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  : الملخص

التقليدية بتقنيات التصنيع التي استخدمها مهندسو الموصل أحد جوانب التميز في العمارة التراثية في الموصل ، مما أعطى هذه  رخاميةتمثل األعمدة ال          
علقة بتقنية العمارة جوانب من خصوصيتها وهويتها المميزة. بعد مراجعة الدراسات السابقة في هذا المجال ، تمثلت مشكلة البحث في )نقص المعرفة المت

البحث )الكشف عن تقنيات  هدف تصنيع وخصائص األعمدة الرخامية في البيوت التقليدية بالموصل وعدم معرفة نماذجها المتكررة وتفاصيل توظيفها(. كانال
مفصلة يمكن تصنيع هذه العناصر وكذلك توضيح وتحليل نماذجها المتكررة وتوضيح تفاصيل توظيف كل نموذج( وبالتالي توفير قاعدة معلومات وثائقية 

 اعتمادها في عمليات الترميم وإعادة اإلعمار ، والتصاميم المستقبلية.
أظهرت تشابه وتكرار نماذج هذا العنصر من حيث األبعاد وعدد القطع ، وأن هذا العنصر تحكمه نماذج محددة. كل نوع له  ة االستنتاجات النهائي         

  بعض االستثناءات ، مما عزز االفتراض الذي قدمه البحث بأن هذا العنصر هو عنصر مسبق الصنع.قياسات ثابتة وطرق تركيب وتشكيل محددة مع 

 الكلمات المفتاحية:

 ة.رخامي، العناصر الاالعمدةالتصنيع المسبق، الدور الموصلية التراثية،
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 .المقدمة :1

يعددد االهتمددام بددالترام المعمدداري مددن االمددور االساسددية لبندداء       

المحلية علدى ، فاستخدام مواد البناء [1]عمارة الحاضر والمستقبل 

، فضال عدن ]2[ نحو واسع يعزز الشعور بالترام والهوية المحلية

وحدد للعناصدر المعماريدة تحديد شخصية المكدان واعطداء تكدوين م

 رخدام. وقد كان استخدام المعمار الموصلي لمدادة ال]3[ والزخرفية

الموصلي والمتوفرة محليا ضمن عمدارة الددور الموصدلية التراثيدة 

كونها تعبر عن هوية العمارة المحليدة للمكدان، فضدال عدن تجاوبهدا 

مع المتطلبات البيئية والدينية واالجتماعيدة واالقتصدادية، باإلضدافة 

الددى تحقيقهددا الوحدددة للعمددارة الموصددلية مددن خددالل اسددتخدام نفدد  

الشددبابيك ومدداخل وأعمددة وعقدود وكوابيددل العناصدر مدن اطدارات 

 .]4[ وغيرها

وتركدددز هدددذه الدراسدددة علدددى أحدددد أهدددم العناصدددر االنشدددائية وهدددي 

ة( فدددي عمدددارة الددددور الموصدددلية التراثيدددة فدددي رخاميددد)االعمددددة ال

محاولة لتحديد خصائصدها التفصديلية وابدرز التقنيدات التدي حكمدت 

الدراسددات تصددنيعها وخصوصددا مددع وجددود إشددارات عديدددة ضددمن 

 السدددابقة الدددى كدددون هدددذا التصدددنيع كدددان بتقنيدددة التصدددنيع المسدددبق،

عملية تصدنيع أو معالجدة لجدزء أو كدل أجدزاء المبندى خدارج وهي)

، وذلددك فددي منشددأة متخصصددة، ومددن ثددم نقددل هددذه ]5[موقددع البندداء

 االجددزاء وتركيبهددا بددالموقع. تبعددا لطبيعددة المددواد المتددوفرة محليددا

فضال عدن  ،]6[ق الهوية المحلية للمكانوبما يحقوالظروف البيئية 

 .]7[(تحقيق عمارة مستدامة وتقليل التأثير السلبي للبناء على البيئة

إذ ان هذه التقنية او المنهجية بالبنداء ليسدت جديددة بدل موجدودة مندذ 

العصددور القديمددة علددى الددرغم مددن االخددتالف فددي المددواد والتقنيددات 

وكثدددرة  العمدددود عنصدددر ونظدددرا ألهميدددة. ]6[واالدوات المتدددوفرة 

استخدامه ألسباب انشائية بالدرجة االولدى وايضدا جماليدة وتكدراره 

فدددي العمدددارة الموصدددلية التراثيدددة ممدددا جعدددل هدددذا العنصدددر يعطدددي 

، وفيمددا يلددي ]8[وخصددائص خاصددة مميددزة لهددذه العمددارة  شخصدية

اسددتعراض لمجموعددة مددن الدراسددات السددابقة التددي تناولددت عنصددر 

الموصددددلية ضددددمن عمددددارة الدددددور الموصددددلية  رخاميددددةاالعمددددة ال

 التراثية، وكما يلي:

 -دراسة الحربي، ) الخصائص الهندسيية للعميارة االسيةمية .1.1

دراسييية تحليليييية لخاصيييية التربييييع للعناصييير الداخليييية فيييي مد نييية 

 :2015الموصل القد مة( 
تناولدت الدراسددة الخصددائص الهندسدية )التناسددبات( للعناصددر        

الموصدلية لندوعين وظيفدين  رخاميةومن ضمنها االعمدة ال الداخلية

)المسدددكن والمسدددجد( فدددي مديندددة الموصدددل التراثيدددة، وقدددد اشدددارت 

الدراسة الى امتياز مديندة الموصدل القديمدة بطدابع معمداري خدا  

الموصددلي فددي العناصددر المعماريددة  رخددامنددابع مددن اسددتخدام مددادة ال

قدددق الوحددددة الجماليدددة الداخليدددة ألبنيدددة الموصدددل التراثيدددة، ممدددا ح

والكفددداءة لمختلدددف المتطلبدددات التدددي يحتاجهدددا المبندددى، فضدددال عدددن 

  تجسيد الهوية المعمارية للمدينة.

الدراسة في سياق تناولها للعناصدر المعماريدة الداخليدة  اشارتوقد 

فددتم تحديددد اربعددة اعمدددة كنمدداذج للدددور  رخاميددةدراسددة االعمدددة ال

السددددكنية واربعددددة اعمدددددة كنمدددداذج للمسدددداجد باألبعدددداد التفصدددديلية 
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للعنصر، واظهرت نتائج الدراسة العملية لهذه  العناصدر بانده علدى 

الرغم من اختالف العنصر المنتخب مدن الدراسدة واخدتالف الندوع 

قيددا  الددوظيفي اال ان هددذه العناصددر كانددت تسددتند علددى منظومددة 

موحدة في اغلب االحيان من حيث االبعداد للعنصدر وايضدا عالقتده 

 .]9[ مع العناصر االخرى وعلى اكثر من مستوى

دراسييية محميييد، )حليييوف البنيييال فيييي مبييياني الموصيييل خيييةف  2.1.

 :2012العصور االسةمية( 
أما دراسة محمد فتناولت الحلول االنشائية المتبعة فدي المبداني       

لمدينددة الموصددل القديمددة مددن خددالل التدددقيق فددي ابددرز الشاخصددة 

 رخاميدددةالعناصدددر االنشدددائية المسدددتخدمة ومدددن أهمهدددا االعمددددة ال

الموصدلية، وقدد اشددارت الدراسدة الددى ان اكثدر مددا يحددد خصددائص 

االبنية هو البيئة المحيطة والمادة المحلية المسدتخدمة وخاصدة مدادة 

الموصلي الذي اتقن المعمار الموصلي اسدتخدامه وترجمتده  رخامال

فترات طويلة عبدر ألبرز المتطلبات البنائية وتحقيق استدامة البناء ل

  .هاستخدام

كما أشارت الدراسة الى اندواع االعمددة مدن حيدث مقاطعهدا وابدرز 

مكونات العمود، فضال عن تركيدب مدادة المرمدر وابدرز الحدرفيين 

اذ  رخاميددةمداكن اسددتخدامه وخاصدة االعمدددة اللمراحدل تصددنيعه وا

اسددتخدم ألسددباب انشدددائية وجماليددة فددي االبنيدددة الموصددلية القديمدددة 

]10[. 

دراسة ذنون، )استخدام المرمر في البيت التراثي في مد نية  3.1.

 :2002الموصل( 
تناولددت الدراسددة فددي سددياق حددديثها عددن العناصددر المعماريددة       

فدي الددور التراثيدة لمديندة الموصدل، اإلشدارة  رخاميدةوالزخرفية ال

الموصددلية ضددمن عمددارة الدددار الموصددلي  رخاميددةالددى االعمدددة ال

التراثي، كما وضحت الدراسدة وجدود  أندواع متعدددة مدن  االعمددة 

ضددمن البيددت الموصددلي التراثددي، كمددا ذكددرت الدراسددة رخاميددة ال

اإلشدارة مواقع تواجد هذه االعمدة  ضمن الدار السكني فضدال عدن 

. كمددا بينددت رخدداميالددى ابددرز القطددع التفصدديلية المكونددة للعمددود ال

الموصدلي فدي خلدق بيئدة داخليدة متميدزة،  رخامالدراسة دور مادة ال

مشيرة الى دور المعمار الموصلي فدي اسدتخدام هدذه المدادة واتقانده 

لمراحددل تصددنيع هددذه المددادة، فضددال عددن دوره فددي تركيددب القطددع 

 .]11[الموصلي  رخامة وانواع البدقة عالي رخاميةال

دراسييييييييية جمعييييييييية، )اليييييييييدالالت المعمار ييييييييية وت ييييييييي رها  4.1.

الحضاري()موسييييوعة الموصييييل الحضييييار ة( )الم لييييد ال اليييي ( 

،1992: 
تتطرق الدراسة في صعيد تناولها الددالالت المعماريدة والفنيدة       

لمدينة الموصل ومبانيها والعوامل التي أدت الى تشكيل عناصدرها 

المعمارية الى أحد أهم هذه العناصر المعمارية واالنشائية في نفد  

وتدذكر الدراسدة مجموعدة  رخاميدةالوقت وهي االعمدة والبددنات ال

الموصلية ضدمن عمدارة مسداجد مديندة  رخاميةمن أنواع االعمدة ال

الموصدددل القديمدددة كاألعمددددة ذوات الهيئدددات المزدوجدددة واالعمددددة 

ر الدى تفاصديل ومكوندات كدل ندوع مدع المضلعة والبدنات، كما تشي

، ولكددن الدراسددة لددم تتطددرق الددى ]12[تقددديم الرسددوم الخاصددة بدده 

ضددمن عمددارة الدددور السددكنية فددي مدينددة  رخاميددةدراسددة االعمدددة ال

 الموصل القديمة.

دراسة جمعة، )االثار الرخاميية فيي الموصيل خيةف العهيد    5.1.

 :1975االتابكي واال لخاني( 

ركددزت الدراسددة علددى االثددار الرخاميددة فددي مدينددة الموصددل       

وتحديددددا فدددي المبددداني الدينية)المسددداجد( خدددالل العهددددين االتدددابكي 

وااليلخدداني، مشدديرة الددى اهددم المددواد البنائيددة المسددتخدمة وخاصددة 

الرخام او المرمر الموصدلي)الفش(( والتقنيدات المتبعدة فضدال عدن 

التدي تميدزت بهدا هدذه االبنيدة. وقدد  العناصر المعماريدة والزخرفيدة

المسدددتخدمة فدددي األبنيدددة  رخاميدددةبيندددت الدراسدددة أهدددم العناصدددر ال

 .   رخاميةيأتي في مقدمتها االعمدة الالموصلية والتي 

الموصدلي يعدد مدن اكثدر  رخدامكما اشدارت الدراسدة الدى ان ال      

المواد استخداما في االبنية الموصلية القديمة بدل يعتبدر طدابع مميدز 

لطدددراز المديندددة، فضدددال عدددن اشدددارت الدراسدددة الدددى ابدددرز سدددمات 

وخصدددائص هدددذه المدددادة مدددن حيدددث مطاوعتهدددا للعمدددل وصدددالدتها 

وامكانية صقلها باإلضافة الى توافر الخبدرات الالزمدة للتعامدل مدع 

لمدادة، فضددال عدن تأثرهددا بالعوامدل الجويددة الخارجيددة تصدنيع هددذه ا

ممدددا دفدددع المعمدددار الموصدددلي الدددى اسدددتخدامها بشدددكل اكبدددر فدددي 

 الواجهات الداخلية. 

كما تطرقت الدراسدة الدى ابدرز الحدرفيين فدي عمليدة التصدنيع       

بدددءا مددن )النقددار وشددقاق الفددر  والنقددا   رخاميددةالمسددبق للقطددع ال

ب الفر (، وان هدذه الصدنعة تعتبدر مدن والمطعم وصوال الى مرك

الصناعات المتوارثة والتي لها اصول وقواعد وتعتمدد علدى مهدارة 

، وفدي هدذا اشدارة مدن الدراسدة ]13[الحرفيين والمعمدار الموصدلي

 .رخاميةالى عملية التصنيع المسبق للقطع ال

تضدددح ممدددا سدددبق إشدددارة الدراسدددات السدددابقة ألهميدددة ودور ي      

ضدددمن العمدددارة الموصدددلية التراثيدددة ووجدددود  رخاميدددةاالعمددددة ال

إشارات عديدة تبين استخدام تقنية التصنيع المسبق االمر الدذي أكدد 

أهميددة الموضددوع، ولكددن هددذه الدراسددات لددم تتندداول هددذا العنصددر 

بشددكل مفصددل يسددتند الددى القيددام بدراسددة مسددحية توثيقيددة تحليليددة 

في الدور السكنية فدي للواجهات الداخلية  رخاميةخاصة باألعمدة ال

مدينة الموصل التراثية بشكل تفصيلي ودقيق ألسباب تتعلق بتوجده 

كل دراسة وطبيعة األهداف التي عالجتها، وعليه تبلدورت المشدكلة 

بيينقص المعرفيية المتعلقيية بتقنييية تصيينيع وخصييائص البحثيددة ب)

فييي الييدور الموصييلية التراثييية وعييدم المعرفيية  رخاميييةاالعمييدة ال

بالتدالي يهددف البحدث الدى (. المتكررة وتفاصيل توظيفهابنماذجها 

كشدددف تقنيدددة التصدددنيع لهدددذا العنصدددر المهدددم فدددي عمدددارة البيدددت )

الموصدددلي التراثدددي واهدددم نماذجددده المتكدددررة وخصائصدددها بشدددكل 

تفصديلي لتدوفير قاعددة بياندات كاملددة يمكدن االسدتفادة منهدا مسددتقبال 

المسدتقبلية للددور ( وحتدى فدي التصداميم في عمليات إعادة االعمدار

  السكنية الموصلية.

 رخاميييةأن االعمييدة ال)كمددا يفتددرض البحددث فرضددية مفادهددا:       

المسييتخدمة فييي الييدور الموصييلية التراثييية باييكل عييام لهييا نميياذ  

متكييررة نانييت تحكمهييا  ياسييات وابعيياد ووييري تاييكيل وترنييي  

محددة وموا ع معينة فيي الواجهيات، )مصينعة بايكل مسيبق( ميع 

 .(وجود بعض االست نالات له ه القاعدة

     منه ية البح :. 2  

ومددن أجددل حددل مشددكلة البحدددث وتحقيددق هدفدده والتحقددق مدددن       

الفددرض الددذي اطلقتدده الدراسددة سدديتم بدايددة بندداء اطددار نظددري يضددم 

فدي الددور الموصدلية  رخاميةالمفردات األساسية لدراسة االعمدة ال

باالسدددتعانة بالدراسدددات السدددابقة، يلدددي ذلدددك تطبيدددق لهدددذا االطدددار 

صدر باعتمداد االسدلوب المسدحي العن االنظري في دراسة عملية لهذ

فدي الواجهدات الداخليدة للددور  رخاميدةالتوثيقي التحليلدي لععمددة ال

السدكنية، مددن حيددث اشددكال مقاطعهدا وانواعهددا ونماذجهددا المتكددررة 

وعدد القطع المكونة لكل ندوع عمدود والقياسدات التفصديلية وطدرق 

واكثدددر  الداخليدددة تشدددكيلها ونماذجهدددا ومواقعهدددا ضدددمن الواجهدددات

 االنواع استخداما في الدور السكنية الموصلية التراثية.

وقد تدم تطبيدق الدراسدة العمليدة علدى عيندات تدم انتخابهدا بنداءا       

( وذلددك ضددمن المحددالت الموصددلية 2018علددى تقريددر )اليونسددكو،

ذات القيمدددة التراثيدددة واالقدددل تضدددررا بفعدددل العمليدددات العسدددكرية 

( دار سدكني 200وتوثيدق أكثدر مدن )وتحرير المدينة، وقد تم مسح 

مدن اجدل اخدذ القياسدات التفصديلية والصدور الفوتوغرافيدة لععمددة 

 اهددذ المرمريدة للددور السدكنية فددي الموصدل القديمدة، ومددن ثدم رسدم

كافدددة باألبعددداد والقياسدددات التفصددديلية  العنصدددر بأنواعددده ونماذجددده

ر ( ثدم جدرى بعدد ذلدك تحليدل هدذا العنصد2016ببرنامج االوتوكاد)



77 Abeer  khaleel Ibrahim: Pre-Fabrication of Alabaster Columns in Mosul's …...                                                           

Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ)                                          Vol.26, No.2, October 2021, pp.75-95   

 

وفق المفردات المنتخبة من االطار النظدري، واخيدر الوصدول الدى 

االستنتاجات والتوصيات الخاصدة بالدراسدة مدن اجدل تدوفير قاعددة 

معلوماتيدددة يسدددتفاد منهدددا فدددي عمليدددات الحفددداظ واالحيددداء والتدددرميم 

واعددادة البندداء فددي مدينددة الموصددل القديمددة وايضددا فددي التصدداميم 

 مدينة.المستقبلية مما يعزز هوية ال

 (:رخاميةالتصنيع المسبق لألعمدة ال. بنال االوار النظري )3

سددوف يددتم فدددي هددذه الفقددرة بنددداء االطددار النظددري التفصددديلي       

ة وذلك بناءا علدى الدراسدات السدابقة التدي ركدزت رخاميلععمدة ال

علددى الخصددائص التصددميمية للعناصددر المعماريددة والمددواد المحليددة 

تقنيددات االنشدداء التددي اسددتعملت فددي العمددارة المسدتخدمة فضددال عددن 

الموصدددلية التراثيدددة، وفدددي ضدددوء ذلدددك تدددم تقسددديم فقدددرات االطدددار 

 النظري الى مجموعة من الفقرات الرئيسية التالية:

 ة(:رخامية )مقاوع االعمدة الرخاميانواع االعمدة ال .3.1
فدي العمدارة العراقيدة  بشكل عام استخدام االعمدةتاريخ يرجع       

الددى تددل نمريددك مددن العصددر الحجددري بحدددود االلددف السددابع قبددل 

إذ اسددتخدمت  المديالد، واسددتخدمت بعددد ذلددك فدي العصددر السددومري

الوركداء كاندت  بشكل دعامات محالة بمخاريط فخارية ملونة، وفي

عثر على اعمدة فدي  ابشكل صفين من االعمدة مدمجة بالجدار، كم

وفدي مديندة الموصدل كثدر اسدتخدام االعمددة  مدينة اشور والحضر.

الرخاميدددة والبددددنات)االكثر ضدددخامة مدددن االعمددددة( فدددي الجوامدددع 

 .]10[كالجامع النوري والمجاهدي واألغوات

فدي  رخاميدةوقبل الدخول في تفاصيل ومكوندات واندواع االعمددة ال

اثيددة سددوف يددتم التطددرق الددى الدددور السددكنية لمدينددة الموصددل التر

الموصدددلي وتدداريخ اسدددتخدامه وابددرز الحدددرفيين ومراحدددل  رخددامال

 تصنيعه بشكل مسبق، وكما يلي:

ان معرفة مادة البنداء المسدتخدمة للعناصدر تعطدي فكدرة اوليدة عدن 

التقنيددات االنشددائية المتبعددة فددي تصددنيعه، فضددال عددن الخصددائص 

العنصددر المعمدداري  الفيزيائيددة لهددذه المددادة والتددي تحدددد خصددائص

والزخرفي، وفي العمارة الموصدلية التراثيدة تحقدق ذلدك مدن خدالل 

. اذ يعتبر من اكثدر المدواد المحليدة 1]4[الموصلي  رخاماستخدام ال

التددي اسددتخدمت بشددكل اساسددي فددي العمددارة الموصددلية بشددكل عددام 

 رخددداممطاوعدددة البسدددبب  والددددور السدددكنية التراثيدددة بشدددكل خدددا 

مظهددره  الجيددد والملمدد  الندداعم لدده فضددال عددن للنحددت والزخرفددة و

مما كان له االثر الكبير في اعطاء شعور قويا بوحددة . ]10[ متانته

الهويددة وتحديددد شخصددية المكددان واعطدداء تكددوين موحددد للعناصددر 

 .]3[المستخدمة  رخاميةال

واألصدل اللشددوي لكلمدة الرخددام مدن الفعددل ، حجدر متحددولوالرخدام 

أي الطددائر األبدديض أو البيدداض، أو  )رخددم( وقددد تعنددي )الرخمددة(

تعنددي )الرخددو( مددن التددرخيم بمعنددى )التليددين(، أو )الددرخيم( بمعنددى 

)الن وسددهل(. هددذا وإن غالبيدددة المعدداجم اللشويدددة تتفددق أن الرخدددام 

. وتميدددددز الرخددددددام الموصددددددلي بالصددددددالبة حجدددددر أبدددددديض رخددددددو

. اما اشهر التسميات المحلية التي اطلقت في الموصدل ]8[والصفاء

، 1]6[الفددددر  والدددددمك والمعدددددنالمرمدددر وفهددددي:  رخددددامالعلدددى 

الددددى العهددددد  رخددددام. ويرجددددع تدددداريخ اسددددتخدام ال]13[والصدددددف 

االشدددوري اذ اسدددتخدم فدددي تدددأطير الجدددزء السدددفلي للجددددران وفدددي 

 .]10[الممرات 

الموصدلي فهدي تبددأ باسدتخراجه مدن  رخداماما عن عملية تصدنيع ال

( فددي شددمال وغددرب رخددامالمقددالع او المقدداطع )امدداكن اسددتخراج ال

، ومددن ثددم عمليددة تهيئتدده لععمددال المعماريددة والفنيددة 1]7[المدينددة

الددى الددى المديندة للبدددأ بتقطيعده  رخدام، بددأ بعمليددة نقدل قطددع ال1]8[

حسدب القياسدات  الدى قطدع مختلفدة االحجدام ومن ثدم ضدبطهاالواح 

اوقددد تكددون االعمدددة بقطعددة واحدددة تنحددت بشددكل ، ]91[ المطلوبددة

وحفدددر  رخاميدددةومدددن ثدددم تهدددذيب القطدددع ال ]12[المطلدددوب العمدددود

النقو  وتطعيمها ان وجدت وصوال الى مركب الفر  الدذي يقدوم 

 .]13[بتركيب القطع في موقع العمل 

بشدكل مسدبق سدوف يصدار  رخاموبعد التطرق الى عملية تصنيع ال

االن معرفة ابرز مكونات االعمددة المرمريدة وانواعهدا ونماذجهدا، 

كثدددر اسدددتخدام االعمددددة ألسدددباب انشدددائية  ، اذالموصدددلفدددي مديندددة 

وجمالية معا، وفي االصطالح المعماري العمود هو ما يحمل عليده 

الثقددل مددن االعلددى، ويكددون بمقدداطع ومسدداحات تعتمددد علددى مدددى 

فدي  رخدامي. امدا ابدرز مكوندات العمدود ال]10[االثقال التي يحملهدا

 البيت الموصلي فهي:

  قاعدة العمود: وتكون اسفل العمود واعدرض منده قلديال

 .]20[وتسمى )كعكي( 

  بدددن العمددود: ويمثددل الجددزء االساسددي مددن العمددود وقددد

يتكددون مددن قطعددة واحدددة او عدددة قطددع مرمريددة تركددب 

 .]21[فوق بعضها 

  :كمي( وتوضدع فدوق بددن العمدود  تسمىوتاج العمود(

وهددي تشددبه القاعدددة السددفلى اال انهددا اسددمك منهددا، وقددد 

تكدون مزخرفدة فتسدمى عندئدذ )تداج( او غيدر مزخرفدة 

 (.1، وكما في الشكل رقم )]11[

 
 ]20[( يوضح اجزاء العمود في الدور الموصلية التراثية 1الشكل رقم )

المحليددة مددن وقددد عكدد  البيددت الموصددلي خصددائص بيئتدده وهويتدده 

والتقنيدات المتبعدة فدي تصدنيعه مدن جهدة، ومدن  رخدامخالل مدادة ال

 رخاميدةجهة اخرى نوعية العناصر المستخدمة وخاصة االعمددة ال

التددي تميددزت بأشددكالها المختلفددة عددن العمددائر االخددرى، وايضددا مددا 

. ]22[ مزيندة بالزخدارف والدداليات رخاميدةيستند عليها من عقود 

وتستخدم االعمدة المرمرية فدي منداطق عددة مدن البيدت الموصدلي، 

، امددا فيمددا يخددص ابددرز اشددكال ]23[كالسددرداب واالروقددة والفندداء 

 االعمدة في العمارة الموصلية التراثية فهي:

 (.1ويدعى)البتويي( وكما في الشكل رقم )متوازي مستطيةت:  -

 ويدعى)ميل(.اسطواني:  -

، ]20[ويددددعى) مثمندددي( ويكدددون بشدددكل ثمانيدددة اوجددده المييي م :  -

وتسددتخدم هددذه االنددواع الثالثددة فددي البيددت الموصددلي التراثددي حسددب 

ذوق صاحب الدار وقد تكون هذه االعمدة مكونة مدن قطعدة واحددة 

 .]21[او عدة قطع مرمرية 

ويتكون من عددة قطدع ويكدون امدا مدثمن او اسدطواني،  :)الدنكة( -

)البددنات( نظدرا لضدخامة مقطعهدا واسدتخداماتها فدي وتسمى ايضا 

المسدددددداحات او الفضدددددداءات الكبيددددددرة، ويسددددددتخدم فددددددي المسدددددداجد 

 .]12[والكنائ 

 :رخاميةال لةعمدةالقياسات واالبعاد ووري الترني   .3.2
لدددم تتطدددرق الكثيدددر مدددن الدراسدددات الدددى االبعددداد والقياسدددات       

مسبقة الصنع وخاصة االعمدة يستثنى مدن ذلدك  رخاميةللعناصر ال

، 1الدراسات التوثيقية كدراسة )ذنون واخرون، العمائر السدكنية ج
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( والتدددي ركدددزت فدددي الشالدددب علدددى قياسدددات وابعددداد الددددور 1982

فقددد اشددارت  رخاميددةالسددكنية بشددكل عددام، وفيمددا يخددص االعمدددة ال

مسدتطيل  الدراسة الى قياسات نوعين مدن االعمددة، احددهما بمقطدع

سددم( مددع قاعدددة وتدداج 1.95سددم( وارتفدداع البدددن )0.45سددم 0.35)

سدددم( 0.5للعمدددود، امدددا العمدددود الثددداني فهدددو بمقطدددع مدددثمن بقطدددر )

سددم( مددع تدداج وقاعدددة سددفلية للعمددود، وذلددك 1.22وارتفدداع البدددن )

 ضمن العينات المنتخبة للدراسة.

كلي ( اسدلوب التحليدل الشد2013كما تناولت دراسدة )العداني،       

لواجهددات منتخبددة مددن التوثيقددات السددابقة واجددراء الدراسددة العمليددة 

التي تتضمن استخراج اهم الخصدائص الشدكلية للتكدوين المعمداري 

للواجهدات الداخليددة للمسدكن التقليدددي فقدط بشددكل وصدفي باالعتمدداد 

 على عدد من المفردات كالتوازن والتكرار والمقيا  وغيرها.

( فقدد اهتمدت بدراسدة الخصدائص 2015اما دراسة )الحربي،       

الهندسية وخاصدة التناسدب والمنظومدة التناسدبية للعناصدر الداخليدة 

دينددي( فددي مدينددة الموصددل القديمددة، وتددم  -لنددوعين وظيفددين )سددكني

تحليدددل اربدددع نمددداذج سدددكنية واربعدددة نمددداذج دينيدددة وانتخددداب سدددتة 

ذ واالبددواب وااليددوان عناصددر فددي النمدداذج هددي) االعمدددة والنوافدد

والمحدددراب والمنبدددر( لبيدددان ابعددداد وقياسدددات هدددذه العناصدددر علدددى 

فدي  رخاميةمستوى الواجهات الداخلية فقط. وفيما يخص االعمدة ال

الددددور السدددكنية التراثيدددة لمديندددة الموصدددل فقدددد تدددم اخدددذ القياسدددات 

التفصددديلية ألربعدددة عيندددات فقدددط إلثبدددات كونهدددا تحكمهدددا منظومدددة 

م( وارتفداع 0.28ن العمود االول بمقطع دائري قطره)تناسبية، وكا

م( مدددع قاعددددة وتددداج، والعمدددود الثددداني ايضدددا مقطعددده 1.52البددددن )

م( مدددع قاعددددة وتددداج، امدددا 2.4م( وارتفددداع )0.16دائدددري بقطدددر )

م( 1.54م( وارتفداع )0.3م 0.25العمود الثالث فمقطعه مستطيل )

يضددددا مددددع قاعدددددة وتدددداج، والعمددددود االخيددددر مقطعدددده مسددددتطيل ا

م( مع تاج وقاعددة، وقدد تنوعدت 2.24م( وارتفاع )0.49م 0.39)

القياسدددات نظدددرا لقلدددة العددددد المدددأخوذ للعنصدددر وذلدددك تبعدددا لهددددف 

 وطبيعة الدراسة.

ضيم  اليدور  رخاميةمستو ات ومواضع استخدام االعمدة ال .3.3

 الموصلية التراثية:
فدي الددور  رخاميدةبالنسبة للمستويات التدي اتخدذتها االعمددة ال      

السكنية الموصلية، فقد ظهر من خالل مراجعة الدراسدات السدابقة، 

توظيددف هددذا العنصددر ووقوعدده ضددمن مسددتوى اساسددي واحددد هددو 

مسددتوى الواجهددات الداخليددة، وذلددك نظددرا الن  العمددارة الموصددلية 

شدددانها شدددان العمدددارة االسدددالمية تميدددزت بدددالتركيز علدددى الفضددداء 

علددق بالناحيددة البيئيددة واالجتماعيددة وحتددى الددداخلي نظددرا ألسددباب تت

اذ مددن المعددروف تددأثره  لرخددامطبيعددة المددواد المسددتخدمة وخاصددة ا

سدلبا بالعوامدل الجويدة الخارجيدة لددذلك لجدا المعمدار الموصدلي الددى 

 .]4[التركيز باستخدامه في داخل البيت الموصلي 

ضددمن  رخاميددةأمددا بالنسددبة للمواضددع التددي اتخددذتها االعمدددة ال      

الواجهات الداخليدة فقدد إشدارات الدراسدات السدابقة الدى بعدض هدذه 

( اشددددارت الدراسدددة الددددى 1982المواضدددع، ففدددي دراسددددة )ذندددون،

. وفي ]11[استخدام االعمدة في اروقة البيت الموصلي والسرداب 

دراسدددة جدددرجي  تدددم االشدددارة الدددى اسدددتخدام العمدددود االسدددطواني 

ر حالددة نددادرة فددي البيددوت المزخددرف التدداج فددي االيددوان وهددذا يعتبدد

. امدددا دراسدددة 1]9[الموصدددلية كمدددا فدددي بيدددت )صدددالح جلبدددي اغدددا( 

الحربي فقد اشارت الدراسة الى استخدام االعمددة فدي الفنداء بشدكل 

 .]9[رواق حوله ويعلوه عقود نصف دائرية او مدببة 

 ة:رخاميعدد النماذ  والمكونات االساسية لألعمدة ال .3.4
الدراسددددات السددددابقة عددددن عدددددد النمدددداذج والقطددددع ال تتحدددددم       

فددددي العمددددارة الموصددددلية  رخاميددددةالتفصدددديلية المكونددددة لععمدددددة ال

التراثية، اذ ان اغلب الدراسات تناولتها بشكل عدام او لعددد محددود 

وذلك حسب طبيعة وهدف كل دراسة، ففي دراسة الحربدي تناولدت 

يني واربعدة فدي الدراسة تحليل اربعة اعمدة في الندوع الدوظيفي الدد

النوع الدوظيفي السدكني وذكدرت ان العمدود بشدكل عدام يتكدون مدن 

الحددارة( ودون  -التداج -البدن -القاعدة -خمسة اجزاء هي )الوسادة

، وفدي ]9[تمييز اجزاء العمدود فدي البيدت الموصدلي عدن المسداجد 

دراسددة سددليمان وعيسددكو تددم ذكددر ان العمددود فددي البيددت الموصددلي 

. ]21[ ]20[جددزاء هددي القاعدددة والبدددن والتدداج يتكددون مددن ثالثددة ا

( ذكدرت الدراسدة ان العمددود فدي البيددت 2002،وفدي دراسدة )ذنددون

الموصلي يتكون ايضا من ثالثة اجزاء هدي القاعددة والبددن والتداج 

]11[. 

 الصنع: ةمسبق رخاميةالتاكيةت التي اتخ تها االعمدة ال .3.5

 رخاميدةبهدا العناصدر ال ويقصد بها الطرق التي تظهر وتندتظم      

مسددددبقة الصددددنع كددددأن يكددددون ظهورهددددا بشددددكل منفددددرد، أو تظهددددر 

بتشددكيالت ثنائيددة أو ثالثيددة أو أكثددر ضددمن الواجهددات الداخليددة، ال 

يوجددد دراسددات تحدددثت بشددكل دقيددق وواضددح عددن طددرق التشددكيل 

المحتملددة للعمددود الموصددلي فددي مواقعدده المختلفددة للواجهددات وانمددا 

لهدددددف كددددل دراسددددة، اذ فددددي دراسددددة بشددددكل عددددام وذلددددك تبعددددا 

( ذكددرت الدراسددة وجددود صددف مددن االعمدددة تحدديط 1982)ذنددون،

. وفددي دراسددة ]11[بالفندداء ويعلوهددا عقددود نصددف دائريددة او مدببددة 

جرجي  اشارت الدراسة الى وجود عمدودين كدل واحدد علدى جهدة 

 .1]8[من عقد االيوان اي تشكيل ثنائي 

  الدراسة المسحية الميدانية: .4

 تحد د إجرالات ونطاي الدراسة العملية: .4.1
تددم اختيددار مجموعددة مددن القطاعددات الخاصددة بمدينددة الموصددل       

القديمة إلجراء الدراسة المسحية الميدانية ضمنها، وقد تم االختيدار 

لهددذه القطاعددات لعدددة اسددباب أهمهددا ورودهددا فددي تقريددر اليونسددكو 

ت والمندداطق ( والددذي حدددد فيدده مجموعددة مددن القطاعددا2018لعددام)

، وكما 2]4[التي تضم دور تراثية موصلية متميزة بالقيمة التراثية 

 (.ب،أ-2تظهر في الشكل رقم )

وقددد تددم اسددتثناء بعددض مددن هددذه القطاعددات والمندداطق مددن عمليددة 

المسح الميداني بسبب تعرضها للدمار الكبير علدى ايددي عصدابات 

داعدد(، كمددا فددي مندداطق الميدددان والقليعددات وغيرهددا، فضددال عددن 

استثناء بعدض المنداطق التدي لدم يسدتطع الباحدث وصدولها لظدروف 

عداون االهدالي فدي جائحة كورونا وبعض الظروف االمنيدة وعددم ت

منددداطق أخدددرى، واسدددتثناء المنددداطق التجاريدددة والدينيدددة والخدميدددة 

بحسب اهداف البحث التي ركدزت علدى دراسدة االعمددة المرمريدة 

ضمن النمط السكني فقدط، وقدد بلشدت مسداحة القطاعدات والمنداطق 

مددن مسدداحة المجتمددع الكلددي الصددالح  %50الممسددوحة مددا يعددادل 

حجدم الدراسدة والوقدت المتداح للباحدث. إلجراء البحث وبما فرضه 

( عمددود 54وتددم فددي الدراسددة الميدانيددة مسددح وتوثيددق مددا يقددارب )

مدددن الددددور السدددكنية التراثيدددة والتدددي انتشدددرت ضدددمن مدددا  رخدددامي

( محددالت ومندداطق موصددلية تراثيددة، وهددي: )محلددة بدداب 8يقددارب)

محلدة االمدام عبدد  -محلدة االمدام ابدراهيم -محلة عمدو البقدال -النبي 

محلدددة حمدددام  -محلدددة الجدددامع الكبيدددر -محلدددة جمشددديد -هللا المكدددي

 محلة خزرج(. -المنقوشة

المايييمولة بالدراسييية  رخامييييةتحد يييد العينيييات )االعميييدة ال .4.2

 :المسحية( ومعا ير االختيار والتطبيق
ضدمن الواجهدات الداخليدة  رخاميةتم اعتماد عنصر االعمدة ال      

 ومددن ثددمللدددور السددكنية الواقعددة ضددمن الدددور السددكنية المنتخبددة، 

الرئيسي للتوصدل الدى  رخاميعشرة نماذج لهذا العنصر ال نتخابا

اهددم الخصددائص التصددميمية التددي حكمددت هددذا العنصددر مددن حيددث 

القياسددددات والمكونددددات والتفاصدددديل والمواضددددع  والتشددددكيالت ان 

وجدددت. وفيمددا يلددي ذكددر اهددم المفددردات األساسددية التددي تضددمنتها 

استمارة الدراسة الميدانية المسحية التي جرى اسدتخدامها مدن اجدل 

 :اميةرختحليل االعمدة ال

 .رخاميةال لالعمدةالنماذج المتكررة  -1

 رخاميددةالقياسددات واالبعدداد وطددرق التركيددب للقطددع ال -2
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 .لالعمدةالمكونة 

اندددواع المكوندددة لكدددل ندددوع مدددن  رخاميدددةعددددد القطدددع ال -3

 .االعمدة

فدددددي  رخاميدددددةال االعمددددددةالتشدددددكيالت التدددددي اتخدددددذتها  -4

 الواجهات الداخلية.

ضدمن  رخاميدةال االعمددةمسدتويات ومواضدع اسدتخدام  -5

 .الدور الموصلية التراثية

 بيانات الدراسة المسحية الميدانية:  .4.3

المعلومددات والقياسددات الخاصددة  عددرضتتضددمن هددذه الفقددرة       

( دار سدكني واقعدة ضدمن 200والمأخوذة مدن ) رخاميةباألعمدة ال

المحددالت التراثيددة المنتشددرة فددي القطاعددات التراثيددة المنتخبددة مددن 

مدرحلتين  وقدد جدرى العمدل الميدداني علدىمدينة الموصل القديمدة، 

 استكمال الدراسة العملية لتوثيق هذا العنصر، وكما يلي: من اجل

 :المرحلة االولى 

لمدينددة الموصددل  ذهابالدد وتضددمنوهددي مرحلددة العمددل المددوقعي 

الصددور  خددذالقديمددة وصددوال الددى القطاعددات والمحددالت التراثيددة وا

 مدددنالقياسدددات واالبعدداد التفصددديلية للعنصدددر  كدددذلكالفوتوغرافيددة و

 الدور السكنية.

 :المرحلة ال انية 

فيهددا  جددرىو او المددوقعي العمددل الميددداني تلددتوهددي المرحلددة التددي 

ى رسددوم تفصدديلية المعلومددات والقياسددات والصددور الددهددذه تحويددل 

، الهندسددي دقيقددة للعنصددر المرمددري باسددتخدام برنددامج االوتوكدداد

المعلومددات  ذكددر وكتابددةوعمددل رسددوم ثنائيددة وثالثيددة االبعدداد مددع 

والقياسدددات والصدددور الموضدددحة والخاصدددة بالعنصدددر مدددع جدددرد 

 النماذج المكونة له وبيان تفاصيلها بشكل كامل.

نصددر وبيددان االعددداد التددي البيانددات الرئيسددية للع عددرضوفيمددا يلددي 

اخددذت كعينددة ممثلددة لدده، مددع ذكددر قياسدداتها التفصدديلية وبيددان عدددد 

القطع المكونة لها، وبيان مواقعها ضمن الواجهات الداخلية، فضدال 

في الددار الموصدلي  رخاميعن بيان طرق التشكيل لهذا العنصر ال

 التراثي.

 :رخاميةال االعمدةالبيانات الرئيسة لعنصر 

( عمددود مرمددري فددي الدددور 54وقددد تددم توثيددق واخددذ قيددا  )      

السددكنية لمدينددة الموصددل التراثيددة ولجميددع القطددع المكونددة لدده، وتددم 

اختيددار عشددرة نمدداذج متشددابهة بالشددكل والقيددا  والقطددع التفصدديلية 

ضمن كل نوع تم قياسه ضمن اندواع االعمددة الثالثدة للتوصدل الدى 

ان  رخداميذا العنصدر الاهم الخصائص التصميمية التدي حكمدت هد

، وشدملت االعمددة الموصدلية للددور توفرت فدي المحدالت المنتخبدة

 السكنية االنواع االتية:

 بالمتر رخاميةال االعمدةمةحظة جميع  ياسات وابعاد 

 : االعمدة ذات المقطع المستطيل، وشملت النماذ  التالية:-1

 ( بارتفاعدددات 0.3م  0.25عمدددود مسدددتطيل مقطعددده )م

+ تدداج وقاعدددة منفصددلة، وشددملت االرتفاعددات مختلفددة 

م(، باإلضددددافة الددددى 2 -م1.8 -م1.6 -م1.4لععمدددددة )

[ وكمدا فدي الشدكل Ca1االعمدة المكونة من قطعتين، ]

 [(.a،b] 4رقم )

 ( بارتفاعدددات 0.35م  0.3عمدددود مسدددتطيل مقطعددده )م

مختلفددة + تدداج وقاعدددة منفصددلة، وشددملت االرتفاعددات 

باإلضددددافة  .م(2 -م2 -م1.9 -م1.8 -م1.65لععمدددددة )

[ وكمددا فددي Ca2الددى االعمدددة المكونددة مددن قطعتددين، ]

 [(.a،b]5الشكل رقم )

 ( بارتفاعددددات 0.4م 0.3عمددددود مسددددتطيل مقطعدددده )م

مختلفددة + تدداج وقاعدددة منفصددلة، وشددملت االرتفاعددات 

م( باإلضددددافة 2.4 -م2.2 -م2 -م1.9 -م1.6لععمدددددة )

وكمددا فددي  [Ca3الددى االعمدددة المكونددة مددن قطعتددين، ]

 [(.a،b] 6الشكل رقم )

 ( بارتفاعددددات 0.5م 0.4عمددددود مقطعدددده مسددددتطيل )م

[ وكما فدي Ca4مختلفة + تاج منفصل وبدون قاعدة، ]

 (.7الشكل رقم )

 ( بارتفددددداع 0.25م 0.4عمدددددود مقطعددددده مسدددددتطيل )م

[ وكمددا Ca5م( + تدداج منفصددل وبدددون قاعدددة، ]6.1)

 (.8في الشكل رقم )

 الدائري، وشملت النماذ  التالية:االعمدة ذات المقطع -2

 (بارتفاعدات مختلفدة 0.3عمدود مقطعده دائدري بقطدر )م

[ وكما في Cb1+ تاج ومع او بدون قاعدة منفصلة ، ]

 (.9الشكل رقم )

 (بارتفاعدات مختلفدة 0.4عمدود مقطعده دائدري بقطدر )م

+ تدداج منفصددل وبدددون قاعدددة ومكددون مددن عدددة قطددع 

 (.10) [ وكما في الشكل رقمCb2مرمرية، ]

 (بارتفاعات مختلفدة 0.45عمود مقطعه دائري بقطر )م

[ وكما فدي الشدكل Cb3+ تاج منفصل وبدون قاعدة، ]

 (.11رقم )

 االعمدة ذات المقطع الم م ، وشملت النماذ  التالية:-3

 ( بارتفاعددددات 0.45عمددددود مقطعدددده مددددثمن عددددرض )م

[ Cc1مختلفددة + تدداج ومددع او بدددون قاعدددة منفصددلة، ]

 (.12رقم ) وكما في الشكل

 ( بارتفاعدات مختلفدة 0.4عمود مقطعه مثمن عرض )م

[ وكمدددا فدددي Cc2+ تددداج منفصدددل وقاعددددة منفصدددلة، ]

 (.13الشكل رقم )

أجييرال عملييية التحليييل الاييكلي ونتييائا الدراسيية الميدانييية  .4.4

 المسحية:
حسب كل ندوع والنمداذج  رخاميةبعد ان تم تصنيف االعمدة ال      

( بشدكل تفصديلي مدع 2016المكونة له ورسدمها ببرندامج االتوكداد)

الصددور الخاصددة بكددل نددوع ونمددوذج. تددم فددي هددذه المرحلددة جددرد 

وتصددددنيف النمدددداذج وتحليددددل العينددددات لبيددددان النمدددداذج األساسددددية 

وقياسدداتها مددن حيددث مقطددع العمددود )الطددول والعددرض واالرتفدداع( 

دن العمددود والقطدع الكليددة للنمدوذج وطددرق وعددد القطدع المكونددة لبد

التشددكيل ومواضددعها ضددمن الواجهددات الداخليددة للدددور الموصددلية 

التراثيدة وبالتددالي توضدديح اهددم الخصددائص التصددميمية لكافددة انددواع 

( الدى 1وكما فدي الجدداول ذات األرقدام ) رخاميةونماذج االعمدة ال

(10). 
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والتي  وضح ال زل المنتخ  للدراسة العملية (ب2(، والاكل )2018) وضح القطاعات التي تضم دور ذو  يمة تراثية حس  خرائط اليونسكو(أ2)الاكل 

    وال زل الت اري وال زل المتضرر م  مد نة الموصل القد مة ،مساحة القطاعات الصالحة إلجرال الدراسة( م  %50)تعادف 

 

 

 [Ca1] م(1.8م،1.6م ،1.4) م( لةرتفاعات0.3م*0.25(  وضح االبعاد والقياسات لألعمدة ذات المقطع المستطيل )a4الاكل ر م)

 ]ةاعداد الباح [

 

Ca1 

ca11 

ca12 ca13 ca14 

ca15 ca16 ca17 
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م(  طعة واحدة، واالرتفاعات 2) م( لةرتفاعات0.3م*0.25(  وضح االبعاد والقياسات لألعمدة ذات المقطع المستطيل )b4الاكل ر م)

 ]ةاعداد الباح [  [Ca1] م( مكون م   طعتي   2.6 -م2.4)

 

Ca1 

ca18 ca19 

ca110 

ca111 
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اعداد [ [Ca2]  م(1.8-م1.65م( لةرتفاعات )0.35م*0.3(  وضح االبعاد والقياسات لألعمدة ذات المقطع المستطيل )a5الاكل ر م )

 ]ةالباح 

Ca2 

Ca21 

Ca22 Ca23 

Ca24 
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 [Ca2]  م(2.2-م2-م1.9م( لةرتفاعات )0.35م*0.3(  وضح االبعاد والقياسات لألعمدة ذات المقطع المستطيل )b5الاكل ر م )

 ]ةاعداد الباح [

 

Ca2 

Ca25 

Ca26 Ca27 

Ca28 Ca29 
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 [Ca3]  م(2-م1.9 -م1.65م( لةرتفاعات )0.4م*0.3لألعمدة ذات المقطع المستطيل ) وضح االبعاد والقياسات ( a6الاكل ر م)

 ]ةاعداد الباح [

Ca3 

Ca31 Ca32 

Ca33 Ca34 

Ca35 
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  م(3.65-م2.5-م2.4-م2.2لةرتفاعات )م( 0.4م*0.3 وضح االبعاد والقياسات لألعمدة ذات المقطع المستطيل )( b6الاكل ر م)

[Ca3] ] ةاعداد الباح[ 

 

Ca3 

Ca310 

Ca36 Ca37 Ca38 Ca39 

Ca311 

Ca312 
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م(+ تا  منفصل وبدون  اعدة لةرتفاعات 0.5م*0.4 وضح االبعاد والقياسات لألعمدة ذات المقطع المستطيل )( 7) الاكل ر م

 ]ةاعداد الباح [ [Ca4]  والمكون م   طعة او ان ر المختلفة

 

 

 اعداد[ [Ca5]   اعدة وبدون منفصل تا (+ م0.25*م0.4) المستطيل المقطع ذات لألعمدة والقياسات االبعاد  وضح( 8) ر م الاكل

 ]ةالباح 

 

Ca4 

Ca42 Ca41 

Ca44 Ca43 Ca45 

Ca46 Ca47 

Ca51 

Ca5 
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م( وارتفاعات مختلفة + تا   اعدة منفصلة او بدون  اعدة، وبدن العمود مكون م  0.3(  وضح عمود مقطعه دائري )9الاكل ر م )

 ]اعداد الباح ة[  [Cb1] طعة او  طعتي 

 

 

Cb1 

Cb11 Cb12 Cb13 

Cb14 
Cb15 
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 ]اعداد الباح ة[ [Cb2]وبدون  اعدة مختلفة+ تا  منفصلم( وارتفاعات 0.4 وضح عمود مقطعه دائري )( 10) الاكل ر م

 

 ]اعداد الباح ة[ [Cb3]وبدون  اعدة م( وارتفاعات مختلفة+ تا  منفصل0.45 وضح عمود مقطعه دائري )( 11) ر م الاكل

 

 

Cb2 

Cb21 

Cb31 

Cb3 

Cb22 

Cb32 Cb33 
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وبدن العمود م  ان ر م   + تا  و اعدة منفصلةم(0.9-م1.1) م( وارتفاع0.45(  وضح عمود مقطعه م م  )12ر م )الاكل 

 ]اعداد الباح ة[ [Cd1] طعة

 

 

 ]اعداد الباح ة[ [Cd2]م( + تا  و اعدة منفصلة1.1م( وارتفاع )0.4(  وضح عمود مقطعه م م  )13الاكل ر م )

 

Cd1 

Cd11 

Cd12 

Cd13 

Cd21 

Cd2 
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 ]اعداد الباح ة[ م[0.3م*0.25بمقطع مستطيل بأبعاد ] رخامي[ لعمود ca1(  ياسات حاالت النموذ  االوف ]1جدوف )

اسم 

 النموذ 

 ياسات الطوف 

والعرض)مقطع 

 العمود(

  ياسات العمود

 )ارتفاع العمود(

عدد  طع 

 بدن العمود

عدد القطع الكلية 

 المم لة للنموذ 
 وري التاكيل

مو ع العنصر 

الدار ضم  

 السكني

Ca11 0.25 ثنائية او ثالثية 2 1 م 1.4 م0.3   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االرضي

Ca12 0.24 رباعية 3 1 م 1.62 م0.3   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االول

Ca13 0.25 ثالثية او رباعية 3 1 م 1.6 م0.31   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االول

Ca14 0.25 فردية 3 1 م 1.58 م0.3   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االرضي

Ca15 0.25 ثنائية 3 1 م 1.8 م0.3   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االرضي

Ca16 0.27 ثنائية 3 1 م 1.78 م0.3   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االول

Ca17 0.25 ثالثية 3 1 م 1.8 م0.28   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االرضي

Ca18 0.25 فردية 3 1 م 2 م0.3   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االول

Ca19 0.26 ثنائية 3 1 م 2.02 م0.3   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االول

Ca110 0.24 فردية 4 2 م 2.4 م0.29   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االرضي

Ca111 0.25 ثالثية 4 2 م 2.58 م0.3   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االرضي

 

 ]اعداد الباح ة[ م[0.35م*0.3بمقطع مستطيل بأبعاد ] رخامي[ لعمود ca2] ياسات حاالت النموذ  ال اني ( 2جدوف )

اسم 

 النموذ 

 ياسات الطوف 

والعرض)مقطع 

 العمود(

  ياسات العمود

 )ارتفاع العمود(

عدد  طع 

 بدن العمود

عدد القطع الكلية 

 المم لة للنموذ 
 وري التاكيل

مو ع العنصر 

ضم  الدار 

 السكني

Ca21 0.3 ثنائية 3 1 سم 1.65 م0.36   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االرضي

Ca22 0.31 ثالثية 3 1 سم 1.77 م0.35   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االرضي

Ca23 0.3 ثنائية 3 1 سم 1.8 م0.33   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االرضي

Ca24 0.32 ثالثية 4 2 سم 1.82 م0.35   م 
الواجهات 

 الداخلية/ الثاني

Ca25 0.3 ثنائية 3 1 سم 1.9 م0.34   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االول

Ca26 0.3 ثنائية 3 1 سم 1.98 م0.35   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االرضي

Ca27 0.3 ثنائية 3 1 سم 2 م0.35   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االول

Ca28 0.28 فردية 3 1 سم 2.2 م0.33   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االول

Ca29 0.3 فردية 3 2 سم 2.22 م0.35   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االرضي

 

 ]اعداد الباح ة[ م[0.4م*0.3بمقطع مستطيل بأبعاد ] رخامي[ لعمود ca3 ياسات حاالت النموذ  ال ال  ]( 3جدوف )

اسم 

 النموذ 

 ياسات الطوف 

والعرض)مقطع 

 العمود(

  ياسات العمود

 )ارتفاع العمود(

عدد  طع 

 بدن العمود

القطع الكلية عدد 

 المم لة للنموذ 
 وري التاكيل

مو ع العنصر 

ضم  الدار 

 السكني

Ca31 0.32 ثالثية 2 1 م 1.65 م0.4   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االرضي

Ca32 0.3 ثنائية 3 1 م 1.65 م0.4   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االول

Ca33 0.29 رباعية 3 1 م 1.9 م0.4   م 

الواجهات 

االرضي الداخلية/ 
 او االول
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Ca34 0.3 ثالثية 3 1 م 1.88 م0.4   م 
الواجهات 

الداخلية/ االرضي 

 او االول

Ca35 0.3 فردية 3 1 م 2.2 م0.4   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االول

Ca36 0.3 ثالثية 3 1 م 2.2 م0.4   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االرضي

Ca37 0.31 فردية 3 1 م 2.22 م0.4   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االرضي

Ca38 0.3 ثالثية 3 1 م 2.2 م0.4   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االرضي

Ca39 0.31 ثنائية 3 1 م 2.2 م0.4   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االول

Ca310 0.3 ثنائية 3 1 م 2.4 م0.4   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االول

Ca311 0.3 ثنائية 5 3 م 2.5 م0.4   م 
الواجهات 

 الداخلية/ االرضي

Ca312 0.3 فردية 6 4 م 3.65 م0.4   م 
الواجهات 
 الداخلية/ االرضي

 

 ]اعداد الباح ة[ م[0.5م*0.4بمقطع مستطيل بأبعاد ] رخامي[ لعمود ca4 ياسات حاالت النموذ  الرابع ]( 4جدوف )

اسم 

 النموذ 

 ياسات الطوف 

والعرض)مقطع 

 العمود(

  ياسات العمود

 العمود()ارتفاع 

عدد  طع 

 بدن العمود

عدد القطع الكلية 

 المم لة للنموذ 
 وري التاكيل

مو ع العنصر 

ضم  الدار 

 السكني

Ca41 0.43 ثنائية او رباعية 2 1 م 1.25 م0.5   م 
الواجهات 
 الداخلية/ السرداب

Ca42 0.41 ثالثية 2 1 م 1.26 م0.48   م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

Ca43 0.4 ثالثية 2 1 م 1.6 م0.52   م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

Ca44 0.4 ثنائية 2 1 م 1.6 م0.5   م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

Ca45 0.438 ثنائية 6 5 م 1.24 م0.5   م 
الواجهات 
 الداخلية/ السرداب

Ca46 0.4 ثنائية 5 4 م 1.15 م0.52   م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

Ca47 0.4 ثنائية او ثالثية 3 2 م 1.45 م0.51   م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

 

 ]اعداد الباح ة[ م[0.25م*0.4بمقطع مستطيل بأبعاد ] رخامي[ لعمود ca5 ياسات حاالت النموذ  الخامس ]( 5جدوف )

اسم 

 النموذ 

 ياسات الطوف 

والعرض)مقطع 

 العمود(

  ياسات العمود

 )ارتفاع العمود(

عدد  طع 

 العمود بدن

عدد القطع الكلية 

 المم لة للنموذ 
 وري التاكيل

مو ع العنصر 

ضم  الدار 

 السكني

Ca51 0.4 فردية 2 1 م 1.6 م0.25   م 
الواجهات 
 الداخلية/ السرداب

 

 ]اعداد الباح ة[ م[0.3بمقطع دائري بقطر ] رخامي[ لعمود cb1 ياسات حاالت النموذ  االوف ]( 6جدوف )

اسم 

 النموذ 

 ياسات الطوف 

والعرض) طر 

 العمود الدائري(

  ياسات العمود

 )ارتفاع العمود(

عدد  طع 

 بدن العمود

عدد القطع الكلية 

 المم لة للنموذ 
 وري التاكيل

مو ع العنصر 

ضم  الدار 

 السكني

Cb11 0.3 ثالثية 4 2 م 2.2 م 
الواجهات 

 الداخلية/ االرضي

Cb12 0.3 ثالثيةثنائية او  3 1 م 1.65 م 
الواجهات 

 الداخلية/ االول

Cb13 0.3 ثنائية 3 1 م 1.63 م 

الواجهات 

الداخلية/ االرضي 

 والثاني

Cb14 0.3 فردية 4 2 م 2.82 م 
الواجهات 
 الداخلية/ االرضي
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Cb15 0.3 فردية 5 2 م 2 م 
الواجهات 
 الداخلية/ االرضي

 

 ]اعداد الباح ة[ م[0.4بمقطع دائري بقطر ] رخامي[ لعمود cb2 ياسات حاالت النموذ  ال اني ]( 7جدوف )

اسم 

 النموذ 

 ياسات الطوف 

والعرض) طر 

 العمود الدائري(

  ياسات العمود

 )ارتفاع العمود(

عدد  طع 

 بدن العمود

عدد القطع الكلية 

 المم لة للنموذ 
 وري التاكيل

مو ع العنصر 

ضم  الدار 

 السكني

Cb21 0.4 رباعيةثنائية او  4 2 م 1.23 م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

Cb22 0.4 ثنائية 6 4 م 1.02 م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

 

 ]اعداد الباح ة[ م[0.45بمقطع دائري بقطر ] رخامي[ لعمود cb3(  ياسات حاالت النموذ  ال ال  ]8جدوف )

اسيييييييييييييييييم 

 النموذ 

 ياسييييييييييات الطييييييييييوف 

والعرض) طييييييييييييييييييير 

 العمود الدائري(

  ياسات العمود

 )ارتفاع العمود(

عيييييدد  طيييييع 

 بدن العمود

عيييييييييدد القطيييييييييع 

الكليييييية المم لييييية 

 للنموذ 

 وري التاكيل

مو يييييييييييييييييييييييييع 

العنصيييييييييييييييييييير 

ضيييييم  اليييييدار 

 السكني

Cb31 0.45 فردية 8 6 م 1 م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

Cb32 0.45 فردية 7 5 م 1.26 م 

الواجهات 

الداخلية/ الطابق 
 االرضي

Cb33 0.44 ثنائية 7 5 م 1.25 م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

 

 ]اعداد الباح ة[ م[0.45بمقطع م م  بقطر ] رخاميلعمود [ cd1 ياسات حاالت النموذ  االوف ]( 9جدوف )

اسم 

 النموذ 

 ياسات الطوف 

والعرض) طر 

 العمود الم م (

  ياسات العمود

 )ارتفاع العمود(

عدد  طع 

 بدن العمود

عدد القطع الكلية 

 المم لة للنموذ 
 وري التاكيل

مو ع العنصر 

ضم  الدار 

 السكني

Cd11 0.45 ثنائية او ثالثية 9 6 م 1.1 م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

Cd12 0.45 فردية 9 6 م 1.12 م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

Cd13 0.45 ثنائية 6 4 م 0.9 م 
الواجهات 

 الداخلية/ السرداب

 

 ]اعداد الباح ة[ م[0.4بمقطع م م  بقطر ] رخامي[ لعمود cd2ال اني ] ياسات حاالت النموذ  ( 10جدوف )

اسم 

 النموذ 

 ياسات الطوف 

والعرض) طر 

 العمود الم م (

  ياسات العمود

 )ارتفاع العمود(

عدد  طع 

 بدن العمود

عدد القطع الكلية 

 المم لة للنموذ 
 وري التاكيل

مو ع العنصر 

ضم  الدار 

 السكني

Cd21 0.4 ثنائية او ثالثية 6 3 م 1.1 م 
الواجهات 
 الداخلية/ السرداب

 

 

 ]اعداد الباح ة[ةونس  تكرار النماذ  المكونة لها في الدور الموصلية التراثي رخاميةال االعمدة(  وضح انواع 14الاكل ر م )

0%

50%

100%

عمود بمقطع 

مستطيل 

عمود بمقطع 

دائري 

عمود بمقطع 

م م 

م 
دا

خ
ست

 ا
 

س
ن

ية
ام

خ
لر

ةا
مد

ع
ال
ا

انواع االعمدة الرخامية ونسب تكرار النماذج 
المكونة لها في الدور الموصلية التراثية
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]اعداد الباح ة[ةفي الدور الموصلية التراثي رخاميةال االعمدة( عدد العينات المكونة لكل نموذ  في انواع 15الاكل ر م )

 

  النتائا:5. 

 ة وجود تشابه رخامييتبين من عملية تحليل االعمدة ال

ضمن النوع الواحد  الرخاميةبالقياسات وعدد القطع 

مما يثبت كونها عناصر ذات خصائص تصميمية 

متشابهة، كما يتضح وجود اغلب االعمدة المرمرية 

في الواجهات الداخلية وتحديدا الطابق االرضي وذلك 

ألسباب اجتماعية وجمالية نظرا الهتمام االسرة 

الموصلية بهذا الطابق باعتباره الواجهة الرئيسية امام 

ضا ألسباب بيئية من خالل الرواق والظالل الزوار واي

التي يوفرها العمود ، فضال عن االسباب التقنية 

واالنشائية التي اعتمدها المعمار الموصلي والتي 

تفرض استخدام العمود بمناطق محددة حسب حاجة 

 . كل دار

 ( 74كثرة استخدام العمود بمقطع مستطيل بنسبة% )

دور الموصلية من من انواع االعمدة الثالثة في ال

( نماذج او من 5حيث عدد النماذج المكونة له بواقع )

( عمود، واكثرها 40حيث عدد العينات بواقع )

( ca1، يليه النموذج )%22( بنسبة ca3النموذج )

اقلها عدد من  %17( بنسبة ca2، ثم )%20بنسبة 

حيث عدد العينات، باإلضافة الى كثرة عدد النماذج 

وع من االعمدة وذلك ألسباب تتعلق المكونة لهذا الن

بسهولة تصنيعه مقارنة بالنماذج االخرى، وايضا 

ألسباب اقتصادية، ومن المالحظ ايضا اقتصار 

استخدام هذه النماذج على الواجهات الداخلية في الفناء 

 .(15-14وكما في الشكل ) دون السرداب

  اما االعمدة ذات المقطع المثمن فقد اقتصر استخدامها

( من بقية %7السرداب فقط وبنسبة استخدام ) في

النماذج، وايضا جاء بدن العمود مكون من عدة قطع 

في غالبها مختلفة االبعاد لنف  السبب السابق الذكر 

الموجودة  الرخاميةوهو قلة االهتمام باألعمدة 

وكما في  بالسرداب مقارنة بتلك الموجودة بالفناء

 .(14الشكل )

  في الدور  الرخاميوفيما يخص ارتفاع العمود

ت متنوعة بحسب الموصلية التراثية والقديمة، فقد جاء

لذلك يتكون العمود احيانا ما يتطلبه مساحة كل فضاء. 

من اكثر من قطعة او يجلب العمود المناسب لالرتفاع، 

اذ في بعض الحاالت يوجد نف  مقطع العمود 

ار تبعا لكل فضاء وما بارتفاعين مختلفين في نف  الد

يحمله من اثقال. وفيما يخص قاعدة العمود والتاج فقد 

جاءت بقياسات وابعاد متشابهة حسب كل نموذج 

 .ونوع من االعمدة مما يثبت تصنيعها بشكل مسبق

 . االستنتاجات:6

  الرخاميةيتبين من عملية مسح وتوثيق االعمدة 

بأنواعها ونماذجها الثالثة أنها جاءت متشابهة 

ومتقاربة بالشكل والقياسات التفصيلية وحسب حاجة 

كل دار، وفيما يخص عدد القطع المكونة لععمدة من 

حيت قاعدة العمود والتاج فقد جاءت متشابهة حسب 

كل نموذج، واما قطع المكونة لبدن العمود فقد جاءت 

موقع واهمية العمود  قطعة واحدة او عدة قطع حسب

من الناحية الشكلية، وهذا التشابه  يثبت كونها عناصر 

ذات خصائص تصميمية جمعتها مواد وتقنيات 

 . متشابهة في عملية تصميمها وتصنيعها بشكل مسبق

  كما ظهر من تحليل معلومات المسح الميداني للدور

 الرخاميةالسكنية في مدينة الموصل القديمة لععمدة 

في ارتفاعات االعمدة اذ جاء بدن العمود مكون  التنوع

من اكثر من قطعة، وذلك تبعا لتصميم ومساحة كل 

اي ألسباب انشائية وحسب حاجة كل دار . فضاء

سكني، كما ان نوع العمود المستخدم حكمه في اغلب 

االحيان القدرة المالية لصاحب الدار من ناحية عدد 

  .يرغب بهاقطع العمود وزخرفته بالطريقة التي 

  بأغلب انواعها ونماذجها  الرخاميةكما إن االعمدة

تركز تكراراها في الواجهات الداخلية للطوابق 

االرضية واالول وذلك الن من خصائص العمارة 

االسالمية والعمارة الموصلية هي جزء منها، إنها 

عمارة صماء من الخارج وتهتم بالواجهات الخارجية 

 الرخاميةة واغلب العناصر ولذلك نجد تركيز االعمد

في الواجهات الداخلية وتحديدا بالطابق االرضي 

واالول وذلك نظرا الختالف مستويات الدار السكني 

الموصلي في الداخل وألسباب اجتماعية كتحقيق 

الخصوصية للعائلة وألسباب وظيفية وجمالية وانشائية 

بحسب ما يتطلبه تصميم وتنفيذ كل دار سكني 

 .الموصلي
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عمود بمقطع م م عمود بمقطع دائريعمود بمقطع مستطيل

ثيةعدد العينات المتكررة المكونة لكل نموذ  في انواع االعمدة الرخامية في الدور الموصلية الترا
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  كما يالحظ استخدام العمود بمقطع مستطيل بشكل كبير

وذلك ألسباب تتعلق بسهولة تصنيعه مقارنة بالنماذج 

االخرى، وايضا ألسباب اقتصادية، وفيما يخص 

( وايضا cb2,cb3( وايضا )ca4,ca5النماذج )

العمود ذو المقطع المثمن فقد اقتصر استخدام هذه 

ساطتها وبدون النماذج على السرداب، لذلك يالحظ ب

قاعدة وتاج او قاعدة عليا بسيطة، وايضا في بدن 

العمود يالحظ انه مكون من قطعة واحدة او عدة قطع 

مختلفة االبعاد، نظرا لقلة االهتمام بهذا الجزء 

)السرداب( من العائلة الموصلية من الناحية الجمالية 

 مقارنة بالفناء.

  رخاميةالقلة استخدام التاج المزخرف في االعمدة 

ذات المقطع المستطيل اذ اقتصر على عمود واحد في 

احدى البيوت التراثية في مدينة الموصل، في حين 

جاءت جميع االعمدة ذات المقطع الدائري في الفناء 

بتاج مزخرف، ومن المعروف ان العمود الدائري 

يتطلب جهود اكثر في عملية تصنيعه مقارنة بالعمود 

صة مع عملية زخرفته، ذو المقطع المستطيل وخا

بالتالي تكلفة اكثر في تصنيعه لذلك اقتصر استخدام 

هذا النوع من االعمدة على العوائل المتيسرة ماديا في 

 مدينة الموصل.

 . التوصيات :7

 بقية دراسة خالل من البحث اليه توصل ما تعزيز 

في الدور السكنية او االنواع  رخاميةال العناصر

والتوصل الى اهم الخصائص الوظيفية االخرى 

 .التصميمية التي تحكم هذه العناصر

 العمارة في والزخرفية المعمارية العناصر دراسة 

 العناصر مثال ،رخامال المنفذة بشير مادة الموصلية

من  والتحقق والخشبية الجصية والعناصر الحديدية

مدى التشابه بالخصائص التصميمية والتقنية المتبعة 

  .وتصنيعهافي تصميميها 

 واالستنتاجات النتائج من باالستفادة الباحث يوصي 

 معلوماتية كقاعدة وجعلها الدراسة هذه في المطروحة

 البناء واعادة الترميم اجل من التصميم محاوالت في

نتائج  من الموثقة والعناصر التقنية بنف  واالعمار

 جهة من اكبر ودقة سرعة يحقق مما، الميداني المسح

 لمدينةالمعمارية المميزة  الهوية على والحفاظ

 .اخرى جهة منالموصل 
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Abstract:  
       The traditional alabaster columns with manufacturing techniques used by Mosul's architects represent one of the 

aspects of distinction within the heritage Mosul architecture, which gave this architecture aspects of its peculiarity and 

distinctive identity. After reviewing previous studies in this field, the research problem was represented by (Lack of 

knowledge related to the manufacturing technology and characteristics of alabaster columns in Mosul's traditional 

houses and lack of knowledge of their repeated models and details of their employment) The aim of the research was 

(revealing the techniques of manufacturing these elements as well as clarifying and analyzing its repeated models and 

clarify the details of the employment of each model) and thus providing a detailed documentary information base that 

can be adopted in the operations of restoration, reconstruction, and future designs.  

The final conclusions that showed the similarity and repetition of the models for this element in terms of dimensions and 

number of pieces, and that this element was governed by specific models. Each type has fixed measurements and specific 

installation and formation methods with some exceptions, which reinforced the assumption made by the research that this 

element is a prefabricated element.   
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 Prefabrication; Mosul's traditional houses; columns; alabaster elements.  


