمى 

 ( ككذلؾ كنسية البشارةٕالساحة الكسطية , ككذلؾ في شنشكؿ البيت )شكؿ : 
( , ٕٔالييكؿ ككذلؾ في الدخالت التي تقع داخؿ الييكؿ )لكح :  جيةاستخدـ في كا

 .( ٛكنجدة يتكج المدخؿ الرئيسي لمبنى البريد )شكؿ : 

                                                           

 .ٖ٘المدخؿ ص  ,ٜٔٙٔارسيا , دار المعارؼ, القاىرة,فكرم , احمد , مساجد القاىرة كمد (ٔ)
(2)   Creswell, A short account , P 248 . 

 .ٛ٘ٔ, مساجد القاىرة , ص  فكرم ((ٖ
 .ٜ٘ , ص فف العمارة في تؿ الرماح لشمس , ا ((ٗ
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الذم يكثر فييا استخداـ  في المناطؽ عمالواستالعقد المستقيـ  يكثر ك 
, ككنو اقال تحمال لمضغط مف بقية أنكاع العقكد لذلؾ نرل قمو استعمالو (ٔ)الحجارة

, كقد كجد لو عده امثمة في مباف العراؽ القديـ  (ٕ)في مباني  كسط كجنكب العراؽ 
العمارة العربية كضؿ مستمرا الى ,  (ٖ)يس في تؿ الرماح ئمتمثمة في المعبد الر 

كانتقاال الى  , ( ٗ) صر الحير الشرقياإلسالمية  في العصر االمكم فقد كجد في ق
, كقد استخدـ ىذا  (٘)العصر العباسي فقد ظير في نكافذ قصر الخميفة في سامرة 

الطارمات التي تطؿ عمى الساحة الكسطية في مبنى  جيةالنكع مف العقكد في  كا
    السرام   ككذلؾ نجده يتكج نكافذ الطابؽ العمكم التي تطؿ عمى الفناء الكسطي 

 (. ٛٗ( ككذلؾ في طارمة  مبنى البريد لمطابؽ األرضي كالعمكم ) لكح : ٖٖ:  ح)لك 

اما العقد المفصص  كىك سمسمة مف عقكد صغيرة متتالية متصمة بعضيا   
, كقد ظير في العمارة اإلسالمية في قصر المشتى أكائؿ القرف الثاني  (ٙ)ببعض 

في يكر لو ظكؿ تاذ العزاكم اف ا, بينما يرل األس (ٚ)لميجرة كفي قصر الحالبات 
                                                           

ة المصرية ئعصر الكالة , اليي  -فريد , العمارة العربية في مصر اإلسالمية شافعي ,  (ٔ)
 .  ٕٔٓ, ص    ٜٓٚٔالعامة لمتأليؼ كالنشر , 

, اعتماد يكسؼ  , مساجد بغداد في العيد العثماني دراسة معمارية اثرية ,  القصيرم (ٕ)
 .  ٖٔٔ, ص   ٕٜٛٔأطركحة دكتكراه غير منشكرة , جامعة القاىرة , 

, ندكة دكر "مف أساليب التسقيؼ القديمة في محافظة نينكل ماجد عبداهلل , " الشمس , (ٖ)
العممي  مطابع التعميـ العالي   , المكصؿ ,  المكصؿ في التراث العممي , مركز احياء التراث

 .  ٜٙـ , ص  ٜٜٓٔ
(ٗ) Creswell , A short account , p .98 .  
, ٖٛ, مج : ٕٜٛٔ, مجمة سكمر ,  " قصر الخميفة في سامراء" األعظمي , خالد خميؿ ,  (٘)
 .  ٕٚٔ, ص  ٕ -ٔج 
 .  ٕٛص , ـٜٜٛٔمحمد , غازم رجب , العمارة العربية اإلسالمية في  العراؽ , بغداد ,   (ٙ)
 . 

 .  ٕٔٓفكرم , مساجد القاىرة كمدارسيا  , ص (ٚ)
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, ك ىك نادر االستعماؿ في األبنية التراثية في محافظة  (ٔ)مسجد حصف االخضير
 ( . ٕٔ)لكح :  في  عقد الدخالت في الممحؽ التابع الى بيت الجاؼ  هديالى فنجد

و إضفاء حركة عمى الكجيات منكلعؿ التنكع في العقكد في المباني يراد 
الممؿ الذم يشعر بو الناظر نتيجة التكرار في االشكاؿ , كمف ناحية كالسقكؼ لتقميؿ 

 أخرل يدؿ عمى العناية كالميارة كالذكؽ الذم يتمتع بو المعمار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  ٘ٚالعزكام , العقكد كاالقبية , ص  (ٔ)
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 السقوف وانواعها رابعا : 

الجزء  ألنياتعد السقكؼ مف العناصر العمارية األساسية في العمارة كذلؾ 
الذم يكفر الحماية لممباف مف االمطار كالحرارة كاشعة الشمس , فيك بمثابة العازؿ 

, كتطكرت كسائؿ التسقيؼ عبر العصكر حيث بدأت بمكاد  المناخية المؤثراتمف 
, (ٔ)األشجار كالنخيؿ كانتيت باستعماؿ الركافد الحديدية كالجص  عبسيطة مثؿ جذك 

 :كمنيا كمف خالؿ الدراسة استطعنا الحصكؿ عمى خمسة أنكاع مف 

 :   ؼ المستكمالسق_ٔ
بنيت السقكؼ المستكية مف ركافد خشبية يستعمؿ ألجميا جذكع شجرة الحكر  

)القكغ ( كأحيانا جذكع النخيؿ , ككال النكعيف يكفراف كتال خشبية طكيمة كمتينة لذلؾ 
مبكرة  عصكرى القاعات كالغرؼ كشجعت منذ فرضت ىذه المكاد شكؿ مستطيؿ عم

لمتعكيض عف النقص في األخشاب  ةمف تاريخ العمارة العراقية الى ابتكار العقاد
بسبب كذلؾ  طرائؽ التسقيؼ في العصر الممكي  ت. كتطكر (ٕ)الجيدة كالمستقيمة 

عف طريؽ استيراده مف خارج العراؽ مما ساعد  (ٖ)دخكؿ الركافد الحديدية )الشيمماف(
 . (ٗ)كالجص    المعمار عمى بناء السقكؼ المستكية بطريقة عقادة اآلجر

في معظـ مباني الدراسة عدا مقيى قرة تبو كجامع كنجد السقكؼ المستكية 
 العقادة بطريقة مسقفو بالقباب . ككميا مسقفوة الحاج عمي فأنيا يمجيد بيؾ  كحسين

بطريقة الخشب المحمكؿ عمى الشيمماف كفكقيا البكارم منفذ  عدا مقيى اليكيدر كاف 
                                                           

 .  ٘ٙٔالعزاكم , العقكد كاالقبية , ص  ((ٔ
 . ٘ٙٔ, ص  العقكد كاالقبية العزاكم , ((ٕ
الشيمماف : ىي جسكر حديدية دخمت العراؽ بعد االحتالؿ اإلنكميزم , كقد استخدمت مع  (ٖ)

 .  ٛٙاالجر كالجص في التسقيؼ العادة ... لممزيد ينظر : ىالؿ , أضكاء عمى تفاصيؿ , ص 
, العامة لألثار كالتراث  , بغداد الرسكؿ , سممية , المباني التراثية في  بغداد  , الييةعبد ( (ٗ

 . ٜٔ, ص ٜٚٛٔ
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 ,  كأيضا طارمة قصر الجاؼ فقد سقفت  (ٕٚكتعمكىا طبقة مف التراب ) لكح : 
 كتعمكىا البكارم كفكقيا طبقة مف التراب.   (ٔ)بكاسطة خشب  القكغ 

 السقؼ المقبب : _ٕ
احدل كسائؿ التسقيؼ في العمارة منذ اقدـ عصكرىا ,  تمثؿ القبة كالقبيبات

 كمع تقادـ الزمف بقي ىذا العنصر مستخدما في تسقيؼ المباني التي تحتاج لو .
 (ٕ)كتكصؼ بأنيا بناء دائرم المسقط مقعر مف الداخؿ كمحدب مف الخارج  

تكز كتتميز عف باقي انكاع السقكؼ بتخفيفيا لمضغط الكاقع عمى الجدراف التي تر 
 كما تزيد مف تماسكيا,  (ٖ)عمييا بحيث يتكزع ثقميا عمى الجدراف االربعة بالتساكم

, أما أىميتيا المناخية فتظير في امكانية رفع القباب  ىذا مف الناحية اإلنشائية (ٗ)
الى اماكف اعمى مف بقية أقساـ البناء االمر الذم يساعد عمى فتح نكافذ في رقبتيا 

  . (٘)كاليكاء الداخمة الى أجزاء المبنى تزيد مف كمية الضكء
عثر في العراؽ في فقد الى عصكر قديمة  استخداـ الشكؿ المقببيرجع ف

في المقابر  و, كأيضا عثر عمي (ٙ) مكقع تؿ االربجية الذم يعكد الى عصر حمؼ

                                                           

خشب القكغ : ىك الذم يؤخذ مف اخشاب الحكر الذم ينمك بغزارة في المناطؽ الشمالية مف  (ٔ)
 .  ٚٙالعراؽ .... لممزيد ينظر : ىالؿ , أضكاء عمى تفاصيؿ , ص 

 . ٜٚ, صٕ, جمكسكعة عناصر ( كزيرم, (ٕ
, بحكث الندكة اإلسالمية " القباب العربية كتطكرىا خالؿ العصكر " ( الجمعة, احمد قاسـ, (ٖ

 ٕٖٛ, صٜٜٛٔ, بغداد ٔالقكمية االكلى لتاريخ العمكـ عند العرب, ج
تجربة تطبيقية في  -حمكؿ تصميمية في البيكت المكصمية التراثية"الطيب, عبداهلل يكسؼ,  (ٗ)

 . ٗٛ, صٕٛٓٓ, ٕٗ, عٙٔ, مجمة ىندسة الرافديف, المكصؿ , مج"بناء بيت تراثي
(٘  .ٖ , صالعمارة السكنية في مدينة المكصؿ  عبك,  (
لكيد ,ستكف ,  اثار بالد الرافديف , ترجمو : سامي سعيد األحمد , دار الطميعة ,  بيركت ,  (ٙ)

 .  ٘ٛ, ص  ٜٓٛٔ
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كما  ,(ٕ), فضال عف المجسمات المصغرة التي كجدت في نينكل (ٔ)الممكية في اكر 
المسممكف كتفننكا في بنائيا حتى  عمالياككذلؾ است ,(ٖ)كجدت في ابنية الحضر 

كاستمر استعماليا الى العصكر  غدت مف الخصائص المميزة في عمارتيـ , 
العصر االمكم كاكليا القبة التي تعمك القاعة الساخنة في  في عممتاإلسالمية فاست

قبة التي الح , كفي العصر العباسي حماـ قصير عمره , كالثانية في حماـ الصر 
 . (ٗ)كجدت عمى تقاطع المدخؿ مع الدىميز في حصف االخضير 

بقي الشكؿ المقبب مستخدما في العمارة حتى نجدة في المباف التراثية  التي ك  
في مبنى قصر الجاؼ في الممر الكسطي مف القصر ككذلؾ شمميا نطاؽ الدراسة 

قبة مزدكجة تعمك   فيو نجد ككذلؾ جامع مجيد بيؾ سقؼ بيت الصالة و, سقؼ ممحق
ة الحاج يككذلؾ حسين .  ةطحة في باقي أجزاء بيت الصالالمحراب , كقباب مفم

( كمقيى قرة تبو ٗقباب مفمطحة  )لكح :  ةفيو بأربع ةعمي  فقد سقؼ بيت الصال
 ( .ٛٙسقفت القاعة بستو قباب مفمطحة )لكح :

 :   الجممكنيؼ السق_ٖ

                                                           

 ٔ, ج ٜٓٛٔبغداد ,  بغداد ,  ةباقر , طو ,  كاخركف ,  تاريخ العراؽ القديـ ,مطبعة جامع (ٔ)
 ,ٔٓٛ . 

, مجمة آداب الرافديف , جامعة المكصؿ ,  "األصكؿ العربية لمفنكف الفارسية"عبك , عادؿ ,  (ٕ)
 . ٕٙٔ, ص   ٜٔٛٔ,  ٗٔع : 
ير منشكرة , كمية عبك , عادؿ نجـ , القباب العباسية في العراؽ , رسالة ماجستير غ (ٖ)

 . ٗ, ص  ٜٚٙٔبغداد ,  ة, جامعاآلداب
(4)   Bell , Palace and Mosque at Ukhaider , Oxford , 1914 , p .9- 10 .   
.   
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البناؤكف  والي أكقد لج,  (ٔ)ىك سقؼ مبنى عمى شكؿ سناـ مائؿ مف الطرفيف 
ممكف في تسقيؼ في البالد الممطرة كالمثمجة لتغطية األبنية , كفي العراؽ استخدـ الج

  .(ٕ)األسكاؽ كالخانات 
ا في , ام (ٖ)المي في سقؼ الجامع االمكم بدمشؽفي العصر اإلس هنجدف
في مبنى سكؽ اليكيدر يغطي  (ٗ)الجممكف المصنكع مف الجيبنكك الدراسة فنجدمباف 

 (  . ٕٙالممر الكسطي )لكح : 
 : ؼ المائؿالسق_ٗ

سطكح المنازؿ الركمانية الذم كانت سقؼ نصؼ جممكنية , استخدـ في  كى 
اعتمدىا المعمار العراقي في  . (٘)مائمة كمحمكلة عمى عكارض كالكاح  خشبية 

لعمكية فقط  ) البيتكنو ( كليا عده مميزات منيا ٙالمباني التراثية في  غرؼ السمـ ا
مثالنا عمى السقؼ المائؿ في تقميؿ مكاد البناء , كعدـ  تجمع مياه االمطار فكقيا .ك 

( البيتكنو(  ككذلؾ الغرفة ) ٘ؿ : مبنى السرام في الغرفة التي تقع في السطح  )شك
 التي تعمك سمـ كنسية البشارة . 

 
 
 

                                                           

 .  ٕٓٔغالب , مكسكعة , ص  (ٔ)
 .  ٚٙ, ص المصطمحات العمارية الدراجي ,  (ٕ)
حميد , عبد العزيز , العبيدم , صالح حسيف , الفنكف العربية اإلسالمية , كزارة التعميـ  (ٖ)

 . ٗٛ-ٖٛالعالي كالبحث العممي , ص 
مف  ةتدؿ عمى الصفائح التي تستعمؿ في تسقيؼ البناء كىي مصنكع الجينكك : ىك لفظك ((ٗ

 .  ٜٙالقصدير كالزنؾ ... لممزيد ينظر : ىالؿ , أضكاء , ص 
زرؽ اهلل , يكسؼ , دراسة معمارية كفنية لألنكاع النمكذجية مف المساكف الركمانية في  (٘)

 . ٕٛٔ, ص  ـ ٖٕٓٓبغداد  ثامكجادم , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة
6
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 القبك : _٘
, كسمي قبكا ألنو قد  عقد أعاله  (ٔ)الطاؽ المعقكد بعضو إلى بعض ىك 
مجمكعة متصمة كمتجاكرة مف العقكد المرتكزة عمى  كىك , (2) الى بعض فضـ بعضو

القبك ىك ابتكار العراقييف ك  .(3) الجدراف بدالن مف ارتكازىا عمى أعمدة كدعامات
ابنيتيـ القدماء كاف الركماف ىـ مف اخذ ىذا التركيب العمارم  كاستثمركه في تشيد 

عمى المخمفات الفنية كالمتمثمة باألختاـ األسطكانية كاألكاني  فيمكف  مالحظو االقبية
ؽ.ـ( كعصر جمدة نصر  ٕٓٓٛ-ٖٓٓ٘النذرية العائدة إلى عصر الشبيو بالكتابي )

عكد الى االلؼ ي, ككذلؾ في مكقع تؿ الدباغية التي  (ٗ)ؽ.ـ(  ٖٓٓٓ-ٕٖٓٓ)
في  عمؿفي العمارة اإلسالمية فقد استؿ مستمران الى ظك  . (٘)السادس قبؿ الميالد 

مثمة لو في عمره كحماـ الصرح , بينما لـ نعثر أل عيكد مبكرة , فنراه في قصير
                                                           

( , مجمع بحار ـ ٛٚ٘ٔ / ىػٜٙٛلكجراتي , جماؿ الديف محمد طاىر بف عمي  )ت: ا(ٔ) 
,  ٗـ , ج ٜٚٙٔ, دائرة المعارؼ العثمانية ,  ٖاألنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار , ط

 . ٕٗٓص 
( , ـ ٜٜٛ/ ىػ ٖٛٛالخطابي ,  أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب ) ت :  (ٕ)

غريب الحديث , تحقيؽ : عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم , اخراج احاديثو  : عبد القيكـ عبد رب 
 .  ٖٓٔ, ص  ٖ, ج  ٕٜٛٔالنبي , دار الفكر , 

 عمارة العراؽ في العصريف الحجرم كالحديث كالحجرم المعدني .الشيخ , عادؿ عبد اهلل  (ٖ)
جامعة بغداد , كمية اآلداب , حتى نياية طكر العبيد , أطركحة دكتكراه غير منشكرة , 

 .ٚٚٔ, ص ٜٜ٘ٔ
  ٗٗ , صاثار بالد الرافديف لكيد ,   (ٗ)
 . ٙٙ, ص مف أساليب التسقيؼ الشمس ,  (٘)
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القبك المنبطح في تسقيـ المجاز في مبنى  عماؿ. كنجد است (ٔ)العصر العباسي األكؿ
( , كنجد قبك نصؼ اسطكاني  في القاعة الباردة لمبنى حماـ ٕٖ)لكح :  السرام

 . السرام , كقد سقفت بو جميع حجرات قصر الجاؼ 
 خامسا : االرضيات 

اكساء االرضيات الى  ويفظكدم ك تتعد مف اىـ الفقرات في تنفيذ المباني , ك 
بيف األرض كما بيف داخؿ المبنى اذ تككف عازال لمؤثرات رطكبة  تكفير العزؿ

الشمس الى داخؿ  ةاألرض التي تكدم الى تسبب الفطريات بسب قمة دخكؿ اشع
 ةحئالمبنى كذلؾ بسبب السقكؼ التي تكثر عمى صحة االنساف , ككذلؾ تسبب را

ؼ يلة تنظ, كما اف عممية االكساء تكفر لممبنى جمالية خاصة , ك سيك   ةكريي
 . (ٕ)األرضية كيحقؽ استكاء في االرضيات 

 نراه فيبالكاشي اذ المباف التي شمميا نطاؽ الدراسة  كقد كسيت أرضية
  بالطك كسيت ساحتو الكسطية بالصب ,  كقد كسي البريد ب , طارمة السرام

, ككسيت  ( كارضيو الطابؽ العمكم منوٙٗ) لكح :  ساحتو الكسطيةكر في الشتاي
 ارض قصر الجاؼ بالتراب , كاما المباني األخرل كسيت ارضيتيا بما يعرؼ االف 

 ) الصب ( . 

 

 

 

 
                                                           

 .  ٙٙٔشافعي , العمارة العربية في مصر  , ص  (ٔ)
 .  ٗٚٔراىي , االديرة كالكنائس , ص  (ٕ)
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 سادسا : النوافذ 

في البناء الغرض منيا ادخاؿ الضكء كاليكاء  ةكىي اسـ جامع لكؿ فتح   
ىك مكضع نفكذ الشيء كالجمع كعرفت عند المغكيف كىي المخرج اك المخمص ك 

  ,  (ٖ), كتمسى بالعامية شباؾ  (ٕ)فتسمى مشكاة  ة, كاذا كانت غير نافذ (ٔ)منافذ
تسمية مجازية كذلؾ  ف باب تسمية الكؿ باسـ الجزء كىيكىي مكىذه التسمية خاطئة 

 .(ٗ)اخذ مف اسـ شكؿ الستائر كالمشبكات الحجرية كالجصية كالمعدنية 
النكافذ كاف معالجة مناخية ناجمة مف تكفير الضكء المباشر  عماؿكاف است  

, كتساىـ في ؿ مف ثقؿ الجدراف عمى األساساتيتقمال, ك (٘)كالحصكؿ عمى التيكية 
 . (ٙ)اد البناء كاالقتصاد في النفقات مك تقميص 
أظيرت حفريات تؿ  كلتتبع ظيكر النكافذ في العمارة العراقية القديمة ,  
يف( عمى بناية ارخت الى عصر العبيد كجد فييا امثمة لفتحات )حكض حمر  مظيكر

لنكافذ مستطيمة , كشؼ فكؽ احد النكافذ كـ طبعات قطع خشبية ثخينة  , ككذلؾ 

                                                           
 .  ٖٚٔ, ص  ٔابف منظكر , لساف العرب , ج ((ٔ
 .  ٖٔٓ,  ص  ٓٔاالزىرم , تيذيب المغة , ج (ٕ)
مشبكو بكاسطو الحديد اك الخشب اك مكاد أخرل ... لممزيد  ةشباؾ : جمعيا شبابيؾ , نافذ (ٖ)
 .  ٖٖٕظر . غالب , مكسكعة , ص ين

, اؽ , أطركحة  دكتكراه غير منشكرةحمزة , حمزة حمكد , النكافذ في العمارة العباسية في العر  (ٗ)
 .  ٔٔ, ص  ٜٜٓٔكمية اآلداب , جامعة بغداد , 

 .  ٕٕٓخضير , البيت العراقي , ص  (٘)
   ٜٜٔ  -  ٜٛٔمرزة , المباني التراثية , ص  (ٙ)
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عثر في ىذا المكقع أيضا عمى بناية تعكد الى عصر الكركاء كجد في القاعة 
 . (ٔ)الكسطية عمى نافذة يعمكىا عقد 

 
كاستمرت  , (ٕ)  السكمرم لعصرمعابد مف اكجدت تزيف كاجيات اذ  

 .  (ٗ)الحضر ةنكافذ ابنية مدين  ,  ككذلؾ (ٖ)استخداميا في القصكر الممكية في اشكر
 . 

ليا في المباني  كجكدالعصر اإلسالمي فاف اقدـ  يكر الىظمت مستمرة الظك 
الذم يعكد تاريخ بنائيا  نكافذ قبة الصخرةمنيا الشاخصة العائدة الى العصر االمكم 

ق( كذلؾ مف خالؿ الشريط ٙٛ_٘ٙالى عيد الخميفة االمكم عبد الممؾ بف مركاف )
فنجدىا , اما في العصر العباسي  (٘)  ق(ٕٚ) سنةالى  يؤرخم ذالكتابي المدكف ال

ير كفي عمائر سامراء الشاخصة حصف االخضمثؿ  االف  في المباف القائمة لحد
كمف ,  (ٙ)قصر الخالفة كباب العامة كالمسجد الجامع الكبير في سامراء  منياك 

النكافذ مف مبنى الى اخر فمنيا الصغيرة كالكبيرة . كيمكف  حجاـالبدييي تخمؼ ا
 :  اقساـ ةتقسيـ النكافذ في مباف الدراسة الى اربع

                                                           
 . ٕ٘حمزة  , النكافذ في العمارة العباسية  , ص  ((ٔ
الجادر , كليد , العمارة في عصر فجر السالالت , حضارة العراؽ , دار الحرية لمطباعة ,  (ٕ)

 .  ٜ,  ص  ٖ,ج ٜ٘ٛٔبغداد , 
,  " العمارة مف عصر فجر السالالت الى نياية العصر البابمي الحديث"  سعيد , مؤيد ,  (ٖ)

 . ٖٓٔ, ص  ٖ, ج  ٜ٘ٛٔ, دار الحرية لمطباعة ,  حضارة العراؽ
الحضر ) كصؼ كتحميؿ ( , رسالة ماجستير  ةالشمس , ماجد عبداهلل , العمارة في مدين (ٗ)

 . ٖٔٔ, ص  ٜ٘ٙٔغير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 
عالـ , نعمت إسماعيؿ ,  فنكف الشرؽ األكسط كالعالـ القديـ , دار المعارؼ , مصر ,  (٘)

 .  ٕٕ, ص  ٜ٘ٚٔ
 .  ٓٛحمزة , النكافذ في العمارة العباسية , ص  (ٙ)
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النكافذ الخارجية : ىي تمؾ النكافذ التي تطؿ عمى الخارج سكاء كانت في الطابؽ 
(  كمبنى ٖٔ-ٖٓ-ٜٕ-ٕٛ-ٕٚاألرضي اك العمكم كما في مبنى السرام ) لكح :

(  ككذلؾ بيت ٖٛ-ٖٚ( كمبنى المحكمة ) لكح : ٘ٗ-ٗٗ-ٖٗ-ٔٗالبريد ) لكح : 
تبو كمقيى اليكيدر , كنجدىا  (  ككنسية البشارة , كمقيى قرهٖٕ-ٕٕفريدة ) لكح : 
ككميا  فمنيا المستطيمة كالمربعة , كالكبيرة كالصغيرة ,  كابعادىا اشكالياتختمؼ في 

غطت بالكاح الزجاج الشفاؼ كبعضيا تكجت بعقد نصؼ دائرم كما في مبنى البريد 
 كبعضيا عقكد مستقيمة كما في مبنى السرام .

لساحة الكسطية سكاء في الطابؽ األرضي اك النكافذ الداخمية : ىي التي تطؿ عمى ا
ة ي(  كمبنى البريد كبيت فريدة كحسينٖٖالعمكم , كما في مبنى السرام ) لكح : 

خؿ في االحاج عمي ككذلؾ جامع مجيد بيؾ , ككذلؾ النكافذ التي تطؿ عمى الد
 ( .  ٓٗالمباني التي ال تحتكم عمى ساحة كسطية كمداخؿ المحكمة )لكح : 

نجدىا في اعمى جدار الحماـ الداخمي في بيت فريدة اخر مف النكافذ كىي  كثمة نكع
عمي مجيد المطمة عمى الساحة الكسطية . ككذلؾ في اعمى جدراف ىيكؿ كنسية 

كاختمفت اشكاليا منيا المربعة كالمستطيمة . كاختمفت في احجاميا فمنيا  البشارة .
 الكبيرة كالصغيرة كالمتكسطة . 

كرقبة قبة , اذ احتكت بعض القباب في رقبتيا عمى نكافذ :  نكافذ القباب كأخيرا  
كامتازت بالشكؿ المربع الذم يتكجو عقد مدبب  (ٜ-ٛجامع مجيد بيؾ )لكح : 

 .  بصغر حجميا  ازتأمتك 
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 : الساللم  سابعا  

ىك كسيمة الصعكد مف األرض الى األماكف المرتفعة , كيبنى مف مكاد 
انشائية مختمفة سكاء كاف مف الطيف اك المبف اك اجر اك مف خشب اك مف جذكع 

 (ٔ)نخؿ اك مف الحجر 

     عرؼ السمـ بتسميات عدة منيا الريـ كالمراىص كالمعرج كالمصعد
, ككذلؾ كسيمة   (ٖ)األسفؿ إلى األعمى . كالسمـ ىك الذم يتخطى عميو مف(ٕ) كالمرقاة

 .(ٗ)االتصاؿ الرئيسية بيف طكابؽ المبنى 
باختالؼ األبنية  كيجب  ةكيعد مف األجزاء الميمة في المبنى كيختمؼ مكقع 

 . (٘)اف  يككف سطح المرقاة ) الباية ( خشننا حتى ال تسبب االنزالؽ 

                                                           

,  تحقيؽ  : ميدم  ٕـ( , العيف , طٜٔٚ\ىػ٘ٚٔالفراىيدم , الخميؿ بف احمد ) ت  (ٔ)
براىيـ السامرائي , دار ال  .  ٕٙٙ, ص  ٚ, ج ٜٓٗٔيجرة , ايراف , المخزكمي كا 

المنمي , ئارم خميؿ كامؿ ,  اىـ العناصر العمارية في ابنية العراؽ القديـ , رسالة   (ٕ)
 .  ٜٓٔ, ص  ٕ٘ٓٓماجستير غير منشكرة ,  كمية اآلداب , جامعة المكصؿ , 

 .ٕٕٓ, ص ٖٜٛٔ(  الرازم, محمد بف ابي بكر عبد القادر: مختار الصحاح, ككيت, ٖ)
 ,ٕ٘ٓٓ بيت الحكمة, بغداد , ,ٔ, ط اإلسالمية , معجـ عمارة الشعكب , عمي ثكيني (ٗ)
 .ٛٓٗص
ـ , رسالو  ٜٕٚ  -ىػ ٓٗٔمصطفى , البيت العراقي في العصر اإلسالمي  فريالخضير ,  (٘)

 .  ٕٙٔ, ص ٜٚٚٔرسالو ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 
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التي يتألؼ منيا  ( كىي احدل القطعstepكيتألؼ السمـ مف الدرجة )  
السمـ كلكؿ درجة سطحيف احدىما افقي ) نائمة ( ىي التي يكضع عمييا  ةمجمكع

ت أم ىك اابزيف كىك حاجز الدرجالقدـ كالثاني راسي كىي ارتفاع الدرجة , كالدر 
كاحيانا  , (ٔ)الحائط المثبت عند رؤكس الدرجات لحماية الصاعد كالنازؿ مف السقكط 

 .(ٕ)المداخؿ كتككف متساكية في الطكؿ كاالرتفاع استخدمت الساللـ في 
 كجد اقدـ ذكر لو في تؿ الصكاف اذكالسمـ مستخدـ في عمارة العراؽ القديـ   

في تؿ الدباغية  في كجد  ككذلؾ , (ٖ)كشفت التنقيبات االثرية عمى بعض الساللـ 
سمـ يتككف مف بضع درجات كاطئة شيد بالطكؼ كتـ تغميفو  بطبقة  إحدل الغرؼ
 . (ٗ)مف الجص 

لمباف اما في العصر اإلسالمي فقد عثر عمى الساللـ في العديد مف ا
 . (٘)اإلسالمية كمنيا بيكت مدينة سامراء 

كانتياءن بػالعصر العثماني , إذ نرل زيادة االىتماـ بالساللـ كشمكؿ المباني  
كما في  ,  (ٙ)اكثر مف سمـ كاحد مكزعة بانتظاـ عمى جكانب البيت كاركانوعمى 

 في مكضع الدراسة .  (٘قصر الجاؼ )مخطط :
                                                           

(1) Elastal , ahmed , Stairs design , Institute of Design Graphics ,  2008 
, p.9- 10   

ـ, ٜٜٙٔ, مطبعة شفيؽ , بغداد , ٖالدكاؼ  , يكسؼ, أنشاء المباني كالمكاد البنائية , ط (ٕ)
  .  ٕٙٓ  - ٕ٘ٓص 
سميماف , مكفؽ جرجيس , عمارة البيت العراقي القديـ في عصكر ما قبؿ التاريخ , رسالة  (ٖ)
 .  ٔٚٔـ ,   ٜٙٚٔ \ىػ ٜٖٙٔجستير غير منشكرة , جامعة بغداد , كمية اآلداب , ما

(4) Kirkbirde , Umm Dabaghiya  , P. 6. 
" , مجمة سكمر ,  ٜٔٛٔ- ٜٛٚٔالجانبي , طارؽ جكاد , " التنقيب كالصيانة في سامراء  (٘)

 .  ٜ٘ٔ, ص  ٕ - ٔ, ج ٖٚ, مج : ٜٔٛٔبغداد , 
البيت العراقي في العصر العثماني " عناصره العمارية الدراجي , حميد محمد حسف ,  (ٙ)

 . ٕٖٔ, ص  ٕ, ج  ٕٛٓٓكالزخرفية " , بغداد , 
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أكليا ساللـ ,  مـ في المباف التي شمميا نطاؽ الدراسة ظير عمى نكعيفكالس
كجد في قصر  اما السمـ الحمزكني. كمة كحماـ السرام كمبنى السينما مستقيمة كالمح

 ؼ كمبنى السرام ككذلؾ بيت فريدة .الجا
( كمداخؿ غرؼ كحجر ٔٗكاستخدمت في المداخؿ كمدخؿ البريد ) لكح : 

الساللـ في مبنى السرام ككذلؾ في غرفة العارضة في مبنى السينما . كقد كجدت 
 بعض الساللـ يتقدميا مدخؿ مغمؽ باب كذلؾ لألماف كما في بيت فريدة .

 

 الشناشيل( المشربيات ): ثامنا  

كجمعيا مشارب  , كردت في المعاجـ المغكية تعني الغرفة العمية 
العربية االصيمة التي أكجدىا المعمار  الحمكؿ البنائيةكىي احدل ,  (ٔ)كمشربيات
كضركرة مناخية كاجتماعية كدينية , كاف اصؿ كممة الشناشيؿ معربة المسمـ العربي 

, كىي الجزء البارز اماـ  (ٕ)اك خير مجمس)شاه نشيف( كالتي تعني مجمس الممؾ ةمن
احد الغرؼ في الطابؽ العمكم المطمة عمى الخارج كاحيانا تتقدـ عدد مف الغرؼ في 
ذلؾ الطابؽ , فتتقدـ عف مستكل جدراف المبنى بامتدادات مختمفة ترتكز كتقكـ 

 . (ٖ)قاعدتيا عمى ركافد خشبية تسندىا ككابيؿ 

                                                           

 .  ٚٛ, ص  ٘ٔابف منظكر , لساف العرب , ج  (ٔ)
 .  ٕٕٙ, ص  ٔالتمخيص, جالعسكرم ,  (ٕ)
, مجمة افاؽ عربية ,  "طراز عمارم عربي اصيؿ الشناشيؿ"الدراجي , حميد محمد حسف , (ٖ)
 .  ٜٗ, ص  ٜٛٛٔ, دار الشؤكف الثقافية , بغداد , ٕٔ:سنةال
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الى العراؽ أصبحت الشناشيؿ قائمة عمى  كبعد دخكؿ الحديد كالشميماف 
ألسباب منيا ابراز معالـ  تكبني , (ٔ)قاعده مبنية مف االجر كالجص بطريقو العقادة 
       . (ٕ)االجتماعية كامكانيتو المادية  والبيت الجمالية كاىميتيا بما يتناسب مكانو مالك

لطابؽ العمكم بارز الغرؼ في ا جيةفي كا عمي  بيت فريدة كظيرت الشناشيؿ في 
ـ( مف العقادة  , كالشنشكؿ مؤلؼ مف قكائـ عمى 0ٓٓٔالمبنى بمقدار ) جيةعف كا

 ةشكؿ مربعات عددىا عشرة داخميا قكائـ خشبية رصفت بشكؿ مائؿ يعمكىا اربع
يتقدميا قضباف  حديدية يتناكب بيف النكافذ انفو الذكر مستطيالت  ةنكافذ مفتكح

, يعمك ىذه النكافذ   ةخشبية مكسية بقكائـ خشبية مائمة ككف راسيا  عقكد منبطح
كالمستطيالت مربعات عمى غرار المربعات التي تقع اسفؿ النكافذ ,  كسقفيا بارز 

 (  .ٕ)شكؿ :  حصيرة ( كخشب القكغـ( مف البارية ) ال0ٖٓٓبقدر )

 

 : المقرنصات  تاسعا  

المقرنص مف العناصر العمارية الميمة التي اشتيرت بيا العمارة يعد  
ؿ لتحكيؿ الطرؼ العمكم لركف منطقة متعامدة ماإلسالمية كصار اىـ مميزاتيا كيستع

 . (ٖ)االضالع الى قكس ترتكز عمية ربع دائرة في الحافو السفمى لمقبة 

                                                           

" في العمارة السكنية في العراؽ خالؿ  راىي , نبيؿ عبد الحسيف , المشربيات  " الشناشيؿ (ٔ)
ـ , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية  ٜٚٔٔ  -ٖٗ٘ٔ \ق  ٖٖٙٔ - ٜٔٗالحكـ العثماني  

 . ٜـ , ص  ٕٙٓٓ  -ق ٕٚٗٔاآلداب , جامعة بغداد , 
-ـ  ٓٓٛٔحسف , عالء حسيف جاسـ , أساليب صيانو المباني التراثية العراقية لمفترة ) (ٕ)

 . ٓ٘ٔـ , ص  ٕٛٓٓرسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب جامعة بغداد , ـ ( ,  ٜٓ٘ٔ
شافعي  , فريد , العمارة العربية اإلسالمية ماضييا كحاضرىا كمستقبميا , عمادة الشؤف  (ٖ)

 .  ٓٗ, ص  ٕٜٛٔلممكتبات , جامعة الممؾ سعكد  , الرياض ,  
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 ,الى فريقيف   المقرنص فيناؾ عدة اراء كانقسـ الباحثكفكبخصكص اصؿ 
انو ظير قبؿ اإلسالـ كىك في األصؿ الطاؽ اك الككه التي تقاـ فكؽ  يقكؿ األكؿ

الزكايا األربع لحجره مربعة يراد تسقيفيا بقبة كىك اما فارسي اك ركماني اك ارميني  , 
يا الركنية كمف ثـ المثمثات كالفريؽ الثاني يككد انو اصمو عراقي أم تطكر لمحنا

في الطاقة الصماء في  ككجدت (ٔ)الكركية التي استخدمت في قباب العصر العباسي
( في منطقة قرينة في سامراء كىي متككنو مف صفيف ٔحماـ الجنكبي لمبيت رقـ )

 .    .(ٕ)مف المقرنصات 

اقساـ  ةفي المباني فقد قسـ الى اربع عمالوكلكثرة انتشار ىذا العنصر كاست
كمنيا ) المقرنصات البسيطة , المقرصنات المركبة مف الحنايا المقكسة , 

, كقد  (ٖ)المقرنصات المركبة مف الكتؿ المنشكرية , المقرنصات ذات الداليات ( 
الييكؿ )لكح  جيةفي كا ىافي كنيسة البشارة ,اذ نجد المنشكرية المقرنصات استعممت

 ( , ككذلؾ ٔٔمبنى الكنيسة تعمك عقد المدخؿ )لكح : جية( ك في كأٖ: 
(  . ٓٔ) لكح :  في جامع مجيد بيؾ تحمؿ حكض المئذنةالمقرنصات البسيطة 

مبنى المحكمة  جيةفي تاج العمكد المندمج في كا ت المقرنصات المنشكريةكاستخدم
ثانية في شمعداف الغرفة ال المقرنصات البسيطة في  ستعممتكا( , ٙ)شكؿ :  القديمة

 ( . ٜٔ)لكح :  النكع البسيط عمؿاستلعمكم لقصر الجاؼ الطابؽ ا

 

                                                           

سية في العراؽ , أطركحة دكتكراه غير منشكرة , المقرنص في العمارة العباحيدر, كامؿ محمد (ٔ)
 . ٖٚ -ٜٔ, ص  ٜٜٓٔ, كمية اآلداب , جامعة بغداد , 

القاضي ,صباح محمكد ,  بيكت سامراء في ضكء التنقيبات الحديثة , رسالة ماجستير غير  (ٕ)
 .  ٜٕ, ص ٜٛٛٔمنشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 

 .  ٜٙٔ  - ٜ٘ٔحيدر , المقرنص , ص  (ٖ)
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  ةالمأذن:  عاشرا  

عرؼ بالمقاـ الذم يعتميو المؤذف كيقكـ فيو االذاف, لدعكة المسمميف الى 
, كارتبطت المآذف بالمساجد كتتككف المئذنة مف عده أجزاء  (ٔ)كقت حمكليا  ةالصال

االنتقاؿ كالب كالبدف كالحكض كالرقبة كالقبة كالميؿ , كقد ىي القاعدة  كمنطقة 
ية ذات المقطع الربع شيدىا المعمار المسمـ بأشكاؿ مختمفة منيا االسطكان

ككانت  المناداة لمصالة قبؿ تشيد المآذف  مف سطح أعمى بيت ,  (ٕ)كالمخركطية 
 . (ٖ)يجاكر المسجد في المدينة 

كقد كشفت التنقيبات اإلثارية عف أكؿ نمكذج لمئذنة ُعرفت في االسالـ , كىي 
 وآجريـ ( , إذ كجدت قكاعد ٘ٙٙ-ق٘ٗمئذنة جامع البصرة التي تعكد الى عاـ ) 

كلقد أعتمد المعمار العراقي الشكؿ االسطكاني في بناء  , (ٗ) لمئذنتيف تعكداف لممسجد
كأقدـ المآذف القائمة في مدينة بغداد  ىي مئذنة مسجد الخفافيف  كىي .  (٘)مأذنة 

                                                           

  - ٜٛٗٔ \ىػ   ٕٚٔٔ  -ٜٗٓ العاني , عالء الديف احمد , مآذف مدينة السالـ  (ٔ)
 . ٚ -ٗ, ص  ٕٜٜٔ, رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , ـٕٓٛٔ

 .  ٕٓٔ  - ٛٔٔ, ص  ٜٔٛٔمؤنس , حسيف , المساجد ,  (ٕ)
 . ٕ٘( العاني , مآذف , ص ٕ)

,  ٔجكاف العيداف , تخطيط مدينة البصرة في القرف األكؿ اليجرم , طالخالدم , ىدية  (4)
 . ٚٔٔ, ص  ٕٔٔٓالنجؼ االشرؼ , 

 .  ٓٚٔشافعي , العمارة العربية , ص  (٘)
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كنجد في مباف الدراسة مئذنة ,  (ٔ)ـٕٕٓٔق/ٜٜ٘اسطكانية الشكؿ التي  بنيت سنة 
, كبدف  ة( تحتكم عمى قاعدة مضمعٓٔكاحدة ىي مئذنة جامع مجيد بيؾ )لكح : 

اسطكاني يضـ بداخمة المب كالسمـ يعمكه الحكض الذم يستند عمى المقرنصات , ثـ 
 المئذنة  .  ةقبيبرقبة المئذنة  تعمكىا 

  راب:  المحاحدى عشر

المحراب  كىك ارفع بيت في الدار كارفع مكاف في المسجد ,  كىك المكاف 
فراد االماـ فيو كبعدة عف الذم يصمى فيو في المسجد, كسمي المحراب محرابا الن

  . (ٕ)الناس 

كقد كجد  ,  كاطمؽ المحراب عمى المكضع الذم كاف يصمي فيو الرسكؿ
كاف اقدـ ظيكر لممحراب في العراؽ في  .   (ٖ) لحاجة المسمميف لتحديد اتجاه القبمة

)رضي اهلل  عثماف بف عفافالخميفة  عيدمسجد الككفة في العيد الراشدم في 
 : ىينجد  نكعيف مف المحاريب  كفي مباف الدراسة, ( ٗ)عنو(

ة الحاج عمي كىك مف يالنكع األكؿ المستكم المسطح كىك استخدـ في حسين 
 .( ٕالنكع الركني )لكح : 

 (. ٚالمحراب المجكؼ في جامع مجيد بيؾ  )لكح :  النكع الثانيك  

 

                                                           

 . ٕٗ, ص  المقرنص في العمارة العباسيةحيدر ,  (ٔ)
 .  ٚٔ, ص  ٘االزىرم , تيذيب المغة , ج  (ٕ)
محمد , نجاة يكنس الحاج محمد , المحاريب العراقية مف العصر اإلسالمي الى نياية  (ٖ)

 .  ٘ٔ, ص  ٜٙٚٔالعصر العباسي  , كزارة االعالـ , مديرية االثار العامة , بغداد , 
 . ٙٗمحمد , المحاريب العراقية , ص  (ٗ)
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 : الميازيب اثنى عشر 

,  (ٔ)مفردىا ميزاب , كالميزاب فارسي معرب كقيؿ انو عربي مف كزب يزب 
مستطيال ناقصا اك عمى  اىذه الميازيب مف الصفائح المعدنية يككف شكمي عمؿكت

, يثبت الطرؼ األكؿ منيا في السطح  ةشكؿ اسطكاني  تككف جيتيا العميا مفتكح
, اك تككف عمى (ٕ)كالطرؼ الثانية نيايتو منككسة نحك األرض  الدرابزيفالعالي تحت 

شكؿ بركز مف الجص في الجدراف لتصريؼ الماء المتجمع فكؽ السطح اثناء 
ديالى نجد الميازيب في مبنى  لمباني, كمف خالؿ الدراسة الميدانية  (ٖ)االمطار 

اخمية التي تطؿ البريد كىي مالصقة لجدرانو الخارجية التي تطؿ عمى الخارج كالد
مف الحديد بطريقة الصب كثبتت عمى الجدراف  عمكلةعمى الساحة الكسطية كىي م

 ( . ٛٗ -٘ٗبكاسطة القفائص كمسامير التثبيت في الحائط  )لكح : 

 

 

 

                                                           

 .  ٕٚ٘, ص  ٔالعسكرم , التخميص في معرفة , ج (ٔ)
 .  ٖٗعمى تفاصيؿ , ص  ىالؿ , أضكاء (ٕ)
 .  ٕ٘ٔخضير , البيت العراقي , ص  (ٖ)
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 : موقد النار ) المدفئة ( ثالثة عشر 

كقكد مثؿ اخشاب الالنار فيو ككانت تستعمؿ  إليقادخصص مكاف في المبنى 
جر لتنشر الدؼء في ارجاء االشجار كالفحـ كالقش , كتبنى مف المبف اك اال

 .(ٔ)المكاف

عرفت المدفأة في العصر العثماني كعنصر عمارم متكامؿ شكالن ككظيفةن , 
كجيزت بيا القصكر كالدكر , كاستعممت في بنائيا الحجارة كالقرميد كغمفت بالرخاـ , 

مف الحجر المنحكت اك االجر ليا مدخنة تظير فكؽ السطح  ةكلكؿ حجرة تقريبا مدفأ
 .(ٕ)كمأذنة صغيرة

المباني التراثية في ديالى كجدنا مدفئتيف في مبنى السرام  في دراسة فمف خالؿ     
في الغرفة التي تقع فكؽ الممر في ضمعيا الشرقي كاالف  االكلى الطابؽ العمكم .

بمالط مف ) االسمنت كالرمؿ ( ) لكح :  مغمقة باألجر كالجص كمكسكة مف الخارج
الغرفة الثانية مف الضمع الغربي تحتكم في ضمعيا الغربي في  . كالثانية  (ٖ٘

 ( ٗالشكؿ ) شكؿ :  مستطيمة 

 
                                                           

 ٜٕٗالدراجي , المصطمحات العمارية , ص ( (ٔ
 ٖٔٙغالب , مكسكعة العمارة  , ص  ((ٕ
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 : المدخنة  رابع عشر 

جمعيا مداخف كىي انبكبة راسية تستعمؿ في تصريؼ الدخاف كالغازات 
, أم ىي أبراج مجكفة  (ٕ)ىي المنفذ الذم يصعد منو دخاف المكقد ك , (ٔ)المحترقة 

ترتفع في اليكاء لعدة امتار كظيفتيا في األساس التخمص مف الدخاف الكثيؼ الممكث 
المنبعث مف المكاقد كلقد جرت العادة اف تبنى المدخنة مف نفس مكاد بناء المبنى 

ب يسمح بخركج الدخاف كيمنع عمى االغمب بعضيا يتكجيا شكؿ ىرمي مفتكح الجكان
 .  (ٖ)دخكؿ مياه االمطار الى داخؿ المدخنة 

في العمارة الركمانية في الحمامات العامة , المداخف الخزفية  كقد استعممت 
 .(ٗ)كعرفت في القصكر اإلسالمية 

في مبنى السرام تعمك  نراىامف مباني الدراسة  مثاليفالمدخنة في نجد ك 
في حماـ السرام  عممت( , ككذلؾ استٖٙ( ) لكح : ـ0ٕٓٔالمدفئة ككاف عمكىا ) 

 (  . ٔٙ) لكح :  تعمك القاعة الساخنة  كامتازت في ارتفاعيا كيعمكىا شكؿ ىرمي

 

 

 
                                                           

 . ٖٔٚ, ص  ٔعمر , معجـ المغة العربية , ج (ٔ)
, ترجمة  :  ٔىػ (, تكممة المعاجـ العربية , ط ٖٓٓٔاف ) ت :  دكزم , رينيارت  بيتز (ٕ)

    , ٔ, جٜٜٚٔلثقافة كاالعالـ , العراؽ , محمد سميـ النعيمي , جماؿ الخياط , كزارة ا
 .  ٕٛٗص
, عراؽ , رسالة ماجستير غير منشكرةجعفر , زيف العابديف مكسى , الحمامات التراثية في ال (ٖ)

 . ٕٔٔـ , ص  ٜٜ٘ٔ\ق ٙٔٗٔبغداد , كمية اآلداب , جامعة 
 .  ٜٕٗالدراجي , المصطمحات العمارية , ص  (ٗ)
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 : الحنايا الصماء  خامس عشر 

,  الجدرافؿ تجاكيؼ تفتح في كاجيات ىي الككات غير النافذة التي تظير بشك
أم ىي تجكيفات صماء تفتح في الكاجيات الداخمية اك الخارجية لمجدراف ككنيا 
عنصرا عماريا تعمؿ عمى تخفيؼ ثقؿ البناء كاالقتصاد في المكاد االنشائية , كما 

خدـ لكضع كسائؿ اإلضاءة ككنيا عنصرا زخرفيا تعمؿ عمى قطع الرتابة في ستت
 . (ٔ)الجدراف 

ك كاف اقدـ ظيكر ليا في العمارة العراقية القديمة في تؿ الصكاف مف عصر  
في ك  . (ٕ)حسكنو , اذ كجدت حنية في منصؼ الجدار الخارجي ألحدل الغرؼ 

طكر مف األعمى بعقكد ؤ الحنايا كأصبحت ت عماؿطكر استتالعصكر اإلسالمية .فقد 
ر الغربي في بادية قصر الحيمدخؿ  جيةطرت حنايا كاؤ مختمفة الشكؿ , اذ ا

في مباني الدراسة في الطابؽ العمكم لمغرفة التي تقع في عممت است , كقد(ٖ)الشاـ
الركف الشمالي الغربي اذ احتكت عمى حنيتيف , ككذلؾ في ىيكؿ كنسية البشارة في 

 الضمع الغربي  كقصر الجاؼ في بعض الحجر كالغرؼ . 

 

 

 

                                                           

 -ىػ ٙ٘ٙ سنةالفراجي , سميماف حسف محمكد , الحنايا الصماء في العمارة اإلسالمية حتى  (ٔ)
,  ٕٕٔٓ\ىػ ٖٖٗٔىػ , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد ,  ٕٛ٘ٔ
 .  ٙص 
 .  ٘ٙٔسميماف , عمارة البيت العراقي , ص  (ٕ)
 .   ٜ٘ٔالفراجي , تخيط كعمارة المشيد , ص  (ٖ)
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 المبحث الثالث

 العناصر الزخرفية  

تكظيؼ المفردات الزخرفية )عمى اختالؼ أنكاعيا( في عممية مؿء ىك 
المساحات  كذلؾ بإنشاء كحدات  زخرفية محددة كتكرارىا بشكؿ منظـ عمى المساحة 
المخصصة ليا, ضمف نظاـ مف العالقات الشكمية المستندة إلى األسس الفنية, 

 . (ٔ) يفية أك تعبيريةلمحصكؿ عمى بنية تصميمية زخرفية تحقؽ أىدافان جمالية أك كظ

زخرت  زخرفة البناء أىمية عند العراقيكف القدماء , اذ كصمتنا مباني مزينو 
ترجع الى االلؼ الرابع قبؿ الميالد , كعندما رفرفت راية العركبة كارتفع صكت 
اإلسالـ كاف في مكقؼ اإلسالـ في بادئ غير مشجع عمى الزخرفة لكف ازدىرت في 

, كلعؿ ندرة الزخرفة غت اكج عظمتيا في العصر العباسيكبم بادل العصر االمكم ,
في المباني بسبب تقميؿ نفقات البناء بؿ عممت عمى اكساء جدرانيا الداخمية 

 .   (ٕ)كالخارجية بالجص كاالسمنت . اك مف دكف مالط

 

 أوال : الزخرفة  النباتية 

مستكحاة مف تتألؼ بنية الزخارؼ النباتية مف مفردات تجريدية كتحكيريو 
أشكاؿ النباتات المنتشرة في الطبيعة.. سكاء كانت كمية األكصاؼ الشكمية أك جزئية 

أم تمؾ الزخارؼ  , (ٖ)العناصر الزخرفية التفصيمية لمعركؽ كالكركد كاألزىار كاألكراؽ

                                                           

 .  ٚعباس , األسس الفنية , ص  (ٔ)
,  ٜ, ج  ٜ٘ٛٔحميد , عبد العزيز , " الزخارؼ المعمارية "  , حضارة العراؽ , بغداد ,  (ٕ)
 .  ٖٓٚ -ٜٖٙص 
 .  ٙٔ, ص  عباس , األسس الفنية (ٖ)
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التي تستمد عناصرىا مف الطبيعة التي يعيش فييا االنساف كمعظميا يحمؿ الشكؿ 
 : (ٔ)منيا الطبيعي المأخكذ 

كىي أقرب االشياء الى الطبيعة كمف خالليا يتـ تحكير االزىار الى عدد  الكردة : -ٔ
مف االشكاؿ منيا االزىار البسيطة, كاالزىار المركبة التي تككف أكراقيا أكثر مف 

, كىي تتضمف بنيتيا التصميمية األزىار كاألكراد ذات الصفات  (ٕ) األكلى
الشكؿ كالمكف كالحجـ, فضالن عف مفردات أخرل المظيرية المتنكعة مف حيث 

 تمحؽ باألغصاف مستكحاة مما تتضمنو األزىار الكاقعية مثؿ األكراؽ كالبراعـ.
حيث عدت األزىار كاألكراد مصدران غنيان لمزخرفة كالتزييف استميمت فنيان كعكلجت 

,  اذ نجد ىذه الزخرفة  تزيف اكتاؼ العقد  (ٖ) تصميميان لتمبي األىداؼ الجمالية
الذم يعمك مدخؿ الكنسية الرئيسي كىي الزىرة البسيطة المككنة مف ثماف 

 (ٔٔ)لكح : فصكص 
االغصاف الممتكية : شكمت األغصاف بصكرة عامة المحكر األساسي الذم يبنى  -ٕ

دات عميو التصميـ الزخرفي العاـ اذ يمكف مف خالليا تكزيع المفردات كالكح
الزخرفية كمراعاة النسب بيف الفضاءات المتخممة كأشغاليا بصكرة منتظمة ال تخؿ 

  .(ٗ)بالمككنات األخرل

                                                           

ىاشـ جارح , العالقات البنائية في تككينات زخارؼ سامراء الجصية , رسالة الـز ,  (ٔ)
  .  ٙٔ, ص  ٕٚٓٓماجستير غير منشكرة , كمية الفنكف الجميمة  , جامعة بغداد , 

 .  ٕٔالـز , العالقات البنائية , ص  (ٕ)
 .  ٛٔعباس , األسس الفنية , ص  (ٖ)
يف , تنكع التككينات الزخرفية النباتية في كاجيات العتبات النكرم , اميف عبد الزىرة ياس ((ٗ

 \ىػٕٚٗٔالمقدسة العراقية , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية الفنكف الجميمة , جامعة بغداد ,
 .  ٕٚ, ص  ٕٙٓٓ
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تتجسد بشكؿ خطكط متفرعة ذات استدارات حمزكنية أك قد تككف متمكجة يمجأ 
المصمـ الزخرفي بدايةن إلى تكزيعيا عمى المساحة المراد زخرفتيا بشكؿ متناسؽ 

استخػداـ األغصػاف باعتبارىا )خطكطان منحنية ينتج إحساسان كمتجانس. كما إف 
بالمركنة كالحركة(. إذ يستغؿ المصمـ الزخرفي ىذه المركنة في حركة األغصاف 

المساحة المقررة, كيتمثؿ الدكر الكظيفي لألغصاف  ابعادليكيفيا تبعان لشكؿ ك 
, كنجد ٔ) ) ختمفةبككنيا ذات أداء تكصيمي يربط بيف مفردات التصميـ الزىرم الم
 ( ٔٔىذه الزخرفة تزيف  ككشة عقد المدخؿ في كنسية البشارة )لكح : 

راس المركحة النخيمية : ىي اصطالح لعنصر نباتي مطكر في األصؿ عف  -ٖ
حيث يبدكا مف شكميا العاـ بانيا عنصر زخرفي قصد بو تمثيؿ النخمة النخمة 

التي كانت ليا دكر بارز في معتقدات العراقييف القدماء كغيرىـ مف سكاف الشرؽ 
اذ ظيرت في المخمفات االثرية كالفف السكمرم كاالشكرم اذا  , (ٕ)األدنى القديـ 

تقمت الى البابمييف كمنيا الى عثر عمييا في تنقيبات نينكل كخرسباد , كمف ثـ ان
كاستمر استعماليا في العصكر االخميني ثـ الى الفف اليكناني كالبيزنطي , 

اذ أصبحت مف التككينات الميمة في الزخرفة النباتية كاخذ الفاف  اإلسالمية 
المسمـ يبدع في تشكيميا اذ ظيرت في تصاكير قبة الصخرة في الجانب االيسر 

احد اكتاؼ المثمف األكسط لمقبة ,كظؿ ىذا العنصر  كااليمف الداخمي في
, اذ نجدىا تزيف ككشة عقد مدخؿ كنسية  (ٖ)مستخدما في العصر العباسي 

 ( . ٔٔالبشارة  ) لكح : 

                                                           

 .  ٕٕ - ٕٔعباس , األسس الفنية , ص  (ٔ)
سالمية " , مجمة االكاديمي , كميو الياشمي , نسيبة محمد , " النخمة في الفنكف العربية اإل (ٕ)

 .  ٛٛ, ص  ٕٕ, ع :  ٜٜٛٔالفنكف الجميمة , جامعة بغداد , 
زينب عبدااهلل , المككنات الزخرفية الخزفية عمى كجيات مساجد بغداد في فترة الحكـ ىالؿ ,  (ٖ)

 .  ٕٗٔ - ٔٗٔ, ص ٕٛٔٓالعثماني لمعراؽ , مؤسسة ثائر العصامي , بغداد , 
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 ثانيا :  الزخارف الهندسية

 ةعرفت الزخارؼ اليندسية في االعماؿ الفنية في كافة الحضارات فكانت نزع
فطرية نحك التجريد عند االنساف  اال انيا لـ تحتؿ الصدارة في االعماؿ الفنية قبؿ 
اإلسالـ , اال انيا أصبحت تحتؿ مركز الصدارة في االعماؿ الفنية في العصكر  

امتازت المباني اإلسالمية باحتكائيا عمى الزخارؼ اليندسية اذ دئب  ,  (ٔ) اإلسالمية
بانيو بالزخارؼ اليندسية منذ اقدـ العصكر اإلسالمية المعمار المسمـ عمى تزيف م

 كالمدرسةكخير ما يمثؿ ذلؾ المتبقي مف األبنية اإلسالمية التي تحمؿ ىذه الزخارؼ 
المستنصرية , كالزخارؼ اليندسية في ابنية مكضكع الدراسة ما ىي اال امتداد لتمؾ 

قة ليا , الزخارؼ اليندسية الزخارؼ المنفذة عمى األبنية اإلسالمية في العصكر الساب
 التي بيف ايدينا ىي 

الزخارؼ الحصيرية : كعممت باختالؼ كضعيات االجر  كعممت باآلجر  اذ   -ٔ
كجدت في سقكؼ بعض المباني منيا سقؼ قبك الممر في مبنى السرام ككذلؾ 

مبنى البريد ك ككشة عقد الدخالت في القاعة التابعة لقصر الجاؼ ,  طارمات
مف  عمارم يزيد غرضيف األكؿ منيا يخدـ كاف لزخرفة اختالؼ كضعيات االجر 

ترابط البناء كتماسكو , اما الثاني زخرفي بحت اليدؼ منيا إضفاء جمالية عمى 
كجد في حنايا العقكد  كقد كجدت في العمارة اإلسالمية كاقدميا ما , (ٕ) البناء

, كىي تشبو الزخرفة التي  (ٖ)االخيضر حصفالتي تحيط بالفناء األكسط في 

                                                           

 .  ٗ٘ٔ, ص المككنات الزخرفية ىالؿ ,  (ٔ)
, ٜ٘ٚٔافاؽ عربية , مجمة ,  "االعماؿ الجصية في حكض شماؿ الفرات"العطية , زىير ,  (ٕ)
 .  ٙٛ, ص  ٖع 
 . ٚٓٗحميد , الزخارؼ العمارية , ص (ٖ)
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,  (ٔ) خو الى االلؼ الثالث قبؿ الميالدكجدت عمى اناء مف الحجر يعكد تاري
الزخارؼ اليندسية عمى الرغـ مف بدائيتيا كالكسائؿ البسيطة التي اتبعيا االنساف 

ع معارفو االكلية اال انيا شيدت تطكرا كبيرا في حضارتي البدائي كالتي تتناسب م
كادم الرافديف ككادم النيؿ كاخذت طابعا خالصا كاىمية فائقة في ظؿ الحضارة 

ر ك كقد نجدىا تزيف ككشات العقد المفصص في ممحؽ قص ,  (ٕ)االسالمية 
المجاز في مبنى السرام بو ( ككذلؾ في القبك الذم سقؼ  ٕٔ)لكح :  الجاؼ
 ( ك في طارمات مبنى البريد لمطابؽ األرضي كالعمكم  .ٕٖ)لكح : 

الفناف المسمـ ىذا العنصر في زخارفو اليندسية كرمز  عمؿالنجمية  : است الزخرفة -ٕ
السداسية اك ما يسمى ) خاتـ سميماف ( كقد استخدـ في تزيف  النجمةميـ منيا 

, كاف ما  (ٖ)يا المدرسة المستنصرية في بغداد المباني في العصر العباسي كمن
ظير لنا مف اشكاؿ النجمة في تزيف مباني الدراسة ىي النجمة السداسية في  
      ككشة عقد مدخؿ الكنسية الرئيسي . كىناؾ النجمة الرباعية الركس كتعرؼ

ك )لنؾ ( تعني  ة) الجارلنؾ ( كىي كممة فارسية مف مقطعيف )جار( تعني اربع
 كظيرت ىذه الزخرفة تزيف ككشة عقد المدخؿ الرئيسي لممحكمة  . (ٗ)راس 

الدكائر :  ظير عنصر الدكائر كرمز عمى المشاىد الفنية منذ عصكر مبكرة مف   -ٖ
تاريخ العراؽ التي كانت تمثؿ رمز قرص الشمس نفسة فقد كجدت عمى مشاىد 

في االلؼ السادس قبؿ الميالد ,  االكاني الفخارية العائدة الى عصر حسكنو
العصر اإلسالمي فقد احتؿ مكانو متميزة فقد ظير في العصر  كضؿ مستمرة الى

                                                           

 .  ٖٚ, لكح  كنكز المتحؼبصمو ,  (ٔ)
 .  ٖٕالـز , العالقات البنائية , ص  (ٕ)
 .  ٓٙٔالعمارية , ص ىالؿ  الزخارؼ  (ٖ)
 .  ٓٙٔىالؿ  , المككنات الزخرفية , ص  (ٗ)
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فقد كجدت تزيف ككشة عقد المدخؿ , (ٔ)االمكم في فسيفساء الجامع االمكم 
 الرئيسي لممحكمة. 

المثمثات :  كىي التي تككنت بكاسطو العالقات الخطية الناتجة عف تالقي بعض  -ٗ
مدخؿ كاف ما ظير لنا في ككشة عقد ,  (ٕ)انكع الخطكط كالخط المستقيـ 

مدخؿ الالمحكمة ىك المثمث المتساكم الساقيف ,  ككجدت تزيف ككشو عقد 
 الرئيسي مبنى المحكمة.

( : ىي زخرفة لمربعات ناتجة عف أصكؿ قديمة  الشرفات المسننة ) البارابيت -٘
تشبو الشرفات العمارية البابمية  سنةتسبؽ اإلسالـ , أم تككف حافات الزخرفة مس

كاالشكرية التي تمثؿ عنصرا دفاعيا كجماليا بنفس الكقت , كقد كجد ىذا العنصر 
 .  (ٖ)غي المباني القائمة في العصر العباسي منيا باب الكسطاني كباب الطمسـ 

 ( .ٓٔتزيف بدف مئذنة جامع مجيد بيؾ ) لكح :  كنجد ىذه الزخرفة 
الطبؽ النجمي : مصطمح زخرفي اطمؽ عمى نكع مف الزخارؼ اليندسية ,ك كىي  -ٙ

حكؿ محكر مركزم كاحد كفؽ نظاـ  ةمف االشكاؿ اليندسية مجتمع ةمجمكع
في المركز كتحيط بو مجمكعة ,  (ٗ) ىندسي خاص ينبع مف نجمة كسطية

حشكات عبارة عف لكزات صغيرة مدببة , مككنة شكؿ نجمة متعددة األطراؼ 
  . (٘)تحصر بينيا بعدد أطرافيا أشكاال 

                                                           

 .  ٗٙٔىالؿ , المككنات الزخرفية , ص  (ٔ)
 .  ٖ٘عباس , األسس الفنية , ص  (ٕ)
 .  ٘ٙٔىالؿ المككنات الزخرفية , ص  (ٖ)
 .  ٓٔ - ٛالربيعي , الطبؽ النجمي , ص  (ٗ)
شكاؿ الزخرفية في الخزؼ العراقي المعاصر , السبياف , ميدم نكرم عبيد , جماليات اال (٘)

ـ ,  ٕٓٔٓ -قٖٔٗٔرسالة ماجستير غير منشكرة , كمية الفنكف الجميمة , جامعة البصرة , 
 .  ٕٚٔص 
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كتتبايف عدد ركس النجمة مف زخرفة الى أخرل تتراكح مف ستو الى اثنيف كثالثيف 
سة (  كيعتقد اف الشم سؤ ر ) راسا كيجب اف تككف ىذه الركس زكجية كتسمى ىذه 

بكادر ىذا العنصر الحت في القرف السادس اليجرم , كاف الفف اإلسالمي ىك الفف 
 جيةفي اعمى كا عممتكقد است ,  (ٔ)ختص بيذا النكع مف الزخرفة الكحيد الذم ا

 ( .ٜ) شكؿ :  مبنى البريد  عمى بالطات خزفية 
القابات كىي لفظة عنصر القائمات ) القابات ( : كتعرؼ عند الصناع باسـ  -ٚ

تركية مفرد ) قابة اك قاب ( كتعني طبؽ كتشتؽ مف ترتيب نجـك سداسية فردية 
كظير العنصر ؼ جكامع العراؽ في العيد  كأخرل زكجية ثـ فردية مرة أخرل , 

 ,  (ٕ)مدخؿ جامع االحميدة كجامع الحيدر خانو  كمنيا  يايزيف كاجياتالعثماني 
 ( .  ٔٔمدخؿ السينما ) شكؿ :  جيةف كايزي كنجده في مباف الدراسة 

 

 ثالثا :  الزخرفة الكتابية 

اعتاد المعمار المسمـ اف يخمد اسمو اك اسـ صاحب البناء كذلؾ عف طريؽ 
ظيرت الكثير مف المباني ك  مف الخط , متعددةأنكاع  عمؿكتابتو عمى المباني اذ است

كاف مف غير  الممكف تحديد اإلسالمية تحمؿ أسماء مشيدييا اك تاريخ تشيدىا , 
اإلشارات ليا  ـالفترة الزمنية الدقيقة الستخداـ الكتابة عمى المباني لكف القكؿ اف اقد

في زمف الخميفة الراشدم الثالث   ) صمى اهلل عميو كالو كسمـ( في مسجد الرسكؿ
العصر االمكم ,  مف(  كفي  قبة الصخرة   ي اهلل عنوعثماف بف عفاف )رض

 .(ٖ)المستنصرية مف العصر العباسي كغيرىا مف المباني األخرل كالمدرسة 

                                                           

 .  ٘٘ٔىالؿ , المككنات الزخرفية , ص  (ٔ)
 .  ٔٙٔىالؿ , المككنات الزخرفية , ص  (ٕ)
 .  ٜٙٔ  - ٛٙٔىالؿ , المككنات الزخرفية , ص  ((ٖ
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اما في المباني مكضكع الدراسة فقد لكحظ كجكد زخارؼ كتابية كمنيا ما كجد 
في احد اضالع القاعة الباردة في حماـ السرام كىي ) الشكر هلل (  مكتكبة بالخط 

تعريفو سابقا ,كاف اقدـ األدلة (  كالخط الككفي المكرؽ كرد ٛ٘الككفي المكرؽ )لكح : 
المادية لمخط الككفي المكرؽ في العصر االمكم في اليامات المشقكقة بطرفيف في 
        رسـ تكضيحي لكتابة احدل صنج السكة االمكية التي يعكد تاريخيا الى عاـ

 .    (ٔ)ـ ( اذ يظير ىذا التشعب كاضحا في ىامتي حرؼ االلؼ كاالـٙٓٚ /ق  ٛٛ) 

القاعة في كنيسة البشارة فكؽ مدخؿ القاعة  جيةعثر عمى كتابة في اعمى كا ككذلؾ
              الرئيسي مكتكبة بثالث لغات ) سريانية  ,عربية , إنكميزية ( يقرا منيا 

في عيد جاللة الممؾ فيصؿ الثاني , كقداسة  ٜٓ٘ٔ) كنسية البشارة شيدت عاـ 
     لكمداف (السابع بطريؾ بابؿ عمى ا البابا بيكس الثاني عشر كغبطة ماريكسؼ

مبنى البريد في الطابؽ األرضي بجانب  جية. ككذلؾ في كا ( بخط النسخٖٔ)لكح : 
المدخؿ الرئيسي عمى صندكؽ البريد المعدني تكجد كتابة نصيا ) العراؽ دائرة البريد 

المحتكية عمى مكاد ذات قيمة يجب اف تسجؿ اك يكمف  صندكؽ الرسائؿ الرسائؿ
الذم كرد تعريفو سابقا الذم   , ككذلؾ  ( بخط النسخٔٗد ( )لكح : عمييا بالبري

استخدـ في البالطات الخزفية التي تعمك رقبة قبة جامع مجيد بيؾ مف الخارج كىي 
استخدـ قديما  النسخ( كاف خط ٜلنسخ  ) لكح : مدكف عمييا ) ال الو اال اهلل ( بخط ا

في العصكر اإلسالمية اذ كجد في العصر العباسي عمى منارة الجامع الكبير في 
 .(ٕ)ـ  ٜٓٓٔ\قٖٛٗحمب التي تعكد لعاـ 

 

                                                           

 .  ٖٖٔ -ٕٖٔحمزة , الخط الككفي , ص  (ٔ)
كركىماف , ادكلؼ , " النسخ كالثمث " , مجمة المكرد , ترجمة : غانـ محمكد , تنقيح :  (ٕ)

 .  ٗٔٔ, ص  ٗ,  ع  ٘ٔ, مج :  ٜٙٛٔ \ق ٚٓٗٔيكسؼ ذنكف , 



 

 

 

 االستنتاجات
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 الستنتاجاتا

بعد االستعانة باهلل )عز وجل( تمكنا من انجاز ىذه الدراسة الميدانية ) مباٍن تراثية 
من محافظة ديالى تخطيط وعمارة ( استوجبت الدراسة القيام بزيارات ميدانية لممبان 
التي شممتيا الدراسة من اخذ ألبعاد المبان وتصوير كل ما يحتاجو البحث وعمل 

ث بالمصادر والمراجع , فضاًل عن المقابالت مخططات  واشكال وتعزيز البح
الشخصية التي أجريت مع بعض األشخاص ومن خالل الدراسة توصمنا الى 

 االستنتاجات االتية : 

 عرفت ديالى بيذا االسم نسبة الى نير ديالى الذي يجري ضمن حدودىا . .9
ة قية القديمة وفي منطقافي الحضارة العر  نجد اول إشارة لظيور المستوطنات .2

 .ق.م ( 0099 - 8\0999)ديالى كان من العصر الحجري الحديث 
بقاء المنطقة عمى أىميتيا حتى تم تحريرىا في العصر الراشدي في عيد الخميفة  .3

الثاني عمر بن الخطاب ) رضي اهلل عنو ( واستمرت جزءًا من العراق الذي كان 
 عصورىا . احد االمصار الميمة ضمن حدود الدولة العربية اإلسالمية بكل

مع توالي الزمن وقيام العديد من الدول وصواًل الى العصر العثماني أصبحت  .4
 ديالى عصرئذ اداريًا تابعة الى والية بغداد .

بعد قيام المممكة العراقية وتنصيب الممك فيصل األول ممكًا عمى العراق أصبحت  .5
 م(. 0099ديالى لواء مستقل في عام ) 

بالتنوع في مكوناتو فيو يضم المسممين والمسيح والييود اتسم المجتمع في ديالى  .6
 والصابئة وىذا يدل عمى تجانس التركيب السكاني لديالى .

من خالل دراسة المبان التراثية نجد ظيور العديد من العناصر العمارية ضمن  .7
مبانييا ومنيا المحراب الذي يعد اىم العناصر العمارية في المبان الدينية ومن 

 ثمة الدراسة ظير لنا المحراب المجوف والمسطح .خالل ام
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تنوع المبان التي شمميا نطاق الدارسة ما بين دينية ومدنية وترفييو وادراية  .8
 والخدمية .

من العناصر العمارية التي ظيرت في المبان التراثية ىو القبة المزدوجة وىي من  .9
في العمارة العربية األنواع التي عرفت في العمارة ولدينا الكثير من األمثمة 

 اإلسالمية ومنيا امثمة الدراسة 
تمك التي شمميا نطاق الدراسة او ,  ضمت ديالى العديد من القصور الكبيرة  .91

التي لم تدرس وىذا يدل عمى المستوى المعاشي التي كانت تتمتع بو بعض 
 العوائل التي شيدت ىذه القصور . 

ا الدراسة نجد اتباع بنائيا نفس ما يخص النظام التخطيطي لممبان التي شممتي .99
النظم المتبعة في العصور التي سبقت تشيد مبان ديالى منيا ومنيا السوق الذي 
امتاز بوجود ممر وسطي تحيط بو المحالت عمى جانبية , وكذلك بالنسبة لممبان 
األخرى التي ساد فييا التخطيط المتبع في المبان السابقة كالقصر والبيت 

 والسراي . 
ر عناصر أساسية في مبان ديالى ومنيا ) السربوش ( وىو منور في ظيو  .92

سقف المبان يساىم في ادخال الضوء واليواء لمغرف والقاعات , وكذلك وجود 
النوافذ التي توزعت في المباني التي شممتيا الدراسة ومنيا النوافذ الخارجية 

 والداخمية وقد اختمفت ابعادىا تبعا لحاجتيا . 
التسقيف ظير لنا السقف المستوي والمقبب والجمموني  موبألسبالنسبة  .93

 والمائل , وتم التسقيف بالروافد الحديدية مع االجر والجص والحصير والتراب .
عدم وجود سرداب في المبان التي شممتيا الدراسة ولعل السبب في ذلك ىو  .94

 اعتدال المناخ مما جعل الحاجة لو منتفيو .
لعمارية ووظفيا ألغراض زخرفية ومنيا االعمدة المعمار العناصر ا عملاست .95

 والعقود والمقرنصات واالعمدة المندمجة .
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استمد نظام الكنسية في ديالى أصوليا من نظام بناء الكنائس الشرقية , حيث  .96
 اتخذت شكاًل مستطياًل يتجو نحو الشرق . 
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 المصادر والمراجع العربية
 
 القراف الكريـ . - 
األحمد , سامي سعيد , المدخؿ الى تاريخ العراؽ القديـ , كمية اآلداب , جامعة  -1

 . 1, ج 1891بغداد , 
االدريسي , محمد بف محمد بف عبد اهلل بف ادريس الحسني الطالبي المعركؼ  -1

, , عالـ الكتب 1اختراؽ االفاؽ , طنزىة المشتاؽ في , ىػ(  065بالشريؼ )ت: 
 . 1ىػ ,  ج1058بيركت , 

: االستيطاف في سيكؿ ديالى , ترجمةاطراؼ بغداد تاريخ , ادمنز , ركبرت ماؾ  -3
 .  1890صالح احمد العمي كاخركف , المجمع العممي العراقي , 

, مؤسسة القمـ الثقافية ,  1مف عبؽ المرجعية , ط, االديب , محمد طالب  -0
1550 . 

: عبد السالـ  قيؽتيذيب المغة , تح, االزىرم , أبك منصكر محمد بف احمد  -0
 8محمد ىاركف , مطابع سجؿ العرب , القاىرة , ج

مختار الصحاح , , ىػ ( 111االزم , محمد بف ابي بكر بف عبدالقادر)ت:  -6
 . 1880تحقيؽ : محمكد خاطر , مكتبة لبناف , بيركت , 

إسماعيؿ , خالد سالـ , نصكص مسمارية غير منشكرة مف العيد البابمي القديـ  -1
,  اجستير غير منشكرة , كمية اآلدابتمكؿ خطاب , رسالة م منقطو ديالى _
 . 1885جامعة بغداد , 

حمية االكلياء كطبقات , ىػ( 305االصبياني , أبك نعيـ احمد بف عبداهلل )ت: -9
 .1ىػ ,ج1050االصفياء ,  دار الكتاب العربي , بيركت , 

 1891, مجمة سكمر ,  " قصر الخميفة في سامراء"  , األعظمي , خالد خميؿ  -8
 .1_1, ج  39, مج : 
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, ترجمة : سعدم فيضي عبد الرزاؽ ,  1اكيتيايـ , بالد ما بيف النيريف , ط -15
 .1ـ ,ج1891بغداد , 

, مطبعة  1باباف , جماؿ , أصكؿ أسماء المدف كالمكاقع العراقية , ط -11
 . 1, ج 1891األجياؿ , بغداد , 

ظائؼ عمى االثار العربية , مطبعة الباشا , حسف , الفنكف اإلسالمية كالك  -11
 .3, ج 1866البياف العربي , القاىرة , 

, شركة التجارة لمطباعة , العراؽ ,  1باقر , طو , بابؿ الكمدانية , ط  -13
1800  . 

, مقدمة في آداب العراؽ القديـ , دار الحرية ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -10
 . ـ1816لمطباعة , بغداد , 

,  1, مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة , طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -10
 .  1 ,ج 1558دار الكراؽ , بغداد , 

ة ,  كاخركف ,  تاريخ العراؽ القديـ ,مطبعة جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -16
 . 1, ج 1895بغداد ,  بغداد , 

ؽ , رسالة البدرم , منذر عبد المجيد , جغرافية األقميات الدينية في العرا -11
 .1815ماجستير غير منشكرة , كمية االدب _ جامعة بغداد , 

بسيـ , مؤيد كسييؿ , ىادم ك فضمي , جالؿ , الدليؿ اإلدارم لمجميكرية  -19
 1,ج  1985_1898,  الجيكرية العراقية كزارة الحكـ المحمي ,  1العراقية , ط

. 
 بغداد ,,  لعامة بصمو جي , فرج , كنكز المتحؼ العراقي , مديرية االثار ا -18

 . ـ1811  /ق 1381
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          عمرك الياشمي بالكالء البغدادم , محمد بف حبيب بف امية بف  -15
, المحبر , تحقيؽ : ايمزة ليختيف شتيتر , دار االفاؽ الجديدة , ىػ(100)ت: 

 بيركت . 
: سميـ طو  جمة, تر  1916 سنةبكنغياـ , جيمس , رحمتي الى العراؽ  -11

 . 1ـ ,  ج 1869التكريتي , مطبعة اسعد , بغداد , 
ىػ( , فتكح  118البالذرم , ابي العباس احمد بف يحيى بف جابر ) ت :  -11

البمداف , تحقيؽ : عبد اهلل انيس الطباع , دار كمكتبة اليالؿ , بيركت ,   
   . 1, ج1899

_ 1815ية كاالستقالؿ )الحركة الكطنية المبنان بالؿ , بختة , فاطمة عكاشة , -13
 , كمية العمـك االجتماعية كاإلنسانية ـ( , رسالة ماجستير غير منشكرة ,1806

 . ـ 1516جامعة جياللي بكنعامة بخميس مميانة , , 
بف خياط : أبك عمرك خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني العصفرم البصرم  -10

,  1ىػ (, تاريخ خميفة بف خياط , تح: اكـر ضياء العمرم , ط105)ت : 
 . 1ىػ , ج1381مؤسسة الرسالة , بيركت , 

, , الشرؽ األدنى الحضارات المبكرةبكتر , جبز , اكثك ادزارد , اداـ نكشتايف  -10
 .يماف , مطبعة جامعة المكصؿ , المكصؿ ترجمة : عامر سم

بيات , فاضؿ , الدكلة العثمانية في المجاؿ العربي , مركز دراسات الكحدة  -16
 . 1551, بيركت ,  1العربية , ط

, بيت الحكمة ,  1المية , طثكيني , عمي , معجـ عمارة الشعكب اإلس -11
 . 1550, بغداد

, حضارة العراؽ , دار الجادر , كليد , العمارة في عصر فجر السالالت  -19
 .   3,ج 1890الحرية لمطباعة , بغداد , 
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جاسـ , صباح عبكد , "تقرير اكلي عف تنقيبات تؿ عبادة" , مجمة سكمر  ,  -18
 .  1_1, ج 05, مج :   1890

جعفر , زيف العابديف مكسى , الحمامات التراثية في العراؽ , رسالة ماجستير  -35
 ـ. 1880\ق 1016بغداد , غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة 

, اإلسالمية "القباب العربية كتطكرىا خالؿ العصكر " ,  , احمد قاسـ الجمعة -31
 ـ .1898, , بغداد 1بحكث الندكة القكمية االكلى لتاريخ العمـك عند العرب, ج

" ,  1891- 1819بي , طارؽ جكاد , " التنقيب كالصيانة في سامراء ناالج -31
 1_ 1, ج 31, مج : 1891مجمة سكمر , بغداد , 

الككفة  , مطابع دار الجماىير , بغداد ,  ةالجنابي , كاظـ , تخطيط مدين -33
1861 . 

:  ابف الجكزم , جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد )ت -30
المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ , تحقيؽ : محمد عبد ,   ( ـ 1151\ ق081

, دار الكتب العممية , بيركت ,  1عطا , طالقادر عطا ك مصطفى عبد القادر 
 . 11, ج  1881

ابف حبيب , أبك جعفر محمد بف حبيب بف امية بف عمرك الياشمي بالكالء  -30
المنمؽ في اخبار قريش , تحقيؽ : خكرشيد احمد , (  100:  ت البغدادم )
 . 1,ج 1890, عالـ الكتب  , بيركت ,  1فاركؽ ,  ط

عراؽ القرف العشريف , حمدم لمطباعة , حبيب , كاظـ , لمحات مف  -36
 .1893السميمانية , 

حسف , عالء حسيف جاسـ , أساليب صيانو المباني التراثية العراقية لمفترة  -31
ـ ( , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب جامعة  1805-ـ  1955)

 .ـ  1559بغداد , 
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مية  , رسالة حسف , محمد حسف , المقدادية كظائفيا كعالقتيا اإلقمي -39
 .1898بغداد ,  ةماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامع

 1811حسيف , رشيد عمي الحاج , الخالص مف تاريخ الخالص , بغداد ,  -38
دراسة تاريخية , أطركحة   1869_1809لكاء ديالى  حسيف , سعد محمد , -05

 . 1510دكتكراه  غير منشكرة , جامعة بغداد _ كمية التربية ابف رشد ,  
, مطبعة العرفاف ,  1الحسيني , عبد الرزاؽ , تاريخ الكزارات العراقية  , ط -01

 . 1, ج 1803صيدا , 
في حاضرىـ كماضييـ , مطبعة  , الصابيكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -01

 .   1863العرافاف , صيدا , لبناف , 
, مطبعة العرفاف ,  3, العراؽ قديما كحديثا , طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -03

 .  1809صيدا , 
, "االخيضر التحرم كالصيانة كرفع االنقاض الحسيني , محمد باقر  -00

,  1_1" , مجمة سكمر , ج1863 – 1861لممكسميف الثالث كالرابع 
 .11,1866:مج

,  مكتبة  1الحصيف , احمد بف عبد العزيز, المندائيكف مسممكف اـ كفار , ط -00
 . 1511االيماف لمطباعة كالنشر ,  

,  دار  1ألدياف , طحماية , محمد عمي , ابف حـز كمنيجو في دراسة ا -06
 . 1893المعارؼ , القاىرة , 

حمزة , حسيف عمي , تقرير نيائي عف نتائج تنقيبات المكسـ الثاني لجامعة  -01
, تقرير غير منشكر قسـ  1818_6_15المكصؿ في حكض حمريف تؿ حالكة 

 . التكثيؽ العممي , الييئة العامة لألثار كالتراث
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ير في الخط الككفي حتى منتصؼ القرف حمزة , حمزة حمكد , التكريؽ كالتزى -09
الخامس اليجرم , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب  , جامعة بغداد , 

1891  . 
ية في العراؽ , , النكافذ في العمارة العباسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -08

 . 1885أطركحة  دكتكراه غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 
ق  616الحمكم , شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي )ت:  -05
 . 1, ج 1880, دار صادر , بيركت ,  1( , معجـ البمداف ,  طـ1139 \
ضارة العراؽ , بغداد , حميد , عبد العزيز , " الزخارؼ المعمارية "  , ح -01

 .  8, ج  1890
, العبيدم , صالح حسيف , الفنكف العربية  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -01

 اإلسالمية , كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي . 
ىػ ( , 855الحميرم , أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ )ت: -03

الركض المعطار في خبر األقطار ,  تحقيؽ : احساف عباس , مؤسسة ناصر 
 .  1895لمثقافة , بيركت , 

الحيالي , فيحاء مكلد عمي , الكاح فخارية مف مكاقع حكض حمريف مف  -00
ية ( , رسالة ماجستير غير منشكرة , العصر البابمي القديـ )دراسة فنية حضار 

 . 1556جامعة بغداد , كمية اآلداب , 
حيدر , كامؿ محمد , المقرنص في العمارة العباسية في العراؽ , أطركحة  -00

 .1885دكتكراه غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 
الخالدم , منذر عمي طو , محمد عبكد محمد االعرجي , "تغير التكاءات  -06

رل نير ديالى بيف زاغنيو كبعقكبة العكامؿ المكثة في تطكر مجرل النير مج
ى , كمية التربية , جامعة دراسة مقارنة في الجغرافية الطبيعية" , مجمة ديال

 .61,  ع :  1510, ديالى
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الخالدم , ىدية جكاف العيداف , تخطيط مدينة البصرة في القرف األكؿ  -01
 .1511, النجؼ االشرؼ ,  1اليجرم , ط

الخشالي , عالكم عبد الرزاؽ , لمحات مف تاريخ بعقكبا القديـ , مطبعة  -09
 . 1895اسعد, بغداد , 

ىػ _ 105مصطفى , البيت العراقي في العصر اإلسالمي  فريالخضير ,  -08
 . 1811ـ , رسالو ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد ,  118

ت :  بف إبراىيـ بف الخطاب )الخطابي ,  أبك سميماف حمد بف محمد  -65
( , غريب الحديث , تحقيؽ : عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم , ـ889/  ىػ399

 .  3, ج  1891اخراج احاديثو  : عبد القيـك عبد رب النبي , دار الفكر , 
الخطاط , محمد طاىر بف عبد القادر الكردم المكي , تاريخ الخط العربي  -61

  .ـ 1838 \ىػ 1390, مصر ,  , مكتبة اليالؿ 1كآدابو , ط
خمؼ , إبراىيـ حسيف , البيت التراثي في مدينو سامراء , مجمة الممكية , كمية االثار ,  -61

 1510,  1جامعة سامراء ع : 
داكد , فاضؿ مظمكـ , "مجمكعة تمكؿ الخبارم في الطرؼ الشرقي مف  -63

 .1_1, ج 30, مج :  1818الحكض" , مجمة سكمر,  , 
الدباغ , تقي , الكطف العربي في العصكر الحجرية , دار الشؤكف الثقافية  -60

 . 1899العامة , بغداد , 
, رية كالفنية في العمارة التراثيةحميد , محمد , المصطمحات العما ,  الدراجي -60

 . 1513,  دار الشؤف الثقافية العامة , بغداد ,   1ط
 ,رية كالفنية في العمارة التراثيةالمصطمحات العماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -66

  1511, دار الشؤكف الثقافية العامة , بغداد ,  1ط
,  1بغداد , ط ة, مظاىر العمارة التراثية في مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -61

 . 1513دار الشؤكف الثقافية العامة , , بغداد , 
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البيت العراقي في العصر العثماني " عناصره الدراجي , حميد محمد حسف ,  -69
 . 1, ج  1559العمارية كالزخرفية " , بغداد , 

, مجمة  "الشناشيؿ طراز عمارم عربي اصيؿ", ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -68
 1899, دار الشؤكف الثقافية , بغداد , 11 سنةافاؽ عربية , ال

راثية في محافظة ديالى , المباني التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -15
 . 1510, دار الكتب كالكثائؽ , بغداد , كخصكصيتيا

الدراجي , سعدم إبراىيـ إسماعيؿ , خانات بغداد في العصر العثماني ,  -11
 .1880أطركحة دكتكراه  غير منشكرة , 

دفتر, محمد ىادم , عبداهلل حسف , العراؽ الشمالي , مطبعة النيار ,  ال -11
 .1800بغداد , 

الدليمي , طو ىاشـ , مف تاريخ بعقكبا كما حكليا , المطبعة المركزية جامعة  -13
 . 1513ديالى , 

, مطبعة شفيؽ , 3بنائية , طالدكاؼ  , يكسؼ, أنشاء المباني كالمكاد ال -10
 .1868, بغداد

, 1عربية , طىػ (, تكممة المعاجـ ال 1355رت  بيتز اف ) ت : دكزم , رينيا -10
ترجمة  : محمد سميـ النعيمي , جماؿ الخياط , كزارة الثقافة كاالعالـ , العراؽ , 

 . 1, ج 1818
الذىبي :  شمس الديف أبك عبداهلل  محمد بف احمد بف عثماف بف    -16

حمد السعيد بف ىػ( , العبر في خبر مف غبر , تحقيؽ : م 109قايماز)ت:
  . 1بسيكني زغمكؿ , دار الكتب العممية , بيركت , ج

 .1893الرازم, محمد بف ابي بكر عبد القادر: مختار الصحاح, ككيت,  -11
راىي , نبيؿ عبد الحسسيف , االديرة كالكنائس المسحية في مممكة الحيرة في  -19

 \ضكء المصادر التاريخية كالتنقيبات االثرية حتى نياية القرف الثاني اليجرم 
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بغداد ,  ةالثامف الميالدم , أطركحة دكتكراه غير منشكرة , كمية اآلداب , جامع
1516 . 

, المشربيات  " الشناشيؿ " في العمارة السكنية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -18
ـ ,  1811_ 1030 \ق  1336_ 801في العراؽ خالؿ الحكـ العثماني  

 -ق 1011اب , جامعة بغداد , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلد
 . ـ1556

الربيعي , ختاـ ميدم عبد األمير , الطبؽ النجمي في الفنكف العربية  -95
ـ , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية  1109 \ىػ  606 سنةاإلسالمية الى 
 .   1511بغداد ,  ةاآلداب , جامع

مطبعة  الرجيبي , احمد الحسيني , تاريخ بعقكبا في العيد العثماني , -91
 .1, ج  1811المعارؼ , بغداد , 

رزؽ , عاصـ محمد ,  معجـ مصطمحات العمارية اإلسالمية كالفنكف ,  -91
 .  1556مكتبة مدبكلي , القاىرة , 

زرؽ اهلل , يكسؼ , دراسة معمارية كفنية لألنكاع النمكذجية مف المساكف  -93
داب , جامعة الركمانية في ثامكجادم , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآل

 . 1553 بغداد , 
االعالؽ , ( ـ851\ىػ 185ابف رستة , أبك عمي احمد بف عمر ) ت:  -90

 .  ـ 1800النفسية , تحقيؽ : دم غكية , مطبعة ليدف , لندف , 
, مج: 1891مجمة سكمر ,  رشيد , فكزم , "نص ممكي مف تؿ حداد" , -90

 . 1-1, ج31
الرفاعي ,عبد الباسط مصطفى مجيد , "مف جكانب الحياة االقتصادية لبغداد  -96

 .9, مج :35, ع 1513اثناء سيطرة المغكؿ االيمخانيف" , مجمة سر مف رأل, 
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رميض , صباح ميدم , ديالى ) سيرة اعالـ ...  كمسيرة احداث ( , جعفر  -91
 . 1515العصامي لمطباعة , 

,  30, مج :  1818الراكم , ناظر , "تنقيبات تؿ الزاكية" , مجمة سكمر ,  -99
 .   1_1ج
ىػ( , تقريرات اية اهلل المجدد الشيرازم , 1185الركزدرم , عمي ) ت :  -98

 . مؤسسة اؿ البيت عمييـ السالـ ألحياء التراث 
ىػ(  , تاج 1150الزبيدم , محب الديف أبك الفيض محمد مرتضى )ت :  -85

 .3مف جكاىر القامكس , دار مكتبة الحياة , بيركت , مج العركس 
ىػ( , الفائؽ في 039الزمخشرم , أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد )ت:  -81

: عمي محمد البجاكم  , محمد أبك الفضؿ  قيؽغريب الحديث كاألثر , تح
 .1, دار المعرفة ,  لبناف , ج 1إبراىيـ , ط

االقتصادية لمممكة اشنكنا في العصر  الزيدم , نعيـ عكدة صفر , الحياة -81
البابمي القديـ , أطركحة دكتكراه  غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 

1510 . 
السبياف , ميدم نكرم عبيد , جماليات االشكاؿ الزخرفية في الخزؼ العراقي  -83

, ة الفنكف الجميمة , جامعة البصرةالمعاصر , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمي
 ـ.  1515ق_1031

السعدم , اياد كاظـ داكد , تاريخ مممكة اشنكنا في ضكء تنقيبات منطقة  -80
ديالى كحمريف , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب  , جامعة بغداد , 

1551 . 
السعدم , عناف عبد اهلل حمدم , القناطر كالجسكر في العراؽ في ضكء  -80

, عة بغدادغير منشكرة , كمية اآلداب , جام دراسة قنطرة حربى , رسالة ماجستير
1885. 
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,  النشر التابعة لمكنسية األسقفيةسعيد , حبيب , ادياف العالـ , دار التأليؼ ك  -86
 .القاىرة 

العمارة مف عصر فجر السالالت الى نياية العصر البابمي "  سعيد , مؤيد ,  -81
 . 3, ج  1890, حضارة العراؽ , دار الحرية لمطباعة ,  " الحديث

, ج  1, مج :  1800, مجمة سكمر ,   "حفريات تؿ حسكنو"سفر , فؤاد ,  -89
1_1 . 
سمماف , محمد عصفكر , حركة اإلصالح في الدكلة العثمانية كاثرىا في  -88

تكراه  غير منشكرة , جامعة , أطركحة دك 1859_ 1938المشرؽ العربي 
 1550مية اآلداب , , كبغداد

 1198ىػ _ 1169, العراؽ في عيد مدحت باشا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -155
 .1515ـ , مطبعة جعفر العصامي , بغداد , 1911ىػ_ 1968ـ  
لبيت العراقي القديـ في عصكر ما قبؿ سميماف , مكفؽ جرجيس , عمارة ا -151

ىػ 1386التاريخ , رسالة ماجستير غير منشكرة , جامعة بغداد , كمية اآلداب , 
 . ـ 1816 \
, , دار النفائس , بيركت1دياف ,طالسحمراني , اسعد , البياف في مقارنة األ  -151

1551 . 
الحتك  سكرنياكف , ديترش , "تنقيبات جمعية الشرؽ األلمانية في تؿ احمد -153

 . 1_1, ج 05, مج :  1890" , مجمة سكمر , 1819-1818
, لرافديف بيف السامييف كالسكمرييف, دار الرشيدسكسة , احمد , حضارة كادم ا -150

 . 1895بغداد , 
الحكـ , (  ـ 1566 \ىػ  009ت : ) ابف سيدة , أبك الحسف عمي إسماعيؿ -150

: مراد كماؿ , مطبعة البابي الحمبي  قيؽ,  تح 1ط كالمحيط األعظـ في المغة ,
  . 6ـ , ج1811\ىػ1381كأكالده , مصر 
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المخصص , السفر الخامس , المطبعة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ,   -156
 ق. 1319االميرية الكبرل , بكالؽ , مصر , 

,  مكتبة  1الشافعي , عبد العزيز بف صالح المحمكد , عكدة الصفكيف , ط -151
 . 1551االماـ البخارم , اإلسماعيمية , مصر , 

شافعي  , فريد , العمارة العربية اإلسالمية ماضييا كحاضرىا كمستقبميا ,  -159
 .1891عمادة الشؤف لممكتبات , جامعة الممؾ سعكد  , الرياض ,  

العمارة العربية في مصر اإلسالمية _ عصر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ,  -158
 .    1815ة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر , ئالكالة , اليي

معاصر لبالد الرافديف شاكر , محمكد , التاريخ اإلسالمي التاريخ ال -115
, المكتب اإلسالمي , بيركت ,  1ـ , ط1881_  1810ىػ    1011_1301
1881 . 

شريؼ , احمد , المكقع الجغرافي لمعراؽ كاثره في تاريخو العاـ حتى الفتح  -111
 .1اإلسالمي , مطبعة شفيؽ ,  بغداد , ج

, الحضر ) كصؼ كتحميؿ (  ةالشمس , ماجد عبداهلل , العمارة في مدين -111
 . 1860رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 

, مجمة التراث  "فف العمارة في تؿ الرماحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  , "  -113
 .11ـ , ع : 1811,  9:  سنةالشعبي , ال

التسقيؼ القديمة في محافظة مف أساليب , "ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -110
, ندكة دكر المكصؿ في التراث العممي , مركز احياء التراث العممي  "نينكل

 ـ. 1885المكصؿ , مطابع التعميـ العالي   , 
عمارة العراؽ في العصريف الحجرم كالحديث  .الشيخ , عادؿ عبد اهلل  -110

كمية كالحجرم المعدني حتى نياية طكر العبيد , أطركحة دكتكراه غير منشكرة , 
 .1880جامعة بغداد , اآلداب , 
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, ليمى محمكد, المػػدارس المستقمػػة القائمػػػة في المكصؿ مف العصر  صالح -116
رسالة ماجستير غير منشكرة  , كمية اآلداب ,  ـ(,1819ىػ/1336اني )العثم

 .1513جامعة بغداد, 
الصالحي , اكـر زينؿ  , سكاف لكاء ديالى , رسالة ماجستير غير منشكرة ,  -111

 . 1869جامعة بغداد , كمية التربية , 
البيئة الطبيعية  الصبيحاكم , حيدر فرحاف حسيف , المعالجات التخطيطية كالعمارية الثر -119

ـ , أطركحة دكتكراة غير 1109/ىػ606في المدينة العربية اإلسالمية في العراؽ حتى سنو 
 .1510منشكرة , كمية االداب , جامعة بغداد ,

صفي الديف , عبد المؤمف بف عبد الحؽ ابف شمائؿ القطبعي البغدادم  -118
,  1كالبقاع , ط( ,  مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة  138الحنبمي ) ت : 

 .1ىػ , ج 1011دار الجيؿ , بيركت , 
الطائي , رنا كليد فتحي , نصكص اقتصادية غير منشكرة مف العصر  -115

االكدم القديـ , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية االثار , جامعة المكصؿ , 
1513 . 

الطائي , صادؽ شييد , سحر الفضة .. سر الماء دراسة انثربكلكجية لطائفة  -111
 . 1511لصابئة في العراؽ , دار الكتب كالكثائؽ القكمية , مصر , ا
ـ ( ,  تاريخ  813 \ق  315الطبرم , ابي جعفر محمد بف جرير  ) ت :  -111

, دار المعارؼ ,  1الرسؿ كالممكؾ ,  تحقيؽ : ابي الفضؿ محمد بف إبراىيـ , ط
 .  1, ج 1869مصر, 

 .  1819ألمانة  , مصر ,  طرطكر , شعباف , الدكلة الجالئرية , مطبعة ا -113
طقكش , محمد سييؿ , تاريخ الخمفاء الراشديف الفتكحات كاإلنجازات  -110

 .   1553, دار النفائس ,  1السياسية , ط
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 -حمكؿ تصميمية في البيكت المكصمية التراثية",  الطيب, عبداهلل يكسؼ -110
, 16مج, مجمة ىندسة الرافديف, المكصؿ , "تجربة تطبيقية في بناء بيت تراثي

 .1559, 10ع
ظاىر , عشتار سمير , دراسة نصكص مسمارية غير منشكرة مف عصر  -116

ؽ. ـ( , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية  1550- 1111اكر الثالثة )
 . 1551اآلداب , جامعة بغداد , 

, 1890,  حضارة العراؽ , بغداد ,  العابد , صالح محمد , "النظاـ اإلدارم" -111
 . 15ج
يف عمي حمزة , "تؿ المقدادية كأىميتو الحضارية" , مجمة العامرم , حس -119

 .  1_1, ج 05ـ, مج : 1890سكمر , 
 \ىػ   1111_ 850العاني , عالء الديف احمد , مآذف مدينة السالـ   -118

, كرة , كمية اآلداب , جامعة بغدادـ , رسالة ماجستير غير منش1951_  1089
1881  . 

عباس , يسرل خضير , األسس الفنية لبنية التصميـ الزخرفي , رسالة  -135
 .  1551ماجستير غير منشكرة , كمية الفنكف الجميمة , جامعة بغداد , 

عبد , رياـ حسيف , العقكد الصماء المستكية في العمارة العربية اإلسالمية  -131
, داباجستير غير منشكرة , كمية اآل, رسالة مـ 1109\ىػ  606 سنةحتى 

 .  1511جامعة بغداد , 
ابف عبد حكـ , أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبداهلل بف عبد الحكـ المصرم  -131

 . 1ىػ , ج 1010فتكح مصر كالمغرب ,  مكتبة الثقافة الدينية , , (  101)ت: 
ـ , مكتبة  1819ىػ_1109عبد اهلل , ايناس سعدم , تاريخ العراؽ الحديث  -133

 .1510, بغداد ,  1عدناف , ط
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الرسكؿ , سممية  , المباني التراثية في  بغداد  , اليية العامة لألثار عبد  -130
 .1891كالتراث  , بغداد , 

, , مجمة آداب الرافديف  "األصكؿ العربية لمفنكف الفارسية", نجـ عبك , عادؿ  -130
 . 1891,  10جامعة المكصؿ , ع : 

, القباب العباسية في العراؽ , رسالة ماجستير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -136
 .1861بغداد ,  ةغير منشكرة , كمية اآلداب , جامع

المكصؿ خالؿ العبك , محمد خضر محمكد , العمارة السكنية في مدينة  -131
القرف الثامف عشر التاسع عشر في العيد العثماني ,  أطركحة دكتكراه غير 

 1510منشكرة , كمية االثار , جامعة المكصؿ ,  
عبيد , كفاء كامؿ , تخطيط كعمارة البيكت التراثية في كربالء المقدسة ,  -139

 . 1510رسالو ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 
عزاكم , خضير عباس , ىذا ىك لكاء ديالى , مطبعة شفيؽ , بغداد , ال -138

1815 . 
العزاكم , عباس , تاريخ العراؽ بيف احتالليف  العيد العثماني األخير  ,  -105

 . 9الدار العربية لممكسكعات , مج : 
العزاكم , عبد الستار جبار , العقكد كاألقبية في العصكر اإلسالمية , رسالة  -101

 .ـ 1868,  كمية اآلداب , جامعة بغدادمنشكرة , ماجستير غير 
ىػ( ,  المسالؾ كالممالؾ اك  395العزيزم , الحسف بف احمد الميمي ) ت:  -101

 .الكتاب العزيزم , جمع كتعميؽ : تيسير خمؼ 
ـ (  , التمخيص في معرفة  1550 \ىػ 380أبك ىالؿ ) ت :  العسكرم , -103

 .   1ـ , ج1868اسماء االشياء , عني بتحقيقو عزة حسف, دمشؽ , 
افاؽ مجمة ,  "االعماؿ الجصية في حكض شماؿ الفرات"العطية , زىير ,  -100

 . 3, ع  1810عربية ,  
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, رسالة  داخؿ مجيكؿ مسنسؿ , مداخؿ الدكر كالقصكر في العراؽ العفارم , -100
 . 1891داد , غب ةماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامع

سط كالعالـ القديـ , دار عالـ , نعمت إسماعيؿ ,  فنكف الشرؽ األك  -106
 .  1810, مصر , المعارؼ

عمي , بساـ ابراىيـ , الفناء الكسطي المكشكؼ في العمارة العراقية في  -101
ـ( , رسالة 105/1190 -ىػ 131/606العصر العباسي )نماذج مختارة( )

ماجستير غير منشكرة , جامعة اليرمكؾ , معيد االثار كاألنثركبكلكجيا , قسـ 
 . 1555االثار , 

العمي : صالح احمد , مدينة الحيرة  دراسة طبكغرافية مستندة عمى المصادر  -109
  1861األدبية , مجمة كمية اآلداب , جامعة بغداد , 

ك سعكد الثاني المكسـ األكؿ استعراض عمي , عبد الرحمف محمد , "تؿ أب -108
 .1_1, ج 30, مج :  1818نتائج التنقيب في ىذا المكقع" , مجمة سكمر , 

عمي , فاركؽ محمد , االستحكامات الدفاعية في تخطيط المدف كالعمارة  -105
العربية اإلسالمية في العراؽ حتى نياية العصر العباسي , أطركحة دكتكراه غير 

 .  ـ1556اآلداب , جامعة بغداد , منشكرة , كمية 
عميكم , نائؿ حنكف , تمكؿ : برداف . السيب . حداد , مجمة سكمر ,  -101

 . 1_1, ج 05, مج : 1890
, 1,  ط  ىػ( , معجـ المغة العربية المعاصرة1010عمر , احمد مختار)ت:  -101

 .1:  ج,  1559عالـ الكتب , القاىرة , 
العمراف , فرائد جاسـ محمد , فخار عصر العبيد مف تؿ عياش في حكض  -103

سد حمريف , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 
1551 . 
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العنبكي , قحطاف حميد كاظـ , ديالى في سنكات الحرب العالمية األكلى  -100
 . 16,ع :  1556دراسة تاريخية , مجمة الفتح , 

ر حسيف عمي  , لكاء ديالى دراسة في أكضاعو اإلدارية العنزم , عما -100
, رسالة ماجستير غير منشكرة ,  1809_1831كاالجتماعية كاالقتصادية 

 .1511جامعة بغداد , كمية التربية ابف رشد , 
أبك غضة , زكي عمي السيد ,  الزكاج كالطالؽ كالتعدد بيف األدياف كالقكانيف  -106

 . 1510, د . ـ , 1كدعاة التحرر , ط
 
, المطبعة العربية ,  1غالب , عبد الرحيـ , مكسكعة العمارة اإلسالمية , ط -101

 . 1899بيركت , 
محمكد معكد ,  ديالى مدينة البرتقاؿ كالرجاؿ , اصدار مجمس  الغزم , -109

 . 11محافظة ديالى , , ص 
,  1غنيمة , يكسؼ رزؽ اهلل , نزىة المشتاؽ في تاريخ ييكد العراؽ , ط -108

 . 1830المكتبة الفرات , بغداد  , 
فخرم , احمد , دارسات في تاريخ الشرؽ القديـ مصر كالعراؽ _ سكريا _  -165

, مطبعة االنجمك المصرية  ,  1اليمف _ايراف مختارات مف الكثائؽ التاريخية , ط
 .  1863القاىرة ,  

الفراجي , سمماف حسيف محمكد , تخطيط كعمارة المشيد الكاظمي حتى  -161
ـ  , أطركحة دكتكراه غير منشكرة , 1819 \ىػ 1331نياية العصر العثماني 

 .  1516 \ىػ 1031كمية اآلداب , 
 سنة, الحنايا الصماء في العمارة اإلسالمية حتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -161

كرة , كمية اآلداب , جامعة ىػ , رسالة ماجستير غير منش 1109ىػ _606
 . 1511\ىػ 1033, بغداد
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: ,  تحقيؽ  1ـ( , العيف , ط181\ىػ110الفراىيدم , الخميؿ بف احمد ) ت  -163
براىيـ السامرائي , دار   . 1, ج 1058اليجرة , ايراف , ميدم المخزكمي كا 

ىػ ( , المعرفة  111الفسكم , يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي ) ت :  -160
, مؤسسة الرسالة , بيركت ,  1كالتاريخ , تحقيؽ : اكـر ضياء العمرم ,  ط

 . 3,  ج 1891
,  1861فكرم , احمد , مساجد القاىرة كمدارسيا , دار المعارؼ , القاىرة ,  -160

 . 30المدخؿ ص 
ىػ  360ابف الفقيو , أبك عبد اهلل احمد بف محمد بف إسحاؽ اليمذاني ) ت :  -166
 1886, عالـ الكتب , بيركت ,  1البمداف ,  تحقيؽ : يكسؼ اليادم ,   ط, ( 
. 
_ التنقيبات في تؿ الكبة تمكؿ صنكر تمكؿ 6فكجي , ىيدك , تقارير حمريف _ -161

 . 1891, حميدات , ىكريشما الياباف  دايغاكك_ ليتريكس 
, "تؿ كبة تقرير اكلي عف تنقيبات البعثة االثارية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -169

 . 1_1, ج 05, مج :  1818اليابانية في حكض سد حمريف" , مجمة سكمر , 
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AAbbssttrraacctt  

          TThhee  PPrroovviinnccee  ooff  DDiiyyaallaa  hhaass  aa  lloonngg  hhiissttoorryy  aanndd  iittss  llaanndd  hhaass  bbeeeenn  

iinnhhaabbiitteedd  ssiinnccee  tthhee  NNeeoolliitthhiicc  eerraa,,    iitt  wwaass  ccaappttuurreedd  bbyy  MMuusslliimmss  eeaarrllyy      aatt  

tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sspprreeaadd  ooff  IIssllaamm  aatt  tthhee  rreeiiggnn  ooff  CCaalliipphh  OOmmaarr  IIbbnn  AAll--

KKhhaattttaabb  ..IInn  tthhee  llaattee  OOttttoommaann  aanndd  rrooyyaall  eerraa,,  oouurr  aanncceessttoorrss  wwee  iinnhheerriitteedd  iinn  

tthhiiss  aarreeaa  aa  bbeeaauuttiiffuull  aarrcchhiitteeccttuurree  hheerriittaaggee..  TThhee  ssttuuddyy  hhaass  ttaacckklleedd  wwhhaatt  hhaass  

rreemmaaiinneedd  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn..  

TThhee  rreeaassoonn  ffoorr  cchhoooossiinngg  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  ssttuuddyy  iiss  ttoo  ssttuuddyy  

tthhee  hheerriittaaggee  ooff  bbuuiillddiinnggss  iinn  DDiiyyaallaa  pprroovviinnccee..  TThhee  tthheessiiss  bbaassiiccaallllyy  wwaass  

bbaasseedd  oonn  ffiieelldd  wwoorrkk  ..IItt  iinncclluuddeedd  tthhrreeee  cchhaapptteerrss..  

  TThhee  ffiirrsstt  cchhaapptteerr  iinncclluuddeess  tthhrreeee  ttooppiiccss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  llooccaattiioonn,,  tthhee  nnaammee  

aanndd  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  rreeggiioonn  bbeeffoorree  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  IIssllaamm  uunnttiill  11995588..  

TThhee  ssttuuddyy  aallssoo  ddeeaalltt  wwiitthh  aallll  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ddiissttrriiccttss          tthhaatt  aarree  iinncclluuddeedd  

iinn  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhee  ssttuuddyy..  IItt  aallssoo  ssttuuddiieedd  tthhee  ssoocciiaall  lliiffee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnoorraattee..  

TThhee  sseeccoonndd  cchhaapptteerr  wwaass  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ffoouurr  sseeccttiioonnss  iinn  wwhhiicchh  rreelliiggiioouuss  

bbuuiillddiinnggss  ssuucchh  aass  HHuussaayynniiyyyyaa  HHaajj  AAllii,,  MMaajjiidd  BBeeyygg  MMoossqquuee,,  tthhee  CChhuurrcchh  

ooff  tthhee  AAnnnnuunncciiaattiioonn,,  cciivviill  bbuuiillddiinnggss  ssuucchh  aass  AAll  JJaaff  PPaallaaccee  aanndd  FFaarriiddaahh  

HHoouussee,,  aass  wweellll  aass  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbuuiillddiinnggss  ssuucchh  aass  tthhee  AAll  SSaarraaii  BBuuiillddiinngg,,  

tthhee  CCoouurrtt  aanndd  tthhee  PPoosstt  ooffffiiccee  ,,sseerrvviiccee  bbuuiillddiinnggss  lliikkee  SSuuqq  HHaawwaaddeerr,,  

eenntteerrttaaiinnmmeenntt  bbuuiillddiinnggss  lliikkee  QQaarraa  ttaabbaa  aanndd  HHwwaaddeerrss  ccooffffeeee  hhoouusseess  aanndd  

tthhee  cciinneemmaa  bbuuiillddiinngg  iinn  KKhhaannaaqqiinn  wweerree  aallssoo  ccoovveerreedd..    

          TThhee  ssttuuddyy  wwaass  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhrreeee  sseeccttiioonnss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  ppllaannnniinngg,,  

aarrcchhiitteeccttuurraall  aanndd  ddeeccoorraattiivvee  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  bbuuiillddiinnggss..  FFiinnaallllyy,,  tthhee  

lleetttteerr  wwaass  eennddeedd  wwiitthh  ccoonncclluussiioonnss  aanndd  AArraabb  aanndd  ffoorreeiiggnn  ssoouurrcceess..  
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RReeppuubblliicc  ooff  IIrraaqq  

MMiinniissttrryy  ooff  HHiigghheerr    

EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennttiiffiicc  RReesseeaarrcchh    

UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBaagghhddaadd    

CCoolllleeggee  ooff  AArrttss    

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AArrcchhaaeeoollooggyy  

  

  

HHeerriittaaggee  BBuuiillddiinnggss  iinn  tthhee  

GGoovveerrnnoorraattee  ooff  DDyyaallaa    

((ppllaannnniinngg  aanndd  aarrcchhiitteeccttuurree))  

  
AA  DDIISSSSEERRTTAATTIIOONN  

SSUUBBMMIITTTTEEDD  TTOO  TTHHEE  CCOOUUNNCCIILL  OOFF                                                                                        

TTHHEE  CCOOLLLLEEGGEE  OOFF  AARRTTSS,,  TTHHEE  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  OOFF  

BBAAGGHHDDAADD,,  IINN  PPAARRTTIIAALL  FFUULLFFIILLLLMMEENNTT  OOFF  TTHHEE  

RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  FFOORR  TTHHEE  DDEEGGRREEEE  OOFF  MMAASSTTEERR  

OOFF  AARRTTSS  IINN  IISSLLAAMMIICC  AARRCCHHEEOOLLOOGGYY  

                  

                BByy  

AAhhmmeedd  HHaattaamm  AAllwwaann  AAll  EEmmaarraahh  

  SSuuppeerrvviisseedd  bbyy  

PPrrooff..  RRaaffaahh  JJaassiimm  AAll  SSaammaarraaeeee  

PPhhDD  
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