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 املستخلص

تعنى ىذه الورقة بالتصاميـ األساسية التي تخص العمارة العراقية في مختمف  
العصور، وتعالج جانبًا مف تقنيات البناء. وذلؾ مف خالؿ دراسة بعض األمثمة الميمة التي 
تعكس التقدـ الكبير الذؼ شيدتو المدف ومنشآتيا في وسط العراؽ وجنوبو. والتي راعت كفأءة 

 نيار مع وجوب الحماية كما راعت خصوصية البيئة والمناخ. الموقع عمى ضفاؼ األ
ولـ تكف التنقيبات وحدىا مصدرًا لمعرفة طبيعة التصاميـ األساسية في العمارة العراقية  

القديمة وتخطيط المدف والمعسكرات فحسب، بل تعداىا إلى المنحوتات، السيما تمؾ التي 
غمف الجدراف الداخمية لمقصور والمعابد، إذ خمصت إلينا مف العصر األشورؼ والتي كانت ت

ُتعد مف أىـ الدالئل التي تعكس الخبرات في ىذا المجاؿ. ومعظـ تخطيطيا بيضوؼ أو دائرؼ 
 بوصفو األجدػ مف الناحية األقتصادية واألفضل مف الناحية الدفاعية. 

ا في موضوع ولعل ليذه الدراسة أىميتيا بوصفيا تبحث في أمثمة مغمورة، لـ ُتجمع سابق
واحد أو توثق بدراسة عممية جادة عمى الرغـ مف أىميتيا التاريخية والحضارية، لذلؾ انصب 
ىدؼ البحث عمى إبراز الجوانب التخطيطية والفنية بقصد التوصل الى معرفة الخطوات التي 
تسبق البناء مف رسوـ وعالمات عمى األرض. وأبراز ما تحممو تمؾ التصاميـ مف قيـ فنية 

عناصر تخطيطية وعمارية تفصح عف طبيعة البناء وأساليبو. ومف أىميا االبنية المجسمة و 
 بمصغرات مصممة وفق نسب مثالية ومنفذة بالحجر أو الفخار.
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Abstract 

 This paper deals with the basic designs of Iraqi architecture in 
different ages, and address side of the building techniques. Through 
studying some important examples which reflect the great progress 
witnessed by cities and their facilities in central and southern of Iraq. 
Which took into account the efficiency of the site on the banks of the 
rivers, with the needs for protection and took into account the privacy 
of the environment and climate. The excavations were not only a 
source of knowing the nature of the basic designs in the old Iraqi 
architecture and the planning of cities and camps, but it had 
sculptured, especially those that came to us from the Assyrian era, 
which was encircling the interior walls of palaces and temples, which 
is considered one of the most important evidences that reflect the 
experience in this area, and most of its planning is oval or circular as 
economically feasible and better defensive. 

 
 أمثلة من األبنية وتصاميمها في اآلثار العراقية :

مف الطبيعي أف تعكس العناصر التخطيطية في المدينة جانبًا مف المعطيات  
رية التي أفرزتيا مسيرة الصراع الطويل بيف االنساف العراقي وبيئتة، وأسيمت في بمورة الحضا

تحسيف قدرتيا عمى أداء ميماتيا الوظيفية بوصفيا مستقرات بشرية عكست في بعض جوانبيا 
 االفكار التخطيطية التي تبنتيا القرية الزراعية أثناء مراحميا التطويرية.

تمؾ القرػ يتألف مف عناصر تخطيطية تتمثل بالمنطقة لقد أصبح الييكل العاـ ل 
المركزية التي تضـ المعبد بوصفة ما يسيـ في تنظيـ الحياة الروحية واألجتماعية واألقتصادية 
كما ىو الحاؿ في أور وأريدو وألوركاء. تمييا المنطقة السكنية التي بدأت بيوتيا تتشكل 

مة الحقة اآلجر. تتخمميا شبكة مف الطرؽ الفرعية بالقصب ثـ البناء بالطيف والمبف، وفي مرح
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والرئيسة مرتبطة بساحات كانت مخصصة لمتبادؿ التجارؼ ثـ أصبحت فيما بعد أسواقًا لتبادؿ 
المنتجات. وىناؾ منطقة المخازف التي تقاـ بقرب المعابد النيا أجنحة مخصصة لحفع ما 

مف العناصر التخطيطية الميمة يقدـ لإللو مف نذور. وفي تطور الحق أصبحت األسوار 
السيما عندما تحولت العديد مف القرػ الزراعية إلى مدف كبيرة واصبح لبعضيا موانئ عمى 

 ضفاؼ األنيار.
اف تطور الفكر التخطيطي يظير في المدف العراقية وال سيما الواقعة في الجنوب  

أختيار الموقع في أماكف والتي بمغت في تخطيطيا مستوػ عاؿ مف النضج. إذ راعت كفاءة 
آمنة وقريبة مف األنيار. كما راعت الخصائص البيئية والمناخية، فجاءت عبر مراحميا 

(. ٔ -التجريبية تمبي طموح االنساف وتحقق غايتو وتوفر لو الحماية والخصوصية )الشكل 
ذ الشكل كل ذلؾ أسيـ في إختفاء الشكل غير المنتظـ لمقرػ والمدف العراقية تدريجيًا. وأخ

الدائرؼ يسود كتعبير عف التآلف االجتماعي واالقتصادؼ والعمراني، فضال عف ذلؾ أدرؾ 
الناس كفاءة الشكل الدائرؼ في السيطرة وحماية القرػ منذ العصر السومرؼ. ال سيما إف 
األسوار لـ تعرؼ في المراحل األولى فسارت معظـ القرػ عمى ىذا المبدأ األمر الذؼ ميد 

. (1)تكوف مدنًا ذات أسوار دائرية أمنت ليا السيادة لتكوف دولة مدينة وساللة حاكمة لمقرػ أف
كما ىي الحاؿ في المدينة التي أقاميا سنحاريب في نينوػ، كما كانت مدينة الحضر دائرية. 
وقد خططت طيسفوف عمى أساس دائرؼ أيضا، ثـ بغداد التي صممت عمى ىذا األساس 

 .ودعيت بالمدينة المدورة
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 ( تخطيط مدينة أورٔ -)الشكل 
ومف البيدىي أف تعكس العمارة السكنية وأنماطيا طبيعة التصاميـ التي ظيرت نتيجة  

حتمية مباشرة لمضغوط البيئية الطبيعية التي قادت إلى الحماية الذاتية. وتتمثل في نمطيف: 
أولى المستوطنات في السيل الجنوبي وظيفتيا االساسية  األوؿ الدور السكنية االولى في أريدو

(. 2السكف. وقد ظيرت فييا أولى أشكاؿ األكواخ المشيدة بالقصب مسيجة جدرانيا بالطيف)
وىو يعكس النمط السائد في البيوت التي كانت تضميا المدف، تمؾ التي ظيرت أمثمة منيا 

 عصر الوركاء. مرسومة عمى األختاـ اإلسطوانية وتعود إلى أواخر
تشير اشكاؿ البيوت التي عثر عمييا في تبة كورا إلى تطور تصميـ البيت في مراحل  

مبكرة أعتمد في بنائيا عمى المبف وتخطيطيا يعتمد عمى صحف مركزؼ تتوزع حولو الحجرات 
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عمى نحو متناظر. وفي مدينة أور أمكف تمييز نوعيف مف عمارة الدور السكنية تمثل شريحتي 
قراء واالغنياء في المجتمع السومرؼ. ودور الطبقة الفقيرة التي تتكوف في معظـ األحياف مف الف

طابق واحد يبدأ بفضاء المجاز وعمى جانبية حجرات مخصصة لشتى األستعماالت. أما دور 
الطبقة الغنية تمؾ التي تتميز بمساحتيا الواسعة فتتالف مف طابقيف أو أكثر ومعظميا مصمـ 

حف واسع مكشوؼ تحيط بو مجموعة مف الحجرات والغرؼ، والصحف يتصل عمى شكل ص
بالخارج مف خالؿ الباب الرئيس عبر مجاز. وبيوت األغياء مبنية بالمبف ما عدا الواجيات 

 . (3)كانت تبنى باآلجر
أما النمط الثاني فيتمثل بعمارة القصور التي ظيرت طالئعيا في عصر فجر  

ومقرات لمحكاـ، وتصميميا تقميدؼ تشبو البيت العراقي القديـ لكنيا السالالت السومرية كدور 
بقياسات أكبر وأفخـ وىي كالمعابد تشترؾ بالعناصر نفسيا التي أستخدمت بالبيوت السكنية 
بيدؼ تحقيق الحماية البيئية والدفاع والخصوصية. وكانت مدينة أريدو سباقة الى ىذا النمط 

ذيف عثر عمييما في التل الشمالي مف المدينة، اذ يشكل كل مف القصور بدليل القصريف الم
منيما ىيكاًل بنائيًا قائمًا بذاتو لو أبوابو ومداخمو وأجنحتو الخاصة بو. ويتميز كل منيما 
بمساحتو الواسعة وأنتظاـ تصميميما والعناية ببنائيما الذؼ ضـ كثيرًا مف األجنحة، ليستوعب 

 (ٕ -)الشكل  (4)رجاؿ األدارة
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 ( مجسـ لمدينة بابل عمى عيد نبوخذنصرٕ -)الشكل 

والحقيقة ليس بالوسع اإلتياف عمى المزيد مف األمثمة التي تخص المدف وصروح  
كثيرة بل ال يكاد يحدىا الحصر، ومعظميا يعكس التقدـ الكبير الذؼ  العمارة القديمة النيا

شيدتو حضارة وادؼ الرافديف في مجاؿ تطور التصاميـ األساسية لممدينة وأبنيتيا في مختمف 
العصور التاريخية. وأقدـ المحاوالت تمثمت بخارطة تصور العالـ القديـ يحتفع بيا المتحف 

ف الطيف حاوؿ صاحبيا تحديد منطقة الفتوح التي أنجزىا البريطاني، مرسومة عمى لوح م
ؽ.ـ، وقد صور فييا العالـ عمى شكل دائرة عيف  ٖٕٓٓالممؾ سرجوف األكدؼ بحدود عاـ 

في داخميا بالد بابل وبالد أشور ثـ الجباؿ في الشماؿ واألىوار في الجنوب، يحيط بالدائرة 
 (ٖ -ت عمييا المسافات. )الشكل البحر وعمى طرفو جزر رسمت عمى شكل مثمثات دون
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 ( مخطط عمى لوح مف الطيف يمثل أقدـ خارطة لمعالـ ٖ-)الشكل 

وفي عشرينات القرف الماضي قامت تنقيبات مشتركة بيف المتحف العراقي والبعثات 
االمريكية في مدينة نوزؼ القديمة التي تقع الى الجنوب الغربي مف كركوؾ بمسافة تقدر ب 

ثر في أثنائيا عمى جممة مف االثار مف بينيا رقيمات طينية تحمل أحداىا  رسـ كـ وقد ع ٕٕ
خارطة لمدينة نوزؼ القديمة. ويمكف أف تعد ىذه الخارطة مف بيف أقدـ الخوارط المرسومة 

 (5)ؽ.ـ( ٖٕٓٓعمى الطيف في بالد الرافديف ويرتقي تاريخيا الى العيد األكدؼ )
تصاميـ ألبنية مرسومة أو منحوتو كانت مؤرخة مف بيد إف أحسف ما خمص ألينا مف  

العصر األشورؼ. إذ تعد المنحوتات االشورية التي كانت تغمف جدراف القصور والمعابد مف 
أىـ الدالئل التي تعكس التقدـ في مجاؿ اعداد التصاميـ االساسية لألبنية وتخطيط المدف 

مخصصة لرسـ المشاىد وتجسيميا والمعسكرات، وذلؾ نظرا لكبر حجميا وسعة المساحة ال
بالنحت البارز. والمشاىد المصورة عمى ىذه الجداريات طالما كانت تؤرخ ألحداث تاريخية 
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ميمة أو أنتصارات كبرػ عمى اثر حروب دامية قادىا المموؾ االشورييف ضد أعدائيـ لسنيف 
 طويمة. فخمدوىا بمنحوتات ونصب تذكارية معززة أحيانا بالكتابات. 

ف ىذه االمثمة معسكر أشورؼ محاط بسور بيضوؼ الشكل؛ معزز بعدة أبراج مربعة وم 
توزعت عمى محيطو بانتظاـ، واألبراج متوجة بشرافات مسننة وىي تشبو في تصميميا تمؾ 
األبراج التي وجدت عمى أسوار نينوػ وكانت محمية بشرافات مسننة أيضا. لقد قسـ الفناف 

داخمو مشيديف: يمثل العموؼ مشيدَا دينيا قوامو كاىناف يقفاف  المعسكر الى قسميف ليجسد في
أماـ مبخرة طويمة ومنضدة إلى جانبيا رايتاف مرفوعتاف عمى حامميف. أما القسـ األسفل مف 
المعسكر فقد صور داخل خيمتيف، تحتوؼ األولى عمى سرير ربما خصص لمممؾ أو القائد 

ي فقد صور فيو الفناف قائدًا جالسًا عمى كرسي حيث يقوـ شخص بأعداده. أما الخيمة الثان
 (ٗ -وأمامو منضدة ذات قوائـ متقاطعة يقف أمامو شخص وخمفو أخر.)الشكل 

 
 ( معسكر أشورؼ/ عف ياسميف عبد الكريـٗ -)الشكل

 
وىناؾ مشيد لمعسكر أو حصف آخر يشبو األوؿ لكنو دائرؼ، قوامو سور متوج  

ربعة نصفيا العموؼ البارز فوؽ السور متسع، وقد بمغ عددىا بشرافات مثمثة، معزز بأبراج م
برجا، وىي محمية بشرافات. والمشاىد المصورة داخل ىذا المعسكر ال تختمف عف  ٛٔ
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المشاىد في المنحوتو السابقة حيث شغل النصف السفمي بثالثة خيمات فييا جنود منيمكيف 
 (٘ -بأعداد الطعاـ. )الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( معسكر أشورؼ / عف ياسميف عبد الكريـ٘ -)الشكل               
   

إف أجمل ما صور مف قبل الفناف األشورؼ ببعديف لمعسكر أو قمعة، يتمثل في منحوتو 
فييا عدة مشاىد منيا معسكر دائرؼ تماما، سوره معزز بأبراج مستطيمة ذات شرافات مسننة 

ضال عف مزاغل أخرػ موزعة في أعمى السور. وقد ومزاغل بمغ عددىا في كل برج أربعة، ف
أشر الفناف في داخل الدائرة شارعاف يتقاطعاف في مركزىا، كما صور فييا بعض المشاىد 

. ومف الجدير ذكره إف ىذه المنحوتو قد عثر عمييا  في مطمع (6)ذات الصمة بالحياة اليومية.
 (ٙ -. )الشكل (7)القرف الماضي عالـ االثار المشيور )اليرد( في نينوػ 
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 ( معسكر أشورؼ مف نينوػ/ عف ياسميف عبد الكريـٙ -)الشكل
 

إف األمثمة التي تمثل الحصوف أو المعسكرات المجسمة في المنحوتات   
االشورية كثيرة، وَجميا بيضوؼ أو دائرؼ الشكل، وال غرابة في ذلؾ الف االشورييف ادركوا مف 
خالؿ الخبرات الطويمة في الحروب أف تصميـ االبنية الدائرية في العمارة العسكرية أجدػ نفعا 

 ائمة الزوايا مف الناحيتيف الدفاعية واألقتصادية. مف االشكاؿ االخرػ الق
 

 (maquttesالمجسمات: ) 
ىـ أوؿ  إذا انتقمنا إلى المجسمات التي ىي أيضًا تؤكد بوضوح إف البابميف  

مف حاوؿ وضع تصاميـ ألبنية وصوروىا عمى شكل مجسمات، فكانت مصدرًا لمعرفة طبيعة 
التصاميـ في العمارة المحمية. ففي خمسينيات القرف الماضي أوفدت مديرية االثار العراقية 
ىيئات لمتنقيب في التموؿ األثرية المنتشرة في حوض دوكاف بالسميمانية، وذلؾ لمحصوؿ عمى 

ات تاريخية عف تمؾ المنطقة قبل اف تغمرىا مياه الزاب األسفل بعد انجاز سد دوكاف. معموم



 د. سعدي ابراهيم الدراجي

 

 التصاميم االساسية يف العمارة العراقية 

 

 

 (11) 
 

وقد أستمر التنقيب لسنوات في عدة مواقع ىناؾ؛ كشفت خالليا عف اثار قديمة تعود لعصور 
مختمفة، منيا ما يخص موضوع البحث ويتمثل في مبخرتيف مف العصر الحورؼ )منتصف 

تيف مف الفخار عثر عمييما في تل )باسموسياف( الواقع بالقرب االلف الثاني ؽ. ـ( مصنوع
مف رانية، وقد صور الفناف البناء عمى شكل قمعة مف طابقيف محمولة عمى ظير ماعز جبمي 

(، وىي معززة بوسائل دفاعية مف بينيا الشرافات المصممة عمى شكل 8ذؼ قرنيف كبيريف)
شبو المزاغل التي تصادفنا في القالع البابمية كتل مستطيمة تتوج البناء، ونوافذ شاقولية ت

 (.ٚواالشورية )الشكل ػ 

 
       ( مبخرة مف الفخار تمثل ٛ -)الشكل   مف الفخار مف شماؿ العراؽ    ( مبخرة ٚ -)الشكل 

 قمعة بطابقي
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وىناؾ مبخرة أخرػ يحتفع بيا المتحف العراقي ايضا، مصممة عمى شكل قمعة مربعة 
واسعة موزعة بواقع نافذة واحدة في كل جية، تعموىا شرافات تتخمميا بطابقيف، ذات نوافذ 

 (ٛ -فتحات وجدت أصال لمقتاؿ. )الشكل 
كـ، واحدة مف أىـ ٓٔٔمف البدييي أف تعد الحضر الواقعة جنوب غرب الموصل ب  

المدف األثرية ومفخرة مف مفاخر العرب في مجاؿ العمارة والنحت لتوافر حجر الحالف في 
قة ونوعا مف الرخاـ المعرؽ. فالزائر يستطيع اف يتممس بسيولة قدرات الفناف الحضرؼ المنط

ومستواه الفني الرفيع مف خالؿ ما يشاىده مف أمثمة في متاحف العراؽ، وال شؾ في أف الفكر 
 (.9الديني كاف المحرؾ االساس في إنتاج ألكثير مف األعماؿ الفنية بقصد إرضاء األليو)

جسمات التي خمصت الينا مف مدف العراؽ األثرية كانت مف الحضر، إف أكثر الم 
وُجميا أمثمة لمباني ومعابد تحمل عناصر عمارية وزخرفية متطورة؛ ومف أىـ ىذه المجسمات 
الحجرية المنحوتة مصغر لمعبد مصمـ عمى شكل ىيكل قائـ بوساطة ثمانية اعمدة أيونية 

عمى ابدانيا رايات حضرية، واالعمدة في ىذا  ترتكز عمى مسطبة حجرية مربعة، وقد نقشت
المجسـ تحمل سقفًا واجيتو مزينة بافريز مشغوؿ بزخارؼ ىندسية قواميا مربعات متجاورة 
تتوسطيا دوائر متداخمة، وقد عمت زوايا البناء في األركاف األربعة قطع مف الحجارة نحتت 

 كل منيا عمى شكل ورقة )أكانتس( كبيرة الحجـ. 
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 ( مصغر لمعبد مف الحضرٜ -)الشكل                    
والمعبد متوج بتماثيل كاممة تقف عمى منصات دائرية منحوتة عمى الطريقة الحضرية  

المرفوعة  وىي تّنصف الواجيات مف االعمى، وتمثل أشخاصًا أو كينة تحيوف أأللية بايدييـ
لمتعبير عف مظير الخشوع والوالء ليا. وقد جعل الفناف تمؾ التماثيل جزءًا مف واجية المبنى 
وجعميا واقفة كي تطل عمى الخارج مف سطح المعبد. وقد شغل الفناف وسط المجسـ بمنصة 

 (ٜ -لعميا كانت مخصصة الحد تماثيل األلية. )الشكل 
 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2027( اولول)

 

(14) 
 

 
 غر لمزار مف الحضر( مصٓٔ-)الشكل                 

وعمى الرغـ مف عدـ اعتماد عنصر القبة في تغطية مباني الحضر إال أف مصغرات 
بقباب. يبمغ ارتفاع إحداىا  حجرية منحوتو تمثل أبنية دينية أو مزارات، وجدت فييا مسقفة

سـ، وقواـ تصميمو إيواف أو حجرة مربعة تعموىا قبة نصف كروية، ليا واجية تتكوف مف ٙٗ
عقد نصف دائرؼ يقـو عمى عموديف يحمل كل منيما تاجا مربعا، ويزيف ركني الواجية 

فريز يتقدـ عموداف مندمجاف عمى الطراز الكورنثي، أمتدا إلى أعمى البناء ليستقر عمييما  أ
سمت الواجية ليظمل العقد، ومف المالحع إف األعمدة المذكورة ذات قواعد دائرية تتكوف مف 
أربع حمقات. وبقصد أضفاء مسحة أخرػ مف الجماؿ عمى المبنى زيف النصف العموؼ مف كل 

 (.ٓٔ -باحسف صورة )الشكل  عمود بأخاديد. وتوج المبنى بشرافات مسننة ألخراجو
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 ( صورة لمجسـ يمثل معبد مف الحضرٔٔ-)الشكل                   
كما يوجد مجسـ آخر مف الحجارة عمى شكل بناية تقـو عمى أربعة أعمدة النصف العموؼ 
لالبدانيا مزيف بأخاديد، وليذه االعمدة تيجاف مربعة تحمل زخارؼ وليا ايضا قواعد مربعة، 

برة مرتدية الزؼ الحضرؼ لعميا تمثل ألية كانت ُتعبد في تتوزع بينيا أربعة تماثيل تقف متدا
تمؾ المدينة. ومف الالفت أف البناية تقوـ عمى مسطبة حجرية زينت واجياتيا بزخارؼ 

 (ٔٔ -ىندسية. )الشكل 
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 ( صورة لمجسـ يمثل معبد مف الحضرٕٔ -)الشكل              
 

ومف الحضر أيضا خمص ألينا مجسـ أخر مف الرخاـ يمثل بناية تقوـ عمى مسطبة  
مربعة، قواميا أربعة أكتاؼ ذات مقطع مربع عمييا تيجاف منشورية الشكل، والكتفاف االمامياف 
مزيناف بتمثاليف وااقفيف، وقد جعل الفناف ىذا البناء مفتوحًا مف الجيات األربعة بعقود نصف 

 (ٕٔ -ند عمييا السقف المصمـ مف كتمة واحدة. )الشكل دائرية كي يست
إف أىـ ما يميز المجسمات الحضرية مراعاة النسب في تصميميا بما يخدـ الوظيفة؛  

وأبعادىا متوافقة مع تطمعات الفناف الذؼ يتوخى في أعمالو الجماؿ دائما. لذلؾ أصبحت 
مى وفق قواعد فنية وىندسية جاذبة لمنظر ومريحة لمعيف بما تعكسو مف صور مرسومة ع

تحمل أبعاد بنسب معروفة؛ فضال عف المكمالت الجمالية األخرػ، والسيما العناصر الزخرفية 
التي تشغل عادة الواجيات وتزيف اعالي البناء، وما تضفيو ألواف الحجارة وطريقة رصفيا 

 وترتيبيا عمى البناء مف بياء وحسف تناسب.
ذا انتقمنا إلى العصر ا إلسالمي نجد أقدـ مثاؿ يعكس رؤية العرب في مجاؿ التصميـ وا 

ىػ. فبعد اف جمع الصناع وأرصد ٕٚيخص قبة الصخرة التي بناىا عبد الممؾ بف مرواف سنة 
لمبناء ماال كثيرًا ووكل عمى صرفو أحد العمماء االعالـ الثقاة ىو أبو المقداـ رجاء الكندؼ 

نيا لمصناع، فصنعوا لو وىو ببيت المقدس القبة "وصف ما يختاره مف عمارة القبة وتكوي
الصغيرة التي ىي شرقي قبة الصخرة التي يقاؿ ليا قبة السمسمة فأعجبو تكوينيا وأمر ببنائيا 

 (.11كييئأتيا")
أما المثاؿ الثاني فيخص مدينة بغداد التي إلنشائيا قصة طويمة تبدأ بفكرة ما فتأت  

اف تبمورت في عقل الخميفة المنصور وأوليا عمى أرض الواقع  أختيار الموضع المناسب ليا. 
حيث تذكر المصادر اف الخميفة قاـ بنفسة بأختيار الموضع الذؼ أنشئت عمية المدينة 

ختار مجموعة مف العمماء ممف ليـ دراية بمثل ىذه االمور لتطوؼ بالبالد الجديدة. وكاف قد أ
وتختار الموضع الذؼ تتوافر فيو المستمزمات االساسية التي تتوافق مع تطمعات الخميفة 
وطموحاتو وتتماشى مع المرحمة الجديدة. وبعد البحث وقع اختيار أصحابو عمى موقع يتوسط 

احية الغربية في أرض سيمة زراعية محصنة تتميز بمناخ جيد. بالد النيريف عمى دجمة مف الن
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وبعد أف ارتاد الموضع وخبره بنفسو واستفسر مف الذيف كانوا يسكنوف فيو أمر أف يبدأ العمل 
 في بناء المدينة.

يمثل تخطيط مدينة السالـ قمة ما وصل أليو فف تخطيط المدف في العالـ االسالمي،  
ور ىو الذؼ خططيا، وىناؾ روايات تقوؿ اف الميندس الحجاج أبف ويقاؿ اف أبا جعفر المنص

ارطأة ىو الذؼ قاـ بتصميـ المدينة الجديدة. وميما يكف فاف ميندس المدينة قد سمع 
توجييات أبي جعفر المنصور وأصغى الى أرائو أو لعل الخميفة كاف متأثرا بتخطيط واسط 

خطيط بيف المدينتيف واضح وكذلؾ في ىػ؛ فتشابو التٔٛالمبنية مف قبل الحجاج عاـ 
(.السيما األسوار والخندؽ واألبواب التي استعارىا ابو جعفر 11تحصيناتيما الدفاعية)

(، وكانت واسط محاطة بسوريف مدعميف بابراج يتقدميما خندؽ 12المنصور لمدينتو الجديدة)
سكريا خاصا ياخذ ماءه مف دجمة، وقد جعل ليا الحجاج ستة مداخل وفرض فييا نظاما ع

 .(13)وجعميا في غاية المنعة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ( منظر تصورؼ لمدينة بغدادٖٔ -)الشكل                    
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ويرػ أحد الباحثيف اف مشروعا ضخما كمشروع مدينة بغداد ال بد اف يكوف قد وضع  
يما التي لو في اوؿ االمر نموذجا مجسما، اذ مف المعروؼ اف الكثير مف العمائر الفخمة ال س

تشتمل عمى مزايا ىندسية وتفاصيل معمارية يصعب عمى المعمار او البناء تنفيذىا مف دوف 
(. حيث تفيد بعض النصوص التاريخية اف الميندسيف كانوا 14وضع مخططات مسبقة ليا)

يضعوف تصميمات شاممة لمعمائر تصاحبيا أحيانا تصميمات تفصيمية ألجزاء تمؾ المباني 
لقماش أو الجمود. ولـ يقتصر االمر عمى التصميمات المخططة بل تعداىا عمى الورؽ أو ا

الى المجسمات التي يتـ تنفيذىا عمى صورتيا بالجبس أو الطيف أو الحجر أو الخشب. 
وجميعيا بال ريب تتطمب معرفة بعموـ اليندسة والحساب، فضال عف االجادة في مجاؿ الرسـ 

 (ٖٔ -(. )المخطط  15والتصوير)
لمفيد ذكره إف التصاميـ األساسية لمدينة بغداد كانت قد رسمت في الموضع ومف ا 

ىػ( "أف ٖٓٔالذؼ شيدت فيو المدينة وبالصفة واألبعاد نفسيا. حيث يروؼ الطبرؼ )تػ 
المنصور لما عـز عمى بنائيا أحب أف ينظر إلييا عيانا فأمر أف يخط بالرماد ثـ أقبل يدخل 

( ولـ يكتف 16طاقاتيا ورحابيا وىي مخطوطة بالرماد")مف كل باب ويمر في فصالنيا و 
نما أمر  المنصور بفحص خطوط الرماد التي أشرت مالمح المدينة وتفاصيميا عمى االرض وا 
"أف يجعل عمى تمؾ الخطوط حب القطف ويصب عميو النفط فنظر إلييا والنار تشتعل، ففيميا 

  (.17ابتدغ في عمميا") وعرؼ رسميا،  وأمر أف يحفر أساس ذلؾ عمى الرسـ، ثـ
ىػ( "أحضر ٖٙٗولما عـز المنصور عمى بنائيا كما يروؼ الخطيب البغدادؼ )تػ  

الميندسيف وأىل المعرفة بالبناء، والعمـ بالذرع والمساحة وقسمة األرضيف، فمثل ليـ صفتيا 
جرػ التي في نفسو، ثـ أحضر الفعمة والصناع مف النجاريف والحفاريف والحداديف وغيرىـ فأ

عمييـ األرزاؽ، وكتب الى كل بمد في حمل مف فيو ممف يفيـ شيئًا مف أمر البناء، ولـ يبتدغ 
في البناء حتى تكامل بحضرتو مف أىل الميف والصناعات ألوؼ كثيرة، ثـ أختطيا وجعميا 

 (. 18مدورة....")
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 ( تخطيط بغداد زمف المنصورٗٔ -)الشكل                     
وعف استدعاء الخبراء والميرة وجمع العماؿ مف مختمف األمصار يذكر ابف الفقيو اليمداني 

ىػ( "وجو المنصور في حشر الصناع والفعمة مف الشاـ والموصل والجبل والكوفة  ٖ٘ٙ)ت
مف أىل الفضل والعدالة والفقو واألمانة والمعرفة وواسط والبصرة، فأحضروا وأمر بأختيار قوـ 

باليندسة، فجمعيـ وتقدـ إلييـ أف يشرفوا عمى البناء، وكاف فيمف أحضر الحجاج بف أرطأة 
وأبا حنيفة. ثـ أمر بخط المدينة وحفر األساسات وضرب المبف وطبخ اآلجر ُفبدغ بذلؾ، 

  (.19)وكاف اوؿ ابتدائو في عممو سنة خمس وأربعيف ومائة"
وشكل تصميـ مدينة بغداد دائرؼ تماما، أؼ لو قسمت أربعة أرباع لكانت متساوية،  
ىػ( رواية الجاحع عنيا بأنو قاؿ: قد رأيت ٖٙٗ( ويينقل الخطيب البغدادؼ )تػ ٗٔ -)الشكل 

المدف العظاـ، المذكورة باالتقاف واالحكاـ، بالشامات وبالد الروـ وفي غيرىا مف البمداف، لـ 
أرفع سمكا، وال اجود استدارة، وال أنبل نبال، وال أوسع أبوابا، وال أجود فصيال، مف  أر قط

(، 21الزوراء. وىي مدينة ابي جعفر المنصور. كأنما صبت في قالب وكانمأ أفرغت إفراغا")
محاطة بثالثة أسوار فخمة، السور الداخمي والسور االعظـ والسور الخارجي، ويتقدـ االسوار 

ربع قناطر تقود الى االبواب االربعة الكوفة، والبصرة، وخراساف، والشاـ. واالبواب خندؽ عميو أ
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تؤدؼ الى أسواؽ المدينة وكانت معزولة تحت الطاقات ومرتبة عمى محاور االبواب، وخطط 
الناس فييا محصورة بيف السوريف الثاني والثالث؛ أما المنطقة المركزية فقد اختصت بالخميفة 

غل قصر الخميفة مركز المدينة وبجواره المسجد الجامع، تحيط بو دواويف وحاشيتو حيث ش
 (.21الدولة ومجمسيا يفصميا عف السور الداخمي فضاء واسع)

 
 جوانب من تقنيات البناء:

مف المناسب ذكر بعض األمثمة التي تؤكد جوانب مف التقنيات المعتمدة في البناء في  
تي تعد مف االنجازات الميمة لفف العمارة في العراؽ، وىي بالد الرافديف، وأقدميا الزقورة ال

منصة مرتفعة بشكل صناعي لمعبد مخصص إللو المدينة التي ليا مخطط أرضي مربع في 
 الغالب أرتفاعيا ال يقل عف عشريف مترَا، تكوف ليا جدراف خارجية منحدرة أو متدرجة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( زقورة عقرقوؼ٘ٔ -)الشكل 
( إلو Naunaولعل أحسف زقورة تـ الحفاظ عمييا مف بالد الرافديف ىي زقورة َنّنا ) 

القمر في أور، والفضل يعود إلى ثخف جدار التغميف الذؼ بناه أورنمو. كذلؾ بنيت زقورة 
الوركاء وكانت أكثر بساطة إذ لـ تغمف باآلجر ولـ تكف مدرجة بل ذات طمعات ودخالت 

بق أيضا عمى زقورة دوركوريكالزو أو عقرقوؼ عاصمة الدولة مستوية. وىذا الوصف ينط
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ؽ.ـ( وبقايا زقورتيا القريبة مف  ٚ٘ٔٔ - ٓٛ٘ٔالكاشية التي داـ حكميا قرابة أربعة قروف )
ـ وكانت العادة في األبراج ٛٚـ، وطوؿ ضمع قاعدتيا ٚ٘بغداد ترتفع عف األرض بحدود 

قة السفمى فيكوف عمى ىذا األساس طوؿ المربعة أف يكوف عموىا بمقدار طوؿ ضمع الطب
(. أما تقنيات البناء فكانت تنـ عف دراية ٘ٔ -(  )الشكل 22ـ.)ٛٚعموىا األصمي نحو 

ومعرفة مع حسابات دقيقة  لجميع الظروؼ المحيطة بيا؛ وكانت تتخمل طبقات البناء 
متماسكا. المصنوعة مف المبف طبقات مف الحصراف توضع بأبعاد منتظمة كي تجعل بنائيا 

وقد تستبدؿ الحصر في الطبقات العميا بحـز مف القصب. فضال عف الثقوب التي تخترؽ قمب 
البناء بقنوات أفقية فييا حباؿ مف البردؼ بغمع ذراع الرجل، ولعل ىذه الحباؿ وجدت لشد 

 .(23)الجدراف الخارجية الى الداخل ومقاومة ضغط المبف مف الداخل
لجدراف المشيدة بالمبف البد مف تقوية بنيتيا الداخمية. فكتل لقد أدرؾ االشوريوف إف ا 

المبف المشيدة يصيبيا التشقق واالنسالخ مف جراء عدة أسباب كتفاوت درجة الحرارة وتسرب 
المياه ألييا. ولتفادؼ ىذا الخطر فقد قوؼ الميندس االشورؼ الجدراف مف الداخل بواسطة 

قى في نينوػ نرػ كل ثمانية عشرة صفا مف المبف فرشيا بالحصير المزفت ففي بوابة المس
 .(24)حصيرًا مزفت

ومف تقنيات البناء العناية باالسس فمنذ العصر السومرؼ تغير اسموب عمل االسس،  
فيعد أف كانت المعابد في عصر فجر التاريخ تشيد عمى أرض مستوية أصبحت جدراف البناء 

 عف الرغبة في بناء االسس وال سيما تدفف عميقا في األرض في خنادؽ محفورة. وفضال
المعابد في باطف األرض برزت فكرة أخرػ جديدة ىي عزؿ االبنية الدينية عف االخرػ 
المجاورة بسور بوصفة مكانا مقدسا، وأحيانا بجدار ثاف يكوف واقيَا. ليس ىذا فقط بل أف 

بأكمميا فوؽ حفرة جدراف المعبد في خفاجي لـ تبف عمى اسس محفورة وانما شيدت البناية 
   .(25)ممموءة بالرمل األبيض النقي عمقيا ثمانية امتار

وعمى ذكر األسس البد أف نتطرؽ ىنا إلى المئذنة بوصفيا أحد عناصر العمارة  
. عمى الرغـ مف إننا قد ال نجد في مصادرنا العربية ما ورموزىا في المدينة العربية األسالمية

يتيح لنا الوقوؼ عمى مراحل بناء المئذنة بجميع أقساميا تفصيال؛ ألف تمؾ المصادر ال 
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تكشف النقاب عف أسرارىا باستثناء جوانب معينة مف التقنيات والميارات المعتمدة مف قبل 
موضعيا في المسجد وتأشيرىا عمى األرض  ميندس المئذنة ومعمارىا فبعد تخطيطيا وتحديد

 تأتى مرحمة البناء
والتصميـ ُيَيّيػأ أحيانا عمى شكل مجسمات أو رسـو ُتقدـ مف قبل الميندسيف إلى والة 
األمور ألخذ الموافقة عمييا، كما فعل ميندس جامع أحمد بف طولوف الذؼ قاؿ" أنا أصوره 

القبمة فأمر بأف تحضر لو الجمود فُأحضرت لألمير حتى يراه عيانا بال عمد إال عمودؼ 
. ويذكر المقريزؼ أف أحمد بف طولوف "طمب المعمار (26)وصوره لو فأعجبو واستحسنو...."

 .(27")عمى الجامع وقاؿ تبنى المنارة التي لمتأذيف ىكذا فبنيت عمى تمؾ الصورة
وقبل التنفيذ البد مف فحص التربة لمعرفة مقدار تحمميا في الموضع المراد إقامة المئذنة  

عميو ومف ثـ حسابات ثقميا، ولعل مف أىـ األسرار التي بقيت مجيولة حتى اليوـ ىي الطريقة 
المتبعة لدػ المعمار المسمـ لمعرفة حسابات وزف المئذنة، وربما كاف المعمار قد توصل إلى 

مف خالؿ تقديراتو التي اكتسبيا بخبراتو المتوارثة، أو عف طريق حساباتو الخاصة كما ذلؾ 
فعل معمار قبة الجامع األموؼ المعروفة بقبة النسر، حيف أراد الوليد بف عبد الممؾ بناءىا 
بمبنات مف الذىب الخالص، األمر الذؼ دعا المعمار إلى حساب عدد ما يتطمبو البناء مف 

. والسؤاؿ اآلخر (28)بعد أف ضرب واحدة وقاس عمييا لمعرفة عددىا و كمفتيا تمؾ المبنات،
الذؼ قد ال نجد لو جوابًا في مصادرنا العربية يخص الطريقة المعتمدة في قياس مقدار تحمل 

 التربة لألثقاؿ المسمطة عمييا مع مراعاة إختالؼ نوع الترب بيف األقاليـ .
مار ألسس الكتل اليائمة التي ال يتناسب ارتفاعيا ولما كنا نجيل طريقة حسابات المع 

مع مساحة الرقعة التي تشغميا، فمف الطبيعي أف نجيل أيضا بعض تقنيات البناء، باستثناء 
ما ألمحت إليو مصادرنا ومنيا عمى سبيل المثاؿ ال الحصر قوؿ )البكرؼ( عند حديثو عف 

-٘ٓٔىشاـ بف عبد الممؾ )مئذنة القيرواف التي أقاميا حساف بف النعماف عامل 
ـ( عمى أفريقيا: "وبنى الصومعة في بير)كذا( الجناف ونصب أساسيا عمى ٕٗٚ-ٖٕٚىػ/ٕ٘ٔ
(. وقوؿ )المقرؼ( عف مئذنة جامع قرطبة التي "حفر في أساسيا حتى بمغ 29الماء")
(. ومتابعة الحفر بعد ظيور الماء يعني اإللحاح في طمب األرض البكر الستقرار 31الماء")

 ألسس عمييا؛ بوصفيا أكثر تحماًل لوزف األثقاؿ المسمطة مف األعمى.ا
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ولعل ما يقاؿ عف بناء المئذنة ينطبق عمى غيرىا مف العمارات ذات االرتفاعات  
ىػ( واصفًا إبداعات أىل مصر في ٜٕٙالشاىقة كالقباب والمسناة، يكتب المطيف البغدادؼ )ت

حتى تظير النداوة ونزيز الماء فحينئذ يوضع  بناء المسناة "وحسف صفتو أف يحفر األساس
ممبف مف الخشب الجميز أو نحوه عمى تمؾ األرض الندية بعدما تميد ويكوف عرضو نحو 
ثمثي ذراع وقطر حمقتو نحو ذراعيف مثل الذؼ يجعل في قعر اآلبار ثـ يبنى عميو بالطوب 

وف ىذه البير ويحفرونيا وكمما والجير نحو قامتيف فيصير بمنزلة التنور فيأتي الغواصوف وينزل
نبع الماء نزحوه مع الطيف والرمل ويحفروف أيضا تحت الممبف فكمما تخمخل ما تحتو وثقل بما 
عميو مف البناء نزؿ وكمما نزؿ غاصوا عميو وحفروا تحتو والبناء في أثناء ذلؾ يبني عميو 

ص حتى يستقر أرض جمده ويرفعو وال يزاؿ البناء يرفع والغواص تحتو يحفر وىو بثقمو يغو 
ويصل إلى الحد الذؼ يعرفونو فحينئذ ينتقموف إلى عمل أخر مثمو عمى سمتو وعمى بعد أربعة 
أذرع منو أو نحوىا وال يزالوف يفعموف ذلؾ في جميع طوؿ األساس المفروض ثـ يبنوف 

 (.31قو")األساس كالعادة بعد ردـ ىذه اآلبار فترجع أوتارا قاسية لمبناء وعمدا تدعمو وتوث
وعمى طريقة أىل مصر جددت )المنارة السنجارية( التي تشغل الركف الشامي في  

المسجد النبوؼ، بعد أف آلت القديمة إلى السقوط مما اقتضى ىدميا والشروع ببناء مئذنة 
ـ، بأمر مف السمطاف العثماني سميماف القانوني، وقد وصف قاضي ٓٗ٘ٔىػ/ٜٚٗجديدة عاـ 

ر الرومي بناء المنارة وشق أساسيا بأسموب الكاتب المبدع والمراقب الحنفية دمحم بف خض
الحاذؽ بعد أف أسيب في ذكر إصالحات سور المدينة وقمعتيا ومسجدىا، وما خصص لذلؾ 
مف أمواؿ وما استمـز مف فعمة وميندسيف وبنائيف وحجاريف استدعوا مف داخل المدينة المنورة 

 ومف خارجيا. 
منارة المذكورة ونقض أساسيا، وزيد في الحفر عمى األساس القديـ " ....  ثـ ىدمت ال 

إلى أف وصل الماء، بحيث إف الماء تزايد عمى المعمميف حتى نقموه بالقرب، فمما رأوا أيضا  
نقمو بالقرب ال يفيد، جعموا ثالثة دواوير)ممبنات أو قوالب( كبار مف الخشب السمر، ووضعوىا 

اب، إلى إف عال البناء عمى األخشاب قدر قامة، ثـ حفروا تحت في الماء، وبنوا عمى األخش
الدواوير حتى نزلت بما عمييا مف البناء إلى أصل األرض الطيبة، ثـ أزيل الماء المجتمع في 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2027( اولول)

 

(24) 
 

جوؼ الدواوير، ودؾ وسطيا بالحجر، فالمونة الطيبة الجيدة، وكاف عمق أساسيا ثالثة عشر 
في سبعة أذرع، وبنيت بالحجر المنحوت، ثـ لما وصل  ذراعا بذراع العمل وعرضو سبعة أذرع

البناء إلى وجو األرض، اختصر في عرضيا ذراع، وبنيت عمى التربيع إلى أف تعمت عمى 
 (.32سطح المسجد ثمنػْت ،.... واستمرت العمارة في المنارة الشريفة ")

ارتفاع عاؿ وخروج الماء عند حفر األسس لػيس شرطا، السيما في المدف التي تتمتع ب 
عف مستوػ سطح البحر مثل )سرمف رأػ(، وفي كل األحواؿ تكوف المباشرة في البناء بعد 
الفراغ مف الحفر حيث يرصف اآلجر أو الحجر عمى األرض البكر بشكل طبقات كي يسيل 

وكمما انحطت طبقة رصفت  -سواء كانت األرض يابسة أـ مبمولة بالماء -دقيا بمداؽ الحديد
مع اإلكثار مف المونة التي تتخمل كسر الحجارة لتزيد مف تماسكيا وقوتيا، وبعد فوقيا أخرػ 

 ارتفاع معيف يمجأ المعمار إلى بناء األسس بالمداميؾ حتى وجو األرض.
ولضماف عدـ تبايف األسس التي تؤدؼ بالضرورة إلى تشقق البناء وسقوطو، يمجأ  

سنة أو سنوات العتقاده بأىمية استقرار المعمار إلى ترؾ ما شيده فوؽ األرض البكر لمدة 
األسس قبل المباشرة في بناء األجزاء الظاىرة مف المئذنة، كما فعل معمار قبة النسر في 
الجامع األموؼ بعدما تداعت القبة األولى بسبب التبايف في ىبوط أساساتيا. يقوؿ ابف كثير)ت 

ت وىي قبة النسر.... حفر ألركانيا حتى ىػ( "لما أراد الوليد بناء القبة التي وسط الرواقاٗٚٚ
، وبنوا فوقيا  وصموا إلى الماء وشربوا منو ماء عذبا زالال ثـ إنيـ وضعوا فيو زيادة الكـر
بالحجارة، فمما ارتفعت األركاف بنوا عمييا القبة فسقطت، فقاؿ الوليد لبعض الميندسيف: أريد 

د هللا وميثاقو عمى أف ال يبنييا أحد أف تبني لي أنت ىذه القبة فقاؿ: عمى أف تعطيني عي
غيرؼ، ففعل فبنى األركاف ثـ غمفيا بالبوارؼ، وغاب عنيا سنة كاممة ال يدرؼ الوليد أيف 
ذىب، فمما كاف بعد السنة حضر، فيـ بو الوليد فأخذه ومعو رؤوس الناس، فكشف البوارؼ 

ؿ: لو مف ىذا ُاِتيَت، ثـ عف األركاف فإذا ىي قد ىبطت بعد ارتفاعيا حتى ساوت األرض، فقا
 .(33)بناىا فانعقدت"

ولعل مف أىـ األبنية القائمة التي تستحق الدراسة والتحميل لمعرفة طريقة حسابات  
األوزاف المسمطة عمى األسس أو تخمينيا وفق ميارات المعمار وخبرتو الموروثو؛ تتمثل في 

الصرح اليائل الذؼ مازاؿ يعكس ( ىذا ٙٔ -مئذنة جامع سامراء الكبير )المموية(. )الشكل 
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طبيعة شخصية الخميفة العباسي المتوكل باهلل ومقدار شغفو بالبناء. يقوؿ البالذرؼ إف المتوكل 
 .(34)"أمر برفع منارتو لتعمو أصوات المؤذنيف فييا حتى نظر إلييا مف فراسخ"

ف وبغض النظر عف وظيفة المموية التي كانت تجمع بيف االذاف والمراقبة، فا 
تصميميا مبتكٌر لـ يسبق معرفتو قبل سامراء، ومنيا انتقل الى مصر في زمف ابف طولوف. 
وعمى االرجح اف المتوكل وافق عمى ىذا التصميـ بعد اف شاىد لو مجسمًا مصغرًا يعكس 
صورة المموية ويبيف تفاصيميا عمى أرض الواقع. ويبدو اف كمفة البناء الباىضة جعمت 

تنفيذىا بيذا الحجـ مرة ثانية، فعندما بنى المتوكمية التي تقع شمالي سره المتوكل يتراجع عف 
مف راػ بقميل أمر ببناء المسجد الجامع فييا وجعل مئذنتو تشبو االولى بالشكل والتصميـ 

 (.ٚٔ -لكنيا اصغر حجما )الشكل 
 

 
 في سامراء ( مئذنة المتوكميةٚٔ -)الشكل     نة سامراء    ( مئذٙٔ –)الشكل  
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وال شؾ في أف بناء مموية سامراء تطمب اعداد مالييف اآلجر وكميات ىائمة مف  

الجص. ويكفي اف نشير ىنا الى قياسات بعض اجزائيا كي نتصور مقدار ما أُعد مف مواد 
البناء، ومنيا القاعدة التي تزيد مساحتيا عمى االلف متر مربع، حيث جعمت قاعدتيا مربعة 

ـ، أما بدنيا الحمزوني فيبمغ أرتفاعو ٘.ٕ(؛ وأرتفاعيا يربو عمى ٕـٕٖؿ ضمعيا )الشكل طو 
حوالي خمسيف مترا. ومف المعموـ اف المئذنة بيذه االبعاد غير المسبوقة تصبح افخـ كتمة 
مؤرخة ضمف اثارنا االسالمية تقف في اليواء عاليا تصارع عوادؼ الزمف. وتؤكد ىوية 

 عمى االبداع سواء كاف ذلؾ في مجاؿ التصميـ أـ مجاؿ البناء.المعمار العربي وقدراتو 
وعمى الرغـ مف أرتفاع ثمف اآلجر فقد َكُثر استعمالو وصناعتو تتطمب توفير أفراف لشيو 
تعمل بطاقة حرارية عالية، والطاقة طبعا تتطمب وقود مصدرة بالدرجة االساس في العصر 

فرة في األراضي الميممة والتي يكثر فييا أنواع عديدة العباسي النباتات الصغيرة واألدغاؿ المتو 
مف الشجيرات الصالحة ليذا الغرض، فضال عف روث الحيوانات أو فضالتيا التي تصمح 

(. ومف المؤكد اف خمو سامراء مف الغابات يرفع مف تكاليف صناعة 35كوقود بعد تجفيفيا)
في بناء المموية والجامع، واعتمد عمى اآلجر فييا، ومع ذلؾ نرػ اف المعمار لـ يستعمل المبف 

اآلجر فقط وىو سر بقائيا شامخة لـ تتاثر بعوامل التعرية كما تاثرت الزقورات العراقية القديمة 
 المبنية بالمبف بأستثناء قشرتيا الخارجية. 

وميما تكف حجـ الصعوبات التي تصاحب التنفيذ، وقيمة التكاليف المرصودة لمثل  
بير، تبقى ارادة الخميفة ىي االقوػ ألنجازه. ويبقى موضوع حسابات االوزاف ىذا المشروع الك

 عمى االسس ومعرفة مقدار تحمل التربة ليا أحد االسرار الغائبة في مصادرنا.
( ٛٔ -ومادمنا نتكمـ عف المأذف وىندستيا البد مف االشارة الى مئذنة عنو )الشكل  

. وىي مبنية (36ـ عمى أرحج االراء)ٔٔىػ / ٘التي تعود الى العيد العقيمي في القرف 
بالحجرعمى جزيرة في وسط نير الفرات، وقد ظمت بحالة جيدة لـ تتاثر بارتفاع مناسيب المياه 
والفيضانات المتكررة اثناء عمرىا الذؼ امتد لقروف عديدة حتى زمف نقميا الى مكانيا الجديد. 

وصل وىي مف بقايا العيد االتابكي في القرف كما تجدر االشارة ىنا الى مئذنة الحدباء في الم
 (ٜٔ -ـ، باقية بالرغـ مف تحدب بدنيا في نصفو العموؼ. )الشكل ٕٔىػ / ٙ
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 ( منارة الحدباء بالموصلٜٔ –( منارة عنو               )الشكل ٛٔ –)الشكل      
 : الخاتمة

 توصل البحث إلى نتائج يمكف تمخيصيا بالنقاط األتية:
ركز البحث عمى الفكر التخطيطي الذؼ يظير في تخطيط بعض المدف العراقية القديمة 
ومعظميا دائرية الشكل تقريبا. إذ روعيت كفاءة أختيار الموقع في أماكف آمنة وقريبة مف 
األنيار. كما روعيت الخصائص البيئية والمناخية فجاءت عبر مراحميا التجريبية تمبي طموح 

يتو وتوفر لو الحماية والخصوصية. وبمغت أوج تطورىا في العصور االنساف وتحقق غا
ىػ، ٙٛاإلسالمية المبكرة متمثمة بمدينة واسط المبنية مف قبل الحجاج بف يوسف الثقفي عاـ 

 ىػ.٘ٗٔوبغداد عاـ 
أما المجسمات فتشيد ىي األخرػ عمى إف البابميف ىـ أوؿ مف حاوؿ وضع تصاميـ ألبنية 

جسمات، فكانت مصدر لمعرفة طبيعة التصاميـ في العمارة المحمية. وصوروىا عمى شكل م
ثـ كثر أستعماليا في العصور الالحقة حتى أصبحت مألوفة عند الحضرييف ومعظميا 
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مصغرات تمثل أبنية لمعابد مزينة بأعمدة أيونية، راعى الفناف في تصميميا النسب بما يخدـ 
بعموـ اليندسة والحساب، فضال عف االجادة في الوظيفة. والمجسمات بال ريب تتطمب معرفة 

 مجاؿ الرسـ والتصوير.
يمثل تخطيط مدينة بغداد قمة ما وصل أليو فف تخطيط المدف في العالـ االسالمي، وعمى 
االرجح إف مشروعيا قد وضع لو في اوؿ االمر نموذجا مجسما، اذ مف المعروؼ اف الكثير 

ل عمى مزايا ىندسية وتفاصيل معمارية يصعب عمى مف العمائر الفخمة ال سيما التي تشتم
 المعمار او البناء تنفيذىا دوف وضع مخططات مسبقة ليا. 

وفيما يخص تقنيات البناء فكانت تنـ عف دراية ومعرفة مع حسابات دقيقة  لجميع الظروؼ 
الزقورة المحيطة بيا؛ ال سيما في بناء األبراج  العالية التي تتطمب ميارات في التصميـ مثل 

والمئذنة وكذلؾ األبنية األخرػ الفخمة كالقباب المخروطة المقرنصة التي تقوـ فوؽ األضرحة. 
وما تتطمبو مف ميارات متوارثو مف المصمـ والمعمار. حيث تفيد بعض النصوص التاريخية 
اف الميندسيف كانوا يضعوف تصميمات شاممة لمعمائر تصاحبيا أحيانا تصميمات تفصيمية 

 ء تمؾ المباني عمى الورؽ أو القماش أو الجمود.ألجزا
ومف تقنيات البناء العناية باألسس التي تحمل أثقاؿ كبيرة كالمئذنة التي تعد أحد عناصر 
العمارة ومف أىـ رموزىا في المدينة العربية األسالمية. ومراحل بناء المئذنة بجميع أقساميا 

رنا العربية، بأستثناء جوانب معينة مف التقنيات يبقى أحد األسرار التي ال تتطرؽ الييا مصاد
 والميارات المعتمدة مف قبل ميندس المئذنة ومعمارىا. 

 
 قائمة المصادر والمراجع:

ىػ(، البداية والنياية في التاريخ،  ٗٚٚإبف كثير، عماد الديف إسماعيل الدمشقي ) ت -ٔ
 .ٜٛٛٔىػ / ٛٓٗٔ، دار إحياء التراث العربي، ٜتحقيق عمي شيرؼ، ج

إبف الفقيو اليمداني، بغداد مدينة السالـ، تحقيق صالح احمد العمي، وزارة االعالـ، -ٕ
 بغداد، د. ت.

أنطواف مورتكارت، الفف في العراؽ القديـ، ترجمة وتعميق الدكتور عيسى سمماف وسميـ  -ٖ
 .ٜ٘ٚٔطو التكريتي، مطبعة األديب، بغداد، 
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ىػ(،المغرب في ذكر أفريقية والمغرب، ٚٛٗالبكرؼ، أبو عبيد عبد هللا بف عبد العزيز)ت-ٗ
 وىو جزء مف كتاب المسالؾ والممالؾ، مكتبة المثنى، بغداد )د.ت(.

ىػ(، فتوح البمداف، مطبعة السعادة، مصر         ٜٕٚالبالذرػ، أحمد بف يحيى ) ت  -٘
 ـ(. وكذلؾ طبعة مطبعة البياف، القاىرة)د.ت(.ٜٜ٘ٔ)

عمرانية لمدف العراؽ القديـ، الندوة القطرية حيدر كمونة، الخصائص التخطيطية وال -ٙ
، مركز إحياء التراث العممي العربي، جامعة بغداد، ٔالخامسة لتاريخ العموـ عند العرب، ج

 .ٜٜٛٔمايس، 
ىػ(،  تاريخ بغداد او مدينة السالـ، ٖٙٗالخطيب البغدادؼ، أبى بكر احمد بف عمي)-ٚ

 -ىػ ٕٕٗٔاإلسالمي، بيروت،  ، دراسة وتحقيق بشار عواد معروؼ، دار الغربٔج
 ـ.ٕٕٓٓ
 .ٜٔٙٔ، ٚٔساجدة العزؼ، بمدة عانو ومنارتيا األثرية، سومر، ـ-ٛ
سعدؼ ابراىيـ الدراجي، صناعة اآلجر )الطابوؽ( في العراؽ أواخر العصر العثماني، -ٜ

 .ٕٗٔٓ، ٓٗدراسة في األساليب وتقنيات العمل، مجمة دراسات في التاريخ واآلثار، العدد 
سف، تاريخ فف العمارة العراقية في مختمف العصور، منشورات وزارة شريف يو -ٓٔ

 .ٕٜٛٔاألعالـ، دار الرشيد، بغداد، 
طارؽ عبد الوىاب مظموـ، نماذج مف طرؽ الحفاظ عمى بعض الفقرات الفنية في -ٔٔ

العمارة العراقية القديمة، أصالة المعالجات المعمارية والتخطيطية عند العرب، مركز إحياء 
 .ٜٙٛٔالعممي العربي، جامعة بغداد، التراث 
 

طارؽ عبد الوىاب مظموـ، نماذج مف النوافذ والفتحات البنائية في العمارة العراقية، -ٕٔ
 .ٜٛٛٔدورة المعالجات البيئية لتصاميـ المباني عند العرب، مركز احياء التراث، 

 -ىػ ٖٚٛٔطاىر العميد، بغداد مدينة المنصور المدورة، مطبعة النعماف، النجف، -ٖٔ
ٜٔٙٚ. 
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، تحقيق دمحم ابو ٚىػ(، تاريخ الرسل والمموؾ، جٖٓٔالطبرؼ ، دمحم بف جرير)ت -ٗٔ
 .ٜ٘ٙٔ، القاىرة، ٕالفضل ابراىيـ، دار المعارؼ بمصر ، ط

عبد القادر المعاضيدؼ، واسط في العصر األموؼ، دار الحرية لمطباعة، بغداد، -٘ٔ 
ٜٔٛٙ. 
عتبار في األمور المشاىدة والحوادث ىػ(، اإلفادة واالٜٕٙعبد المطيف البغدادؼ )ت-ٙٔ

مطبعة خالد بف الوليد، نشر وتوزيع دار  المعاينة بأرض مصر، تحقيق أحمد غساف سبانو،
 ـ.ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔقتيبو، دمشق 

ىػ(، االنس الجميل باخبار القدس والخميل، ٕٜٛالعميمي، عبد الرحمف بف دمحم )ت-ٚٔ
 ماف، )د.ت(.، تحقيق عدناف يونس نباتة، مكتبة دنديس، عٔج

، دار الحرية لمطباعة، ٜعيسى سمماف حميد ، تخطيط المدف، حضارة العراؽ، ج-ٛٔ
 .ٜ٘ٛٔبغداد ، 
 .ٜٓٙٔفرج بصمو جي، دليل المتحف العراقي، مطبعة الحكومة، بغداد، -ٜٔ
، سومر، ٜٜٗٔ -ٜٛٗٔفؤاد سفر، حفريات اآلثار القديمة في أريدو، الموسـ الثالث،  
 .ٜٜٗٔ، ٕج

الشمس، الحضر العاصمة العربية، جامعة بغداد،  مركز احياء التراث  ماجد عبد هللا-ٕٓ
 ـ.ٜٛٛٔالعممي العربي، بغداد، 

 العاني، أصالة المدينة كوحدة جغرافيى وتخطيطية، دار عالء الديف، دمشق، دمحم-ٕٔ
ٕٓٔٓ. 
ىػ(، التحفة المطيفة في عمارة المسجد النبوؼ ٜٛٗدمحم بف خضر الرومي الحنفي )ت -ٕٕ

نة الشريفة،  منشور ضمف كتاب رسائل في تاريخ المدينة، جمعة حمد الجاسر، وسور المدي
 ـ.ٕٜٚٔىػ/ٕٜٖٔمنشورات دار اليمامة لمبحث والترجمة والنشر، الرياض،

ىػ(، نفح الطيب مف غصف األندلس ٔٗٓٔالمقرؼ، أحمد بف دمحم التممساني )ت-ٖٕ
 ـ.ٜٛٙٔىػ/ٖٛٛٔ، تحقيق إحساف عباس، بيروت ٔالرطيب، ـ

ىػ(، المواعع واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، دار ٘ٗٛزؼ، تقي الديف احمد)تالمقري-ٕٗ
 صادر لمطباعة، بيروت )د.ت(.
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ؽ.ـ،  ٕٔٙػٜٔٔياسميف عبد الكريـ دمحم عمي، االثاث في العصر اآلشورؼ الحديث -ٕ٘
 .ٜٕٓٓدار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد، 

ادر ودار بيروت، بيروت، ، دار صٔىػ(، معجـ البمداف، ـٕٙٙياقوت الحموؼ)ت -ٕٙ
 )د.ت(،.

 27-Creswell, Ashort Account of Early Muslin Architecture , 
Harmonds Worth, 1958.                      

 28-Creswell, Early Muslim Architecture, Vol . 11, Oxford, 1932. 
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، دار صادر للطباعة، بٌروت 2الممرٌزي، تمً الدٌن احمد، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، م - 26

 .265)د.ت(، ص
 .267، ص2المصدر نفسه، م - 27
، دار إحٌاء التراث العربً، 9، تحمٌك علً شٌري، ج9ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة فً التارٌخ، ج  -28

 168، ص1988هـ / 1418
مكتبة المثنى،  والممالن،المغرب فً ذكر أفرٌمٌة والمغرب، وهو جزء من كتاب المسالن  ،كريالب  - 29

 .23، صبغداد )د.ت(
م 1968هـ/1388بٌروت ،  1مري، نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب، تحمٌك إحسان عباس، مالم -31

 .562، ص
عبد اللطٌف البغدادي، اإلفادة واالعتبار فً األمور المشاهدة والحوادث المعاٌنة بأرض مصر، تحمٌك  -31

 .69م، ص1983 -هـ1413 مطبعة خالد بن الولٌد، نشر وتوزٌع دار لتٌبه، دمشك،       أحمد غسان سبانو، 
دمحم بن خضر الرومً الحنفً، التحفة اللطٌفة فً عمارة المسجد النبوي وسور المدٌنة الشرٌفة،  منشور  - 32

ضمن كتاب رسائل فً تارٌخ المدٌنة، جمعة حمد الجاسر، منشورات دار الٌمامةة للبحةث والترجمةة والنشةر، 
 .91م، ص1972هـ/1392الرٌاض، 

 
33
 .861، ص9البدايت والنهايت في التاريخ، جابن كثير،  - 

34
 .595، صم 8959البالذري، فتىح البلدان، مطبعت السعادة، مصر،  - 

سعدي ابراهٌم الدراجً، صناعة اآلجر )الطابوق( فً العراق أواخر العصر العثمانً، دراسة فً   - 35

 .161، ص2114 ،41األسالٌب وتمنٌات العمل، مجلة دراسات فً التارٌخ واآلثار، العدد 



 د. سعدي ابراهيم الدراجي

 

 التصاميم االساسية يف العمارة العراقية 

 

 

 (33) 
 

 
 .179، ص1961، 17ساجدة العزي، بلدة عانه ومنارتها األثرٌة، سومر، م - 36
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