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Abstract: 

An attempt to uncover the urban and cultural heritage in 

the art of planning and architecture of the Iraqi city, 

starting with the old Iraqi city through the Iraqi city in 

the early Islamic times and assessing the extent of 

communication and preservation of heritage and 

originality in the planning and architecture of the Iraqi 

city through the past stations and stages to the analysis of 

the landscape and urban planning of the contemporary 

city Or in the direction of devising indicators that can be 

a tributary and specific to city planners and designers in 

the formulation of planning and urban models that 

represent the essence of originality in line with 

modernity and contemporary. 
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 المقدمة:
الجغرافية التي نشأت فييا اكؿ المستقرات اف العراؽ ميد كمصدر التحضر كىك البيئة 

البشرية كاقدـ مدف العالـ كمنذ األلؼ السادس قبؿ الميالد. كقد ترؾ لنا اجدادنا إرث حضارم 
كحضرم رائع في فف تخطيط المدف كتصميـ عمارتيا اغنى ذلؾ البشرية في كقتو كالزاؿ لحد 

مية تنسجـ مع خصكصية االنساف في تقديـ نماذج تخطيطية كتصمي ان غني ان اآلف يعتبر إرث
العراقي كنحف نرل اف التكاصؿ معو كالحفاظ عميو كاحياؤه سينعكس ايجابيان عمى الخصائص 
التخطيطية كالعمرانية لمدينة  الحاضر كالمستقبؿ اذا ماتـ كفؽ نمكذج ابداعي يؤّمف صقؿ 

لحديثة. اذ انو ما كايجاد كاقع تخطيطي_عمراني جديد ينيؿ مف الحضارة العراقية القديمة ا
الحضارة اال عممية تراكـ مادم كمعنكم ىائؿ، يككف كؿ جديد فيو امتداد لما ىك سابؽ لو، 
كبيف كؿ المراحؿ السابقة كالمراحؿ الالحقة ارتباطات كبيرة في كؿ النتائج كاالبداعات 

تكعبة الحضارية. كبمكجب ىذه اآللية تككف عممية التطكر ناضجة كمرادفة لحركة الزمف كمس
لمتغيراتو كمتطابقة معو كاحيانان متقدمة عميو كسابقة لو النيا ترتكز عمى تراث ثر كتراكـ 

 معرفي ىائؿ.
كنحف نعتقد اف التحديث كالتجديد في اليياكؿ كالكظائؼ يجب اف يحافظ عمى التراث، 

. ذلؾ يحميو كيبقيو رمزان مجيدان ترل االجياؿ القادمة مف خاللو عظمة االجداد في الماضي
الف المجتمعات المتحضرة التمغي ام مككنات مادية كقيـ حضارية اال عندما تخمؽ البديؿ 
االفضؿ. كما كاف تشجيع غزك الجديد الغريب عمى حساب القديـ االصيؿ مع غياب الشعكر 
باالنتماء لو كاالرتباط بو ُيحدث خمالن كبيران في المضاميف الكظيفية كالشكمية. ذلؾ الف لكؿ 

تتغير باالنقالب السريع في تحديث اليياكؿ  ع خصكصياتو كنظمو كيجب اف المجتم
كاالشكاؿ، بؿ يجب اف يحدث التغيير كالتطكر المطمكب بشكؿ مرحمي تدريجي عبر تآلؼ 

 تاريخي اجتماعي.
بضياع مفردات  (Research problemمشكمة البحث ) يدكعمى ماتقدـ يمكف تحد

عمارة في المدينة العراقية المعاصرة نتيجة النقطاع صمتيا اصيمة ميمة مف أسس التخطيط كال
بتراثيا كارثيا التخطيطي كالعمراني االصيؿ كالتأثر بالنماذج التخطيطية كالعمرانية المستكردة 
بالشكؿ الذم خمؽ فكضى حضرية تجسدت مظاىرىا بمشاكؿ تخطيطية كعمرانية ككظيفية 

رباؾ فينالؾ انقساـ في التركيب الداخمي لممدين ة كخميط غير متجانس في النسيج العمراني كا 
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في خطة المدينة كاختالط في الكظائؼ كنمك عشكائي كمشاكؿ تنظيمية كخدمية كثيرة كعصية 
 عمى الحؿ كالمعالجة.

مف اف الفكر التخطيطي ( Research hipothesisفرضية البحث ) كانطمقت
كالخطأ في خمؽ نتاجاتو التي تمثمت  كالعمراني لمعراؽ ىك فكر تراكمي اعتمد عمى التجربة

بمجمكعة مف المبادئ التخطيطية كالعمرانية نضجت كاعتمدت خالؿ تجربة طكيمة مف فف 
تخطيط كعمارة المدف كعمى ذلؾ فيك إرث ثر كابداع حضارم ىائؿ يمكف اف يستند عميو 

بما يمبي كيستمد منو في خمؽ كصياغة نماذج تخطيطية كعمرانية لمدينة  الحاضر كالغد ك 
حاجات المجتمع كتنسجـ مع خصكصيتو كبيئتو كمستكعبة لما يجرم في العالـ مف تقدـ 
كتطكر في التخطيط كالعمارة كتقنيات كجماليات البناء. ايمانان كعمالن بمبدأ اف األصالة 
المنشكدة التتعارض مع الَحداثة المرغكبة. كما اف الَحداثة المرغكبة يجب اف التمغي االصالة 

 مطمكبة.ال
الى تسميط الضكء عمى اإلرث  (Research Aimالبحث يهدف ) كعمى ماتقدـ فإف

التخطيطي كالعمراني لممدينة العراقية كتقييـ مدل التكاصؿ كالحفاظ عمى اإلرث كاألصالة في 
تخطيط كعمارة المدينة العراقية عبر المحطات كالمراحؿ الزمنية لتاريخ التخطيط كالعمارة في 

كالن الى تحميؿ المشيد التخطيطي كالعمراني لممدينة المعاصرة. كباتجاه استنباط العراؽ كص
مؤشرات يمكف اف تككف رافد كمعيف لمخططي كمصممي المدف في صياغة كايجاد نمكذج 
بخصكصية تخطيطية كمعمارية تمثؿ خالصة االصالة بتكافؽ مع التطكر كالحداثة 

 كالمعاصرة.
دفو فقد كاف التحميؿ العممي لمخصائص التخطيطية كانسجامان مع مشكمة البحث كى

 Methodologicalمنهجًا لمبحث )كالعمرانية لممدينة العراقية عبر محطاتيا الزمنية 
approach)      كلتحقيؽ ىدؼ البحث كبما ينسجـ مع منيجيتو فقد جاءت ىيكمية البحث

 بثالث مباحث:
  العراقية القديمة مف خالؿ دراسة كتحميؿ تناكؿ المبحث االكؿ: تخطيط كعمارة المدينة

 الخصائص التخطيطية كالعمرانية لممدف العراقية القديمة )أكر، آشكر، بابؿ، الحضر(.
  تناكؿ المبحث الثاني: دراسة كتحميؿ الخصائص التخطيطية كالعمرانية لممدينة العراقية في

 العيكد االسالمية االكلى )البصرة، الككفة، كاسط، بغداد(.
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 .كتناكؿ المبحث الثالث تحميؿ السمات التخطيطية كالعمرانية لممدينة العراقية المعاصرة 
 

 .تخطيط وعمارة المدينة العراقية القديمة..  1-1
يتناكؿ ىذا المبحث دراسة كتحميؿ الخصائص التخطيطية كالعمرانية لبعض المدف 

كالمكقع كالخطة كالتركيب العراقية القديمة )أكر، آشكر، بابؿ، الحضر( مف حيث المكضع 
الداخمي كطبيعة النسيج العمراني كالخصائص االنشائية كالتصميمية لمكحدات السكنية كالنظاـ 
الكظيفي كالتنظيـ االدرام كبمؤشرات عامة كبالقدر الذم يسمح بو مجاؿ البحث كتجكد بو 

ة كالعمرانية المصادر المتكفرة كبما يؤّمف استخالص مؤشرات عامة عف الخصائص التخطيطي
 لتمؾ المدف.

 مدينة أور  -اواًل:
يعكد تاريخ النشأة االكلى لممدينة الى االلؼ السادس قبؿ الميالد، ثـ غمرت بالطكفاف 

 ؽ.ـ(. 0222-0112ؽ.ـ( كُأعيد بناؤىا مف جديد في زمف ساللة أكر الثالثة ) 0222عاـ )
ناصرية. ككانت المدينة ( كـ جنكب غرب مدينة ال12تقع اطالؿ مدينة أكر عمى بعد )

، كقد أّثر ذلؾ المكضع عمى اتجاىات نمك (1)تحتؿ مكضعيا عمى الضفة اليسرل لنير الفرات
جنكبي -المدينة، اذ نمت مع مجرل النير كبمحكر طكلي مكاٍز لمحكر النير )شمالي غربي

نكاة  شرقي( كانعكس تأثير ذلؾ عمى التنظيـ الداخمي لييكؿ المدينة ايضان.حيث يالحظ اف
 (.1المدينة )المعبد كالقصر( اتخذت ىذا االتجاة ايضا . الحظ الشكؿ رقـ )

كفيما يتعمؽ بخطة المدينة كتركيبيا الداخمي_تعتبر مدينة أكر اكؿ مدينة مخططة في 
التاريخ، ككانت خطتيا االكلى بيضكية الشكؿ ثـ تغيرت كتكسعت بإضافات جديدة لتصبح 

 :(2)لتركيب الداخمي لممدينة تتككف مفخطتيا مستطيمة الشكؿ. ككاف ا
كىي تمثؿ قمب المدينة )المنطقة المركزية( كىي تحتؿ الجزء الشمالي  المنطقة المقدسة:. 1

الغربي منيا، كتشتمؿ عمى الزقكرة كقصر الحاكـ كالضريح المقدس )ننار( كالمعابد كالمحكمة 
نيا تتفرع الطرؽ الرئيسية الى كمكاتب جباية ايجار االراضي الزراعية كمخازف الحبكب. كم

بقية ارجاء المدينة، كالمدينة عمكمان َنَمت عضكيان حكؿ ىذه المنطقة، اذ انيا تمثؿ نقطة 
االستقطاب )المركز الكظيفي( اك المنطقة المركزية كتتدرج حكليا المستكيات الكظيفية تباعان 

تكسعيا قد تحدد بشكؿ كبير باالتجاه نحك االسكار الخارجية. كعمى ذلؾ فإف نمك المدينة ك 
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بمكقع النكاة المركزية )قمب المدينة( التي تمثؿ المحكر التخطيطي االساس في تشكيؿ التركيب 
 الداخمي لممدينة. 
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. المدينة القديمة المسكرة: كىي تمثؿ النشأة االكلى لممدينة كخطتيا البيضكية ككانت تتككف 0
تتميز بالتشابو فيما بينيا كتمتد خالليا شبكة الشكارع مف مجمكعة مف األبنية السكنية التي 

 كاألزقة العضكية النمط التي تتجو نحك المنطقة المركزية.
. المدينة الخارجية )المناطؽ السكنية العامة(:كتتمثؿ باالحياء كالمحالت السكنية لعامة 2

دات السكنية التي الناس خارج اسكار المنطقة القديمة المسكرة. كتتككف مف مجمكعة مف الكح
 .(3)تشترؾ معظميا بالجدراف كتتخمميا طرؽ كأزقة ضيقة بعضيا مسقؼ كالبعض اآلخر مغمؽ

ُأحيطت مدينة أكر بعد نمكىا كتكسعيا بأسكار كاستحكامات اضافية مف خنادؽ : . األسكار0
ران لكجكد المياه خارج االسكار كمف جميع الجيات باستثناء الجية الغربية كالجنكبية الغربية نظ

 ، كاالسكار تعتبر الييكؿ االخير كالخارجي مف مككنات التركيب الداخمي لممدينة.(4)النير
اما طبيعة النسيج العمراني الحضرم_فإف مدينة أكر تتصؼ بككنيا ذات نسيج عمراني 
عضكم كثيؼ، اذ تشترؾ معظـ األبنية كالكحدات السكنية بالجدراف، كما كتتخمميا طرؽ كأزقة 

 (.0. الحظ الشكؿ رقـ )(5)كمتعرجة كمتشعبة كمتباينة في السعةضيقة 
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كيشتمؿ ىذا النكع مف النسيج العمراني عمى اعتبارات بيئية كأمنية، اذ يعمؿ عمى حماية 
الساكنيف مف مؤثرات المناخ الحار الجاؼ كاشعة الشمس المباشرة مف خالؿ خمؽ الظالؿ 

تقميؿ اثر العكاصؼ الترابية كما كاف التبايف في سعة  التي تكّكنيا األزقة الضيقة، فضالن عف
األزقة يؤدم الى تحريؾ اليكاء داخؿ المدينة. كما كاف شبكة الشكارع الداخمية كالطرؽ كاألزقة 
المتعرجة كالمتشعبة تجعؿ مف الصعكبة عمى الغرباء كالُغزاة معرفة طريقيـ كاىدافيـ بسبب 

 يج.الالاتجاىية التي يتصؼ بيا ذلؾ النس
اما عف الخصائص االنشائية كالتصميمية لمكحدات السكنية_فالكحدات السكنية لممدينة 
كانت مشيدة بطابقيف كفي بعض االحياف مف ثالث طكابؽ ككانت كاجياتيا الخارجية صمدة 
خالية مف الفتحات عدا الباب الرئيسي كتككنت الكحدة السكنية مف باحة كسطية )حكش( 

الرضي كيتصؿ بالخارج عبر ممر قصير، كيشتمؿ الطابؽ االرضي تحيط بو غرؼ الطابؽ ا
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عمى غرؼ الضيكؼ كالمطبخ كحجرات نكـ الخدـ. اما الطابؽ الثاني فيتككف مف غرؼ نـك 
العائمة كىي تطؿ عمى الباحة الكسطية. عمكـ الكحدات السكنية مسقفة بجذكع االشجار 

المطار الى الباحة الكسطية ليتـ صرفيا كسقكفيا النيائية تنحدر نحك الداخؿ لتصريؼ مياه ا
، كقد شيدت كاجيات الكحدات السكنية مف المبف المفخكر )الطابكؽ( (6)الى الخارج عبر بالكعة

الكحدة السكنية فقد ُشيدت بالمبف العادم. كقد استخدمت الطمعات  المربع الشكؿ اما بقية اجزاء
ح مما سبؽ اف تصميـ اغمب الكحدات كيتض (7)كالدخالت في الجدراف الخارجية بشكؿ كاضح

السكنية ظير بنمط مكحد ربما يعكس ذلؾ انو تـ فرض نمطا مكحد لمكحدات السكنية مف قبؿ 
الجيات الرسمية ))الحككمية المحمية(( اك ربما يعكس انو التصميـ االفضؿ لمعالجة الظركؼ 

 المناخية السائدة.
قتصادية_فقد كانت أكر عاصمة دينية اما فيما يتعمؽ بالبنية الكظيفية كاالنشطة اال

كسياسية كاقتصادية كاجتماعية لمشعب السكمرم، كتشير المصادر التاريخية الى اف حجـ 
( نسمة، كقد ارتكزت البنية الكظيفية لممدينة عمى 122222سكانيا بمغ في أكج ازدىارىا )

ية المدينة لككنيا مجمكعة مف الكظائؼ االساسية ذات الصفة التكاممية التي تفرضيا مركز 
تمثؿ المركز الحضرم االكؿ ))المدينة االكلى(( كبؤرة االستقطاب لمجمكعة التكابع مف مدف 
كقرل. لذلؾ اشتممت المدينة عمى مجمكعة مف الكظائؼ كالخدمات تمركزت خالؿ عدة 
محاكر. فيي مركز ادارم لمقاطعة زراعية تحتكم عمى نظاـ رم متكامؿ، كىي مركز سياسي 

تكجد فييا السمطة الحاكمة، كىي مركز ديني لكجكد المعبد، كىي مركز اقتصادم لنشاط حيث 
التجارة كالصناعة فييا، اذ لعبتا دكران كبيران في حياتيا جنبان الى جنب مع ازدىار الزراعة، كىي 

 .(8)مركز لتقديـ الخدمات لما حكليا مف المدف كاالرياؼ
 .مدينة آشور -ثانيًا:

ؽ.ـ( تقع اطالليا عمى  2222شكر في اكائؿ االلؼ الثالث قبؿ الميالد )ُأنشأت مدينة آ
( كـ. مكضع المدينة 1الجانب االيمف لنير دجمة الى الجنكب مف مدينة الشرقاط بمسافة )

( متر. كالعتبارات 10عبارة عف مرتفعات صخرية كارض مضرسة ترتفع عف النير بحدكد )
في المساحة المثمثة الشكؿ التي شكمتيا انعطافة نير  عسكرية كامنية انتخبت المدينة مكضعيا

 دجمة. كانعكس تأثير ذلؾ بشكؿ كاضح عمى شكؿ المدينة كىيكميا العاـ.
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الشكؿ الغالب عمى خطة المدينة ىك الشكؿ الدائرم غير المكتمؿ اك الشكؿ االقرب الى 
كالشماؿ الغربي اما المثمث كذلؾ إلحاطة المدينة بمجرل نير دجمة مف جية الشرؽ كالشماؿ 

 (.2، الحظ الشكؿ رقـ )(9)الجية الجنكبية فحصنت بسكر

 
 :(10)اما ابرز مككنات التركيب الداخمي لممدينة فيي

كتتككف مف المعابد كالزقكرات كالقصكر. كقد احتمت الجزء الشمالي مف  -. المنطقة المركزية1
 المدينة في اعمى قمة مف االرض المرتفعة فييا.

كيقع الى الجنكب مف المنطقة المركزية كيشتمؿ عمى  -سكف المسؤكليف كاالغنياء . قطاع0
دكر القادة ككبار المسؤكليف كالتجار كسكاىـ مف الطبقة الغنية كالمتنفذة كيمكف تسميتيا بػ 

 )المنطقة السكنية ذات دكر جيدة النكعية(.
نية لعامة سكاف مدينة كيشتمؿ عمى االحياء كالمحالت السك -. منطقة سكف عامة الناس2

آشكر. كىي تمي قطاع سكف الطبقة الغنية كالمسؤكلكف الى الجنكب كالجنكب الشرقي كالتي 
 .يمكف تمثيميا )منطقة سكنية ذات دكر كاطئة النكعية (
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حيث أنشأ سكر لممدينة في الجية الجنكبية الكماؿ تحصيف المدينة مع النير  -. السكر0
 ( متر.02رباع الميؿ يحيط بو خندؽ مائي بعرض )كعمى شكؿ قكس طكلو ثالثة ا

كفيما يتعمؽ بطبيعة النسيج العمراني لممدينة فقد كاف النسيج العمراني لالحياء 
كالمحالت السكنية مكتض )متضاـ( كنتيجة لتراص الكحدات السكنية كاشتراكيا بالجدارة 

(، كقد 0، الحظ الشكؿ رقـ )(11)ككانت تتخممو الشكارع كاألزقة الضيقة كالممتكية كالمتشعبة
جاء النسيج العمراني بيذه الطبيعة المكتضة العتبارات مناخية كامنية كما حدث في مدينة 

 أكر.
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اما بالنسبة لمخصائص االنشائية كالتصميمية لمكحدات السكنية_فكانت الكحدات السكنية 
في البناء ىي المبف  مفتكحة لمداخؿ الى باحة كسطية )الحكش(. ككانت المكاد المستخدمة

كالحجارة حيث كانت الجدراف تُبنى مف المبف كتصفح بألكاح مف الحجر لضماف العزؿ الحرارم 
كالقكة كالمتانة كالجماؿ ايضان. كما استخدـ اآلجر المزخرؼ كالطابكؽ المزجج كالمرمر لتزييف 

ؼ كاستخدمكا النقكش الجدراف، كاستخدمت االقبية االسطكانية كالدائرية كالبيضكية في التسقي
 . (12)كالرسكـ بميارة عالية

كفيما يتعمؽ بالبنية الكظيفية كاالنشطة االقتصادية_فقد كانت الكظيفة االكلى لمدينة 
آشكر دينية لكجكد اإللو عشتار ثـ تحكلت الى الكظيفة االدارية فيما بعد كعاش سكانيا بادئ 

كا بعض الصناعات منيا صناعة  النسيج االمر عمى الزراعة الديمية في فترات الحقة انشأ
 كمارسكا نشاط تجارم بالنسيج كالمعادف مع المناطؽ المجاكرة.

ككانت المدينة ُتدار مف ِقبؿ مجمس محمي مف المسنيف الى جانب الحاكـ الذم يعينو 
الممؾ، ككاف المجمس المحمي يمتمؾ نكع مف االستقالؿ الذاتي كبعض االمتيازات الخاصة 

 .  (13)مف الممؾ فيما يتعمؽ بجباية الضرائب كالخدمة العسكريةالممنكحة 
 .مدينة بابل -ثالثًا:

ىي اكبر مدف العراؽ القديـ كاكثرىا شيرة يرجع عمماء التاريخ نشأتيا االكلى الى عاـ 
، عاشت المدينة بيف تطكر كاضمحالؿ حسب السالالت التي تكالت  (14) ؽ.ـ( 2222)

عمييا، بدءن بالساللة األكدية مركران بساللة أكر الثالثة كساللة بابؿ االكلى الى اف عاشت أكج 
ؽ.ـ( كاكج جماليا في عيد ممكيا الشيير ))نبك  1222-1210ازدىارىا في زمف حمكرابي )

( اذ تكسعت المدينة في عيده كثيران كبمغت مساحتيا ( ؽ.ـ(222-222خذ نصر الثاني(( )
 . (15)كبمغ عدد سكانيا مميكف نسمة 0( ـ12222222)

( كـ الى الجنكب مف مدينة بغداد. 12تقع اطالليا قرب مدينة الحمة كعمى بعد )
كاحتمت المدينة مكضعيا عمى جانبي نير الفرات الذم يخترقيا مف الشماؿ الى الجنكب كقد 

جنكبي شرقي. ككانت -عمى شكؿ كاتجاه المدينة حيث اتخذت اتجاه شمالي غربي اثر ذلؾ
( كجاءت شبكة الشكارع طكلية 2المدينة مستطيمة الشكؿ كمخططة بعناية فائقة )الحظ الشكؿ 

حيث كانت شبكة الشكارع تتككف مف ثمانية شكارع -مستقيمة كمنتظمة تتقاطع بزكايا قائمة
ات المدينة الرئيسية كتتعامد عمييا طرؽ ثانكية لتربط بيف اجزاء رئيسية كاسعة تفضي الى بكاب
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. ككانت شكارع المدينة فخمة كمصنفة كظيفيان فينالؾ شكارع لالستعراضات (16)المدينة
العسكرية، كىنالؾ شكارع الحتفاالت رأس السنة، كىنالؾ شكارع تجارية كشكارع سكنية. كقد بمغ 

د اىتـ ممكؾ بابؿ بإدامة كتنظيؼ كتبميط كتزييف شكارع ( شارع. كق00عدد شكارع المدينة )
 .(17)المدينة

 كتشكؿ التركيب الداخمي لممدينة مف المككنات اآلتية:
. المنطقة المركزية_كتشتمؿ عمى المعابد كأبنية السمطة كالدكائر الرسمية ككاف شكؿ المنطقة 1

نة بمحكرىا الطكلي_كتكزعت المركزية طكلي )خطي( كاتخذت اتجاىان مكازيان لتكجيو المدي
االبنية الرسمية عمى امتداد الشارع الرئيسي )المحكر الرسمي( كاف االمتداد الطكلي لممنطقة 

 المركزية جعؿ عالقتيا بعمـك المدينة عالقة ضعيفة.
. المنطقة السكنية_كتتككف مف قطاعات كاحياء كمحالت سكنية لعامة الناس ككانت تنتظـ 0

المحكرية كالشكارع المتعامدة عمييا كتمتد بيف المنطقة المركزية  عمى جكانب الشكارع
 كاالسكار الخارجية لممدينة الى الشرؽ كالشماؿ الشرقي مف صرح بابؿ )الزقكرة(.

. االسكار كالتحصينات_كانت مدينة بابؿ محصنة بسكريف سكر خارجي يتككف مف ثالثة 2
( ـ كيتضمف ابراج 2مف المبف بسمؾ )جدراف كاعتباران مف الداخؿ ُبني الجدار االكؿ 

( متر 10( متر، يميو الجدار الثاني عمى بعد )22 -22ضخمة تتباعد فيما بينيا بمسافة )
( متر. يميو الجدار الثالث كقد شيد مف الطابكؽ 2،22كىك مشيد مف الطابكؽ بسمؾ )

بعرض يتراكح  ( متر، يميو الخندؽ المائي المحيط بالمدينة مف الخارج2،22ايضان كبسمؾ )
( متر، اما السكر الداخميي فيتككف مف جداريف متكازييف كيفصؿ بينيما 22-02بيف )

 ( امتار كيحتكم السكر الداخمي عمى بكابات المدينة الثمانية )اثناف في كؿ ضمع(2مسافة )

(18). 
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اما مف حيث طبيعة النسيج العمراني_فقد كانت مدينة بابؿ تتصؼ بكثافة نسيجيا 

اني كتراصو فعمى الرغـ مف سعة الشكارع الرئيسية لممدينة اال اف االحياء السكنية العمر 
كالحارات كانت تتصؼ بسيادة الطرؽ كاألزقة الضيقة كالممتكية مما يعني اشتراؾ الكحدات 
السكنية كتالصقيا بأكثر مف جدار كما كاف في أكر كآشكر، كرغـ ذلؾ فكانت بابؿ تشتمؿ 

ة عمى ساحات العامة غاية في الركعة كالجماؿ ككانت تزيف تمؾ خارج الحارات السكني
الساحات بالتماثيؿ الضفاء المتعة كالجماؿ. كاشتممت المدينة ايضان عمى متنزىات غاية في 

 الجماؿ.
بابؿ التقؿ  كفيما يتعمؽ بالخصائص االنشائية كالتصميمية لمكحدات السكنية_فكانت

مظيران عف آشكر فقد كانت الكحدات السكنية ذات جدراف خارجية صمدة خالية مف الفتحات 
فناء داخمي )حكش( تحيط بو الحجرات كفضاءات  )عدا الباب الرئيسي( ككانت تتككف مف

الدار االخرل، كاستخدمت االقبية الدائرية كاالسطكانية كالبيضكية لتسقيؼ الكحدات السكنية_ 
استخدـ الطابكؽ في بناء الكحدات السكنية كما استخدـ االجر المزجج في بعض الكحدات  كقد

السكنية كالمباني العامة إلضفاء عنصر الصالبة كالجماؿ، كما تـ زخرفة كاجيات اغمب 
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. كيذكر اف (19)الكحدات السكنية بصفكؼ مف القرميد المسقؼ كاحيانا بقرميد ذات الكاف بّراقة
 .(20)تممت عمى ابنية تتككف مف عدة طكابؽمدينة بابؿ اش

اما مف حيث البنية الكظيفية كاالنشطة االقتصادية لمدينة بابؿ_فقد كانت بابؿ مدينة 
متعددة الكظائؼ فباإلضافة الى كظيفتيا السياسية كالعسكرية كانت مقران كمركزان دينيان كعمميان 

كمصنفة حسب نكع البضاعة ككانت  كتجاريان حيث اشتممت بابؿ عمى اسكاؽ تجارية متنكعة
 .(21)عمى قدٍر مف التنظيـ كالعناية 

 .مدينة الحضر -رابعًا:
تقع اطالؿ مدينة الحضر في بادية الجزيرة الى الجنكب الغربي مف مدينة المكصؿ 

( كـ. كيعكد تاريخ انشائيا الى القرف الثاني قبؿ الميالد. ككانت مدينة الحضر 112بمسافة )
المممكة اك دكيمة عربية حدكدىا مف الشرؽ نير دجمة كمف الغرب نير الفرات كمف عاصمة 

الشماؿ جباؿ سنجار كمف الجنكب مشارؼ المدائف. ككانت تمؾ الدكيمة تتمتع باستقالؿ ذاتي 
 .(22) ضمف السيطرة العامة لالمبراطكرية الفرثية كالتي كانت عاصمتيا طيسفكف ))المدائف((

( كـ كيتكسطيا المعبد الكبير الحظ 0حضر دائرية الشكؿ بقطر )كانت خطة مدينة ال
 : (23)(. ككانت البنية الداخمية لممدينة ))التركيب الداخمي(( تتككف مف2الشكؿ رقـ)

. المنطقة المركزية: كتتمثؿ بالمعبد الكبير الذم يقع كسط المدينة كىك يمثؿ المركز الديني 1
الدينية فيك مقران لندكات كاجتماعات سكاف مدينة الحضر، كالمدني، فيك باالضافة الى كظيفتو 

كقد سيؿ عمييـ ذلؾ ادارة الدفاع عف جميع ارجاء المدينة. اذ ادرؾ الحضريكف عند تخطيط 
مدينتيـ اف الشكؿ الدائرم يعني اكبر مساحة في اقصر خط، ام بمعنى اف مركز المدينة 

كىي بيذا تعد النمكذج التراثي الذم  يككف عمى مسافة متساكية مف جميع جيات المدينة.
اقتبست منو مدينة بغداد خطتيا المدكرة كالتي شيدىا الخميفة العباسي )ابك جعفر المنصكر( 

 بعد ستة قركف كجعؿ مركزىا القصر كالمسجد الجامع. 
. المناطؽ السكنية: كىي المككف الثاني لبنية المدينة كىك عبارة عف نسيج عضكم مف 0

كنية المككنة لالحياء كالحارات السكنية كالمحيطة بالمنطقة المركزية مف جميع االبنية الس
تمؾ االحياء السكنية عمى الطرؽ الرئيسية المؤدية الى المنطقة المركزية  الجيات كقد امتدت

)المعبد الكبير( كتتخمميا طرؽ ثانكية مستقيمة كمترابطة. مع كجكد بعض الطرؽ كاألزقة 
 السكنية.الضيقة في الحارات 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)0021 ) 
 

. األسكار: كانت مدينة الحضر محاطة بسكريف السكر الخارجي سكر ترابي يمؼ المدينة مف 2
( متر خندؽ 222جميع جياتيا انشأت عميو اربعة ابراج لمرصد كالحراسة يميو عمى مسافة )

( امتار. يميو سكر المدينة الداخمي بنيت اجزائو 2( متر كبعرض )2-0بعمؽ يتراكح بيف )
( برج كلو اربعة ابكاب منيعة 122مف الحجارة كالعميا مف المبف كقد دعـ ىذا السكر بػ ) السفمى

مزكرة )منحرفة( نحك يميف الداخؿ العتبارات عسكرية. كقد كرثت منيا مدينة بغداد ذلؾ 
 ايضان.

 
ككاف النسيج العمراني لمدينة الحضر يتصؼ بالكثافة كىك نسيج عضكم يتككف مف 

المتراصة كالمشتركة بالجدراف كالتي تشكؿ الحارات كاالحياء السكنية  الكحدات السكنية
 المنجذبة كالمحيطة بالمعبد الكبير.

كفيما يتعمؽ بالخصائص االنشائية كالتصميمية لمكحدات السكنية. فقد كانت الكحدات 
السكنية لمدينة الحضر شرقية الطراز ذات فناء داخمي مكشكؼ )الحكش( تحيط بو الغرؼ 

ضاءات كالمرافؽ السكنية االخرل. كاذا كانت الكحدة السكنية كاسعة فيككف ليا اكثر مف كالف
فناء داخمي فتشتمؿ حيف ذاؾ عمى قسـ خاص بالضيكؼ الينفد مباشرة الى داخؿ الكحدة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)0020 ) 
 

السكنية بؿ مف خالؿ مجاز. كمف المعالـ العمرانية البارزة في مدينة الحضر ىك ))االيكاف(( 
معابد كالقصكر كالكحدات السكنية الكبيرة الضفاء الفخامة كالجماؿ عمى حيث اعتمد في ال

البناء كلتكفير فناء كاسع كمسقؼ. كما استخدمت االقبية االسطكانية في التسقيؼ.كاستخدـ 
الحجر كالمبف كالجص في البناء .اذ استخدمت االحجار في بناء االسس كالقسـ االسفؿ مف 

مبف كالجص لبناء بقية الجدراف، كمما ىك جدير بأف يذكر كيؤشر الكحدات السكنية كالمباني كال
اف جدراف االبنية في المعبد الكبير كانت مشيدة بطريقة خاصة يمكف القكؿ انيا الغراض 
العزؿ الحرارم، اذ تـ بناء كجيي الجدار بألكاح مف الحجر بينيا فراغ يحشى بسائؿ الجص 

مسافة مناسبة بأحجار طكيمة تفعؿ مايفعمو ككسر الحجارة مع ربط كجيي الجدار كعمى 
كقد شيدت جميع االبنية كالكحدات السكنية عمى كفؽ  (24)المسمار في ربط قطع الخشب

. (25)اعتبارات مناخية حيث تـ تكجيييا باالتجاه الذم يؤمف الحماية مف اشعة الشمس الضارة
كاجيات االكاكيف كقد استخدمت الزخرفة في مدينة الحضر عمى نطاؽ كاسع اذ زينت 

بأنصاؼ اعمدة مالصقة لمبناء، كبأعمدة ذات تيجاف في اعمى الكاجيات لتككف شرفات 
المباني. كزينت االقكاس الحجرية المككنة لفتحات االكاكيف بتماثيؿ بديعة، كقد اقتبس 
المعمارم الحضرم جزء كبير مف عناصر زخرفتو مف العمارة اآلشكرية، كما استخدـ االجر 

 .(26)ؼ كااللكاح الحجرية المزينة باالصباغ الكساء الجدراف بشكؿ كاسعالمزخر 
ككانت مدينة الحضر متعددة الكظائؼ فباالضافة الى كظيفتيا الدينية كالعسكرية فقد 

 . (27)نشطت فييا التجارة بشكؿ كاسع لكقكعيا كسيطرتيا عمى طرؽ القكافؿ في بادية الجزيز
 .المؤشرات التخطيطية والعمرانية المستنبطة من المدينة العراقية القديمة ..1-2

لقد اعتمد المخطط كالمعمارم العراقي القديـ اساليب عممية في تخطيط كعمارة مدينتو 
ابتداءن مف اختيار المكضع كالمكقع الى رسـ خطة المدينة كتقسيـ استعماالت ارض بنيتيا 

الى صياغة االشكاؿ تحديد االتجاىات كانتقاء المكاد المستخدمة الداخمية )التركيب الداخمي( 
في البناء. كمف كؿ المفردات آنفة الذكر يمكف اف تستنبط المؤشرات التخطيطية كالعمرانية 

 اآلتية:
. اف اختيار مكاضع كمكاقع المدف كاف يستند عمى أسس عممية مدركسة كمحسكبة ابرز 1

لماء كاالراضي الزراعية( كعنصر الحماية كسيكلة الدفاع معاييرىا تكفر مقكمات الحياة )ا
 عف المدينة، كعمى اف يككف لممدينة ظيير ريفي كاسع يمدىا بما تحتاج. 
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. ىنالؾ حدكد كاضحة لممدينة مف خالؿ السكر كعمى ذلؾ فيي بمساحة محددة كمعمكمة 0
 كاني معمكـ.كبسقؼ سكاني معمكـ. ام اف تخطيط كتصميـ المدينة تـ عمى كفؽ حجـ س

. ىنالؾ تنظيـ حضرم لممدينة. يستند عمى سمطة ادارية كقكانيف كنظـ حضرية كاجتماعية 2
 تشمؿ كؿ مفردات حياة سكاف المدينة.

. اف االشكاؿ اليندسية المنتظمة ىي التي تميز خطط المدف العراقية القديمة ككاف الشكؿ 0
ينة بابؿ التي كانت مستطيمة الشكؿ الغالب لخطة معظـ المدف ىك الشكؿ المستدير عدا مد

بحكـ مكقعيا عمى جانبي نير الفرات الذم كاف يشطرىا نصفيف. كيعكد سبب غمبة الشكؿ 
الدائرم عمى خطط المدف العراقية القديمة الى ككنو يعطي لممدينة بنية محتشدة ُيسيؿ 

اكية مف المركز الدفاع عنيا كيسيؿ ادارتيا الف جميع ارجاء المدينة تككف عمى مسافة متس
 ))مقر السمطة الدينية كاالدارية كالعسكرية((.

. لكؿ مدينة منطقة مركزية )نكاة مركزية( تتألؼ مف المعبد كقصر الحاكـ. كمنيا تتفرع 2
الشكارع الرئيسية كتمتد الى كافة ارجاء المدينة كيحيط بالمنطقة المركزية المناطؽ كاالحياء 

ة كدارت حكؿ المعبد مما يعكس تأثير الكاقع العقائدم عمى السكنية ام تمحكرت بنية المدين
 التركيب الداخمي كخطة المدينة العراقية القديمة 

. اتخذت المدينة العراقية القديمة تكجييان مكازيان لتكجيو نيرم دجمة كالفرات اذ اف التكجيو 2
تجاه مجرل لممحكر الطكلي لكؿ مدينة كاف باتجاه ))شمالي غربي_جنكبي شرقي(( كىك ا

النيريف_كيمكف اف يعكد السبب الى كقكع المدف عمى النيريف اك يككف السبب العتبارات 
)الشماؿ الغربي_ الجنكب الشرقي(( ىك محكر الرياح السائدة الشمالية )مناخية الف محكر 

 الغربية.
. ىنالؾ تصنيؼ قطاعي اجتماعي لالحياء السكنية يعتمد معايير اجتماعية كاقتصادية 2

فينالؾ احياء الطبقة الغنية كالكجياء كالمسؤليف كتقع عمى مقربة مف المنطقة المركزية 
كعمى الشكارع الرئيسية لممدينة. كىنالؾ احياء عامة الناس تبتعد عف المنطقة المركزية 
باتجاه االسكار الخارجية ))كعمى ذلؾ فإف نظرية القطاع )اليكمرىكيت( في تفسير التركيب 

ـ 1121ينة عمى كفؽ المعايير االجتماعية كاالقتصادية التي جاء بيا في عاـ الداخمي لممد
 التعتبر جديدة كمبتكرة كانما جذكر مبادئيا قديمة قدـ التحضر في بالد الرافديف((.
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. اشتممت المدينة العراقية القديمة عمى عدد مف الكظائؼ كالخدمات ذات الصفة التكاممية 2
ينة، اذ اعتمدت المدينة في نظاـ تخطيطيا كفي بنيتيا كانعكس ذلؾ عمى تخطيط المد

الداخمية الكظيفية عمى العالقات المكانية الكظيفية التكاممية بيف المحاكر الكظيفية الثالث 
 ))دينية، سياسية عسكرية، اقتصادية((.

. كاف لممعالجات المناخية حضكر قكم في تخطيط كعمارة المدينة العراقية القديمة عمى 1
كل التكجيو كالتنظيـ كالتصميـ كمكاد البناء كتنسيؽ اليياكؿ كاالرتفاعات كالفضاءات. مست

اذ اعتمد المخطط كالمعمارم القديـ بعض االساليب العممية في معالجة عناصر المناخ 
القاسية بيدؼ خمؽ كتأميف بيئة مالئمة لسكف كمعيشة االنساف. حيث تـ معالجة االشعاع 

ة بتكجيو المباني بزاكية تؤمف تقميؿ فترة تعرضيا ألشعة الشمس الشمسي كدرجات الحرار 
كمف خالؿ ترابط األبنية كتقاربيا بيدؼ تقميؿ المساحات المعرضة ألشعة الشمس كمف 
خالؿ المحافظة عمى أفقية األبنية كتكفير مناطؽ ظالؿ بأكبر مساحة ممكنة كتصغير 

انشائية عازلة كعاكسة ألشعة  الفتحات الى اقؿ قدر ممكف كمف خالؿ استخداـ مكاد
الشمس. كتـ معالجة الرياح الضارة )العكاصؼ الترابية (مف خالؿ تقارب االبنية ككثافة 
النسيج العمراني كتضييؽ مسالؾ كأزقة الحارات السكنية كخمؽ التعرجات فييا لكسر حدة 

 الرياح كلتأميف ترسب األتربة العالقة.
اقية القديمة مثمت حقالن معرفيان كثقافيان لالنساف  العراقي القديـ. . اف تخطيط كعمارة المدينة العر 12

كىي لـ تكف مجرد استجابة لحاجة ذاتية بؿ لقيـ اخالقية كاعتبارية فأكجدت مككنات 
عمرانية بمعايير انسانية كىي نتاج كانعكاس لخصكصية االنساف العراقي كرقية االنساني، 

شتممت عمى جكانب ابداعية في الشكؿ كالمضمكف كىي عمى ذلؾ ظاىرة حقيقية كاصمية ا
 لـ تكف مكجكدة مف قبؿ.

 .الخصائص التخطيطية والعمرانية لممدينة العراقية في العهود االسالمية االولى.. 1-3
يقدـ ىذا المبحث عرض مكجز ألبرز الخصائص التخطيطية كالعمرانية لنماذج مختارة 

د االكلى مف الدكلة العربية االسالمية كىي )البصرة، مف المدف العراقية التي ُأنشأت في العيك 
 الككفة، كاسط، بغداد(.

 .مدينة البصرة -اواًل:
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ىي اكؿ مدينة عراقية ُبنيت بعد ظيكر االسالـ. أنشأت في عيد الخميفة عمر بف 
ـ. بناىا اكؿ مرة القائد العربي )عتبة بف غزكاف( مف 222ق، 10الخطاب )رض( عاـ 

بناؤىا في زمف الكالي )ابك مكسى االشعرم( بالمبف كالطيف. مكضعيا االكؿ القصب، كأعيد 
( كـ، جنكب غرب مدينة البصرة الحالية كاختير ذلؾ المكضع عمى قكؿ 10عمى بعد )

، كفي  (28)الخميفة عمر )رض( في ))ارض نظرة قريبة مف المشارب كالمراعي كالمحتطب((
مكقع االيجابية كىذا شأف العرب المسممكف اذ ارادكا ذلؾ اختزاؿ بميغ لكؿ مقكمات المكضع كال

 بناء مدينة تحّركا عف خصائص كمقكمات المكضع كالمكقع .
خططت المدينة اكؿ مرة كفقان لتصميـ ىندسي متقف مف قبؿ )ابك الحرباء عاصـ بف 

. (29)دلؼ( كبتكجيو مف الخميفة عمر )رض( كاحتؿ المسجد الجامع كدار االمارة مركز المدينة
كاعتمد ذلؾ في تخطيط المدف العراقية الالحقة. ككانت خطتيا مستطيمة الشكؿ بما ينسجـ مع 
شبكة الشكارع التي اعطت لممدينة شكميا المستطيؿ )خطتيا( كصنفت تمؾ الشكارع الى شكارع 

( متر تقريبان كىي تربط بيف قطاعات المدينة الرئيسية 22( ذراع ام )02رئيسية بعرض )
( متر 12( ذراع ام )02ذم يحيط بالمنطقة المركزية، تمييا شكارع ثانكية بعرض )كالفضاء ال

تقريبان كىذه الشكارع الثانكية تربط الشكارع الرئيسية ببعضيا، تمييا الشكارع الفرعية الطرؽ 
( امتار تقريبان كىذه تربط الشكارع الثانكية ببعضيا كىي تتخمؿ 2( اذرع ام )2كاألزقة بعرض )

 (30)السكنيةالحارات 
كاذا ماحاكلنا تحميؿ التركيب الداخمي لمدينة البصرة. فإف تركيبيا الداخمي تغير كثيران 
عبر مراحميا كمحطاتيا الزمنية نظران لمتطكرات الكثيرة التي شيدتيا المدينة في النمك كالتكسع 

لبنيتيا ـ( كسيتـ تأشير المككنات االساسية 221ق/122ـ_222ق/10كاالزدىار خالؿ المدة )
 الداخمية خالؿ نياية المدة اعاله باآلتي:

كىي تحتؿ كسط المدينة كتتككف مف المسجد الجامع كدار االمارة -. المنطقة المركزية1
كالديكاف كالسجف. كُأضيفت ليا في الفترة الالحقة مف تاريخ تطكر المدينة المنطقة 

كمتعددة النشاطات تحيط التجارية كىي عبارة عف اسكاؽ كمحالت تجارية متنكعة 
 .(31)بالمسجد الجامع

. القطاعات السكنية حيث قسمت المدينة الى قطاعات سكنية كعمى اساس اجتماعي )قبمي( 0
اذ اصبح لكؿ قبيمة قطاع سكني خاص بيا كلو كحدة ادارية مستقمة كعمى ذلؾ كانت 
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ائر كؿ المدينة تتككف مف خمس قطاعات سكنية مقسمة الى احياء سكنية حسب عش
ككانت تمؾ القطاعات السكنية القبمية الخمسة ىي ))قطاع بكر(( في الكسط -قبيمة

الشرقي ك ))قطاع عبد القيس(( في الشرؽ كالشماؿ الشرقي ك ))قطاع تميـ(( في الغرب 
كالجنكب الغربي ك ))قطاع األزد(( في الشماؿ الغربي ك))قطاع اىؿ العالية(( في الكسط 

يتككف مف االحياء السكنية ألصحاب المناصب كالمكظفيف القيسييف كىذا القطاع االخير 
 (32)كالقرشييف

كانت البصرة في اكؿ بنائيا مدينة غير مسكرة لكنيا ُسكرت الحقان كُأحيطت  -. السكر2
ـ، عمى اثر 221ق/122بخندؽ في زمف الخميفة العباسي )أبي جعفر المنصكر( عاـ 

يـ ذك النفس الزكية( لزيادة تحصيف المدينة مف االضطرابات التي صاحبت حركة )ابراى
. كعمى ذلؾ فإف مدينة البصرة في بدايتيا لـ ترث السكر (33)الخارجيف عف القانكف

كالخندؽ مف المدينة العراقية القديمة لكنيا ُأجبرت عميو الحقان بحكـ الظركؼ األمنية 
 كمتطمبات الدفاع.

اذ تراّصت الكحدات السكنية مع بعضيا ككاف النسيج العمراني لممدينة نسيج كثيؼ 
البعض كاشتركت في الجدراف الخارجية ))حسب كصية الخميفة عمر )رض(( العتبارات 
مناخية كامنية كىذا النسيج الكثيؼ اليتشكؿ اال عندما تسكد األزقة الضيقة في الحارات 

 السكنية.
فقد كانت الكحدات  كفيما يتعمؽ بالخصائص االنشائية كالتصميمية لمكحدات السكنية،

السكنية مفتكحة نحك االداخؿ عمى باحة كسطية )الحكش( تطؿ عمييا كتدكر حكليا الغرؼ 
كفضاءات الدار االخرل. ككانت مادة البناء االكلى المبف كالطيف كفي المراحؿ الالحقة مف 
 عمر المدينة تطكرت الى الطابكؽ كالجص. كمع الزمف نمت المدينة كتطكر العمراف فييا
كازداد عدد احيائيا السكنية كازداد عدد سكانيا حتى اصبح في العصر االمكم في آخر كالية 

 . (34)( نسمة222222عبد اهلل بف زياد )
كفيما يتعمؽ بالكظائؼ كاالنشطة االقتصادية_ففي بداية تأسيس مدينة البصرة كانت 

معمكمة كانما كاف التبادؿ كظائفيا االكلى العسكرية كاالدارية كلـ تكف فييا اسكاؽ محددة ك 
التجارم يتـ في الساحات العامة كحسب كصية الخميفة عمر )رض( كلكف بمركر الزمف 
كلتزايد حاجات الناس مع استقرار االكضاع السياسية كالعسكرية كاالدارية كمع نمك كتكسع 
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منظـ المدينة كزيادة عدد سكانيا، اصبحت ىنالؾ ضركرة لتكاجد االسكاؽ فُأنشأ اكؿ سكؽ 
ـ( عمى نير عبد اهلل في عيد الكالي )عبد اهلل بف 222ق/22ـ_202ق/02خالؿ الفترة )

عامر بف كريز( كتطكرت االسكاؽ كتكسعت في عيد الكالي )زياد بف ُأبيو( حيث انشأ دار 
الرزؽ )مدينة( كىي عبارة عف مجمكعة مف االسكاؽ تشمؿ نشاطات اقتصادية كبيرة. كبمركر 

تطكرات الكبيرة التي شيدتيا المدينة لـ تعد تمؾ االسكاؽ كافية لسد حاجات الزمف كبالنظر لم
الناس السّيما بعد اف نشطت حركة التجارة في المدينة. االمر الذم أّدل الى تعدد اسكاؽ 
المدينة كزيادة تنظيميا كتخطيطيا كفقان لمميف كالبضائع. اذ تـ مراعاة التكزيع المكاني لألسكاؽ 

جاذب الكظيفي لمنشاطات التجارية حيث يحدد نكع المنشآت التي يمكف اف تكجد مع مراعاة الت
بجكار بعضيا البعض. كما ُصنفت النشاطات في االسكاؽ تصنيفان يعتمد عمى التخصص اذ 
يحدد الصحاب كؿ حرفة جانب مف السكؽ. كعمى ذلؾ اصبحت المدينة تشتمؿ عمى ثالثة 

مربد( يقع عمى شارع المربد كالشكارع الثانكية المتعامدة مناطؽ تجارية المنطقة االكلى )سكؽ ال
عميو كالمنطقة الثانية )سكؽ الكأل( كالذم اصبح بديالن لدار الرزؽ كالمنطقة الثالثة ))المنطقة 
التجارية المركزية(( كىي عبارة عف مجمكعة مف االسكاؽ كالمحالت التجارية المتنكعة التي 

 مة لممدينة.تقع في المنطقة المركزية القدي
كعمى ماتقدـ اصبحت الكظيفة التجارية مف ابرز الكظائؼ االساسية في مدينة البصرة 
كتطكرت كاتسعت مع الزمف لقرب المدينة مف البحر كلصمتيا الكثيقة بخراساف كالسند كظمت 

 . (35)البصرة امدان طكيالن مف اعظـ مراكز التجارة في الدكلة االسالمية
 .فةمدينة الكو  -ثانيًا:

ـ، في مكضع كمكقع حدد اكصافيما الخميفة عمر 222ق/ 12ُبنيت مدينة الككفة عاـ 
بف الخطاب )رض( بقكلو مكجيان سعد بف ابي كقاص ))منزالن بحريان ليس فيو بيني كبينكـ بحر 
كال جسر(( كفعؿ سعد ذلؾ اذ اختار مكضع المدينة عمى مكاف مرتفع يشرؼ عمى نير الفرات 

 .(36) يدعى )ككفاف(
 (37) ككتب سعد الى الخميفة ))اني نزلت الككفة منزالن بيف الحيرة كالفرات بريان بحريان((

كفي ماتقدـ كصؼ لخصائص المكضع كالمكقع االيجابية، اذ يكحي مكضع المدينة كمكقعيا 
بكفرة المياه كاالراضي الخصبة الصالحة لمزراعة كبالتالي كفرة المكاد الغذائية لسكاف المدينة 
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ع سيكلة ربطيا كاتصاليا بظييرىا الريفي كبما يحيط بيا مف المناطؽ ككؿ ماتقدـ ىي م
 المتطمبات االساسية لقياـ كلنمك كتطكر المدف.

. (38)ُبنيت مدينة الككفة اكؿ مرة مف القصب كالبصرة كظمت كذلؾ مدة خمسة اعكاـ
الطابكؽ كاآلجر في عيد زياد كبعدىا ُشيدت بالمبف كالطيف كبعد مراحؿ مف التطكر ُشيدت مف 

 . (39) ق(22بف ُأبيو عاـ )
ُخططت مدينة الككفة مف قبؿ )أبي اليياج األسدم( كاحتؿ المسجد الجامع كدار االمارة 
مركز المدينة ))كقد كرثت ذلؾ مف البصرة((، كُأحيطا بفضاءات تؤدم الييا الشكارع الرئيسية 

كتدكر حكليا مف جميع الجيات لتعطي المدينة  كالتي ىي االخيرة تحيط بالمنطقة المركزية
( ))كىنا استمرت حمقة الكصؿ ككرثت ذلؾ مف 2الشكؿ الدائرم تقريبان الحظ الشكؿ رقـ )

المدينة العراقية القديمة كبداية الطريؽ لمشكؿ المدكر في مدينة بغداد((. كجاءت شبكة الشكارع 
لتي تربط بيف قطاعات المدينة كالمنطقة متدرجة السعة كمصنفة، فينالؾ الشكارع الرئيسية ا

( ذراع ام 02( متر تمييا الشكارع الثانكية بعرض )22( ذراع ام )02المركزية كبعرض )
( متر كىي تربط الشكارع الرئيسية ببعضيا تمييا الشكارع الفرعية الطرؽ كاألزقة بعرض 12)
ع الثانكية ببعضيا كبمغ ( متر كىي تتخمؿ المحالت السكنية كتربط الشكار 2( اذرع ام )2)

 .(40)( شارع10عدد شكارع المدينة الرئيسية كالثانكية )
كقد جاء التركيب الداخمي لمدينة الككفة مشابو لمتركيب الداخمي لمدينة البصرة في 
الخطكط العريضية العامة مثمما تشابيتا في العناصر التخطيطية كالعمرانية الى حد كبير. 

 لداخمية لممدينة مف اآلتي:عمكمان تشكمت الُبنية ا
المنطقة المركزية كىي تتككف مف المسجد الجامع كدار االمارة كبيت الماؿ كالسكؽ. ككاف  .1

المسجد الجامع الكحدة العمرانية المركزية في المدينة، فكاف عالكةن عمى كظيفتو األساسية 
سية، ككاف مربع في إقامة صالة الجمعة يمعب دكران ىامان في المجاالت االدارية كالسيا

( متر ككاف يجاكره دار االمارة كبيت الماؿ كتحيط بو االسكاؽ 112الشكؿ طكؿ ضمعو )
كفضاءات كاسعة، كقد اشاد الجغرافيكف كالمؤرخكف بالمسجد الجامع في مدينة الككفة مف 
ناحية بناءه كتصميمو كسعتو فكاف مبني مف الطابكؽ ككاف سقفو محمكؿ عمى اعمدة 

 .(41)رخامية جميمة
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)0021 ) 
 

 

 
. القطاعات السكنية ُخططت مدينة الككفة اجتماعيان عمى كفؽ قطاعات سكنية قبمية. 0

( قطاعات 2ككزعت تمؾ القطاعات كامتدت عمى الطرؽ الرئيسية كالثانكية كبمغ عددىا )
سكنية. كؿ قطاع سكني يتككف مف عدة احياء سكنية يتناسب عددىا مع عدد عشائر 

( حي سكني. كقد عمد المخطط الى ترؾ 02االحياء السكنية في المدينة )القبيمة كبمغ عدد 
مساحات فارغة مربعة الشكؿ داخؿ كؿ حي سكني كما خصص في كؿ قطاع سكني 

. ))كفي (42))مكاضع( مساحات مف االرض الفارغة الىؿ الثغكر كالمكصؿ عندما يعكدكف
ة االجراءات التخطيطية كاحتساب ذلؾ تحسب لمزيادة السكانية المستقبمية كبما يعكس كفاء

الطاقة االستيعابية لممدينة((، كبالفعؿ فإف المدينة عندما زاد عدد سكانيا مف جراء اليجرة 
الكافدة الييا الحقان استطاعت اف تستكعب تمؾ الزيادة السكانية بعمرانيـ الجديد. كمما يمكف 

تكزيع سكاني حسب اف يؤشر ىنا مف محاسف تخطيط المدينة ىك ماتـ تطبيقو مف 
قطاعات سكنية اجتماعية كعمى درجة عالية مف التنظيـ كاف لو دكر في تشكيؿ ُبنية 
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داخمية منتظمة لممدينة استمرت لمدة طكيمة مف الزمف. ككذلؾ يمكف اف يؤشر ايضان اف 
 اكؿ نمك حضرم تراكمي مخطط في التاريخ قد حصؿ في مدينة الككفة.

 لكنيا ُأحيطت بسكر عمى عيد انشائيا كانت مدينة غير مسكرةالككفة في بداية  -. السكر2
ككاف النسيج العمراني  . . شأنيا في ذلؾ شأف مدينة البصرة (43)ابك جعفر المنصكر

لممدينة يتصؼ بكثافتو ذلؾ ألف الكحدات السكنية كانت متراصة كاليرتفع فييا البناء عف 
 عمى الطرؽ كاألزقة الضيقة.طابؽ كاحد ككانت تشترؾ بأكثر مف جدار كتتقابؿ 

ككانت الكحدات السكنية مفتكحة نحك الداخؿ الى باحة كسطية )الحكش( تطؿ عمييا 
كتدكر حكليا الغرؼ كمرافؽ الدار االخرل. ككانت مادة البناء في بادئ االمر مف المبف 

خدمت كالطيف كفي المراحؿ الالحقة مف عمر المدينة استخدـ الطابكؽ كالجص في البناء كاست
األقبية االسطكانية كالدائرية في التسقيؼ. كاشتممت المدينة في مخططاتيا كمككناتيا العمرانية 
كخصائصيا التصميمية كاالنشائية عمى معالجات مناخية كامنية شأنيا في ذلؾ شأف المدف 
العراقية القديمة كسابقتيا البصرة مف حيث الخطة كتكجيو الشكارع كتدرجيا مف حيث السعة 

 مف حيث ضيؽ األزقة كمسالؾ الحارات السكنية كانكفاء الكحدات السكنية الى الداخؿ.ك 
اما مف حيث الُبنية الكظيفية كاالنشطة االقتصادية. فبعد اف كاف المكضع االكؿ لمسكؽ 
حكؿ المسجد الجامع، امتدت االسكاؽ بعد تطكر المدينة عمى الطرؽ الرئيسية كالثانكية لممدينة 

داخؿ االحياء السكنية ككاف اغمبيا مسقؼ. كقد ُصنفت االسكاؽ التجارية في  كامتدت ايضان 
مدينة الككفة حسب نكع البضاعة كالمينة. كعمى ذلؾ فقد كانت الككفة مدينة متعددة الكظائؼ 
بعد اف تطكرت فييا التجارة لتضاؼ الى كظائفيا االكلى العسكرية كاالدارية كاستمرت بالتطكر 

ريان كزراعيان كتطكرت لتككف مركزان عمميان كفكريان طيمة حياتيا. كتذكر لتصبح مركزان تجا
المصادر التاريخية انو كانت اسكاؽ الككفة متنكعة فيناؾ الصاغة كالكّراقكف كالبّقالكف 
كالخياطكف كالجّزاركف كىنالؾ سكؽ لبيع االزىار كالبنفسج كالزنبؽ االبيض كىنالؾ محالت 

 .  (44)لمرساميف
 .مدينة واسط -ثالثًا:

كاسط ىي ثالث مدينة عراقية اسالمية رئيسية ُبنيت بعد البصرة كالككفة بعد اف طمب 
كالي العراؽ )الحجاج بف يكسؼ الثقفي( مف الخميفة )عبد الممؾ بف مركاف( السماح لو ببنائيا 

خ . كلـ يتفؽ المؤرخكف كالجغرافيكف ككتب السير حكؿ تاري(45)كالعتبارات سياسية كادارية
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ق اك عاـ 21(ق. كمنيـ مف يرجح تأريخو الى عاـ 22ك  22بنائيا، كحددكه مابيف عامي )
 (46)ق، كتذكر المصادر انو استغرؽ زمف بنائيا ثالث سنكات22

كقد اختير مكضع كمكقع المدينة بمعايير عسكرية كادارية كاقتصادية كصحية 
ف يككف في كرش مف االرض كاجتماعية اذ فرض الحجاج في اختيار مكضع المدينة عمى ا

 .(47)كاف يككف غير مكبكء، كاف يككف عمى نير جارم، كاف يككف قريب مف البصرة كالككفة
فكانت مدينة كاسط معسكران منيعان ارضان كبناءان كمركزان ادرايان تسيؿ الحركة فيو الى كافة 

زراعي كمناخيا انحاء العراؽ. كتقع عمى نير جارم في ارض سيمية خصبة كفيرة االنتاج ال
جيد، اذ قاؿ االطباء الرّكاد الختيار مكضع المدينة لمحجاج ))ما أصبنا مكانان اكفؽ مف 

 .(48) مكضعؾ ىذا، في ىفكؼ الريح كأنؼ البرية((
كفيما يتعمؽ بخطة المدينة كتركيبيا الداخمي يمكف القكؿ اف مدينة كاسط التختمؼ كثيران 

ما في الخطكط العريضة العامة مع كجكد بعض عف البصرة كالككفة بؿ ىي امتداد لي
االختالفات يمكف القكؿ عنيا جكانب تطكيرية في التككينات العمرانية كالجكانب الحضرية 
اقتضتيا ظركؼ المرحمة، خاصة بعد اف تكطدت اركاف الدكلة العربية االسالمية كظيرت 

، فكانت كاسط (49)قتصاديةمتطمبات جديدة في الحياة السياسية كاالدارية كاالجتماعية كاال
(، كىي في ذلؾ حمقة كصؿ بيف الككفة كبغداد. كقد 2مدينة شبو مدكرة الحظ الشكؿ رقـ )

احتؿ قصر الحجاج ))دار االمارة(( مركز المدينة كىي في ذلؾ اختمفت عف سابقتييا البصرة 
ا الدائرم ككانت كالككفة ككانت قدكة لبغداد مف بعدىا. كقد اعطت شبكة الشكارع لممدينة شكمي

شبكة الشكارع متدرجة مف حيث السعة كمترابطة مع بعضيا. فينالؾ اربعة شكارع رئيسية 
تخترؽ المدينة كتؤدم الى البكابات االربعة الفخمة لقصر الحجاج ككانت تمؾ الشكارع الرئيسية 

اخؿ ( متر تربط بينيا شكارع ثانكية كتتفرع منيا دركب كأزقة د00( ذراع ام )22بعرض )
. كقد تككنت البنية الداخمية لممدينة )التركيب الداخمي( مف (50)االحياء كالحارات السكنية

 المككنات اآلتية:
. المنطقة المركزية كتتككف مف قصر الحجاج )دار االمارة( الذم احتؿ مركز المدينة 1

رسمية كيالصقو المسجد الجامع مف جدار قبمتو، كيحيط بيما مرافؽ الدكلة كمبانييا ال
كيحيط بالكؿ مف الخارج فضاء كاسع، ككاف قصر الحجاج مربع الشكؿ طكؿ ضمعو 

( متر، لو قبة خضراء تشاىد مف مسافات بعيدة ككانت فيو بركة 002( ذراع ام )022)
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( ذراع ام 022ماء جميمة كحديقة كاسعة. ككاف المسجد مربع الشكؿ ايضان طكؿ ضمعو )
لجص كُرفعت سقكفو عمى اعمدة اسطكانية فخمة ُمزينة ( متر ، ُشيد مف الطابكؽ كا112)

بزخارؼ كبنقكش ىندسية كنباتية متداخمة متقنة كجميمة تعبر عف المستكل الفني الرفيع 
 .(51)آنذاؾ

. األحياء السكنية تككنت مدينة كاسط مف اربعة احياء سكنية تفصميا الشكارع الرئيسية 0
االحياء السكنية في المدينة التكزيع القبمي كما كاف االربعة، كلـ يعتمد في تخطيط كتكزيع 

في البصرة كالككفة، ذلؾ ألف معظـ سكاف المدينة مف الجند كجميعيـ شامييف مع بعض 
 .(52)العرب المكاليف اذ لـ يسمح ألىالي السكاد السكف في المدينة

دعمان بأبراج . االسكار: كانت مدينة كاسط محاطة بسكريف كخندؽ. ككاف السكر الخارجي مُ 2
، انو ىذه الكحدات كاليياكؿ العمرانية استحدثت جديدان عمى المدينة (53)كلو ستة ابكاب

العربية االسالمية، اذ انيا لـ تكف مكجكدة اك معتمدة في المراحؿ االكلى لمتخطيط كبناء 
كالى  مدينتي البصرة كالككفة، كيمكف اف يفسر ذلؾ لمنع اىؿ السكاد مف اليجرة الى المدينة

كجكد مخاكؼ لدل الحجاج مف ىجكـ مباغت مف اىالي البصرة اك مف اىالي الككفة لعدـ 
، كىنا يمكننا اف نقكؿ اك نرل اف (54)ثقتو بيـ لذلؾ ُبنيت االسكار كالخندؽ لزيادة التحصيف

تحصيف المدينة االسالمية كما في كاسط تعتبر طفرة عمرانية تنطكم عمى معايير حضرية 
عنيا مع مككنات المدينة االخرل انيا بناء حضرم متكامؿ يعكس نمكذج  يمكف القكؿ

تمدني جديد ييدؼ الى خمؽ مركز ادارم جديد يعظـ الحكـ كالحاكـ كيفرض سمطة 
 الدكلة..

كمع كؿ ماتقدـ مف كصؼ فأنو متصؿ حضرم مع المدينة العراقية القديمة كعنصر 
 عمراني تخطيطي مرشح لممدف القادمة.

يج العمراني لمدينة كاسط كثيؼ كالكحدات السكنية ُمتراّصة مشتركة في اكثر ككاف النس
 مف جدار شأنيا في ذلؾ شأف سابقتييا البصرة كالككفة.
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ككانت الكحدات السكنية منكفئة نحك الداخؿ عمى باحة كسطية )الحكش( تطؿ عمييا 
المادة االنشائية  كتدكر حكليا الغرؼ كفضاءات الدار االخرل_ككاف الطابكؽ كالجص ىي

الرئيسية لبنار الكحدات السكنية كجميع اليياكؿ العمرانية لعمكـ المدينة. كاستخدمت األقبية 
 .(55)االسطكانية كالدائرية في تسقيؼ الكحدات السكنية

كفيما يتعمؽ بالبنية الكظيفية كاالنشطة االقتصادية، كانت كاسط مدينة متعددة الكظائؼ 
يا العسكرية كاالدارية فقد ازدىرت فييا الحياة االقتصادية ككانت مركزان فباالضافة الى كظائف

تجاريان، حيث اشتممت المدينة عمى مجمكعة متنكعة مف االسكاؽ. ككانت االسكاؽ تطؿ عمى 
)الرحبة( الفضاءات الكاسعة بيف مركز المدينة كالمحالت السكنية ككذلؾ كانت االسكاؽ تمتد 

مدينة كعمى الشكارع الثانكية ايضان. ككاف ألصحاب كؿ بضاعة سكؽ عمى الشكارع الرئيسية لم
خاصة_ام كاف في مدينة كاسط تقسيـ كتصنيؼ لألسكاؽ حسب نكع البضاعة المتاجر بيا. 
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كلتنظيـ االسكاؽ كلتسييؿ عممية البيع كالشراء جعؿ الحجاج في كؿ سكؽ كلكؿ تجارة صيرفان 
 . (56)جارم داخؿ االسكاؽيقكـ بعممية الصيرفة لتسييؿ النشاط الت

كما احتؿ اقميميا مكانة متميزة في االنتاج الزراعي. كما اشتيرت المدينة بالعمـ كاألدب 
كالفقو. كتطكرت كاسط عمرانيان كاجتماعيان كاقتصاديان لفترات طكيمة بعد الحجاج كاتسعت 

يمكرلنؾ عاـ ـ، كعمى يد ت1022ق/ 222مساحيان الى اف خربت عمى يد المغكؿ الغزات عاـ 
ـ. كبعدىا عادت الحياة الييا كظمت عامرة الى اف غّير نير دجمة مجراه في 1212ق/ 212

 .(57)القرف الثامف عشر الميالدم فُيجرت المدينة كاصبحت اطالؿ
 .بغدادمدينة  -رابعًا:

ـ، كليَّ العباسيكف الخالفة كنقمكا عاصمة الدكلة االسالمية الى 201ق/ 120في عاـ 
ـ، انشأ الخميفة )ابك جعفر المنصكر( مدينة بغداد كانتقؿ الييا 220ق/ 102كفي عاـ  العراؽ،

ـ، اكتمؿ بناء المدينة 222ق/ 101مف ىاشمية االنبار مع اىمو كحاشيتو كجنده. كفي عاـ 
بأسكارىا. كقد ُأختير مكضع كمكقع المدينة عمى كفؽ معايير عسكرية كاقتصادية كصحية 

، عمى (58)مرتفع مف االرض مكاني شاممة حدد المكضع عمى حيزكبعد دراسات ميدانية 
الجانب االيمف مف نير دجمة كعند مصب نير الرفيؿ فيو. ككانت المنطقة التي تحيط بالمدينة 
)اقميميا( عبارة عف ارض منبسطة كاراضي خصبة غزيرة االنتاج الزراعي كفييا شبكة مف 

اعية بالماء، كتككف في نفس الكقت حكاجز دفاعية االنيار كالترع تمد السكاف كاالراضي الزر 
تعيؽ تقدـ االعداء، كتتكفر في المنطقة طرؽ مكاصالت مائية كبرية تربطيا بالمناطؽ كاالقاليـ 
االخرل_حيث يكصميا نير دجمة شماالن بالمكصؿ كارميثية كجنكبان بمدف جنكب العراؽ حتى 

ير الرفيؿ بما يؤّمف مكاصالتيا النيرية مع البصرة، كما انيا ترتبط بنير الفرات عف طريؽ ن
مدف الجزيرة كاطراؼ الشاـ كمع الككفة كىنالؾ ايضان شبكة مف الطرؽ البرية تربطيا بمدف 

. كاف لمكقع مدينة بغداد (59)العراؽ كبمدف بالد الشاـ كبمدف الجزيرة كاقاليـ الشرؽ الكاسعة
)البابمية كاآلشكرية( ككانت قريبة مف  خصكصية اذ ُأقيمت في كسط مراكز المدنيات القديمة

مراكز الحركة الفكرية العربية االسالمية )البصرة كالككفة( ساعد ذلؾ عمى خمؽ بيئة جديدة 
متنكعة االصكؿ كالثقافات، فتمازجت فييا الخصائص التخطيطية كالعمرانية العراقية كتالقحت 

 فييا الفنكف كالتصاميـ اليندسية العراقية ايضان.
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ا يتعمؽ بخطة المدينة كتركيبيا الداخمي_كانت بغداد المنصكر مدينة مدكرة في كفيم
( اذ كانت شبكة الشكارع عمى شكؿ حمقات دائرية متداخمة، 1خطتيا الحظ الشكؿ رقـ )

كتككنت شبكة الشكارع مف اربعة شكارع رئيسية عريضة تخترؽ المدينة كتقسميا الى اربعة 
لمحكرم الذم يدكر بمكازاة السكر االعظـ كبيف الشارع الذم اجزاء، كىي تربط بيف الشارع ا

يدكر حكؿ السكر الداخمي لمرحبة لتنفذ الى مركز المدينة عف طريؽ اربع بكابات ىي امتداد 
ليا. كىنالؾ شكارع ثانكية تربط الشكارع الرئيسية ببعضيا لتعطي لشبكة الشكارع شكؿ الدكائر 

 .(60)المتداخمة
الداخمي أقتبست مف كاسط، كىنالؾ تكاصؿ بيف المدينتيف اذ اف بغداد في تركيبيا 

التشابو كاضح في مكقع القصر كالجامع كبمساحاتيما كفي تقسيـ المدينة الى اربعة ارباع، 
كفي مكاف االسكاؽ كفي االسكار كالتحصينات. عمكمان يتككف التركيب الداخمي لمدينة بغداد 

 مف اآلتي:
 . المنطقة المركزية: 1

ي تتككف مف قصر الخميفة كالمسجد الجامع كدككايف الدكلة كاحتؿ القصر قمب كى
المنطقة المركزية، ككاف مربع الشكؿ كقصر الحجاج في مدينة كاسط ككاف طكؿ ضمعو 

( متر، 02( ذراع ام )22، تميزة قية خضراء يبمغ ارتفاعيا )0( ـ002( ذراع ام )022)
( ذراع ام 02( متر، كعرضو )12( ذراع ام )22)تقـك فكؽ ايكاف المجمس الذم كاف طكلو 

( متر. كقد ُسقؼ القصر بالساج كُزخرؼ بماء الذىب. اما المسجد الجامع فقد كاف 12)
( 022ُمالصؽ لمقصر مف الجية الشمالية الشرقية ككاف مربع الشكؿ ايضان طكؿ ضمعو )

ة كالتخطيط، كقد ُبني ( متر، ككاف ُيشّبو بمسجد مدينة كاسط مف حيث المساح112ذراع ام )
اكؿ مرة مف المبف كالطيف ككانت اساطبتو مف الخشب كعندما اصبح يضيؽ بالمصميف تـ 
عادة بناءه بالحجر كالجص اياـ ىاركف الرشيد. كقد ُأحيطت جميع المككنات  نقضو كتكسيعو كا 

كرائيا سكر  العمرانية لممنطقة المركزية آنفة الذكر مع دكاكيف الدكلة بفضاء كاسع )رحبة( كمف
 . (61)بسيط
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 . االحياء السكنية: 2
ُقسمت مدينة بغداد الى اربعة احياء سكنية كىي تشبو في ذلؾ مدينة كاسط. ككانت 
االحياء السكنية مفصكلة بالشكارع الرئيسية لممدينة كتمتد بيف السكر الذم يطكؽ المنطقة 

 المركزية كالسكر االعظـ. 
 . االسوار: 3

االساسية االخرل لمتركيب الداخمي لمدينة بغداد المنصكر ىي االسكار كمف المككنات 
كالخندؽ. اذ سكرت المدينة بسكريف رئيسييف كخندؽ باالضافة الى السكر الذم يطكؽ المنطقة 
المركزية. كاف السكر االكؿ الخارجي يتضمف اربعة ابكاب ككاف مبني مف المبف عرضو مف 

(متر ككانت االبكاب 12(ذراع ام )02كمف االعمى )( متر، 02( ذراع ام )22االساس )
( متر، 12*12( ذراع عرض )02( ذراع طكؿ ك)20االربعة تؤدم الى دىاليز بأبعاد )

ككانت تمؾ الدىاليز مزكرة عف ابكابيا الخارجية العتبارات عسكرية_اما السكر الثاني )السكر 
( ذراع ام 22كاف ارتفاعو )( متر، ك 12( ذراع ام )02االعظـ( فكاف عرضو مف االساس )

( متر. 0،2( اذرع ام )2( برج يبمغ ارتفاع البرج منيا )112( متر ككاف يحتكم عمى )22)
ككاف الخندؽ آخر المككنات العمرانية في التركيب الداخمي لممدينة كآخر الخطكط الدفاعية 

ربع التي تخترؽ لمدينة بغداد كيمكف اجتياره عف طريؽ اربعة قناطر تؤدم الى البكابات اال
 .  (62)السكر الخارجي
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ككاف النسيج العمراني لمدينة بغداد كثيؼ كالكحدات السكنية متراصة العتبارات مناخية 
كامنية كاقتصادية_ككانت الكحدات السكنية مفتكحة عمى فضاء داخمي )حكش( ككانت مادة 

في تسقيؼ الكحدات  البناء االساسية الطابكؽ كالجص كقد استخدمت األقبية االسطكانية
 .(63)السكنية

كفيما يتعمؽ باالنشطة االقتصادية في المدينة_فقد انتشرت االسكاؽ التجارية كتعددت 
في مدينة بغداد كُصنفت حسب نكع البضاعة كامتدت بشكؿ محاكر تجارية عمى الشكارع 

ُكزعت مكانيان الرئيسية ككذلؾ تركزت حكؿ ابكاب المدينة االربعة، كُقسمت المحاؿ التجارية ك 
كفؽ معايير تخطيطية معمكمة حسب حصة الفرد كُعيف لالسكاؽ التجارية مسؤكليف )محتسب( 

 .(64)يككنكف مسؤكليف عف تنظيمـ االسكاؽ كضبط عممية البيع كالشراء
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كمع الزمف ازداد عدد سكاف مدينة بغداد_اذ كفد الييا الناس مف شّتى االجناس 
فضاقت المدينة بسكانيا كارتفعت فييا الكثافة السكانية كاالصناؼ كمف مختمؼ االمصار. 

درؾ الخميفة خطأ اف كاصبحت تكاجو مشاكؿ اجتماعية كاقتصادية كعمرانية كخدمية كثيرة_
تخطيط المدينة كمحدكدية طاقتيا االستيعابية. كحالن لممشكمة امر بتكسيع الشكارع كالطرؽ 

امر بتكسيع المدينة خارج اسكارىا كتبع ذلؾ نقؿ داخؿ المدينة بادئ االمر كفي فترات الحقة 
االسكاؽ التجارية خارج المدينة المدكرة العتبارات تخطيطية رئيسية ىي لتخفيؼ الزخـ 
السكاني عف المدينة كلمنع تمكث المدينة مف الغازات كالدخاف الذم ُتحدثو بعض المحالت 

الحياء السكنية الجديدة خارج المدينة التي تمارس الصناعة. كما تزامف مع ماتقدـ بناء مسجد ل
المدكرة لتخفيؼ الزخـ السكاني عنيا، كىنا يمكف القكؿ اف ذلؾ يمثؿ اكؿ تكسع عمراني 
حضرم مخطط اذ انو تـ مف قبؿ السمطة الرسمية كبشكؿ مدركس كمحسكب في تكجيو النمك 

لمجند السباب  ـ، تـ بناء مدينة الرصافة كمعسكر222ق/ 121العمراني الحضرم. كفي عاـ 
سياسية كاجتماعية كقد اشتممت عمى كحدات عمرانية مدنية كثيرة كالمدارس كالمسجد الجامع 

، كىي في ذلؾ يمكف اف نسمييا (65)كاالسكاؽ التجارية فضالن عف االحياء كالمحالت السكنية
كاقتصاديان فضالن  "بمصطمحاتنا الحديثة" بالمدينة التابعة ذلؾ النيا ترتبط بالمدينة المدكرة اداريان 

 عف انو تـ بنائيا لتخفيؼ الزخـ السكني عف المدينة المدكرة.
المؤشرات المستخمصة من تخطيط وعمارة المدينة العراقية في العهود االسالمية  ..1-3

     .االولى
عمى الرغـ مف كجكد بعض االختالفات الطفيفة في بعض الجكانب التخطيطية 

دف االسالمية كالمدف االسالمية االخرل الالحقة في العراؽ، فإف كالعمرانية بيف طالئع الم
ىنالؾ جممة مف العناصر المشتركة كالمتصمة في تخطيط كعمارة المدينة العراقية االسالمية 

 يمكف ايجازىا باآلتي:
. تـ اختيار مكاضع كمكاقع المدف بتحرم ميداني دقيؽ كبدراسات شاممة لكؿ خصائص 1

 لمكقع الطبيعية كالبشرية.كمقكمات المكضع كا
. كاف لمكاقع العقائدم تأثير كبير عمى خطة المدينة كتركيبيا الداخمي. اذ جاءت خطة 0

المدينة كتركيبيا الداخمي يدكراف حكؿ المسجد الجامع كدار االمارة المرتبطة ىي االخرل 
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كناتو بالمسجد. ككاف تركيب المدينة تحكمو قكانيف اسالمية خاصة تنظـ عناصره كمك
 تنظيمان خاصان متميزان صاغ في النياية الييئة الكاحدة التي نراىا في جميع المدف.

. ىنالؾ تماثؿ كبير في مككنات التركيب الداخمي، اذ انو لكؿ مدينة ىنالؾ منطقة مركزية 2
))المسجد الجامع، دار االمارة، الدكائر الرسمية(( يحيطيا فضاء كاسع )الرحبة( كتؤدم 

ع شكارع المدينة تمييا االحياء السكنية )كقد كانت قبمية في البصرة كالككفة( الييا جمي
ككانت غير ذلؾ في كاسط كبغداد كتمي االحياء السكنية االسكار كالخندؽ كما في كاسط 

 ككانت غير مكجكده في البصره كالككفو بادئ االمر  –كبغداد 
فإف الشكؿ الدائرم لممدينة العراقية  . باستثناء مدينة البصرة ذات الخطة الطكلية الشكؿ،0

 االسالمية بدأ يتشكؿ في الككفة كامتد تكاصالن كبأكثر كضكحان في كاسط كاكتمؿ في بغداد.
. النسيج العمراني لجميع المدف كاف يتصؼ بكثافتو، اذ اف الكحدات السكنية كانت متراصة 2

حدة المساحة كمعالجات كتشترؾ بالجدراف كبمستكل ُأفقي كاحد. كفي ذلؾ استثمار لك 
 مناخية كاعتبارات اجتماعية كامنية كجكانب اقتصادية تتعمؽ بتكفير ككمفة الخدمات.

. عنصر التطكر كاالبداع كاالبتكار في المككنات العمرانية كالعناصر التخطيطية كالمعايير 2
الحضرية كاف مكجكد كحاضر في الككفة ككاسط كبغداد. كينسحب ذلؾ عمى كظائؼ 

ف ايضان، اذ دخمت كظائؼ جديدة الى كؿ المدف مثؿ التجارة كالصناعة كالخدمات المد
 العممية كالفكرية كاألدبية باالضافة الى الكظائؼ االساسية )العسكرية كالسياسية كاالدارية(.

 .عناصر الصمة بين المدينة العراقية االسالمية والمدينة العراقية القديمة ..1-4
تأشير عناصر الصمة في الجكانب التخطيطية كالعمرانية بيف المدينة تتناكؿ ىذه الفقرة 

العراقية االسالمية كالمدينة العراقية القديمة، باعتبار اف االخيرة إرث حضرم كمرتكز تراثي ثر 
كنمكذج تخطيطي كعمراني كتراكـ معرفي ىائؿ يمكف اف تنيؿ منو المدينة العربية االسالمية 

ف اف ىنالؾ تكاصؿ حضارم بيف المدينة القديمة كالمدينة االسالمية في في العراؽ. كفعالن تبيّ 
اعتماد عناصر تخطيطية كعمرانية انعكست عمى نسيجيا الحضرم. كفيما يأتي تكضيح 
لمعناصر التخطيطية كالعمرانية التي اقتبستيا المدينة العراقية االسالمية مف المدينة العراقية 

 القديمة:
اسثنينا بابؿ كالبصرة فكؿ المدف العراقية  شبو الدائرم لخطة المدينة_اذا ما. الشكؿ الدائرم ك 1

 القديمة كاالسالمية كانت ذات شكؿ دائرم اك شبو دائرم لبعضيا.
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فكانت مدينة أكر بيضكية الشكؿ الشكؿ في بداية نشأتيا ككانت آشكر ذات شكؿ دائرم غير 
الدائرم يتبمكر في مدينة الككفة كتطكر مكتمؿ ككانت الحضر مدكرة الشكؿ. كاخذ الشكؿ 

 نحك االكتماؿ في مدينة كاسط كاكتمؿ في مدينة بغداد.
كانت جميع المدف العراقية القديمة مسكرة. كقد كرثت ذلؾ مدينة كاسط كبعدىا -. االسكار0

بغداد في بداية تأسيسيا، كفي مراحؿ الحقة مف عمر المدف ُسكرت الككفة كالبصرة ايضان. 
مدينة الحضر محاطة بأسكار ذات ابكاب مزكرة نحك يميف الداخؿ كذات ابراج ككانت 

 حصينة ككرثت منيا مدينة بغداد ذلؾ.
كاف الكاقع العقائدم ىك المسؤكؿ -. تأثر التركيب الداخمي كخطة المدينة بالمعتقد الديني2

يمة المباشر في تككيف كتشكيؿ التركيب الداخمي كرسـ خطة المدينة العراقية القد
كاالسالمية. فجاءت خطة المدينة العراقية القديمة تدكر حكؿ المعبد الذم كاف بمثابة مركز 
الحياة كالعمراف في المدينة كمف حكلو كانت تنمك المدينة كتمتد استعماالت االرض 
كتتفاعؿ صكر الحياة فييا. كبعد ظيكر االسالـ كاف المؤثر العقائدم )قكانيف كتعاليـ 

االساس في تشكيؿ التركيب الداخمي لممدينة كرسـ خطتيا، اذ كاف المسجد  االسالـ( ايضان 
الجامع كدار االمارة المرتبطة بو مركز المدينة كمف حكلو تمتد استعماالت االرض كتنمك 

 المدينة.
النسيج العمراني لممدينة العراقية -. خصائص النسيج العمراني كتصميـ الكحدات السكنية0

ة كاف مكتض )متضاـ( ككانت الكحدات السكنية متراصة كتشترؾ القديمة كاالسالمي
بالجدراف، ككانت الجدراف الخارجية صمدة خالية مف الفتحات. ككانت الكحدات السكنية 
مفتكحة نحك الداخؿ الى باحة كسطية )الحكش( تطؿ عميو كتدكر حكلو الغرؼ كبقية 

ائرية لمتسقيؼ في آشكر كفي بابؿ فضاءات الدار. كقد ُأستخدمت األقبية االسطكانية كالد
 كفي الحضر ككذلؾ استخدمت في الككفة كفي كاسط كفي بغداد. 

. االيكاف_رمز الفخامة كالجماؿ لممباني كاف معتمد في مدينة الحضر ككرثتاه مدينتي كاسط 2
 كبغداد.

ينة . الزخرفة كالتزييف_استخدمت الزخرفة لتزييف كاجيات المباني في مدينة آشكر كفي مد2
بابؿ كفي مدينة الحضر عمى نطاؽ كاسع كبديع كانتقؿ ذلؾ الفف الجميؿ الى مدينة كاسط 

 كالى مدينة بغداد.
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. الييكؿ الكظيفي لممدينة_تمركزت كظائؼ المدف العراقية القديمة كاالسالمية حكؿ ثالث 2
محاكر اساسية ))دينية، سياسية كعسكرية، اقتصادية(( كاعتمدت المدف في ىيكميا 

 الكظيفي كانشطتيا عمى تمؾ المحاكر.
   .تحميل السمات التخطيطية والعمرانية لممدينة العراقية المعاصرة..1-5

يتناكؿ ىذا المبحث دراسة كتحميؿ كاقع تخطيط كعمارة المدينة العراقية القائمة، لمكشؼ 
عف مدل تكاصميا مع إرثيا التخطيطي كالعمراني كتشخيص مستكل كدرجة التحديث في 
جكانبيا التخطيطية كالعمرانية اذ اف استقراء النتاجات التخطيطية كالعمرانية كتحميميا مف 
غناء مسيرة التطكر الحاصؿ في مجاؿ التخطيط  العكامؿ االساسية التي ُتسيـ في تصحيح كا 

 كالعمارة، كبما يجعميا اكثر نضجان كعمقان كرسكخان في البيئة العراقية.
ي كالعمراني لكؿ مدينة ىك نتاج تطكر تاريخي كتفاعؿ بشكؿ عاـ المشيد التخطيط

كتغير مجمكعة مف العكامؿ السياسية كاالجتماعية كالتكنكلكجية كالحضارية. ىذه الحقيقية 
تنعكس عمى المدينة العراقية بحيث ُيرل مشيدىا التخطيطي كالعمراني يعيش حالة ازدكاجية 

محؿ الشكؿ اليندسي الكاضح  كح المتناثرففيو قديـ اصيؿ كحديث معاصر. فحؿ الشكؿ المفت
المعالـ كالشكارع الكاسعة المستقيمة عكضت عف األزقة الضيقة الممتكية. كاصبحت المدينة 
القديمة مطكقة بأبنية حديثة، كاصبح لكؿ حي مف احيائيا طابعو الخاص كاستمرت المدينة 

 انية المكركثة االصيمة.خالؿ عممية تطكرىا تفقد كثيران مف خصائصيا التخطيطية كالعمر 
لقد اعتمدنا في تحميؿ السمات التخطيطية كالعمرانية لممدينة العراقية المعاصرة عمى 
دراسة كتحميؿ البنية العمرانية_التخطيطية لثالثة مدف ىي )الفمكجة، ىيت، حديثة( كباالعتماد 

باشر لتمؾ . كعمى االستطالع الميداني الم (66)عمى مامتكفر مف مصادر عف تمؾ المدف
المدف. كقد تـ اختيارىا لككنيا مدف ضارية في القدـ مف حيث النشأة، ككرثت مكاضعيا 
القديمة عندما اكتسبت صفاتيا االدارية كمراكز حضرية )مدف( مما يؤّمف تكفر الفترة الزمنية 
التي تحتكم اك تكفي لحدكث التغيرات كالتحكالت العمرانية كالتخطيطية التي حدثت في تمؾ 

 المدف بيف المراحؿ السابقة كالمراحؿ الالحقة مف عمر المدينة.
ـ( في زمف الدكلة العثمانية 1222فمدينة الفمكجة كانت مستقرة ريفية كفي عاـ ) -

ـ( اصبحت 1212اصبحت محطة استراحة لقكافؿ التجارة بيف بغداد كبالد الشاـ، كفي عاـ )
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بت الصفة االدارية كمركز قضاء في ـ( اكتس1102مستكدع لمجيش العثماني، كفي عاـ )
 بداية تأسيس الدكلة العراقية.

كمدينة ىيت ايضان مف المدف القديمة جدان حيث تشير المصادر التاريخية انيا كانت -
ـ، تـ فتحيا مف قبؿ المسمميف كىي بذلؾ 212ق/ 12مف المدف التابعة لمممكة بابؿ كفي عاـ 

ـ 1102فتيا االدارية لمركز ناحية الكؿ مرة عاـ مف المدف التي كرثت مكاضعيا كاكتسبت ص
 ـ. 1122كبعدىا تغيرت صفتيا االدارية الى مركز قضاء في عاـ 

كمدينة حديثة ايضان مدينة قديمة النشأة. اذ تذكر المصادر الناريخية انيا ترجع مف 
عيد حيث النشأة التاريخية الى العصر اآلشكرم كقد ُحررت عمى ايدم العرب المسمميف في 

ـ، كفي زمف الدكلة العثمانية اصبحت 221ق/ 01الخميفة عمر بف الخطاب )رض( عاـ 
ـ( ناحية تابعة لقضاء عنة الذم كاف يتبع ادارايان الى مدينة بغداد ألف 1221خالؿ عاـ )

مدينة الرمادم لـ تكف مكجكدة في ذلؾ التاريخ. كأباف الحكـ الكطني اصبحت خالؿ عاـ 
 ـ( اصبحت مركز قضاء.1122لقضاء عنة كفي عاـ ) ـ( ناحية تابعة1101)

كستقدـ الفقرات القادمة مالحظات عامة عف السمات العمرانية كالتخطيطية لتمؾ المدف 
مف خالؿ تحميؿ التطكر الزمني لُبنيتيا العمرانية كالتخطيطية كباتجاه الكشؼ عف العناصر 

لعمرانية الحديثة كالمكتسبة كبما يقدـ التخطيطية كالعمرانية المكركثة كالمظاىر التخطيطية كا
مؤشرات جمية عف مدل المحافظة كالتكاصؿ مع اإلرث التخطيطي كالعمراني اك االنفصاؿ 

 عنو بتغميب التصاميـ كالمخططات المستكردة الغريبة عف ىكيتنا كباآلتي:
 .العناصر التخطيطية والعمرانية الموروثة  -اواًل:

اف كاقع حاؿ البنية العمرانية_التخطيطية لممدف آنفة الذكر يشير الى اف االحياء القديمة 
منيا تحتؿ مراكز المدف كتسيطر االحياء الجديدة عمى المخطط العاـ لتمؾ المدف الحظ 

(. كجاءت خطة االحياء القديمة )مركز المدينة( لجميع المدف 2( ك)0( ك)1رقـ ) الخرائط
فييا نمط الحارات ككانت قطع االراضي غير منتظمة مف حيث المساحة عشكائية، يسكد 

كالشكؿ كاالتجاه مع تداخميا بحكـ سيادة نمط الشكارع العضكم حيث اتسمت الشكارع كالطرؽ 
بضيقيا كالتكائيامع كجكد بعض المسالؾ غير النافذة ككاف النسيج العمراني كثيؼ )متماسؾ( 

جدراف اك اثنيف كاحيانان بكاحد مع ما يجاكرىا. ككانت اذ كانت األبنية متالصقة بثالث 
متساكية باالرتفاع اليعمك بعضيا عمى البعض. كلـ تترؾ بيف األبنية فضاءات مكشكفة، كذلؾ 
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لتقميؿ المؤثرات المناخية الخارجية كاتسمت الكحدات السكنية بسيادة الطابع العربي التقميدم 
حدات السكنية منفتحة نحك الداخؿ عمى الباحة بكؿ تفاصيمو المعمارية، حيث كانت الك 

الكسطية المكشكفة )الحكش( ككانت الغرؼ المطمة عمى الشكارع كاألزقة تخمك مف النكافذ 
كتقتصر عمى فتحات صغيرة تحتؿ الجزء العمكم مف الغرؼ. ككانت قسـ مف الكحدات 

اكف المطمة عمى النير في السكنية يطابقيف يزيف كاجياتيا االمامية الشناشيؿ كما ىك في المس
احياء مدينة الفمكجة القديمة )حي األندلس، حي الرصافة، حي المعتصـ( ككانت السقكؼ 
مرتفعة كاستخدمت األقبية في تسقيؼ فضاءات بعض الكحدات السكنية، كقد ُشيدت تمؾ 

ادة الكحدات السكنية بمكاد محمية )الحجارة كالطيف كالجص( في مدينة الفمكجة. كاستخدمت م
النكرة باالضافة الى الجص بتثبيت الحجارة في احياء مدينة ىيت )القمعة كالقمقة( كاحياء مدينة 

 حديثة )الحكيجة، السرام(.
عمكمان تعكس الُبنية العمرانية_التخطيطية لتمؾ المدف بعض العناصر التخطيطية 

 كالعمرانية المكركثة يمكف ايجازىا باآلتي:
لمدف عمى كفؽ ُأسس عممية كبدراسة شاممة لكؿ خصائص . تـ اختيار مكاضع تمؾ ا1

المكضع كالمكقع. كقد كاف ذلؾ مف العناصر التخطيطية المكركثة كلكال ذلؾ لما كنا قد 
 رأيناىا لحد اآلف كىي ترث مكاضعيا لسنيف.

. كرثت مككنات عمرانية مف المدينة العراقية القديمة مركران بالمدينة االسالمية كتمثؿ ذلؾ 0
 رث باآلتي:اإل

 أ. تضاـ النسيج العمراني_اذ كانت الكحدات السكنية متراصة كتشترؾ بالجدراف.
 ب. المحافظة عمى أفقية االبنية كبمستكيات متقاربة.
 جػ. قمة الفضاءات المكشكفة داخؿ النسيج الحضرم.

 د. التدرج في عرض الشكارع ككثرة األزقة الممتكية كغير النافذة احيانان.
 انكفاء الكحدات السكنية نحك الداخؿ كانفتاحيا عمى باحة كسطية )الحكش(.ق. 

 ك. ارتفاع السقكؼ كصغر الشبابيؾ كالفتحات.
 ز. استخداـ األقبية في تسقيؼ الكثير مف الفضاءات.

. اشتممت عمى الكثير مف المعالجات المناخية المكركثة مف المدينة العراقية القديمة كالمدينة 2
 ي العيد االسالمي منيا:العراقية ف
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أ. تضاـ ككثافة النسيج العمراني كذلؾ لتبادؿ الحماية بيف األبنية كلتقميؿ السطكح المعرضة 
 لتأثير الظركؼ المناخية الخارجية الى اقؿ حد ممكف.

 ب. محدكدية الفضاءات المفتكحة كذلؾ لتقميؿ المساحات المعرضة ألشعة الشمس.
حك الداخؿ حيث اف جميع مرافؽ البناء تأخذ حاجتيا مف جػ. نمط كشكؿ البناء منكفئ ن

اليكاء كالضكء مف الباحة الكسطية فيما تككف الجدراف الخارجية صّماء كسميكة لتؤّمف 
 العزؿ عف المحيط الخارجي.

د. ضيؽ الشكارع كتدرجيا الى أزّقة ضيقة كمتعرجة لتأميف حركة اليكاء داخؿ المدينة مف 
المساحات كما يؤّمف ضيؽ األزقة الحماية مف اشعة الشمس خالؿ تبايف الضغط بيف 

 صيفان اما تعرجيا فيؤّمف حجب نسبة مف األتربة كالغبار اثناء العكاصؼ.
. اشتممت عمى اعتبارات اجتماعية كامنية، حيث اف النسيج العمراني العالي الكثافة كالمتضاـ 0

مناطؽ القديمة لتمؾ المدف. خمؽ تضامف اجتماعي ككحدة اجتماعية بيف سكاف حارات ال
كضاعت في تمؾ الكحدة كذابت كؿ الفكارؽ الطبقية كاالقتصادية كشاعت كؿ معاني اإلخاء 

 كالمحبة كالتعاكف. كالزالت تمؾ االحياء عصية عمى المعتديف.
 . راعت المناطؽ القديمة لتمؾ المدف الكثير مف االعتبارات االقتصادية ابرزىا:2

استثمار كثيؼ لكحدة المساحة الحضرية كىذا يعني تقميؿ  النسيج المتضاـ يعني .أ 
ىامش التجاكز عمى االراضي الزراعية المجاكرة في ذلؾ الكقت. اما اآلف فالتجاكز 
عمى اجكد االراضي الزراعية ىي  مف ابرز سمات الحداثة كالعصرنة لمزحؼ 

 العمراني الحضرم.
 ة بالجدراف.تقميؿ كمؼ البناء مف خالؿ اشتراؾ الكحدات السكني .ب 
 سيكلة كقمة كمفة تكفير الخدمات كحاجات السكاف لصغر كحدة المساحة. .ج 
 اف صغر كحدة المساحة يعني قمة المسافة ككقت الكصكؿ )كبالتالي كمفة النقؿ(. .د 
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 .المظاهر التخطيطية والعمرانية الحديثة المكتسبة -ثانيًا:
جمي ككاضح بمككناتو المكرفكلكجية. المشيد التخطيطي كالعمراني الحديث المكتسب 

كيبدك لمناظر كأنو عمى شكؿ نطاؽ حديث يمؼ كيغطي خمفو االحياء القديمة )التقميدية( 
فعندما يجتاز عابر السبيؿ الحدكد الداخمية لذلؾ النطاؽ في المدف قيد البحث فكأنو ينتقؿ عبر 

دم شكمي عمراني ككظيفي فجكة زمنية )تخطيطية عمرانية( تجسدت عمى المكاف بانقطاع ما
كثقافي كاجتماعي كاقتصادم كبيئي بيف المراحؿ السابقة كالمراحؿ الالحقة مف عمر المدف. 
كيشعر الناظر اف ذلؾ قد حصؿ بانقالب سريع في تحديث اليياكؿ كاالشكاؿ كتغيرت معو 

ممية المضاميف الكظيفية كيعكد ذلؾ لغياب الترابط كالتكاصؿ بيف مراحؿ التطكر فجاءت ع
التطكر غير ناضجة، اك مرتبكة النعداـ االنتماء الى البيئة العراقية كالتكاصؿ مع القديـ 

 المكركث.
كميما يكف مف امر فإف قيد البحث نمت كتكسعت كبشكؿ عشكائي كبصيغة التجاكزات 
في الكثير مف احيائيا في القطاع الكسطي لممدينة. ككاجيت تمؾ المدف تحديات كبيرة بفعؿ 

ك كالتكسع العمراني كالمساحي غير المخطط اذ ترتب عمى ذلؾ تدىكر كارتباؾ الُبنية النم
العمرانية كالتخطيطية فجاءت الشكارع غير منتظمة كاستمر التداخؿ كالخمط الكظيفي بيف 
استعماالت االرض، كغابت المعايير الجمالية في المشيد الحضرم. اال انو في عاـ 

ض المحاكالت التخطيطية كباالعتماد عمى الخبرات االجنبية ـ( شيدت تمؾ المدف بع1121)
كما ىك الحاؿ مع بقية المدف العراقية االخرل، اذ تـ كضع تصاميـ قطاعية مف قبؿ شركة 

( كقد ركزت تمؾ المعالجات عمى تحديد محاكر الطرؽ كبشكؿ غير Doxiadisدككسيادس )
فس( كلـ تقدـ شئ افضؿ مف ـ( أدلت بدلكىا شركة )بكؿ سير 1121مدركس كفي عاـ )

سابقتيا. كاستمرت المدف بالنمك كالتكسع بصيغة التجاكزات العشكائية كفتحت شكارع جديدة 
كبدت اكثر اتساعان بدكف اف يراعى مكضكع االتجاه فانعدـ التكجيو الصحيح لممباني. كفي 

رىا لتمؾ المدف الكقت الذم يغمب فيو طابع الِقدـ كاالصالة عمى المنطقة المركزية كمايجاك 
تظير مالمح العصر بكضكح في االحياء الجديدة في القطاع الكسطى اال انة عندما ينظر 
الى تمؾ المدف بنظرة شمكلية يظير عدـ الكضكح الكافي في بنيتيا العمرانية_التخطيطية اذ 

ات انيا تعيش حالة مف االزدكاجية بيف القديـ كالجديد، فباالضافة الى المساكف القديمة ذ
الطراز العربي التقميدم بكؿ مفرداتو التصميمية ظيرت مساكف عمى الطراز العربي المحكر اذ 
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احتفظ بالفناء الداخمي المكشكؼ )الحكش( لكنو انفتح اكثر عمى الشارع مف خالؿ شبابيؾ 
الكاجيات االمامية لممسكف. اما النسيج العمراني فضؿ كثيؼ في االحياء القديمة كجاء مفككان 

االحياء الجديدة كاستخدـ الحجر كالجص في تشييد الجدراف كالدعائـ الحديدية )الشيمماف( في 
 في التسقيؼ ))بما يسمى العكادة((.

كفي حقيقة االمر تعد ىذه االضافات المعمارية عناصر ايجابية في التراث المعمارم 
تكسع تمؾ المدف خالؿ العراقي كعمى ضكء التقدـ التقني المعاصر كفي الفترات الالحقة لنمك ك 

الثمانينيات كالتسعينيات فإف جميعيا تكسعت مساحيان كعمرانيان بشكؿ كبير في ظؿ غياب 
الرقابة مف الجيات البمدية كازاء تحسف الكضع االقتصادم في البالد )خالؿ الثمانينيات( 

العمراف  ازدادت كتيرة التجاكزات في البناء كنمت تمؾ المدف كتكسعت بشكؿ عشكائي، كانتشر
بشكؿ فكضكم كغابت فيو المعايير الجمالية. كعمى ماتقدـ يمكف القكؿ انو منذ نياية 

 السبعينيات جميع التصاميـ االساسية التي ُكضعت كانت الطفاء حالة التجاكز.
اال انو في بداية التسعينيات ظيرت جيكد مف قبؿ الجيات التخطيطية لكضع تصاميـ 

ي كتضع حدان لمنمك العشكائي. فظير في القطاع الخارجي لتمؾ اساسية تكجو النمك العمران
المدف احياء جديدة مخططة ذات شكارع منظمة ككانت قطع االراضي منتظمة كاستعماالت 
االرض جاءت مخططة كظيرت استعماالت ارض جديدة تحمؿ طابع العصر )خدمية، 

اصابعو الى اف تمؾ التصاميـ لـ ترفييية، تعميمية، تجارية، صناعية( اال اف الكاقع يشير بكؿ 
تعتمد عمى مسكحات كاقعية كالتعدك عف ككنيا تصاميـ ُمعدة كجاىزة مسبقان مف قبؿ الجيات 
التخطيطية التي لـ تطمع اك تزكر المدف قيد البحث اصالن. فجاء النسيج العمراني في االحياء 

الطراز الغربي. ككثرت الجديدة اكثر تفككان حيث ظيرت الكحدات السكنية المستقمة عمى 
الفضاءات المفتكحة كالمساحات المترككة داخؿ االحياء السكنية مما جعميا تؤدم دكران كظيفيان 
معاكسان لما خطط ليا اذ اصبحت مناطؽ لتكليد الحرارة بسبب تعرضيا ألشعة الشمس صيفان، 

اع مساحي كبير كمناطؽ مكبات لمنفايات كمناطؽ لتجمع المياه اآلسنة. كترتب عمى ذلؾ اتس
لممدف كىدر بمساحة الحيز الحضرم كزيادة الكمؼ االقتصادية في تجييز الخدمات. فضالن 
عف انعداـ المعايير التخطيطية فيما يتعمؽ بالتكامؿ كالتناسؽ بيف كتؿ المباني 
كالفضاءات_كقد افتقرت االحياء السكنية الجديدة الى الكثير مف الخدمات المجتمعية كالترفييية 

خدمات الُبنى االرتكازية، مما يؤشر عدـ كفاءة التخطيط كتغّيب لممعايير التخطيطية الحديثة ك 
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فضالن عف محدكدية المؤشرات التي تعكس التكاصؿ مع اإلرث التخطيطي كالعمراني كعمى 
نطاؽ كاسع استخدمت تصاميـ مبيمة االشكاؿ لكاجيات الدكر. كمع غياب التنكع في اظيار 

دت نماذج متنكعة مف االبكاب كالشبابيؾ التي اصبح ىنالؾ تباىي بسعتيا. الكاجيات، اعتم
 كمايجب قكلو ىنا ىك تغييب معيار االصالة في تصميـ الكحدات السكنية.

كمما ىك جدير بأف ُيذكر كبما يعكس تغيب المعايير التخطيطية كسيادة القرارات 
التسعينيات مف القرف الماضي تـ االدارية كالسياسية عمى المبادئ التخطيطية ىك انو في 

تخصيص االراضي الخضراء كالترفييية كتحكيميا الى قطع سكنية لممتنفذيف كلكبار مكظفي 
 الدكلة كلمعسكرييف.

كميما يكف مف امر ففي العقد االكؿ مف القرف الحادم كالعشركف برزت حالة طمس 
العصر كالحداثة في كاجيات اليكية التراثية كاألصالة بكؿ كضكح. حيث تـ اعتماد تقنيات 

زجاجية ككسكات معدنية مع استخداـ عنصر المكف في التأثير كالتشكيؿ كعمى نطاؽ كاسع 
كخصكصان في االبنية التابعة لدكائر الدكلة. كتـ اعتماد النماذج الغربية لمكاجيات مع استخداـ 

معمارية اصيمة مف المكف لمتشكيؿ في اغمب الكحدات السكنية بما ينذر بمغادرة ام مفردة 
 اعمدة كاقكاس كفتحات غاطسة لتكفير الظالؿ. عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.

عمكمان المظاىر التخطيطية كالعمرانية الحديثة كالمكتسبة لممدينة العراقية ممثمة بالمدف 
قيد البحث منيا ماىك ايجابي كالقسـ اآلخر سمبي كما نعتقد. كقد اعتمدنا في تقكيـ ذلؾ عمى 

يات التخطيط الحضرم كلـ نعتمد عمى معيار االصالة كلكننا قد نشير لذلؾ اينما استكجبت ادب
االشارة. كلكي النتيـ بتشجيع النظرة التقميدية القديمة ننكه بأننا الندعك الى استنساخ كاعتماد 
الخصائص التخطيطية كالعمرانية لممدينة العراقية القديمة اك لممدف العراقية في العيكد 

سالمية االكلى. كما انو في الكقت نفسو الندعك الى اعتماد كتطبيؽ القكالب العصرية اال
الحديثة المستكردة بؿ تدعك الى اقتباس العناصر االيجابية مف المكركث، ام صياغة كخمؽ 
نماذج تخطيطية عمرانية تحتكم متطمبات العصر كالحداثة بتكافؽ مع اصالة كخصكصية 

كال عظمة كجماؿ المككنات كالتصاميـ المعمارية العراقية كالعربية َلما تـ المدينة العراقية ))فم
 اعتمادىا في الكثير مف مدف الدكؿ الغربية((.
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كعمى ماتقدـ سيتـ تأشير المظاىر التخطيطية كالعمرانية الحديثة كالمكتسبة االيجابية 
ا يمييا ىي المظاىر في المدف قيد البحث كىي ممثمة بالمظاىر الخمسة االكلى مما يأتي كم

 االخرل ام في الجانب اآلخر كباآلتي:
. في بعض االحياء السكنية الجديدة تـ  اعتماد معايير تخطيطية في المساحات كاالبعاد 1

كفي تكزيع استعماالت االرض كفي تكفير الخدمات كفي الكثافات السكانية الى حٍد ما، 
كحدة، الضباط، اليرمكؾ( في مدينة الفمكجة كما ىك الحاؿ في احياء )القادسية، الشرطة، ال

كاحياء )القدس، الجمعية، الزىكر، البكر( في مدينة ىيت كاحياء )العسكرم، الشرطة، 
 الرفاؽ، الممعب( في مدينة حديثة.

. في االحياء السكنية الجديدة تـ اعتماد تصاميـ عمرانية حديثة لمكحدات السكنية بما يضفي 0
 مطمكبة. بريؽ حضرم جميؿ كحداثة

. في بعض الكحدات السكنية كالمباني العامة التي ُأنشأت حديثان ُأعتمد فييا بعض المككنات 2
كالعناصر العمرانية المكركثة مثؿ االعمدة كاالقكاس في كاجيات المباني كما تـ تصغير 
حجـ الفتحات كالشبابيؾ بعض الشئ، كتـ اعتماد الدخالت كالطمعات في الجدراف الخارجية 

 با يضفي جكانب جمالية كما انيا تنطكم عمى اعتبارات مناخية.
. تـ استخداـ مكاد انشائية حديثة محمية الصنع كىذا مف الجكانب االيجابية فباالضافة الى 0

 انيا تعزز متانة البناء فإنيا تؤّمف كتعزز امكانية التطكر العمراني المستقبمي ايضان.
العراقي ترفض تقميد اك استنساخ مككنات معمارية  . برزت تكجيات جادة لدل المعمارم2

مستكردة غريبة عف البيئة العراقية مف جانب كمف جانب آخر تدعك الى استنباط كاستقراء 
العناصر االيجابية مف اإلرث المعمارم العراقي كاعتمادىا عمى ضكء التقدـ التقني 

 المعاصر كبركح التطمعات الجديدة نحك مستقبؿ مشرؽ كّضاء.
. اف المدف قيد البحث تطكرت كتكسعت بإضافة الجديد الى القديـ فنتج انقساـ في التركيب 2

الداخمي. كىذا لـ يحدث في المدف العراقية القديمة اك االسالمية كالفي المدف حديثة النشأة 
ايضان. كما كاف االحياء السكنية في القطاع الكسطي لممدف يمكف كصفيا بعممية ترقيع 

ر التيرؤ كالِقَدـ لالحياء الداخمية في المركز. كما كانيا منفصمة عنيا كظيفيان لستر مظاى
كمغايرة ليا عمرانيان كتخطيطيان. فضالن عف محدكدية المؤشرات التي تعكس االصالة 

 كالخصكصية العمرانية العراقية.
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تغييب . في ظؿ غياب الرقابة البمدية اك مركنتيا شاعت حالة التجاكز في البناء مع 2
المعايير التخطيطية كالنكاحي الجمالية فجاء العمراف عبارة عف فكضى في احياء عشكائية، 
حيث اف قطع االراضي كالشكارع ارتبكت في المساحة كاالتجاه كاستعماالت االرض ارتبكت 
كاختمطت كشّذت في نسبيا المعيارية كتمثمت ذركة ذلؾ في نياية السبعينيات كبداية 

كالحقان صدرت اكامر مف الدكلة بإعداد تصاميـ قطاعية إلطفاء حالة التجاكز. الثمانينيات. 
كعمى ذلؾ فإف كاقع حاؿ تمؾ االحياء السكنية العشكائية ىك الذم قاد التصاميـ االساسية 

كاف ىذا ليحصؿ في المدف  لتمؾ المدف كالزالت الجيات التخطيطية تدفع ثمف ذلؾ، كما
 العراقية القديمة!.

يج الحضرم لممدف في النطاؽ الخارجي الحديث مفكؾ نتيجة لكثرة الفضاءات . النس2
المفتكحة في االحياء السكنية الجديدة فضالن عف عرض شكارعيا كاستقاللية كحداتيا 
السكنية. كقد ترتب عمى ذلؾ اتساع مساحي لممدف كىدر بمساحات الخيز الحضرم كزيادة 

اـ التكازف بيف كتؿ المباني كالفضاءات كيرتبط الكمؼ االقتصادية، كترتب عمى ذلؾ انعد
بذلؾ غياب المعايير البيئية )المعالجات المناخية( داخؿ المدينة كلـ تكف االحياء السكنية 

 القديمة التقميدية تحمؿ كؿ تمؾ المساكئ.
. اف تخطيط الفضاءات الخارجية في االحياء السكنية الجديدة غير كفكء فباالضافة الى 1

تتضمف جكانب تصميمية جماية بصرية فإنيا لـ تكفر عناصر السيطرة عمى  ككنيا لـ
العكامؿ المناخية، اذ افتقرت الى المسطحات المائية كالنباتات كالظالؿ، فيي التعدك عف 
ككنيا سطكح جرداء اك اسفمتية اك ككنكريتية كمناطؽ مكبات نفاية كعمى ذلؾ غابت عنيا 

 ئية لمسكاف. كؿ معايير الراحة النفسية كالبي
. لـ ُتراعى الجكانب البيئية في تكجيو المدف بشكارعيا كمبانييا اذ لـ ُيراعى المخطط 12

كالمصمـ اتجاه الرياح السائدة اك زاكية شركؽ كغركب الشمس عند تكجيو الشكارع كاألبنية. 
شكيؿ كىذا ُمتأتي مف سكء تكجيو المدينة ككؿ، كالتكجيو مف العكامؿ المؤثرة في تصميـ كت

اليياكؿ العمرانية كعنصر اساسي في الكحدة الحضرية فإذا اختؿ اختمت المعايير النفسية 
كالبيئية لممدينة كلسكانيا. لذلؾ كاف عنصر التكجيو مف ابرز الخصائص التخطيطية 

 كالعمرانية لممدينة العراقية القديمة كاالسالمية.
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طيط غير متعدد االستعماالت، اذ . اف تخطيط معظـ االحياء السكنية الجديدة ىك تخ11
التتكفر كثير مف الخدمات التي يحتاجيا ساكني الحي كاف كجدت فيي دكف المعايير 
التخطيطية ألف التصاميـ االساسية لقد دكف دراية كمعرفة بكاقع حاؿ المدينة كحاجات 

 سكانيا. كذلؾ ألف اغمب التصاميـ جاىزة كُمعّدة سابقان.
كالتخميف ىي العناصر االساسية الحاكمة في تخطيط االحياء السكنية  . اف النظرة السطحية10

الجديدة كفي تصميـ كحداتيا السكنية ايضان كعمى ذلؾ ساد النسؽ الكاحد المتكرر في 
تصميـ الكحدات السكنية كحتى اف كجد اختالؼ في بعض التصاميـ فيك غير كاٍؼ لخمؽ 

 التنكع الجمالي المطمكب.
بير في تصميـ كاجيات المباني كالكحدات السكنية كفي تنسيقيا، كفي . ىنالؾ إرباؾ ك12

الغالب تـ اعتماد تصاميـ مستكردة غريبة عف كاقعنا االجتماعي كالعقائدم كاحيانان تككف 
منافية لو تمامان، اذ كثيرُا ماتككف التصاميـ تجسد كتظير شكؿ الصميب في قسـ مف 

يالت العمرانية التقميدية االصمية مثؿ االقكاس كاجيات المباني كإستعاضة كتحديث لمتشك
كغيرىا. كىذا ُمتأتي مف تغييب معيار االصالة كالمكركث في تصميـ المباني كالكحدات 

 السكنية.
. كمف ابرز المؤشرات السمبية التي يمكف اف نستخمصيا مف المظاىر التخطيطية كالعمرانية 10

صرة ىي محدكدية المؤشرات التي تعكس التكاصؿ الحديثة كالمكتسبة لممدينة العراقية المعا
مع االرث التخطيطي كالعمراني في نمك كتكسع المدف المعاصرة. كىذا يؤسس كيييأ 

 لطمس اليكية التراثية كاالصالة كإللغاء الخصكصية العمرانية العراقية كقيميا الحضارية.
 االستنتاجات  -

يطي كالعمراني لممدينة العراقية لقد كاف ىدؼ البحث تسميط الضكء عمى اإلرث التخط
كتقييـ مدل التكاصؿ كالحفاظ عمى اإلرث كاالصالة في تخطيط كعمارة المدينة العراقية عبر 
المحطات كالمراحؿ الزمنية كصكالن الى تحميؿ المشيد التخطيطي كالعمراني لممدينة  المعاصرة 

 كقد تمكف الباحث اف يستنتج الحقائؽ اآلتية:
العراقية القديمة قدمت نماذج تخطيطية كعمرانية مثمت إرث حضرم كمعرفي . اف المدينة 1

 كحضارم كثقافي ثر.
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. كاف ىنالؾ متصؿ حضارم بيف المدينة العراقية القديمة كالمدينة العراقية االسالمية اذ 0
استميمت منيا كاعتمدت الكثير مف العناصر التخطيطية كالمككنات المعمارية 

 يا إرث حضرم مرتكز تراثي َثر اليمكف االستغناء عنو.كالتصميمية. فكانت ل
. محدكدية العناصر كالمؤشرات التي تعكس الحفاظ كالتكاصؿ مع الخصكصية العمرانية 2

كالتخطيطية في نمك كتكسيع المدف المعاصرة بما يتناسب مع القيمة الحضارية لممكركث 
 كاإلرث االصيؿ.

ديث كتجديد في نماذجيا التخطيطية كمككناتيا . شيدت المدينة العراقية المعاصرة تح0
العمرانية نتيجة التأثر بالنماذج المستكردة عمى حساب اإلرث التخطيطي كالعمراني 
االصيؿ كبالتالي أّدل ذلؾ الى ضياع مفردات اصيمة كحمقات ميمة مف ُأسس التخطيط 

ف مف مشاكؿ تخطيطية كالعمارة في المدينة العراقية المعاصرة _نتج عنو كؿ ما تعانيو اآل
 كعمرانية.

. اف المشيد التخطيطي كالعمراني لممدينة العراقية المعاصرة ىك نتاج التحكالت العمرانية 2
المتالحقة كالتي ىي انعكاس لمتغييرات الحضارية كلمتحكالت العمرانية عمى مستكل العالـ 

ماسيـ في فضالن عف انفصاؿ بعض المعمارييف عف مجتمعيـ كقيمو كحاجاتو كانغ
التعبيرات المعمارية الشكمية المتأثرة باالتجاىات العالمية المكجية بؿ كيصؿ االمر احيانان 

 الى حد الثقة المطمقة كالتقميد االعمى لبعض القكالب العمرانية.
. معظـ التصاميـ االساسية لـ تأخذ بنظر االعتبار الحاجات الكاقعية لمسكاف. كال تعدك عف 2

باس المدف خطة جاىزة ُمعّدة مسبقان بدكف كجكد مسكحات كاقعية في ظؿ ككنيا عممية إل
نقص االحصائيات الدقيقة كغياب المراجع العممية التخطيطية اك باالحرل تغييبيا_لذلؾ 
كانت مخططات مرتبكة كُمربكة لمقادـ مف االياـ لعدـ كاقعيتيا اذ كاف اغمبيا إلطفاء 

 حاالت التجاكز.
 التوصيات: -

بعض جزئيات ىدؼ البحث ىك استنباط مؤشرات مف المحطات كالمراحؿ اف مف 
الزمنية لتاريخ التخطيط كالعمارة في العراؽ يمكف اف تككف رمزان كمعيف لمخططي كمصممي 
مدف المستقبؿ في صياغة خصكصية اك نماذج تخطيطية كعمرانية تجمع االصالة كالحداثة 

 كالمعاصرة.
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 كعمى ذلؾ يكصي البحث باآلتي:
. اف تخطيط كعمارة المدينة العراقية القديمة كاالسالمية إرث حضرم غني ينسجـ مع 1

خصكصية االنساف العراقي كعميو فإف التحديث كالتجديد يجب اف يحافظ عمى اليكية 
العمرانية كالتخطيطية لممدينة العراقية كمف خالؿ تبني ستراتيجيات تشجع عمى تأصيؿ ىذه 

 قبمية.المفاىيـ في مدننا المست
. يجب اعتماد خطكات منيجية يسيؿ تطبيقيا لتحقيؽ التكافؽ كالتكاصؿ التخطيطي 0

كالعمراني بيف مدينة الحاضر كخمفيتيا التراثية باستنباط بعض المفردات كالسمات العمرانية 
 كالتخطيطية مثؿ:

دكرىا  أ. العناصر التخطيطية االيجابية المتعمقة بالفضاءات كالمساحات بما يجعميا تؤدم
 الذم خططت لو كعدـ تركيا مساحات جرداء.

ب. اعتماد التكجيو السميـ لعمكـ المدينة بما يحقؽ االستفادة مف الرياح السائدة )الشمالية 
الغربية( كمف خالؿ مراعاة زاكية شركؽ كغركب الشمس لتفادم اشعتيا المباشرة كذلؾ 

 بتكجيو المباني بمحكر ))شمالي غربي_جنكبي شرقي((.
 ػ. تسقيؼ االسكاؽ التجارية بما يكفر مساران مظمالن.ج

د. اعتماد تشكيؿ بنائي لمكحدات السكنية كاألبنية عمكمان يكفر الظؿ مف خالؿ التبايف المتناغـ 
 في االرتفاعات.

ق. تشكيؿ الكاجيات بالشكؿ الذم يقتضي جكانب جمالية كيمنع التمكث البصرم مف خالؿ 
االقتباس مف البيكت القديمة بعض التشكيالت مثؿ البركزات، التكرار الممؿ كىنا نكصي ب

 الغطس، االقكاس التي تُثرم الصكرة البصرية لمكاجيات الخارجية.
. تشجيع النماذج المعاصرة التي تحتضف في مضمكنيا العناصر التخطيطية كالعمرانية 2

ئؿ تخطيطية كعمرانية المكركثة كالعناصر االيجابية المعاصرة كاعتبارىا خطكة ارشادية كبدا
تؤسس لتأصيؿ اليكية العمرانية كالتخطيطية المبتغاة بما يؤّمف االبتعاد عف النماذج الغربية 

 السمبية.
. السيطرة عمى نمك كتكسع المدف باعتماد بدائؿ تخطيطية لتكجيو نمكىا تركز عمى استثمار 0

 المخطط كالمبرر.     كثيؼ لكحده المساحة الحضرية بدالن مف االمتداد المساحي غير 
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 :االحاالت
ـ، 1122شاه محمد عمي الصيكاتي: أكر بيف الماضي كالحاضر، كزارة االعالـ، مديرية اآلثار العامة،  (1)

 .10ص
محمد سيد غالب ك. يسرم عبد الرزاؽ الجكىرم: جغرافية الحضر_دراسة في تطكر الحضر كمناىج  (0)

 .002-002ـ، ص1120البحث فييا، دار الكتب الجامعية، االسكندرية، 
ـ، 1120شريؼ يكسؼ: تاريخ فف العمارة العراقية في مختمؼ العصكر، دار الرشيد لمنشر، بغداد،  (2)

 .22ص
آثار بالد الرافديف_مف العصر الحجرم القديـ حتى الغزك الفارسي الطبعة االكلى، سيتكف لكيد:  (0)

 .012، ص1112ترجمة_محمد طمب، دار دمشؽ، 
 .22شريؼ يكسؼ: نفس المصدر السابؽ ص (2)
 . 21شريؼ يكسؼ: نفس المصدر السابؽ ص (2)
يـ_المناخ_االتجاه_مف بحكث الدكرة ماجد عبد اهلل الشمس: العمارة العراقية قبؿ االسالـ_المكاد_التصم (2)

الرابعة لمتعميـ المستمر )اصالة المعالجات المعمارية التخطيطية عند العرب( مركز احياء التراث، جامعة 
 .121، ص1112بغداد، مطبعة دار الحكمة، البصرة، 

كمناىج يسرم عبد الرزاؽ الجكىرم: جغرافية الحضر_دراسة في تطكر الحضر  ،محمد السيد غالب  (2)
 .002البحث فييا، مصدر سابؽ، ص

مؤيد سعيد: المدينة في عصر فجر السالالت حتى نياية العصر البابمي الحديث، حضارة العراؽ، الجزء  (1)
 .201ـ، ص1122الثالث، بغداد، 

 .002سيتكف لكيد: آثار بالد الرافديف، مصدر سابؽ، ص (12)
: نماذج مف طرؽ الحفاظ عمى بعض الفقرات الفنية في العمارة العراقية القديمة  (11) طارؽ عبد الكىاب مظمـك

)المحافظة عمى الجدراف( مف بحكث الدكرة الرابعة لمتعميـ المستمر )اصالة المعالجات المعمارية التخطيطية 
 12ـ_ص1112لبصرة، عند العرب( مركز احياء التراث، جامعة بغداد، مطبعة دار الحكمة، ا

: المصدر السابؽ، ص (10)  .12-10طارؽ عبد الكىاب مظمـك
 .101ـ، ص1122أ. مجمكعة مف االساتذة: العراؽ في التاريخ، بغداد،  (12)

 .002ب. سيتكف لكيد: آثار بالد الرافديف، مصدر سابؽ، ص    
، 1120جامعة عيف شمس، احمد عمي اسماعيؿ: دراسات في جغرافية المدف، مكتبة سعيد رأفت،  (10)

 .02ص
طو باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة_القسـ االكؿ، شركة التجارة لمطباعة المحدكدة، بغداد،  (12)

 .222ـ، ص1122
خمؼ حسيف عمي الدليمي: التخطيط الحضرم_أسس كمفاىيـ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  (12)

 .02، ص0220
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أ. طو باقر: بابؿ كبكرسيا، الطبعة االكلى، الجميكرية العراقية، مديرية اآلثار العامة، مطبعة الحككمة،  (12)
 2، ص1121بغداد 
 .222، ص1122ب. مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ_الجزء التاسع، بغداد،      

 .122-11، ص1122اىرة، أ. محمد حماد: تخطيط المدف كتاريخو، مطبعة المعرفة، الق (12)
 .0ب. طو باقر: بابؿ كبكرسيا، مصدر سابؽ، ص

 .102ماجد عبد اهلل الشمس: العمارة العراقية قبؿ االسالـ، مصدر سابؽ، ص (11)
 .02خمؼ حسيف عمي الدليمي: التخطيط الحضرم، ُأسس كمفاىيـ، مصدر سابؽ، ص (02)
كتطكر المدف العربية االسالمية، دار الرشيد لمنشر،  مصطفى عباس المكسكم: العكامؿ التاريخية لنشأة (01)

 . 02-21، ص1120بغداد، 
فؤاد سفر كمحمد عمي مصطفى: الحضر، مدينة الشمس، كزارة االعالـ، مديرية اآلثار العامة، مؤسسة  (00)

 .12ـ، ص1120رمزم لمطباعة، بغداد، 
ك 11الشمس، مصدر سابؽ، ص فؤاد سفر كمحمد عمي مصطفى:الحضر_مدينةأ. انظر في ذلؾ:  (02)

 .020ص
ب. مصطفى عباس المكسكم: العكامؿ التاريخية لنشأة كتطكر المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ،   

 .022-020ص
 .200-202فؤاد سفر كمحمد عمي مصطفى: الحضر مدينة الشمس، مصدر سابؽ، ص (00)
 .102، مصدر سابؽ، صماجد عبد اهلل الشمس: العمارة العراقية قبؿ االسالـ (02)
 .202فؤاد سفر كمحمد عمي مصطفى: الحضر، مدينة الشمس، مصدر سابؽ، ص (02)
 .11المصدر اعاله، ص (02)
 .11-1مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص (02)
 .122، ص1122عبد الجبار ناجي: في دراسات المدف العربية االسالمية، مطبعة جامعة البصرة،  (01)
 .10مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص (22)
 .100-102عبد الجبار ناجي ، دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية مصدر سابؽ، ص(21)
مصطفى عباس المكسكم: العكامؿ التاريخية لنشأة كتطكر المدف العرببية االسالمية، مصدر سابؽ،  (20)

 .112ص
 .100عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ، ص (22)
عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ، أ. ينظر في ذلؾ:  (20)

 . 121-122ص
ب. مصطفى عباس المكسكم: العكامؿ التاريخية لنشأة كتطكر المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ،    

 .112ص
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جػ. المسيك لكيس ماسينيكس: خطط الككفة كشرح خريطتيا، ترجمة تقي محمد المصعبي، الطبعة االكلى،     
 .101-102، ص1121مطبعة القرل الحديثة، النجؼ االشرؼ، 

، دكلة قطر، كزارة 1خالد محمد مصطفى عزب: تخطيط كعمارة المدف االسالمية، طأ.  ذلؾ:ينظر في  (22)
 .122-12، ص1112االكقاؼ كالشؤكف االسالمية، الدكحة، 

 .222-222ب. مجمكعة مف االساتذة: العراؽ في التاريخ، مصدر سابؽ، ص   
العربية االسالمية، مصدر سابؽ، مصطفى عباس المكسكم: العكامؿ التاريخية لنشأة كتطكر المدف  (22)

 .22ص
 .10مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص (22)
 .22المسيك لكيس ماسيتكس: خطط الككفة كشرح خريطتيا، مصدر سابؽ، ص (22)
، مصطفى عباس المكسكم: العكامؿ التاريخية لنشأة كتطكر المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ (21)

 .21ص
 .12مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، صأ.  ينظر في ذلؾ: (02)

 .122ب. عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ، ص    
 .12-12مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص أ. يظر في ذلؾ: (01)
 . 122-121ب. عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ، ص     
 .122-120عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ، ص (00)
 .12مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص (02)
 .12-10يكف: خطط الككفة كشرح خريطتيا، مصدر سابؽ، صالمسيك لكيس ماسيت (00)
 .222مجمكعة مف االساتذة: العراؽ في التاريخ، مصدر سابؽ، ص (02)
 .01مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص (02)
 .020عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ، ص (02)
 .021نفس المصدر السابؽ، ص (02)
 .00مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص (01)
 .02-02نفس المصدر السابؽ، ص (22)
 .02نفس المصدر السابؽ، ص (21)
 .02-00مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص (20)
مصطفى عباس المكسكم: العكامؿ التاريخية لنشأة كتطكر المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ  (22)

 .022ص
 .022عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ، ص(20)
 .02ابؽ، صعبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سأ.  ينظر في ذلؾ: (22)

 .021ب. مصطفى عباس المكسكم: العكامؿ التاريخية لنشأة كتطكر المدف العربية االسالمية، ص
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 .02مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، صأ.  ينظر في ذلؾ: (22)
 .020ب. عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ، ص

 .02-02مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص (22)
كانت المنطقة تسمى بغداد منذ زمف البابمييف )كاسميا بالبابمية ))بعؿ حاد(( بمعنى معسكر االلية(،  (22)

/ د. كيرل البعض اف اصؿ الكممة كمداني مأخكذ مف كممة )بمداد( كىك اسـ الو مف اآللية الكمدانية، المصدر
 عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية. 

 .222-222مجمكعة مف االساتذة: العراؽ في التاريخ، مصدر سابؽ، ص (21)
 .21مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص (22)
 .20-22ؽ، مصدر سابؽ، صمجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراأ.  ينظر في ذلؾ: (21)

 .222ب. مجمكعة مف االساتذة: العراؽ في التاريخ، مصدر سابؽ، ص
 .022-021جػ. عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ، ص

عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ، أ. ينظر في ذلؾ: (20)
 . 020ص

 .22ب. مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص
 .21مجمكعة مف الباحثيف العراقييف: حضارة العراؽ، مصدر سابؽ، ص (22)
 .020-021عبد الجبار ناجي: دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية، مصدر سابؽ، ص(20)
 .011-011المصدر السابؽ، ص (22)
دراسة  –استعماالت االرض الحضرية لمدينة الفمكجة  -احمد سمماف حمادم :أ.  -ينظر في ذلؾ: (22)

 12-20.ص0222كارتكغرافية، اطركحة دكتكراة )غير منشكرة (الجامعة المستنصرية كمية التربية ،
 التركيب الداخمي لمدينة ىيت ،رسالة ماجستير )غير منشكرة (جامعة -مشعؿ فيصؿ غضيب المكلى : . ب

 .( 102 – 02( ك )  21 – 22الصفحات ) 0221االنبار ، كمية التربية 
التجمع الحضرم في منطقة، حديثة اطركحة دكتكراة )غير منشكرة (  -كماؿ محمد جاسـ العاني :

  ( 010 – 011( ك ) 22 – 21الصفحات ) 1112جامعة بغداد ، كمية االداب 
 

 


