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الخالصة

إال أن المبادئ التخطیطیة للمدن اإلسالمیة كان ،  القدیمة قبل ظھور اإلسالممدینة الموصل نشأت
العربیة و بقیت نموذجا للمدینة. ثر الكبیر في إعادة تشكلھا في الفترة التي أعقبت الفتح اإلسالمي لھالھا األ

وتمثلت أھم األحداث ، العمراني فیھابدأت بوادر التغیر حیث ،  االسالمیة حتى بدایات القرن العشرین
األمر الذي أدى ،  حضري للمدینةالعمرانیة فتح ساسلة من الشوارع المستقیمة والعریضة مخترقة النسیج ال

تناولت مدینة التي السابقة لدراسات لالتفحص النقديمنو.  تھشیم بنیتھا اإلجتماعیة والفیزیاویةإلى 
دراسة في القدیمةللمدینةالشوارع المخترقة في تغیر التنظیم الفضائي ثرأتحدیدغیاب الموصل تبین 

فكان وقد إتخذ البحث ھذه الحالة مشكلتھ البحثیة.  ینالذاتیالتقییم الوصف وموضوعیة بعیدة عن تحلیلیة
لتغیرتحدید طبیعة ھھدف ئيا الفضا لتنظیم  ا لقدیمة لفي  ا لمخترقةلمدینة  ا لشوارع  ا ثیر سیاسة  وقد .  بتأ

المخترقة بإعتماد الشوارعوبعد وجودللمدینة قبل ةالفضائیمنظومةتحلیل الھدف الھذاستوجب تحقیقإ
. تركیب الفضاء بإعتبارھا األسلوب األكثر مالءمة ودقة ألغراض التحلیل الموضوعيمنھجیة قواعد 

وقد تم تحدید طبیعة ھذا ،  تضمنت اإلستنتاجات حقیقة تغیر المنظومة الفضائیة لمدینة الموصل القدیمة
التغیر بتأثیر الشوارع المخترقة

الموصل القدیمةمدینة، التنظیم الفضائي، الشوارع المخترقة:الكلمات الدالة

The Impact of Break-Through Streets on Changıng

The Spatıal Confıguratıon Of Old Mosul

Abstract

Mosul is one of the cities that appeared before Islam. Later on it was
reformulated according to the islamic planning principles. It remained a model
of an arabic islamic city, till the beginning of the twentieth century, when it had
witnessed the construction of a number of wide and straight streets penetrating
the urban texture of the traditional city, leading to the destruction of its social



and physical structure. Then, break-through streets started to be more convenient
strategy adopted by the planning authorities to realize their urgent objectives for
raising the quality of life in the traditional city of mosul. After critically
reviewing the previous literature, it was concluded that none of those studies
have dealt, scientifically and objectively, with the problem of defining the
impact of break-through  streets upon the spatial organization of Old Mosul.
This defect was adopted as the problem of this study aiming at the definition of
that impact.

Suitable methodology was adopted to realize the study objectives, using
space syntax techniques to analyze and describe the spatial organization of Old
Mosul before and after the adoption of break-through streets strategy.

The conclusions provide a more clear description of the spatial
organization of the old city of Mosul before and after the penetration of break-
through street

Keywords:Break-ThroughStreets,SpatialConfiguration,OldMosulCity
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الخصائص المرتبطة بوھي 

یتحقق عدم التناظر النسبي ولمدى عدم تناظره النسبي ضمن النظام الفضائي، اً الفضاء مقیاس
امل . ك

. األخرى
: یتم حساب درجة تكامل الفضاء كاالتي. والعكس صحیح
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)(حیث nD)Hillier ،
تشیر القیم التي إذتتراوح قیم عدم التناظر النسبي المعدل حول الواحد، و). ١١٢ص، ١٩٨٤

) ٠.٦إلى ٠.٤(تقل عن الواحد بوضوح 
.المقاربة للواحد والتي تزید عنھ إلى فضاءات معزولة
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:الفضائیة الكلیةمنظومةالخصائص التركیبیة لل. ٢.٥

 .
ل)% ٢٥-١٠() Integration Core(فضائي 

ات عدم التناأوطأ(النظام التي تحمل اعلى درجات التكامل  لمعدلرظدرج بي ا لنس تعتبر و).ا
بر عن وأمن درجات أفضاءات ذات التع لى  ع

نواة .لالوصولیة كنقاط توجھ 
لكلي ) % ٢٥-١٠(تمثل و)Segregation Core(العزل لعدد ا لمن ا
لمعدلأ(وطا درجات التكامل أتحمل  و).ا

ات عزلة وأعن  اء فض ثر ال اأك
تمثل ) Strong Control Core(. االخرى

الم) %٥٠( 
.المحوریةلفضاءاتطبیعة توزیع قیم السیطرة لتعبر ھذه النواة عن و.للنظام

Strong Global(نواةفإن للتنظیم الفضائي ، من ناحیة أخرى
Control Core (

،یصولیة العالیة كنقاط لتوجالوذات
)Weak Global Control Core(
Hillier(ھ الحركة موضعیاً یكنقاط لتوجقلیلةعبر عن الفضاءات ذات الوصولیة الوتالعزل، 

).١١٧ص، 1984، 

:البحث ومستلزمات إختبارھافرضیة . ٦

تباین التنظیم الفضائي لمدینة الموصل القدیمة :" لتحقیق ھدف البحث فقد إتخذ فرضیة
".قبل وبعد إعتماد سیاسة الشوارع المخترقة من ناحیة خصائصھ التركیبیة

. قبل إعتما

 ،)2-١( ، ،
. لبصریة والحركیة لكل منھما إلجراء عملیة القیاسثم إعداد مخطط المحاورا) ٢-2(الشكل

)Axial Map ()Hillier ،
)٩١ص، ١٩٨٤

إستنا.  و
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حیث ) Connectivity Graph(الخطوط المحوریة مع بعضھا یمكن إعداد مخطط إتصالیة 
، وفقا لمصطلحات نظریة المخطط، )Nodes(تعتبر الخطوط المحوریة عقداً 

)2-٦(والشكل )1-٦(الشكل ).Edges(تقاطعات الخطوط إرتباطات أو حافات 

:النتائج. ٧

:الشوارع المخترقةقبلالقدیمة التنظیم الفضائي لمدینة الموصلنتائج تحلیل. ١.٧

النتائج 
)١-٧(الشكل:التالیة

 تغطينواة تكامل منفردة بوجودالفضائیةالمنظومةإتسمت
مدینة الموصل القدیمةوھذا یعني أن، )نواة تكامل منفردة(لنواة الجامع النوري قلب ھذه ا

ذجتمثل كانت إاً نمو

. مة التكامل المنفردةالقاطنین مع الغرباء اال في منظو
 نظومةأنویات العزل في تركزت لم اف ا لوحظتتصال، طر كما 

لنواة 
تصرةحركةللالن المدینة في ھذا االتجاه محددة بشكل طبیعي لعدم وجود اتجاه  لمق فقط ا

. بوابة الشط التي یمتد منھا محور تكامل عالي نسبیاعلى
إمتدت

.العراق، وبوابة الشط، وبوابة المیدان


السیطرتتركز
.المراقبة على بوابات ومداخل المدینة عالیةحیثمر منطقي أمنھا محاور عزل وھذا 

 لتكامل قادما من بوابة القش باتجاه الجامع النوري عمودي علیھ رئیس لمحور برز وجود
السیطرة واالتصالیة القویة مع نواة التكامل ةیھ نواتنطبق فوھذا المحور،لھاً ولیس مماس
لطروحات مما  التي ا

إربط 
. )١٢٥ص، ١٩٨٩، Hakim(البوابات بالمسجد الجامع بصورة مباشرة

 ان الجامع االمويأبرز التحلیل ،،
، نواةضمن 

. أنشئ الحقاً ضمن نواة التكامل العالي
، القدیمة یمكن قراءتھا بإتجاھینالموصل

 ،

.  الذي أنشأه نور الدین زنكي الحقاً في ھذه المنطقة) الجامع النوري(
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:بعد الشوارع المخترقةالقدیمةل التنظیم الفضائي لمدینة الموصنتائج تحلیل . ٢.٧

النتائج رقةأبرزتحلیل التنظیم الفضائي لمدینة الموصل القدیمة بعد الشوارع المخت
)٢-٧(الشكل:التالیة

 سواق األومنطقة سوق باب الجسر یربطھو وكثر تكامالً األبإعتبارهشارع نینوى تمیز
.دجلة مع نواة التكامل القدیمةعلى نھرالنھري النقلأالقدیمة ومرف

التكامل القدیمة، كما یمكن مالحظةلنواةاً وتعزیزاً امتدادبإعتباره شارع فاروق تمیز
.القدیمةمن المنظومة الفضائیةعالیة التكاملبمحاورالفاروق مرور شارع

قریباً من  خاصةمتفرقةعلى اطراف المنظومة وبقیت نویات العزل العالي في اماكن
).المنطقة السكنیة(الضفة النھریة 

فيظھور نواة تكامل في منطقة السوق القدیم مرتبطة مع محور التكامل العاليبرز
ربما بسبب نقل)  انذاك( نسبیا االسواق الجدیدة ن ظھورمنطقة تكامل عالٍ إ.شارع نینوى

وبالتالي انتقال االسواق بالقرب )  القلعة الداخلیة( السلطة من قبل العثمانین إلى ایج قلعة 
.منھا مما زاد في تكامل ھذه المنطقة

لتكامل مع بقا الرئیسین المحورینوشملتلمنظومة ضمن اھا منفردة ئتوسعت نواة ا
.رباب الجسعند االسواق طقةمنإضافة إلىوالفاروقلشارعي نینوى

شارعبنطباق نواتي السیطرة واالتصالیة القویة مع نواة التكامل القویة المتمثلة برزإ
ان انطباق نواة السیطرة واالتصالیة ،رومنطقة اسواق باب الجسالفاروقوشارعنینوى

. تكامل القویة یشیر إلى ان ھذه النواة ھي نواة سیطرة شمولیةالقویة مع نواة ال
ھاانمما یشیر إلىانطباق نواة السیطرة واالتصالیة الضعیفة مع نواة العزل القویةبرز

.نواة عزل شمولیة
 نتیجة المحورین الرئیسین الجدیدین انسحب مركز ثقل التكامل العالي من منطقة الجامع

ذلك تغیر في الخصائص التركیبیة للمنطقة من حالة التكامل إلى حالة الكبیر وطرأ نتیجة ل
لنوري حالیا بسبب االھمال الذي ذاالعزلة وھ لمنطقة خلف الجامع ا ا ما یفسر تھرؤ 

.اصابھا بعد سحب الثقل التجاري منھا

:االستنتاجات النھائیة. ٨

لفض ا لتنظیم  ا في  واضح  تغیر  لبحث حدوث  ا ا  ھذ ئج  نتا أظھرت  ینة لقد  لمد ئي  ا
الموصل القدیمة بتأثیر سیاسة الشوارع المخترقة التي إعتمدت في النصف األول 

وبصورة أساسیة یمكن تحدید طبیعة ھذا التغیرمن الناحیة ،  من القرن العشرین
:التركیبیة بمایلي 

o توسع مساحة نواة التكامل العالي التي كانت تتركز حول القطبین الرئیسین للمدینة
ومنطقة األسواق المطلة على نھر دجلة ،  الجامع النوري الكبیر من ناحیة،  القدیمة 

إن إرتفاع قیم .  لتنتشر بإتجاھات أخرى،  من ناحیة أخرى والمحاور الرابطة بینھما
التكامل لفضاءات جدیدة ضمن المنظومة الفضائیة الكلیة للمدینة قد أدى إلى تغیر 

تغیرت كل من منظومة ،  ومن ثم، ككل أوالً طبیعة العالقة بین الفضاءات في المدینة 
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إضافة إلى البنیة ،  ومنظومة التفاعالت والعالقات اإلجتماعیة الحاصلة فیھا، الحركة
اإلقتصادیة للمدینة القدیمة من ناحیة أنماط مواقع تركز النشاط التجاري فیھا

oأن كانت ذات فبعد،  تغیر شكل نواة التكامل العالي للمدینة القدیمة رغم بقائھا مفردة
شكل قطاعي مستطیل یمتد من مركز المدینة المتمثل بالجامع النوري بإتجاه منطقة 

لنھر ا ثیر محاور ،  األسواق على  بتأ أصبحت ذات شكل نجمي رباعي الرؤوس 
. الشوارع المخترقة

o إنسحاب مناطق السیطرة العالیة المتركزة عند بوابات المدینة القدیمة بإتجاه وسطھا
وھذا ما یمكن أن یفسر إندثار تلك ، تطابقة مع نواة التكامل العالي فیھالتتركز م

البوابات من الناحیة الفیزیاویة نظراً إلنحسار وظیفتھا بتأثیر تغیر خصائصھا 
.التركیبیة

o أن توقیع شارعي نینوى والفاروق وإمرارھما في المحاور عالیة التكامل ضمن
ة عما یمكن أن یكون قد حدث عند التخطیط المنظومة الفضائیة القدیمة  یقدم صور

إذ یبدو أن محاور محددة تم إختیارھا بإعتبارھا . وتنفیذ سیاسة الشوارع المخترقة
وتوسیعھا بعد إستمالك المساكن ، األكثر مالءمة إلمرار الشوارع المخترقة فیھا

یدعم وھذا مما قد، وذلك إستناداً إلى معاییر فضائیة من نوع ما، الواقعة علیھا
ن ھذه القرارات التخطیطیة قد جاءت مرتبطة باالمكانات والموارد التي إمكانیة أ

متخذي ضمنیاً ستقرئھاإتتسم بھا المنظومة الفضائیة ، وما توفره من امكانات 
.القرار التخطیطي

o إذا كانت الدراسات السابقة قد كرست مبدأ نشوء المدینة اإلسالمیة حول المسجد
فإنھ ینبغي اإلشارة إلى أن ، تم بناؤه أوالً ثم تنشأ األسواق حولھ الحقاً الجامع الذي ی

إال أن ھذا البحث یقدم صورة . ھذا ماكان یحدث عند البدء بتأسیس مدینة جدیدة
محتملة عما قد كان یحدث بالنسبة للمدن السابقة لإلسالم التي یتم فتحھا ومن ثم یعاد 

البحث ھذا الواقع أن و. لتخطیط اإلسالمیةتشكیل نسیجھا الحضري وفقاً لمبادئ ا
عن بقیة المدن االسالمیة قد تمیزھاالقدیمة مدینة الموصللخصوصیة توصل إلى

یفترض أن یقع المسجد الجامع وما حولھ من أسواق في حدود منطقة التقلیدیة التي 
ر في فالتخلي عن الجامع األموي كمسجد جامع وإنشاء الجامع النوري الكبی. التكامل

یمثل حالة من التجریب في توقیع المسجد الجامع ضمن نسیج ، مكان محدد بحد ذاتھ
حضري موجود أصالً وفقاً لمعاییر فضائیة وقواعد تركیبیة من نوع ما یتم 

بمعنى أن قرار نور الدین زنكي الخاص بتوقیع الجامع النوري ، إستشعارھا حدسیاً 
قد كان ألسباب مرتبطة بالتنظیم ، العاليأي ضمن نواة التكامل ، في مكانھ الحالي

رغم قلة الشواھد ، وھذا إستنتاج تدعمھ حقیقة أشارت إلیھا كتب التاریخ، الفضائي
تتمثل بأن إنشاء المسجد الجامع الجدید كان ضمن منطقة ، البادیة للعیان بشأنھا

أن ھذا والواقع، من المتوقع أن تكون حركة الناس كثیفة فیھ، سابقة لوجوده، أسواق
اإلستنتاج یتطلب تدعیما في بحوث الحقة یتم إجراؤھا في سیاقات مماثلة لحالة 

.مدینة الموصل القدیمة
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)١- 2(لشكل ا

خارطة مدینة الموصل القدیمة

حسب ھرتزفیلد

النسیج الحضري قبل الشوارع المخترقة
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)١- 2(لشكل ا

خارطة مدینة الموصل القدیمة

حسب ھرتزفیلد

النسیج الحضري قبل الشوارع المخترقة
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)١- 2(لشكل ا

خارطة مدینة الموصل القدیمة

حسب ھرتزفیلد

النسیج الحضري قبل الشوارع المخترقة
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)٢- 2(لشكل ا

خارطة مدینة الموصل القدیمة

النسیج الحضري للمدینة بعد الشوارع المخترقة

الشوارع المخترقة في الموصل القدیمة

شارع نینوى.١
شارع الفاروق.٢
شارع النبي جرجیس.٣
شارع النجفي.٤
شارع المیاسة.٥
شارع المكاوي.٦
شارع الجامع الكبیر.٧
الولیدشارع خالد بن .٨
)غازي(شارع الثورة.٩

)السرجخانة(شارع أحمد السوري.١٠

)١-٦( لشك

ة قبل المخطط المحوري للمدینة القدیم

الشوارع المخترقة 
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