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  تاریخ استالم البحث
١٣/٩/٢٠١٨  

  تاریخ قبول النشر
١٨/١١/٢٠١٨  

 : 
 الخالفة سقوط عقابأ في والحرمان التخلف من اعهود واالسالمیة العربیة البالد شهدت لقد      

 بالخالفة متمثلة كانت والتي، الثالث عشر للمیالد، الهجري السابع القرن منتصف االسالمیة العربیة
 وصفت طویال زمنا امتدت لتيا ازیةغال االجنبیة االقوام طرةسی من اعنه تمخض وما العباسیة
 الموصل ومدینة عامة العراق مدن على االیلخانیین التتر رةطبسی ابتدات التي المظلمة بالعهود
 واالق قوینلو القرة التركمانیة االقوام سیطرة ثم ومن، الجالئریین المغول سیطرة اعقبتها ثم، خاصة
 تخلف من واالسالمیة العربیة البالد شهدته وما، الصفویة الفارسیة االقوام سیطرة واخرها قوینلو
  منرغموعلى ال، والحضریة والعمرانیة والمدنیة الدینیة وجوانبه الحیاة صنوف لكافة شامل ودمار

 تلك رغم حیاء هذه المدینةا اعادة في الكبیر الدور النجباء وسكانها الموصل الهالي كان، كله ذلك
 من غیرها في نجدها لمالتي  النادرة والشواخص العمائر من لنا فخلف، والقاسیة الصعبة الظروف

 وساداتها ائهاعلمسكانها و جهودب الموصلي الفنان ید ابدعتها االسالمیة العربیة والحواضر المدن
  تلك الحقبة الزمنیة قدلرغم من انعلى ا، وقومیاتهم ومذاهبهم طوائفهم اختالف على ومثقفیها

اال اننا تمكنا من ، الدینیة والمدنیة والثقافیة والعمرانیة،  كافةانباتسمت بالدمار والخراب في الجو
  . شاخصة الى الوقت الحاضر اثارهاالتي التزال، اكتشاف العدید من التحف االثریة والمعماریة

Archaeological and architectural remains in the city of Mosul 
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Abstract: 
       Arab and Islamic countries experienced a period of backwardness 
and deprivation in the wake of the fall of the Abbasid caliphate in the 
middle of the seventh century AH, after the domination of the foreign 
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invading forces of the Arab and Islamic countries, including the cities 
of Iraq in general and the city of Mosul in particular, the period of 
their reign described the dark ages because of their bad governance 
and their ongoing conflicts, Three centuries ago, the Mongols of Tatar, 
the Gallerians, the Cow Quinlou, and the Aquilines began to conquer 
the Safavids. Although their ages were marked by destruction and 
ruin, in all religious, civil, cultural and urban aspects, The discovery of 
many antiquities and architectural artifacts, in the buildings of Mosul, 
Islamic and Christian, such as mihrabs, Hanaya, energies, windows 
and others, which are still divided to the present, thanks to the 
population of Mosul and its scientists ،.  

 : 
 سنة بحدود االسالمي المشرق بلدان معظم على سیطرتهم )٢()االیلخانیین ()١(المغول فرضلقد     

 على السیطرة في نجحت أن بعد عالمیة مغولیة امبراطوریة تكوین استهدفت )٣()م١٢٦٢/ هـ٦٦٠(
 الشام دبال اجزاء ومعظم الشرقیة أوربا من اجزاء و آسیا واواسط الصین من واسعة مساحات
  .)٤(والعراق

 –١٢٤٨/ ه٦٥٥- ٦٤٦ (المغولیة الممالك جمیع على المطلقة السلطة مونكوقان ترأس أن وبعد   
 بلدان إخضاع في عنه نیابة الغزاة جیوش لقیادة )٦(هوالکوخان األصغر أخاه سیر )٥()م١٢٥٦
  .)٧(بغداد في العباسیة الخالفة على والقضاء االسالمي العالم

 الموصل مدینة أسوار اقتحام بعد التوسعیة هوالكو خطط استكمال من سنداغوا قائد مكنت كما      
 )م١٢٦٢/ه٦٦٠( سنة المغول الغزات فدخلها كاملة سنة دام حصار بعد فیها من واكتساح
 والتخریب والسلب والنهب والذبح القتل أسالیب ابشع واتبعوا الفساد فیها وعاثو محرماتها واستباحوا
 في الموصل مدینة لوادخ حیث قتلوا اوالي الموصل الملك الصالح بن بدر الدین لؤلؤ ثم، والتدمیر
 بدأ، ارغون بن غازان محمود السلطان بحكم ابتدأ  الذيالهجري الثامن القرن وبمطلع )٨(تهااالسنة ذ
 الدین غازان محمود السلطان اعتناق أثر على وشعوبه ومقدساته وحرماته باالسالم االهتمام

 – ١٣٠٤/ ه٧١٩ – ٧٠٣( خدابنده محمد السلطان أخیه زمن في أصبح والذي االسالمي
 اعادة في جدید من االهتمام وعاد، للبالد الرسمي  االسالمي هو الدینالدیناصبح ، )م١٣١٩
 النشاط فزاد، اسالمیة مباني من االیلخانیین المغول الحكام ید على تخریبه ماتم وتجدید اعمار

 ٧٣٩ – ٧١٧( خان بهادر سعید أبي السلطان حكم أبان الموصل مدینة في فنيوال العمراني
، االیلخانیین المغول سالطین اخر خان بهادر سعید أبي السلطان وفاة بعد )٩()م١٣١٧-١٣٣٥/ه
 ما على امیر كل وتغلب االیلخانیة الدولة تجزأت لذا )١٠(بعده من العرش على یرثه ولد له یكن لم
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 العراق مصیر فكان بینهم فیما طاحن صراع في الجمیع فدخل االیلخانیة الدولة كأمال من بیده كان
 ایلكانویان بن اقبقا حسین بن حسن الشیخ تزعم )١٢(ذلك وبعد )١١(الجالئریة السیطرة تحت تقرر قد

 للدولة الحقیقي المؤسس یعد والذي )١٣() م١٣٥٦ – ١٣٣٨ \ ه ٧٥٧ – ٧٣٨( السلطة
 الكبرى مدنها غالبیة على االستیالء بعد )١٥(العراق على سیطرته فرض من مكنت اذ، )١٤(الجالئریة
 ابنه بعده من تولى ثم. )١٨(وفاته حتى )١٧(العراق في لحكمه مقرا اتخذها التي وبغداد )١٦(کالموصل

 عن معروفا كان ما واالیمان واإلحسان الخیر من عنه عرف وقد، الدین بمعز والملقب اویس الشیخ
 واالعمار والخط والنقش واألدب بالفن متعلقة رعیته إلى واإلحسان الخیر بحب شغوفا كان اذ، ابیه

 مقرا بغداد من فاتخذ، الكبیر حسن الشیخ والده وفاة بعد العرش على بویع فقد )١٩(واالصالح
 ةتابع جالئریة والیة العراق بذلك لیصبح )٢٠() م١٣٥٩ \ ه ٧٩٠( سنة تبریز الى انتقل ثم، لحكمه

 الحكم بوالیة عهد لذا، واالیمان بالزهد عنه عرف وقد. )٢١(الحكم عاصمة تبریز اتخاذ بعد ایران الى
 بالطاعات اهللا إلى والتقرب واإلحسان الخیر لعمل وقته وتصریف للعبادة هو واتجه الحسن ألبنه

 .)٢٢() م١٣٨٧ \ ه ٧٧٩( وفاته حتى ذلك على واستمر
 المغول الحكام ابرز من كانوا اویس الشیخ وابنه الكبیر حسن الشیخ أن نجد هذا ومن      

 آلل المراقد وتعمیر المساجد وانشاء واالصالح العلم ونشر الخیر وحب اهللا الى تقربا الجالئریین
 الشيء حكمهم من نالت والتي وبغداد کالموصل الكبرى العراق مدن في خاص وبشكل البیت
 حكم فترة إلى عودتها تؤكد مؤرخة علمیة أو دینیة مبان على ورالعث یتم لم لألسف ان اال، الكبیر
 العراق مدن وباقي الحكم مركز بغداد في وجد ما خالف على الموصل مدینة في الشیخین هذین

 والمشاهد والمدارس كالمساجد علمیة و دینیة مباني من سیطرتهم تحت خاضعة كانت التي األخرى
، خصة الى یومنا هذا وهي محتفظة بكافة عناصرها العماریة والفنیة اثارها شاالزالت التي، والمراقد

فیما انحسرت اثار المدینة ومخلفاتها المعماریة ابان عهد االقوام الغازیة التي تلت حكم الدولة 
والتي تمثلت بتعرض مدینة الموصل ، الرابع عشر للمیالد، الجالئریة منتصف القرن الثامن الهجري

) الخروف االسود(، والقره قوینلوا، )م١٣٩٣ه٧٩٦(موري المتمثلة بتیمورلنك سنة لغزو االقوام التی
) الخروف االبیض(واالق قوینلو) م١٣٦٣ \ه ٧٦٥( المتمثلة بقرة یوسف وقائده ببیرام خواجة سنة

لیبداء عهد جید من (***) ، بقیادة حسن الطویل وقائده خلیل بیك، )م١٤٦٩/هـ٨٧٤(بسنة 
مثل بغزو االقوام الفارسیة الصفویة تمثلت بقیادة الشاه عباس الصفوي سنة التخلف واالنحطاط ت

حیث امتاز عهدهم بالصراعاتها المستمرة مع العثمانیین االتراك طیلة القرن ، )١٥٠٨/هـ٩١٤(
ونتیجة لذلك الوضع المضطرب انحسرت اثارها وندر ما ، السادس عشر المیالدي، العاشر الهجري

 الغابرة وبشكل كبیر جدا حتى الیتعدى ذكر بعض من العناصر العماریة تخلف عنها في العهود
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المتمثلة بالمحاریب الرخامیة والقطع االثریة التي توزعت في مراقد ومساجد ومدارس وكنائس 
وبشكل خاص في مرقد النبي دانیال والشیخ ویس ومسجد الشیخ محمد و واحسان ، الموصل القدیمة

مام یحیى بن القاسم واالمام علي االصغر ومحمد بن الحنفیة وبنات البكري والعمریة ومزار اال
   ).٣-١انظر االشكال من (، الحسن وام التسعة

باالضافة الى العدید من المحاریب الرخامیة المجوفة والقطع االثریة النادرة التي انتشرت 
في مرقد النبي في كل من  جامع النبي یونس قبل هدمه والمتضمنة لمحراب الشافعیة المجوف 

) م١٥٨٧ \ه ٩٩٥(وكذلك القطع الرخامیة المورخ بسنة ، )م١٥٨٩ \ه ٩٩٧( یونس والمورخ بسنة
 ، )٢٣(الموجودة في مزار االمام العباس الذي شید على انقاضه جامع العباس في شارع النجفي

  .في محلة الرشیدیة) م١٥٩٠ \ه ٩٩٨(وجامع اسكندر الكبیر المؤرخ بسنة 
  :       : 

مسجد الشیخ احسان البكري في محلة السوق الصغیر على الطریق العام الممتد من شارع  یقع     
وقد اشتمل المسجد على عدة مخلفات ، النجفي الى شارع السرجخانة قرب جامع النبي جرجیس

 من مادة الرخام الموصلي محراب مستطیل الشكل من النوع المسطع والمصنوع اثریة ابرزها
  )٢٤(جدار القبلة لمصلى المسجد فيمثبت ، )الفرش(

 عناصره وتحلیل دراسته یسبق لمف،  من قبل البحثین في االونة االخیرة هاكتشاف تم وقد     
العماریة والفنیة ونقوشه الكتابیة والخطیة على الرغم من كونه احدى ابرز المخلفات االثریة 

 في المحراب یتبعاذ ، الجالئري والمحصور بین القرنین الثامن والتاسع الهجريالمنسوبة للعهد 
یبلغ طوله نحو ، الخالیة من التجاویف المقعرة المسطحة المحاریب نظام عمارته وأسلوب تخطیطه

 الرخام من واحدة قطعة على معالمه نحتت )سنتمتر٦٨(وعرضه نحو ، ) سنتمترات١٠متر و(
 علینا تعذر مما األزرق بالدهان بكامله طلي قد لألسف أن إال عربیة ابةبكت صدره شغل الموصلي

 الخارجي الرواق في المحراب وجود هو الكتابات تلك تلف في زاد ومما، محتواها ومعرفة، قراءتها
 قوس من المحراب یتألف، ورطوبة أمطار من المختلفة الجویة للظروف عرضة أكثر جعله والذي

 العلوي القوس نحت بینما ومتناظر متماثل بشكل منها الجانبیة، دوائر صافأن بهیأة نفذت خماسي
 شغلت فیما، علیه المنحوت الخط اختالف مع البساطة من بنوع یمتاز، الرأس مطول مدبب بشكل
الثامن ا القرن زخارف ضمن سادة متشابكة نباتیة بزخرفة الجانبین من المحراب قوس كوشة

  .دالرابع عشر للمیال، الهجري
 عن بارز بشكل نفذ الشكل مستطیل هندسي اطار داخل المحراب عناصر میعج حددت     كما 

 و المفصص الخماسي القوس من كافة المحراب معالم بداخله شغلت والتي المحراب أرضیة مستوى
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 بأطار األعلى من المحراب توج لقد .والمقلوبة المعتدلة الكأسیة والتیجان األسطوانیة األعمدة
) اهللا رسول محمد اهللا اال اله ال (للشهادتین كتابي شریط تضمن افقیة وبوضعیة الشكل طیلمست

 العهدین خالل ساد الذي القائم الرأسي القطاع ذي الغائرة األرضیة مستوى عن بارز بأسلوب نفذت
 القوس ذلك یماثل المحراب سطح علی المنفذ المفصص الخماسي القوسوقد وجد ان ، الجالئري

 نفذ انه اال، النوریة المدرسة مسجد محراب على اتقانا وأقل بارز بأسلوب المنفذ الفصوص يخماس
 المنفذة زخارفه وقلة بساطته عم الهجري السادس القرن في علیه كان عما اتقانا وأقل بارز بأسلوب

 ماريوالمع الفني االنحسار على یدل وهذا، المحراب هذا في (اهللا) الجاللة لفظ على واقتصارها
 خاص وبشكل والتعقید التشابك من متطورة مرحلة وصل أن بعد االیلخاني العصر خالل وتراجعه

 توج الذي للشهادتین المتضمن الكتابي الشریطب المحراب هذا انفرد كما .الهندسیة الزخرفة حیث من
 یاقوت ةطریق على )٢٥( المجودالثلث خط إلى المتطور القدیم الثلث بخط نفذ  والذيالمحراب به

 القرن نهایة منذ ساد الذي، وطوله الحرف ورشاقة تناسقها عدم و الكلمات تراكب في )المستعصمي
  .)٢٦(المجود الثلث خط شیوع حتى واستمر الهجري السابع

 الحروف ترتیب في التناسق وانعدام وبروز استطالة من النص هذا خطوط تمیز عن فضال    
 كلماتها وتناسق توزیع في االختالف مع) رسول محمد (كلمتي في خاص وبشكل وترامیها والكلمات

 الثلث خط إلى المتطور القدیم الثلث خط من االنتقال عملیة وضوح ع م، الكتابي الشریط ضمن
 من ذلك كل .والالم األلف حرف تعانق وكذلك )اله و اهللا (كلمة في الهاء حرف تنفیذ عند الحدیث
 االسالمي للدین اعتناقهم بعد االیلخانیین المغول حكم فترة التحدیدوب الهجري الثامن القرن ممیزات
 العمرانیة و الفنیة بالنواحي واهتمامهم الهجري الثامن القرن مطلع للبالد الرسمي الدین واعتباره
 صدر لزخرفة كبیرة درجة والى النباتیة المحراب زخرفة تماثل أن كما، )٢٧(بالمسلمین الخاصة
الرابع عشر ، الهجري الثامن القرن منوكالهما ، ومحراب مرقد النبي دانیال ريالفخ مسجد محراب
  .للمیالد
 :        
 علــى،  مرقــد النبــي دانیــال فــي محلــة جمــشید الواقعــة شــمال شــرق مدینــة الموصــل القدیمــةیقــع    

وقـد شـغل المرقـد القـسم الـسفلي الـذي ، وق الـى حـضیرة الـشكیفالممتـد مـن شـارع الفـار العـام الطریـق
اسـتنادا  )ه١٢٢٩( سـنة دانیـال النبـي شید على انقاضه الحاج معروف بن ابراهیم الـسلیماني مـسجدأ

واشـتهر المرقـد بمـسمیات عـدة ، الى الكتابات التذكاریة المنحوته على مداخل المرقـد وجدرانـه الداخلیـة
سـعى والـي الموصـل ، وبعـد ان دب الخـراب فیـه واهمـل بنائـه، اب المـسأـالتوبـ، منها مدرسـة العلمـاء

بهــدم المــسجد القــدیم واقــام علــى )  هـــ١٢٥٨ – ١٢٥٠(الباشــا محمــد اینجــة البیرقــدار فــي حــدود ســنة 
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كمــا الحــق بــه مدرســة دینــة وعمــر المرقــد واقــام علیــه قبــة التــزال اثارهــا شاخــصة الــى ، انقاضــه جامعــا
بموجـــب الوقفیـــة الرخامیـــة المثبتـــه علـــى المـــدخل الـــرئیس الخـــارجي للجـــامع ، كوذلـــ، الوقـــت الحاضـــر

  .)٢٨(ومحراب المصلى المجوف وقبة المرقد
وبشكل ،      یتم الوصول الى مرقد النبي دانیال بواسطة درجات تبلغ نحو اثنان وعشرون درجة

لمعماریة باشكال محرابیة حیث تقع غرفة المرقد التي تضم العدید من المخلفات االثریة وا، حلزوني
حیث ، مسطحة الى جانب بعض القطع االثریة المبعثرة تحت المیاه التي تغطي ارضیة المرقد

 من الهجري الثامن القرن حدود الى بزمنها ترقی التيو، تنوعت في اشكالها واحجامها ونقوشها
  .خالل الكتابات والنقوش الخطیة التي نحتت علیها

یبلغ ، المحرابیة باالشكال هةشبیمسطحة الشكل  خامیةر قطع األثریة مخلفاتال تلك أبرز ومن     
ویتألف من قوس ، )سنتمتر٨٢(بینما یصل عرضه الى نحو ، ) سنتمتر٣٠متر و(طولها نحو 

 بسنة  ارخت بعضها، مدبب واعمدرة جانبیة نحتت باسلوب بسیط  في الزخرفة وسهل في التنفیذ
 رخامیة قطعة من منهما كل نحتت، متقابل بشكل ثبتت ماثلتینمت قطعتین من مؤلفة، ) ه٧٨٤(

 دائریة نصف مفصصة أقواس عدة من مؤلفة قعرة بعضها ومسطح البعض االخرم الشكل مستطیلة
  )١٣(نظر شكل رقم ا متجاورة

 الفخـري مـسجد في المثبتة الرخامیة القوقعة هاوتصمیم ئتهابهی كبیر حد الى     وهي تماثل وتشابه 
 أسـلوب فـي والتـي اتبـع، الرابـع عـشر للمـیالد، الهجـري الثـامن القـرن حـدود الـى بزمنهـا نـسوبةوالم

 ذات االشـكال المحرابیـة المقعـرة التـي نـدرت فـي مدینـة المـسطحة المحاریـب نظـام وتخطیطـه عمارتـه
الرابــــع عــــشر والخــــامس عــــشر  ،الموصــــل وظهــــرت نماذجهــــا خــــالل القــــرن الثــــامن والتاســــع الهجــــري

 .)٢٩(للمیالد
       

الكائنة في الجهة الشمالیة ،   یقع مزار االمام یحیى على حافة نهر دجلة قرب قلعة باش طابیا 
 الهجري الثامن القرن حدود في مزارال عمارة تجدید تم قدو، الشرقیة من مدینة الموصل القدیمة

-٧١٩(المغول سالطین آخر خان بهادر سعید أبي غولي المالسلطان قبل من وذلك
 استنادا الى النص التذكاري الذي كان یورخ تجدید عمارة المزار قبل )م١٣٣٩- ١٣٩١/هـ٧٣٩

، هدمه في االونة االخیرة ولم یبقى من المبنى سوى بعض القطع الرخامیة والجبسیة موضوع البحث
تذكاریا ارخ فیه عهد التجدید واالعمار الذي حیث حملت بعض القطع الرخامیة والجبسیة  نصا 

استنادا الى الكتابات التذكاریة ، الرابع عشر للمیالد، شهده المبنى مطلع القرن الثامن الهجري
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، لغرفة الداخلیة بالجدران تحف  والتي كانت)٣٠(بالجبسالمطعمة  خامیةالمنفذة على االشرطة الر
  ، )المتر والمتر ونصف(عض القطع التي یبلغ اطوالها بین قبل هدم المزار بكامله ولم یتبقى سوى ب

اذ ، جوانب الفنیة والمعماریة النادرة والرائعة في كافة ممیزاتهاال  تلك القطع االثریةتغفل     ولم 
 بمحاذاة تمتد التي والمنحنیة المستقیمة الخطوط هاأبرز منشغلت بعناصر عماریة وهندسیة متنوعة 

 من فص كل نفذ، ثالثي مفصص بقوس لتنتهي واألسفل األعلى ومن الجانبین من الكتابي الشریط
 داخله المنفذ المستطیل باالطار القوس ذلك یرتبط كما. دائریة نصف بهیأة الثالثة الفصوص

 الفنان جمع وقد .والتوائها الهندسیة الخطوط تلك امتداد من نتجت رابطة بحلقات الكتابي الشریط
 الثالثي المفصص والقوس رابطة حلقات من الهندسیة وحداته تنفیذ في فيالزخر الغرض بین هنا

 بالقفل یكون ما أشبه وهو ونهایته الكتابي الشریط بدایة هنا یمثل حیث الوظیفي الغرض وبین
 صقلها بعد األبیض بالجبس التنزیل بأسلوب الهندسیة الوحدات تلك جمیع نفذت وقد، والمفتاح
 في نفذ الذي الهجري الثالث القرن خالل علیه كان عما دقة أقل مستوىوب عناصرها وحفر ورسمها

 مسجد ومحراب ابدال بجامع الحضرة محراب صدر كمافي الهجري الثالث القرن محاریب تنفیذ
 فقد نهایته إلى بدایته من الكتابي الشریط تحول تمثل التي الركنیة المنطقة أما .النظامیة المدرسة
 االطار مع تتصل نجمي مرکز ذات دائریة أقواس ستة تداخل من لفمؤ هندسي بعنصر شغلت

 بعد الرخام على الرخام تنزیل أسلوب هنا الفنان استخدم وقد .الكتابي بالشریط یحیط الذي الخارجي
 القرن منذ الموصل مدینة في سائدة كانت التي التنزیل سالیبال امتداد وهو وصقلها ورسمها حفرها
 )٣١(.ره في القرون الالحقة وتطوالهجري الثالث
       
، تحت ماذنة الحدباء الشهیرة، یقع مزار االمام محمد بن الحنفیة في محلة الجامع الكبیر      

 القرن حدود فيف، والتي هدمت في االونة االخیرة ولم یتبقى منها سوى قاعدتها المنشوریة الفخمة
 علی مدون هو كما (الحنفیة بن محمد مزار  عمارة تجدید تم، الرابع عشر للمیالد، الهجري الثامن
 عن یفصح والذي اكتشافها تم التي اآلثار أبرز من یعد فأنه لذا المزار غرفة لشباك العلیا العتبة
 .)٣٢(عشر للمیالدرابع ال/  القرن الثامن الهجري في االسالمیة العمارة وممیزات معالم أبرز

 القاتم األسمر الموصلي الرخام من نحتت الشكل مستطیلة قطع عدة من الشباك نفذ لقد      
 الحدیث الثلث بخط كتابي شریط سطحه على نحت الشباك بفتحة یحف عریض أطار من تتكون
 خط تطور حتى واستمر، الهجري السابع القرن منذ ساد الذي، المستعصمي یاقوت طریقة على
 الوضعیة من الكتابي الشریط تحول عندها یتم التي الركنیة المنطقة شغلت وقد المجود الثلث

 وسط الواحدة دوائر عدة تداخل من مؤلفة هندسیة بزخرفة شغل األفقیة الوضعیة إلى العمودیة
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 كما بعضها على والتوائها الهندسیة الخطوط امتداد من نتجت الحجم في متفاوت وبشكل األخرى
 عن الرخامیة الشباك بزاویا واألسفل األعلى من الشكل الدائریة الهندسیة الوحدات تلك بطتارت

 متماثل بشكل الهندسیة الوحدات تلك نفذت وقد. المضفورة بالخطوط أشبه رابطة حلقات طریق
 نحت فقد، العلیا للعتبة السفلي الجزء أما. الجانبین ومن للشباك العلیا العتبة ركني في ومتناظر

 معینیة أشكال سطحها على نحتت مستطیل بشكل و الموصلي الرخام من واحدة قطعة على
 تلك جمیع شغلت .المفصصة بالمناطق یكون ما أشبه تظهر دقیق هندسي بشكل ومتراصة متتابعة

 والقابه اهللا عبد بن محمد الشباك مجدد أسم) فیه دون تذكاري بنص المتراصة المتتابعة المعینات
 حفرها بعد األبیض بالجبس التنزیل أسلوب على هنا الفنان اعتمد )١٣٣١/ه ٧٣١( دیدالتج وسنة

  . )٣٣( على اختالفها وحداتها ورسم وصقلها
 :       
 الغربیة جهةال في الكائنة الشكیف حضیرة قرب المسجد باب محلة في مرقد الشیخ اویس یقع       
 الجامع بتعمیر الحدیثي جمعة الحاجقام ) ه١٠٩٣(وفي حدود سنة ، القدیمة الموصل لمدینة

 األلواح على مدون وهو الجامع قرب كانت التي اویس السلطان مقام بنایة تساقطت أن بعد وتجدیده
 عن امتار اربعة بنحو منخفض كبیر واسع فناء من الجامع یتكون. الجامع مصلى داخل التذكاریة
 الشتوي المصلي إلى ثم ومن صیفي مصلي الى بدوره یوصل له المجاورة والدور االرض مستوى
 فترات الى بزمنها ترقی التي المختلفة األثریة المخلفات من العدید یضم والذي للجامع الداخلي
 الثامن القرن االصلي الجامع بناء عهد إلى ترقى والتي الجانبیة المجوفة المحاریب اقدمها متعددة
 من مرة ألول المحاریب هذه اكتشاف تم والحنفیة الشافعیة محرابي تمثل الهجري التاسع -الهجري

 اسلوب في تتبع اذ قبل من والعماریة الزخرفیة عناصرها وتحلیل دراستها یسبق فلم، انالباحث قبل
 وتحت یسار على لقبليا الجدار جانبي في مثبتة فهي، الصغیرة المجوفة المحاریب نظام عمارتها
 انها اال ذاتها بحد مستقلة وفنیة زخرفیة وحدة منها كل یمثل. الخطبة ومنبر الوسطي المحراب
  .)٣٤(تنفیذها واسلوب وهیأتها كافة عناصرها في متماثلة

 خارجي اطار من ونمك، اللون الفاتح الموصلي الرخام من قطع عدة من منها كل نحت    
  ) سنتمتر٧٠(بینما یبلغ عرضه نحو ، ) سنتمتر١٠متر و(وله یبلغ ط، الشكل مستطیل

 سطح على نحت حیث المجوف وصدره المفصص المحراب قوس حول یادائر  وقد اتخذت شكال  
 القرن منتصف منذ ساد الذي المجود الثلث بخط نفذ قرآني نص یتضمن دائر كتابي شریط االطار
 الذي حروفها وعرض وتعانقها الكلمات تراكب يف المستعصمي یاقوت طریقة على الهجري الثامن
 الشكل قوقعي قوس المحراب لواجهة العلیا العتبة على نحت كما ،المحقق الثلث خط تطور سبق
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. ةدائر نصف قوس بكامله مكونة متماثلة دائریة نصف هیئة على فص كل نفذ، الفصوص مقعر
 جانب كل من مفصصة وردة من فةمؤل نباتیة بزخرفة الجانبین من المفصص القوس كوشة شغلت
 قوس زخرفة یماثل ما وجدنا وقد .معینة او لوزیة اشكال عدة من دائري هندسي بأسلوب نفذت

 مسجد رواق لجدار المتوقعة و الرخامیة الحنیة من كل في دائریة النصف المفصصة المحراب
 وقد، الهجري الثامن ابعالس القرن من وكالهما الصفا شمعون كنیسة في الرخامیة والحنیة الفخري

 شكل على نفذت هندسیة وحدات من مؤلف زخرفي باطار الخارج من بكامله المحراب حدد
 مار كنیسة في الرخامیة الحنیة اطار زخرفة تماثل التي، المتوازیة المائلة الحلزونیة الخطوط
 الثامن القرن القاسم بن یحیى االمام مزار محراب اطار وزخرفة الهجري السابع القرن كوركیس
  .)٣٥(الهجري
:    

 محلة المنصوریة على الطریق الممتد من باب البیض الى محلة في محمد الشیخ مرقد یقع    
، وبعد تجدید المرقد وتعمیره جامعا، والكائنة في الجهة الغربیة من مدینة الموصل القدیمة، المیاسة

الحاج منصور بن الحاج  انشأء حیث، دمحم الشیخ محلةواصبح یعرف ب المحلةمه على غلب اس
كما عمر ، )م١٦٧٣-١٦٧٢/ ه١٠٨٤- ١٠٨٣ (سنة مرقد الشیخ محمد انقاض على جامعحسین 

واقیم على قبره قبة نصف دائرة التزال شاخصة الى  )م١٦٧٩/ه١٠٩٠(مرقد الشیخ محمد سنة 
   )٣٦(الوقت الحاضر

معضمها نقوش  على نحت المرقد الكثیر من القطع الرخامیة والمخلفات االثریة التي     لقد ضم
 بسنة ارخت البعض منها بتاریخ تجدید المرقد المحدد، خطیة وعبارات دعائیة وتذكاریة وایات قرانیة

استنادا ، من قبل سكان المحلة والقائمین على خدمة ورعایة المرقد الشریف) م١٥٠٠/ه٩٠٧(
  . الرخامیة المثبته في جدران غرفة المرقدللوقفیات

 الرخامیة األثریة القطع بداللة متعددة معماریة بأدوار مر قد مرقد الشیخ محمد أن یؤكد وهذا ما    
 تم الذي  الشكل المسطح الرخامي المحراب ابرزها من، .زمنها في متباعدة مختلفة بتواریخ المنحوتة
  .فلم یسبق دراسته من قبل نیالباحث قبل من مرة ألول اكتشافه

 ونظام عمارته اسلوب في بعتی كان حیث ، الضریح غرفة من الغربي الجدار في    ثبت المحراب
ویبلغ ، الداكن الموصلي الرخام من واحدة قطعة من المصنوع المسطحة المحاریب اسالیب تخطیطة

  )سنتمتر٥٥(فیما یبلغ عرضه نحو ، )سنتمتر١٠متر و(طوله نحو 
 ما اشبه متنوعة هندسیة بزخرفة العلوي جزؤه شغل، منفوخ مدبب قوس منالمحراب  یتألف     

 النجمیة االشكال من متنوعة هندسیة بزخارف الجانبیة االشرطة شغلت فیما، النحل بخالیا تكون
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 الهندسیة األشكال اختلطت، المختلفة المتعددة بعناصرها والثمانیة السداسیة المظلعة و والمعینیة
 على الغالب أن اال، النجمي الشكل و والمثلث والمربع والمعین المضلع بین تمیز تعد ولم بینها یماف

 الرؤوس متعددة النجمیة االشكال وكذلك الخماسیة المضلعة االشكال هي المنفذة الهندسیة الوحدات
 الفنان اتبع قدو، .وسداسیة ورباعیة معینیة هندسیة اشكاال بینها تفصل متجاور بشكل و الزوایا و

 ذي الغائر الحفر ومنها والمتعددة النادرة والزخارف النقوش تنفیذ في متنوعة اسالیب الموصلي
 في نحت الذي الكتابي الشریط ان كما ، عناصرها وتباعد وسعته بعمقة امتاز الذي الرأسي القطاع
 المجود الثلث بخط نفذت )اهللا رسول محمد اهللا اال إله ال (الشهادتین المتضمن المدبب القوس اعلى
  )٣٧(الهجري الثامن القرن بعد وساد، القدیم الثلث خط عن تطور الذي
 بعدة الخط انكسار من والمنحوتة المحراب تتوج التي المسننة الشرفات تنفیذ عن فضال    

 اعلى في المنفذة المسننة الشرفات إلى أصولها في وترجع .متماثل وبشكل األعلى نحو اتجاهات
 الفنان وقدرة عظمة على یدل ذلك كل .الهجري الثالث القرن نم الدین شمس الشیخ مسجد حرابم

 بعد الموصل مدینة اصاب وما الصعبة والظروف االوضاع تلك في المستمر وعطائه الموصلي
 قوینلو والقرة الجالئريو  يولغالمالغزو ب ابتداءوالمتوالیة على مدینة الموصل  المتعاقبة الغزوات

 وانتهاء بغزو االقوام الفارسیة والعثمانیة وصراعاتهم المستمرة نهایة حتنى منتصف قوینلو االقو
 جمیع في كبیرا  وانحسارانحطاطامن  شهدت وما، السادس عشر للمیالد، القرن العاشر الهجري

 باتواالضطرا المستمرة الداخلیة للصراعات نتیجة  والفنیة والصحیة والخدمیةالمعماریة الجوانب
 )٣٨(السیاسیة

  :-       
محلة حوش الخان على الطریق الممتد من شارع نینوى مرورا بسوق  في الحسن اوالد مشهد یقع    

صغیرا من  مسجد انقاضه على اقیموقد  ،)٣٩(الصیاغ في الجهة الشرقة من مدینة الموصل القدیمة
استنادا الى الوقفیات الرخامیة المثبتة داخل مصلى  )ه١٢٣٦( و سنةقبل الحاج احمد بن شهید
   .المسجد وجدرانه الخارجیة

،  المسجد والمدرسة الدینة مصلی إلىبدوره  یوصل، مستطیل مسقف فناء منالمشهد  یتكون    و
وقد اشتمل ، وغرفة المشهد التي تنخفض بنحو ثالثة امتار عن مستوى المسجد واقسامه االخرى

  مختلفة فترات إلى تاریخ انشائهاب ترقی التي  والمعماریةاألثریة المخلفات منلمشهد على بعض ا
  .)٤٠(اقدمها محراب المرقد الذي تم نقله الى متحف التراث الحضاري في الموصل

الرابع ،    ویضم المشهد بعض من المخلفات االثریة التي تعود الى حدود القرن الثامن الهجري
یبلغ طوله ، والمتمثلة بشاهد قبر مستطیل الشكل مصنوع من مادة الرخام الموصلي، دعشر للمیال
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، مثبت في الجدار القبلي لغرفة المشهد، )سنتمتر٦٥(بینما یبلغ عرضه نحو) سنتمتر٩٠(نحو 
  .الشخصیة مجهول ولكنه )هـ٧٤٨ (بسنة مؤرخ
 اللون ذي الموصلي الرخام من ةواحد قطعة من الرأس شاهد بمثابة هو الذي القبر شاهد یتألف    

 اعمدة على یستند الرأس مدبب قوس من المكون المحراب هیأة الوسطي قسمه في نحت. الفاتح
 اقواس عدة من مؤلف قوقعي بشكل القوس باطن شغل .كأسیة .كأسیة تیجان ذات أسطوانیة
 بوضعیة ثبتت لوزیة أو معینیة هندسیة اشكال عنها نتج دائرة نصف بهیأة فص كل نحت مفصصة
 الهندسیة وحداته جمیع من مؤلف كامل نجمي بطبق المحراب صدر شغل حین في متجاورة

 لوزیة اشكاال الثمانیة رؤوسها بین تحصر الرؤوس ثمانیة المركزیة النجمة بعناصر المتضمنة
 تكون ما اشبه سداسیة مضلعات من هندسیة عناصر ثماني الخارج من حولها تدور متماثلة
 النجمي الطبق لعناصر مكملة هندسیة عناصر باربع النجمي الطبق اركان شغلت كما .ةبالكند
 مستطیل خارجي باطار الداخلیة واعمدته المدبب القوس حدد كما .الغراب بیوت یسمى مما مؤلفة
 امتداد من نتجت رابطة وحلقات ضغیرة سداسیة مضلعات من هندسیة عناصر تضمن الشكل

 من الهندسیة الخطوط تلك تمتد كما .ویسري یمنة اتجاهات بعدة سارهاوانك الهندسیة الخطوط
 مستطیل باطار مدبب القوس تربط رابطة بحلقة المدبب القوس قمة تربط ملتوي بشكل األعلى

 من مؤلفة متماثلة خارجة اعمدة القبر شاهد جانبي على نحت لقد .المحرابي للشكل المتضمن
 علي االمام قبر صندوق اعمدة كبیرة درجة إلى یماثالن وهما .واألسفل األعلى نحو منكسرة خطوط
، بالقلعة المعروفة القدیمة الطاهرة وكنیسة الصفا شمعون كنیسة في الرخامیة الحنیة واعمدة، الهادي

 اعتمد وقد الرابع عشر او الخامس عشر للمیالد، او التاسع الهجري الثامن القرن وجمیعها من
 منذ التنفیذ في استمر الذي األبیض الجبس بمادة علیها التنزیل ثم الغائر رالحف أسلوب على الفنان
 المدرسة مسجد محراب و ابدال بجامع الحضرة محراب صدر في والمتمثلة الهجري الثالث القرن

 غرفة شباك في كما االیلخاني العصر خالل األبیض بالجبس التنزیل في استمر كما .النظامیة
  .)٤١(الحنفیة بن محمد االمام مزار
:        
یقع جامع العمریة في محلة البارودجیة على الطریق الممتد من محلة باب الجدید مرورا بباب      
 المحراب أقدمها مختلفة لفترات بزمنها ترقی التي األثریة المخلفات من العدید یضمو، العراق

مصنوع من مادة الرخام بهیئة مسطحة على شكل  قبر شاهد و)٤٢()ه٢١٨(ة لسن المنسوب المسطح
یعود بنسبه الى الخاتون ، )سنتمتر٦٠(بینما یبلغ عرضه نحو ، )سنتمتر٩٠(یبلغ طوله نحو ، مربع

   .بنت االمیر یوسف بلكة ملك 
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 الوسطي قسمه في شغل، )المرمر( الموصلي الرخام من واحدة قطعة منشاهد القبر  نحت    وقد 
 الشكل اسطوانیة جانبیة أعمدة على یستند الرأس مدبب مزدوج عقد من مؤلف على شكل محراب

 هندسیة بأشكال العلوي قسمه في المزدوج المدبب القوس باطن شغل، الداخل من كأسیة تیجان ذات
 الواحدة صفوف وبعدة افقیة بوضعیة رتبت ومستطیلة معینیة واشكال وسداسیة خماسیة مضلعة

 صدر في والمنفذ المحراب لباطن السفلي الجزء شغل لقد  بالمقرنصات تكون ما اشبه خرىاأل فوق
 أعمدة على الخارجي المدبب القوس استند بینما، أنصال ثالثة ذي كبیر نباتي بعنصر القبر شاهد

 الخطوط امتداد طریق عن المحراب شكل بداخله یضم الذي الخارجي االطار مع ارتبطت مستقیمة
 مضلعات من متنوعة هندسیة اشكاال احدث مما الجانبین ونحو االعلى نحو وانكسارها ةالهندسی
 على الملتویة الخطوط وبشكل االعلى من امتد كما.،دائرة معینة واشكال وصغیرة كبیرة سداسیة
 الرابط المضفور بالخط یكون ما اشبه مكونة المدبب القوس اعلى في تدور رابطة حلقات نفسها
 أحیط وقد هذا، المحراب شكل ضم الذي الخارجي االطار مع المدبب القوس ربط على یعمل الذي
 من مؤلفة هندسیة بزخرفة منحوتة ابدان ذات ركنیة بأعمدة متناظر بشكل و الخارج من القبر شاهد

 بین المحصورة المنطقة شغلت بینما، واألسفل األعلى نحو تمتد اتجاهات وبعدة المنكسرة الخطوط
 یاقوت طریقة على المجود الثلث بخط نفذ كتابي بشریط الخارجیة الركنیة واالعمدة محرابيال الشكل

 المرحومة الخاتون قبر هذ (بالنص جاء فقد، الوفاة وسنة المتوفیة اسم تضمن الذي المستعصمي
 كما .)..و وستین سبع سنة الدین محیي الخواجة زوجة یوسف األمیر بنت خاتون ملك بلكا السعیدة

 متماثلة بطریقة نفذت مفصصة وردات من مؤلفین نباتیین بشریطین االعلى من القبر شاهد جتو
 الفنان اعتمد لقد .البسملة یتضمن كتابي شریط بینهما یفصل افقیة وبوضعیة االخرى جنب الواحدة

 الهندسیة الزخرفیة العناصر تنفیذ في وذلك الغائرة االرضیة مستوى عن البارز الحفر اسلوب على
 االعمدة ابدان على والمنفذة واألسفل األعلى نحو المنكسرة الخطوط من والمؤلفة الشاهد لهذا

 یحیط الذي الخارجي االطار على المنفذة المنكسرة الخطوط وكذلك الخارج من الركنیة الجانبیة
 كما وحلقات سداسیة مضلعات من هندسیة اشكال من المنكسر الخط أحدثه وما المحرابی بالشكل
 المضلعات زخرفة لتنفیذه المسطحة األرضیة مستوى عن الغائر الحفر اسلوب الفنان استخدم

 ان .المحرابي الشكل عقد وسط المنفذة بالمقرنصات الشبیهة المعینیة واالشكال والسداسیة الخماسیة
 بألقاب ارتبط )٤٣(الخواجة لقب خاص وبشكل النص ضمن الكتابي الشریط على المنحوتة االلقاب
 األلقاب وهو یخالف تلك )٤٤(ایران و العراق في الحكم على استولوا الذین الجالئریین والحكام األمراء

  )٤٥(واالیلخان الخان كلقب بأسمائهم ارتبطت التي االیلخانیین الحكام بها یتمیز كان التي
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 المؤرخ نالحس اوالد مشهد من قبر شاهد مع ملك بلكا قبر شاهد بین الكبیر التشابه وكذلك    
 على المنفذ والخط والنباتیة الهندسیة وزخارفهم الفنیة عناصرهم جمیع في وتماثلها) هـ٧٤٨( بسنة

 الحسن اوالد مشهد من القبر شاهد على المنفذ الخط مع ملك لبلكا القبر بشاهد یحف الذي الشریط
 الرفیع القدر ذوي من النساء احدى إلى یعودان الشاهدین كال وان هذا. )هـ٧٤٨(بسنة المؤرخ

 قد ملك بلكا االمیرة زوج الدین محیي الخواجة ابناء احد أن علمنا ما اذا، المغولي للعصر المنسوبة
 العصر) ه٧٨٨( سنة اوقافا اهللا عبد للسلطان اوقف انه التاریخیة المصادر في ذكره ورد

 .)٤٦(الرابع عشر للمیالد، كل ذلك یجعل تاریخ شاهد القبر محدد بالقرن الثامن الهجري، الجالئري
:        

 قبالة الموصل لمدینة الغربیة الشمالیة الجهة في الكائنة المنقوشة محلة في التسعة ام مشهد یقع    
 منخفض سرداب الى بدرج یوصل واسع فناء من  ام التسعةمشهد ویتكون، )٤٧(الكبیر النوري الجامع
 مدببة عقود على جمیعها تستند ملتویة ودهالیز وغرف طولیة اروقة بداخله یضم أمتار ةثالث بنحو
 یوجد كما. االسالمیة بالمدرسة یكون ما اشبه تمثل بذلك وهي ضخمة مضلعة أعمدة على قائمة
 والتي الذكر سالفة المدرسة ارض مستوى عنثالثة امتار  بنحو تنخفض الشكل مربعة صغیرة غرفة
   .رخامیة شواهد ذات ترابیة قبور اربعة تضم

 مربع وبشكل اكبر بحجم ولكنها واحد متر بنحو منخفضة غرفة إلى بدورها الغرفة هذه    تؤدي 
مصنوع من مادة  قبر صندوقو، المطعمة الرخامیة القطع بعض تضم التي المزار غرفة تمثل

سرداب  داخل انالباحث بلق من مرة الولحیث تم اكتشافه و، الرخام الموصلي الشهیر بالمرمر
 عماریةال عناصره راسةد یسبق لم اذ، منخفظ بثالثة امتارعن مستوى مشهد ام التسعة ومصاله القدیم

  .تصویرها ثم وتفریغها وتحلیلها والفنیة
،   یتكون صندوق القبر من مجنبتین غرستا في التراب مما صعب علینا استضهارها بالكامل   

  .)سنتمتر٦٠(یبلغ عرض شاهدي الراس واالرجل نحو ، )نمتری(تبلغ اطوالها نحو 
 قسمحیث ، )الفرش(الموصلي  الرخام من واحدة قطعة من اهدي القبر البارزینش نحت    وقد 
  .)٤٨(قراني نص ضم الوسطي فالشریط، زخرفیة اشرطة عدة الى سطحه

جاء فیه ) ه٧٨٨(ة بسنة    كما نحت على واجهة شاهد القبر نصا تذكاریا یؤرخ سنة الوفاة المحدد
 المجود الثلث بخط وقد نحت، )هذا قبر المرحوم المغفور له توفي سنة سبعمایة وثمان وثمانون(

 على المنحوت الكتابي الشریط وهو یشابه الى حد كبیر، المستعصمي یاقوت طریقة على المتطور
 واستطالتها وفالحر ورشاقة الكلمات تراكب حیث من )هـ٧٤٨(سنة الحسن اوالد قبر شاهد

 فقد الهندسي الزخرفي الشریط أما الممدودة االحرف نهایة في التشعیرة وقلة بعضها مع وتقاطعها
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 الخطوط امتداد من مؤلف فهو األرجل لشاهد والسفلي العلوي قسمیه في متماثل بشكل نحت
 مستقیم طوبخ السابق بشكلها تعود ما سرعان االسفل نحو انكسارها ثم مستقیم بشكل الهندسیة

 القبر مجنبات حول كامل بشكل تدور حیث الهندسي لللشك الزخرفي الموضوع یستمر وهكذا
 مخالف وبشكل األرجل لشاهد السفلي القسم في ثاني هندسي زخرفي شریط نحت لقد .وشواهده
 متماثل وبشكل متجاورة بصورة نفذت صغیرة دائرة اشكال من مؤلف هو و العلوي الهندسي للشریط
 على الفنان اعتمد وقد هذا، المتجاورة الصغیرة المثقوبة المسبحة بحبیبات تكون ما اشبه ظهرت
 كانت التي الحفر الیبالس امتداد هو والذي المسطحة األرضیة مستوى عن الغائر الحفر اسلوب
 وبشكل الشاهد هذا زخارف في هنا نفذ قد الهجري الثالث القرن منذ الموصل مدینة في سائدة
 بحبیبات الشبیهة المتجاورة المثقوبة الدائریة واألشكال والمستقیمة المنكسرة خطوطال خاص

 الذي المتراكب المجود الثلث بخط القبر شاهد على المدون الكتابي الشریط نحت كما، .المسبحة
  .)٤٩(الهجري الثامن القرن منذ داس

 یماثل أنه عن فضال، هجريال التاسع القرن خالل ملحوظا تطورا لیشهد ذلك بعد واستمر     
 بلكا قبر شاهد وكذلك )هـ٧٤٨(لسنة المنسوب الحسن اوالد قبر شاهد على المنفذ الكتابي الشریط

 العلوي الهندسي الشریط زخرفة أن كما، والخطیة والعماریة الفنیة عناصره بكافة له المشابه ملك
 غطاء على المنفذة المنكسرة طوطالخ زخرفة كبیرة درجة إلى یماثل المنكسرة الخطوط من المؤلف
 اوالد مشهد محراب صدر على المنفذة المنكسرة الخطوط وكذلك، الهادي علي االمام قبر صندوق
 .الرابع عشر المیالدي، وجمیعها من القرن الثامن الهجري، الحسن

  :          
حیث اشتمل المبنى على عدة وحدات ، علي االصغر في محلة الجامع الكبیرمزار االمام  یقع    

، بنائیة ومعماریة اقدمها المدرسة النضامیة التي تعود بتاریخها الى حدود القرن الخامس الهجري
على سرداب ینخفض بنحو ثالثة امتار والتي ، فیما اشتملت غرفة المزار، الحادي عشر للمیالد

 استنادا لالشرطة الكتابیة الحنفیة بن محمد االمام خادم إلى منسوب قبر وقصندتضم في منتصفها 
  .المنفذة على جانبي صندوق القبر وشاهدیه

 الرأس وشاهدي وغطاء علوي مستطیل الشكل  مجنبتین من القبر صندوق یتألفحیث     
الرجل نحو بینما یبلغ هرض شاهدي الراس وا، )مترین(یبلغ طول صندوق القبر نحو ، واألرجل

 من بالصندوق یحفو، موصلي الشهیر بالمرمرال الرخام مادة من جمیعها نحتت وقد، )سنتمتر٦٠(
 منذ ساد الذي المجود الثلث بخط  شریط كتابينحت )٥٠(قرانیا انص یتضمن كتابیا شریط األعلى
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الیب تنفیذ اس في ملحوظا تطورا شهد حیث، الهجري التاسع القرن بدایة حتى الهجري الثامن القرن
  .)٥١(العربي الخط
فقد نحت على سطحیهما نصا تذكاریا ودعائیا حمل فیه اسم  واألرجل الرأس يشاهد اما    

  وقد)٥٢(الخامس عشر للمیالد، صاحب القبر والقابه وتاریخ وفاته المحدد بالقرن التاسع الهجري
 ضمت، بالنقوش والزخارف الهندسیة بالعدید من العناصر العماریة والفنیة المتمثلة المجنبتین شغلت
 منها الجانبیة، هندسیة جامات بثالث منها ىالیمن شغلت، متنوعة زخرفیة  ومناظقجامات ثالث

 عناصر رؤوسها بین من یخرج ثمانیة بنجمة مركزها شغل الشكل مستطیلة أطر من مؤلفة متماثلة
 وبشكل الرؤوس ثمانیة نجمات ألربعةا أركانها في نحتت، الثالثیة العنب أوراق من متماثلة نباتیة

  )٣انظر شكل رقم (.ومتماثل متناظر
 األربعة أركانها من محاطة مركزیة رباعیة نجمة إلى ذلك بعد لیتحول الزخرفي الشكل ویستمر    

 من رأس كل من یخرج حیث، نباتیة وزخارف رباعیة بنجوم الرباعیة النجمة رؤوس مع الممتدة
 بدایته تعرف التكاد حتى الزخرفي الموضوع یستمر، وهكذا .ثالثیة نبع ورقة األربعة رؤوسها
 العناصر على الهندسیة الزخرفة على شاعت يالت االسالمي الفن ممیزات أبرز یمثل الذي ونهایته
 )٥٣(األثریة والمخلفات العماریة

 نجمة بداخله ضم للجامة الخارجي االطار یمثل دائري بشكل الوسطى الجامة شغلت كما    
 یحصر، األخرى وسط الواحدة نجمات عدة تداخل من نتجت ثماني مضلع الرؤوس ثمانیة مركزیة

 بها تحف متماثلة معینیة أشكال من هندسیة عناصر الرابع العدد النجمة رؤوس من رأس كل
 اللوزیة األشكال تلك ودوران تنفیذ ویستمر، المركبة النجمة رؤوس حول دائر بشكل لوزیة أشكاال

 حافته في اآلخر هو شغل الذي الدائري باطارها الخارج من تنتهي حتى صفوف وبعدة لمعینةوا
 لصندوق الیسرى الجهة في الواقعة الثانیة المجنبة على نحت اكم. الشكل مثلثة هندسیة بعناصر

 عناصر بداخلها ضمت دائریة اطر من متماثلة بصورة منها الجانبیة شغلت جامات ثالث القبر
 نجمي مركز ذات شعاعیة وبصورة هندسي بشكل موزعة الثالثیة العنب أوراق من نباتیة زخرفیة
 متماثلة هندسیة اطر داخل الجامتین كال نفذت وقد، المفصص القوس بهیأة رؤوس ستة من مؤلف

  ،)٢انظر شكل رقم (
 تیةنبا بزخرفة وشاهدیه القبر صندوق جنبتي على یستند الذي الصندوق غطاء على نحت كما   

 نفذ بینما، نباتیة بزخرفة مقبضه شغل اسالمي سیف األرجل شاهد عند شغل إذ، متداخلة وهندسیة
 شاهد من القریب الجزء بینما، متواز وبشكل الحلزونیة الخطوط من مؤلفة هندسیة بزخرفة بدنه

 ووسط الشكل مخروطیة مثلثة قاعدة من مؤلف هندسي أسلوب ذات بالقندیل شبیهة بانیة الرأس
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 بصورة األعلى نحو تمتد نفسها على ملتویة مضفورة هندسیة خطوط جانبیه من یخرج دائري
 تكون ما أشبه دائریة صغیرة هندسیة أشكاال لینتج المدببة قمته في یلتقیان ما سرعان متباعدة
   )١انظر شكل رقم (، المتجاورة المثقوبة المسبحة بحبیبات

 الرأسي القطاع ذي المسطحة األرضیة مستوى عن الغائر فرالح أسلوب الفنان استخدم وقد هذا    
 خاص وبشكل وخطیة ونباتیة هندسیة من القبر صندوق عناصر جمیع تنفیذ في وذلك البسیط القائم

 المثقوبة الدائریة المسبحة حبیبات الحلزونیة المتوازیة الخطوط وكذلك والمستطیلة الدائریة الجامات
،  خادم االمام محمد بن الحنفیةقبر صندوقل  العامةممیزاتال أنو هذا )٥٤(المضفورة والخطوط

بل ، )٥٥(وعناصره العماریة ونقوشه الخطیة التي لم تشابه ما شاع في العهدین السلجوقي واالتابكي
  .هي متطورة ومتقدمة في ممیزاتها واشكالها واسالیب تنفیذه

ة والنقوش الخطیة المنفذة على مجنبتي واستنادا الى جمیع تلك االشكال الفنیة والمعماری     
ظهر انها تماثل المخلفات االثریة المنسوبة اللقرن التاسع ، صندوق القبر وشاهدي الراس واالرجل

 )٥٦(الخامس عشر للمیالد، الهجري

:        : 
 محلة عند توما مار كنیسة جوار القدیمة الموصل ینةمد من الغربي الجزء في ماركوركیس كنیسة تقع    

 نظام بداللة المیالدي الثالث القرن حدود الى تاریخها في تعود التي القدیمة الكنائس من وهي، خزرج
 لها المجاورة المناطقو الدور مستوى عن تنخفظ انها كما، انذاك ساد الذي البازلیكي الطراز ذي تخطیطها

 )٥٧(درجة ثالثة وثالثون من یتالف بدرج الیها النزول یتم ثحی، امتار عشر بحدود
 اصولها في تعود التي النادرة االثریة القطع من العدید على ماركوركیس كنیسة اشتملت وقد   

 الى استنادا، الرابع عشر والخامس عشر للمیالد، الهجري والتاسع الثامن القن لحدود تنفیذها وتاریخ
 كنیسة اشتملت حیث، ى مداخل وجدران الكنیسةعل المنحوتة لتاریخیة التذكاریة واالكتابات

 العدید من المخلفات االثریة التي تمثلت بمحراب مجوف الشكل مصنوع من مادة على ماركوركیس
بینما یبلغ عرضه ، ) سنتمتر٨٠متر و(یبلغ طولها عند اعلى عقد المحراب نحو ، الرخام الموصلي

  ).سنتمتر٢٥متر و(نیة نحو بما في ذلك اعمدته االسطوا
 المثبتة المحرابیة باالشكال شبیه المجوف النوع من رخامیتین باالضافة الى اكتشاف قطعتین     
 شغلت ،)ومتر عرض، متر طول(حیث تبلغ اطوالها نحو ، مصلى كنیسة القلعة القدیمة في

 ومتنوعة عدیدة ونقوش فبزخار وجدرانها وسطوحها واجهاتها زینت، ومجوفة عائرة بحنیات بواطنها
 الثامن بالقرنین المحدد التنفیذ تاریخ على اشتملت كما، وخطیة ونباتیة هندسة عناصر على اشتملت

  .الخامس عشر للمیالد، الهجري والتاسع 
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    كما ضمت الكنیسة العدید من المخلفات االثریة والمعماریة التي ترقى بزمنها الى عهد التجدید 
، االلرابع عشر والخامس عشر للمیالد، سة منتصف القرن الثمن والتاسع الهجريالتي شهدته الكنی

  .والتي تماثل الى درجة كبیرة الحنایا المجوفة الرخامیة لكنیسة الطاهرة القدیمة
وقد اتبع الفنان اسلوب الحفر الغائر في تنفیذ عناصره العماریة والفنیة ونقوشه الخطیة وبشكل تقلیدي     

الرابع عشر ، ا شاع في محاریب وحنایا مدینة الموصل في القرنین الثامن والتاسع الهجريومتوارث لم
والخامس عشر للمیالد ابرزها شواهد وحنایا ومحاریب مسجد الفخري ومسجد االمام العباس ومرقد النبي 

 .تزال اثارها شاخصة الى یومنا هذادانیال وغیرها من مخلفات اثریة ومعماریة ال
      : 

 الطریق على البیعة حوش عند القدیمة الموصل مدینة مركز في القدیمة الطاهرة كنیسة تقع   
 مدینة في القدیمة الكنائس من الكنیسة وتعد، النبي باب محلة الى المیدان محلة من الممتد

 فضال، االول البناء عهد الى بتاریخها ترقى التي االثریة المخلفات من دالعدی الى استنادا الموصل
  )٥٨(لها المجاورة واالراضي الدور مستوى عن امتار ثالثة بنحو منخفضة الكنیسة كون عن

 االشكال ذات المجوفة والحنایا الرخامیة القطع من عدد، الكنیسة هذه في علیه عثر ومما       
 والدعاء الصلوات اداء اثناء الزیت وسراج الشموع لوضع تستخدم كانت تيال الغائرة المحرابیة
یبلغ ، هذا یومنا الى شاخضة المجوفة المحرابیة واالشكال الحنایا تلك والتزال، الكنیسة في والقداس

 تحدید عهد الى بتاریخها تعود والتي )متر واحد(وعرضها نحو ، ) سنتمتر٣٥متر و(طولها نحو 
 الكتاباتالنقوش الخطیة و الى استنادا، الرابع عشر للمیالد، الهجري الثامن القرن منتصف الكنیسة

 فیها نحتت حیث، العلیة عتباتها وفوق المحرابیة واالشكال الحنایا باطن في المنحوتة  التذكاریة
 لدى  والمستخدمة الدالة العبارات من وهي(، امین وامین، الرحیم الرحمن اهللا اسم) فیها جاء عبارات

  .غیرهم عند ترد لم التي الخاصة وشعائرهم الدینیة وطقوسهم المسلمین
 واالمراء الوالة حكم فترة خالل تجدیدها تم قد القدیمة القلعة كنیسة هذه ان على ذلك دل مما     

 التجدید وتاریخ والدعائیة االسالمیة العبارات بداللة تالهم ومن الجالئریة السیطرة ابان المسلمین
  .) ه٧٩٩ (بسنة محددال

 
البقایا االثریة والمعماریة الشاخصة في مدینة الموصل ،  تتبعنا عبر صفحات بحثنا الموسوم    

زمن االجتیاح ، الرابع عشر الى السادس عشر للمیالد، من القرن الثامن الى القرن العاشر الهجري
ي بادئ االمر سقوط المدینة وما تمخض عنها ف، االجنبي الغازي لمدینة الموصل خاصة

ومن تبعهم من الغزاة ، )م١٢٦١/هـ٦٦٠(وخضوعها تحت هیمنة وسلطان المغول التتر سنة 
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وانتهاء ) م١٣٥١/هـ٧٥١(والتیمورین والقره قوینلو واالق قوینلو )  م١٣٣٦/هـ٧٣٦(الجالئرین 
على ید ) ١٥٠٩/هـ٩١٤(حتى سنة ) م١٤٦٩/هـ٨٧٤(بهیمنة الغزاة الفرس الصفویین بدایة سنة 

وبذلك انحسر ملكهم وانطوى بساط عزهم في البالد العربیة واالسالمیة ، سالطین الدولة العثمانیة
  .)٥٩(عامة والموصل خاصة

حیث شهدت مدینة الموصل صراعات سیاسیة وعسكریة  دامت قرونا طویلة اتصقت بالعهود      
استمرت على مدى ثالثة ، االقوام الغازیةالمظلمة نتیجة للهمجیة والتخلف التي امتازت بها تلك 

حتى ، تمخض عنها  تدمیر اسوارها وتخریب معمورها وهجر سكانها الغلب احیائها واسواقها، قرون
اخذت المدینة  شكال جدیدا في خارطتها وحدودها انحصر في المناطق الداخلیة المحیطة بمقر 

 لحكمهم عند المنطقة القدیمة والممتدة من سراي الحكم واالدارة  الذي اتخذه المغول مقرا رسمیا
محلة المیدان و حمام السراي عند راس الجسر القدیم   شرقا وامتداده نحو مركز المدینة عند محلة 
حوش الخان والسوق الصغیر والشارع النجففي  مرورا بمحلة السرجخانة وزقاق الحصن المؤدي الى 

ة الجوالق حیث اتخذ الملوك واألمراء المغول بمحلة جهارسوق ومحل الجامع الكبیر وانتهاء
اتخذوا من مركز المدینة بعد ، االیلخانیین والجالئریین والتیموریین ومن تالهم من الفرس الصفویین

سراي الحكومة ومقر الجیش ودواوین الدولة ، اتخذوا حصنا لهم أقاموا علیه، هجر اجزائها الخارجیة
فقد ، ه بالرغم من تلك الضروف واالوضاع الصعبة و البائسةاال ان، ودوائرها طیلة فترة حكمهم

شهدت المدینة حركة نضوج فكري ودیني ومعماري كبیرة على ید علماء ومشایخ ومثقفي ابناء هذه 
المدینة الذین سعوا الى قتح وتجدید عمارة العشرات من المدارس الدینیة ودو العلم والمساجد 

زارات التي كانت عامرة ابان العهود السابقة التي حوت بین جنباتها والجوامع والمشاهد والمراقد والم
والتي كان ، جثامین الطاهرین من العلماء والفقهاء والمشایخ والعارفین من ساداتها وتجارها ومثقفیها

مزار اإلمام إبراهیم ومزار االمام یحیى ابو القاسم ومزار اإلمام الباهر ومزار اإلمام ، من ابرزها
فضال عن تعمیر العدید من  ،ومسجد الشیخ، صغر ومزار ام التسعة ومشهد اوالد الحسنعلى األ

 والطاهرة   المسیحیة مثل كنیسة مار اشعیا وكنیسة ماركوركیس وشمعون الصفا، الكنائس واالدیرة
الفرش (حیث خلفت العدید من القطع االثریة والمعماریة المصنوعة من مادة الرخام، القدیمة

والتي عدت بحق اندر التحف الفنیة واالثریة التي تم الكشف عنها من قبل الباحثین في  ،)الموصلي
لندرة المخلفات االثریة والمعماریة التي تم ، ویرجع سبب ذلك الى، االونة االخیرة بمدینة الموصل

الكشف عنها في عموم مدن العراق عامة  بشهادة واعتراف علماء االثار والعمارة العربیة 
 )٦٠(سالمیةواال
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وتكمن اهمیة تلك المكتشفات االثریة والمعماریة الى االفصاح عن دور رجاالت الموصل    
والتي تمثلت ، وعلمائها في اصعب الضروف واسوائها ودورهم في احیاء هذه المدینة الطیبة المقدسة

لزخرفیة والمعماریة والنوافذ واالشرطة ا، والحنایا المسیحیة المجوفة، بالمحاریب االسالمیة المسطحة
توزعت بین اجزاء المباني الدینیة والعلمیة االسالمیة ، وشواهد القبور وصنادیقها الرخامیة والمرمریة

هذا وان كان شيء ، المنسوبة للعصر العباسي ابان حكم السالجقة واالتابكة ومن سبقهم، والمسیحیة
فأنها تعود لجهود ،  الغزاة كافةیذكر من أعمال عمرانیة شاخصة تم تشییدها خالل فترات حكم

فال دخل ، ونتاجات أبناء المدینة وعلمائها ورجاالتها ومشایخها ومثقفیها وتجارها والموسرین منها
   .لحاكم او ملك او امیر او قائد في ذلك كله بل نتاج اهل المدینة حصرا

:  
 وكانوا، اسیا قارة شمال تركستان منغولیا وفي تسكن كانت التي التركیة البدویة القبائل من :المغول او التتر) ١(
 قوادهم أبرز من وكان، أساسیة كحرفة والرعي الصید على حیاتهم في ویعتمدون، العیش لطلب البالد في قلونتنی

 توحیدهم على عمل، طبةاق التتر على ملكا نفسه لقب، )ه٦٢٤–٦٠٣ (خان جنكیزب وزعیمهم تموجین الملقب
 االمبراطوریة أمراء أبناءه أصبح الذي اوكتاي أبرزهم من كان أبناء عدة خلفه وقد، العالم في ةمؤثر قوة وجعلهم
الحوادث الجامعة :كمال الدین ابا الفضل عبد الرزاق ، ابن الفوطي، خان هوالكو و مونكوقان وهم المغولیة

 : سلیمان القس، الصائغ، ٨٥ ٢٧ص ، ١٣٥١، بغداد، تحقیق مصطفى جواد، والتجارب النافعة في المائة السابعة
 طبقات :ستانلي، لین بول .٢٣٢ص، ١٩٢٣،القاهرة، بمصر السلفیة المطبعة، االول الجزء، الموصل تاریخ

، المغول وجحافل خان جنكیز، هارولد، الن ؛۱۹۷-١٩٦ ص، ١٩٦٨،بغداد، البصري مطبعة، اإلسالم سالطین
، ۱۹۷۰، بیروت، التاریخ في المغول :المعطي عبد فؤاد ،الصیاد، ۲۷-۷ ص، ١٩٦٢،القاهرة، فرانكلین مطبعة

  .۲۷ص
 للخان تابعا یكون مملكة سلطان او امیر به یراد لقب وهو االیلخان من العام لقبها االیلخاني الدولة اخذت) ٢(

اواسط  الجتیاح المغولیة للجیوش قیادته على اثر بن جنكیزخانهوالكو على او القان– الخانقد اطلق لقب و، الكبیر
 في االسالمیة االلقاب: حسن ، الباشا، بعده من واحفاده أبنائه على ذلك بعد یطلق واخذ االسالمي العالماسیا و
تاریخ : عالء محمود ، قداوي، ۲۱۹ ص، ١٩٨٩، القاهرة، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، واالثار ثائقوالو التاریخ

 .١٠، ٩ص، ٢٠١٢، ١ط، دار غیداء للنشر والتوزیع، العراق في عهد القرة قوینلوا واالق قوینلوا
- ۲٤۰ ص، ۱۹۹۰، ۴ مج، ۱ ج، العربیة الكتب احیاء دار، التواریخ جامع :اهللا فضل الدین رشید، الهمذاني) ٣(

٣٤٢ 
دور الموصل : خلیل محمود، علي شاكر، قداوي، علي ؛٣٤٧- ٣٤٦ص، السابق المصدر :الفوطي ابن) ٤(

 .٤٦- ٤٥ص، ۱۹۹٥، ۲۳ مج، ٢ع، المورد مجلة، المغولي يالتحد مواجهة في والجزیرة
  .۱۹۷-۱۹۲ ص، السابق المصدر :بول لین) ٥(
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) ١٣٦( 

 

 الكبیر للخان العام النائب اصبح، خان جنكیز بن تولي ابناء احد وهو، قوالغو، هوالوو له یقال: هوالكو) ٦(
تاریخ العراق بین : عباس ، العزاوي، حكمهل مقرا ایران من واتخذ االیلخانیة الدولة اسس تم بالخان ولقب مونکوقان
  .۲۰۱-۱۹۰ ص، السابق المصدر :بول لین ؛٤٤ص، ١٩٤٩، بغداد، ٤ج، ٣ج، احتاللین

، بیروت، الكاثولیكیة المطبعة، الدول مختصر تاریخ: الطیب اهرون ابن الفرج ابو، غریغوریوس: العبري ابن) ٧(
 المغولي التحدي :الحمید عبد نوري، خلیل .۳۶۰-۲٤۰ ص، السابق المصدر :الهمذاني ؛۹۸۲ ص، ۱۹۸۰
 .٥٧ص، ۱۹۸۹، ٦مج، ۳ع، األجیال دراسات مجلة :العربیة األمة وموقف

، االیلخانیین المغول عهد في العراق :حسین جعفر : خصباك ؛٣٤٧-٣٤٦ص، السابق المصدر :الفوطي ابن) ٨(
 .٩٥٨ ص، ۱۹۹۸، بغداد، العاني مطبعة

، العباسیة العهود بعد لما العراقیة النقود تاریخ :عباس، العزاوي ؛٥۲۰-٥٠٥ص، السابق المصدر :العبري ابن) ٩(
االثار الرخامیة في الموصل خالل : احمد قاسم  ، الجمعة، ٥۱ ص، ۱۹٥۸، بغداد، والطباعة التجارة شركة طبع

 .٩-٧ ص، ١٩٧٥، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، العهدین االتابكي واالیلخاني
 الحي عبد، الفالح ابو ؛ ص، ١ط، ١٩٦٨، بغداد، الجالئري العهد في العراق :الحمید عبد نوري، لعانيا) ١٠(

، بیروت، الجدیدة اآلفاق دار في العربي التراث احیاء لجنة تحقیق، ذهب من أخبار في الذهب شذرات :الحنبلی
 .۹۱۳.ص، ٦ج، السراج دار مطابع

 اصول الى البعض ونسبهم، منغولیا شرق تقطن كانت التي الكبیرة القبائل احدى وهي، جالیر قبیلة الى نسبة) ١١(
، ١٩٦٣،بغداد، الحمداني نافع طارق وتحقیق دراسة، الغیاثي التاریخ :البغدادي اهللا فتح بن اهللا عبد، الغیاثي ..تركیة

 بین العراق یختار :العزاوي ..مغولیة اصول الى اآلخر البعض نسبهم بینما. ٥٢ص، ۲ ج، ۱۹۳۹، ٦٨ص، ۱ ج
 القبائل من كانت جالیر قبیلة فان العموم وعلى. ٥٢ص، ۱۹۳۹، ۲ ج، ۶۸ ص، ۱ ج، ۱۹۳۹ بغداد، احتاللین

 ضمن عالیة عسكریة مناصب على الحصول من أفرادها واستطاع سیطرته تحت وضمها خان جنكیز وحدها التي
 .٤٥ص، ۲ ج، السابق المصدر :اويالعز ؛۲۱ ص، السابق المصدر :العاني، المغولیة خان جنكیز جیوش

، اإلسالمیة والحضارة االسالمي التاریخ موسوعة :احمد، لبيش ؛۲۰۱ ص، السابق المصدر :بول لین) ١٢(
 .٥٧٤ص، الفنیة المطبعة، الثالثة الطبعة، ١٩٥٨،القاهرة

 جامعة، المحلي حكمال حتى المغولي الغزو من والمغرب المشرق في السیاسیة القوى صراع :عماد، الجواهري) ١٣(
  .۸۱ ص، السابق المصدر :الغیاثي ؛٢٥ص، ۲ ج، السابق المصدر :العزاوي ؛۲۲ ص، ۱۹۹۰، القادسیة

 .٢٥ص، ۲ج، السابق المصدر :العزاوي ؛۱۹ ص، السابق المصدر :العاني) ١٤(
  .۱۹ ص، ١ط ،الشعب اوفسیت مطبعة، ١٩٨٤، بغداد، العثماني العهد في العراق تاریخ :شاكر علي، علي) ١٥(
 في العمر بأنباء الغمر ابناء :علي بن احمد الفضل أبو الدین شهاب الحافظ االمام، العسقالني حجر ابن) ١٦(

 ج، الهندیة الدكن أباد بحیدر العثمانیة المعارف دائرة مجلس مطبعة طبع، خان المعین عبد محمد مراجعة، التاریخ
  .۱۱۳ص، ۱ج، السابق المصدر :الجواهر ؛۱۱۳ ص، ۱
 .٢٥٠ص، ۱ ج، السابق المصدر :الصایغ ؛۲۲۷ ص، السابق المصدر :بول لین )١٧(
  .۱۱۳ ص، ۱ ج، السابق المصدر :العسقالني حجر ابن ؛۱۸۲ ص، ٦ج، السابق المصدر : العماد ابن) ١٨(
، ۲ ج ،السابق المصدر :العزاوي ؛۵۱۹ ص، العصور مختلف في العراقیة العمارة فن تاریخ: شریف، یوسف) ١٩(

 .۸۸،٩٤-۸۲ ص
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 ٤٢ص، السابق المصدر :العاني ؛٤٢ص، ٦ج، السابق المصدر :العماد ابن) ٢٠(
  .٥١٦ص، السابق المصدر :یوسف ؛۸۲ ص، ۲ ج، السابق المصدر :العزاوي) ٢١(
، ٤٢ص، ٦ج، السابق المصدر :العماد ابن ؛١٤١-۱۱۱ ص، ۱ ج، السابق المصدر :العسقالني حجر ابن) ٢٢(

موسوعة الموصل ،  الخط العربي في الموصل منذ تمصیرها حتى بدایة القرن العاشر الهجري:یوسف ، ذنون
  .٢٣٠ص ، ١٩٩٢، ٣ج، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، الحضاریة
، موسوعة الموصل الحضاریة، الموصل في عهد السیطرة المغولیة االیلخانیة: عبد المنعم ، رشاد، انظر(***) 

تاریخ العراق : قداوي، ٣١٥ص ، ٣ج، تاریخ العراق: العزاوي، ٢١٥-٢١٤ص، ١٩٩٢، عة الموصلجام، ٢م، ١ط
 ، ١٦٢، ٨٣، ١٤ -٩ص، في عهد القرة قوینلوا واالق قوینلوا

(23) Al Janabi, Opcit., P. 113-167, PL. 111, 116; Hertsfeld, Opcit.,p22.311.                                          
منهل االولیاء ومشرب : محمد امین بن خیر اهللا الخطیب، العمري، ٤٦ص ، المصدر السابق: سیوفي ) ٢٤(

 .٢٢٢ص، ١٩٦٧، الموصل، مطبعة الجمهوریة، تحقیق سعید الدیوه جي، االصفیاء من سادات الموصل الحدباء
 .٤٥ص، اإلسالمي الفن مهد العراق :محمد عبد العزیز ، :مرزوق) ٢٥(
  .۲۳۱-۲۲۹ ص، الهجري العاشر القرنبدایة  حتى تمصیرها منذ الموصل في العربي الخط :ذنون) ٢٦(
 ، ٩-٧ ص ، االثار الرخامیة:  الجمعة  ؛۵۲۰-۵۰۵ ص، السابق المصدر :العبري ابن) ٢٧(
، بغداد، مطبعة شفیق، سعید الدیوه جي، تحقیق، مجموع الكتابات المحرر في ابنیة الموصل: نقوال، سیوفي) ٢٨(

  .۱۲۱-۱۲۰ ص :١٩٥٦
، سیوفي ..المكان هذا وسكنت الموصل مدینة إلى هاجرت التي العربیة القبائل احدى، ثقیف قبیلة الى نسبة) ٢٩(

  .٥٨٩ص، الثار الرخامیةا :الجمعة ، .۸۲ ص، السابق المصدر
 المزار مجدد اسم ألبیضا بالجبس المنزلة او بالرخام المنزلة منها الرخامیة الداخلیة الجدران على نحت لقد) ٣٠(

 ص، السابق المصدر :التوتونجي ..وسبعمائة عشر تسعة في ..الشریفة الحضرة خادم ابراهیم الحاجي
 .٢٣٠ص ، الخط العربي: ذنون ، ۱۲۹ رسم، ۱۹۸-۱۹۹

  .۸۰۹-۸۰۸ ص، ۲ مج، ثار الرخامیةاال :الجمعة) ٣١(
والذي جاء  .الذي الیزال شاخصا حتى الوقت الحاضراستنادا للنص التذكاري المنحوت على جدران الشباك و) ٣٢(

 بن حیدرة الدین محیي العباس ابو احمد النقیب النسیب الحبیب المولى والیة في المبارك الشباك هذا جدد(فیه 
 ، )هاللیة وسبعمائة وثالثین إحدى سنة شهور في انصاره اعز الحسیني اهللا عبید بن محمد

  ، ۲۳۰-۲۲۹ ص، لخط العربيا :ذنون ، ۱۰۹ ص، السابق المصدر :سیوفي) ٣٣(
، السابق المصدر :سیوفي ..والعبادة بالزهد المعروف القرني أویس مقام كان المكان هذا في أن البعض یرى) ٣٤(

 النشغاله وسلم علیه اهللا صلى الكریم الرسول زیارة ینل لم الذین المسلمین احد هو هذا اویس ان والحقیقة ..،٨٢ص
 الى الصریح اسمه حقیقة في ینتسب المرقد أن ونرى ، ٦٦ص، السابق المصدر:الخیاط، الیمن بدیار )أمه( برعایة

 إلى انتقاله قبل لحكمه مقرا بغداد من اتخذ الذي الكبیر حسن الشیخ بن الجالئري الحاكم ویس السلطان
 ممیزاته عن فضال، ٢٤ص، السابق المصدر :العاني ؛۲٤۰ ص، ٦ج، السابق المصدر :العماد ابن ..ه٧٠٦تبریز
وقد شید على انقاضه جامعا عرف ، الجالئري العصر الفنیة للمیزات المتماثلة و المتشابهة والخطیة والمعماریة الفنیة
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الدار ، ١ط، تقدیم ابي سعید الدیوه جي، جوامع الموصل في مختلف العصور: الدیوه جي ، )ه١٠٩٥–١٠٩٣ (به
 .٢٠٩ص، ٢٠١٤، بیروت، العربیة

  .٢٣-۲۲ ص، الهجري العاشر القرن نهایة حتى تمصیرها منذ الموصل في العربي الخط :ذنون) ٣٥(
، ١٩٧ ص ،وصلالم جوامع :جي الدیوه، الكیالني القادر عبد الشیخ ابن هو محمد الشیخ أن البعض یرى) ٣٦(

یة االدباء في تاریخ   من:یاسین بن خیر اهللا ،  العمري :، حلب في قدیم بیت من أنه اآلخر البعض یرى حین في
 .١٢٤ص ،١٩٥٥، الموصل، مطبعة الهدف، حققه سعید الدیوه جي، الموصل الحدباء

منیة : العمري ، ٩١، ٢٠، ١٧ص ، المصدر السابق: سیوفي ، ٢٠٠ص ،  جوامع الموصل :جي الدیوه) ٣٧(
 .١٢٥ – ١٢٤ص ، االدباء

  .۳۰-۱۲ ص، السابق المصدر :حنش ؛۲۳۱-۲۲4 ص، العربي الخط :ذنون) ٣٨(
  :العمري ، .فیه كان بئر في وطرحوا المقام هذا في فدخلوا العدو طلبهم الحسن االمام اوالد ان البعض یرى) ٣٩(

 ، ١٩٢، ٥٦ص، السابق المصدر :سیوفي ؛٨٦ص، منیة االدباء
 بأسمه عرف الحسن اوالد مشهد أنقاض على صغیر مسجد بتشیید -ه١٢٣٦ سنة شهیدو احمد الحاج قام) ٤٠(

   .۹۲، ٦٥ص، السابق المصدر :سیوفي ..الحسن أوالد بمسجد یعرف وكذلك شهیدو مسجد
  .بعدها وما ٥٨٠ص، الرخامیة اآلثار، الجمعة) ٤١(
 .٢٣٤ – ٢٢٢ ص، العربي الخط :ذنون، ١٦٧ص  ،جوامع الموصل: الدیوه جي ) ٤٢(
 كلقب االسالمي العالم في استعمل وقد یدوالس والشیخ والتاجر والكاتب المعلم بمعنى فارسي لفظ  :الخواجة) ٤٣(

 التاسع القرن خالل فارسي الصل بصلة یمت من على اطلق وقد، ایران في جنائزیة نقوش على استخدم كما عام
 .،٢٨٠ ص،  واالثار ثائقوالو التاریخ في االسالمیة  االلقاب :الباشا ..الهجري

 .١٦٨ص ، جوامع الموصل: الدیوه جي  ؛٧٠-٦٩ص، منیة االدباء: العمري ) ٤٤(
م الی سنة ١٢٥٨-ه٦٥٦من سنة (تاریخ النقود العراقیة لما بعد العهود العباسیة : عباس ، العزاوي) ٤٥(

  .۲۰۲ ص، السابق المصدر :بول لین ، ٥٤، ٤٤ص، م١٩١٧-ه١٣٣٥
  .۳۰-۲۹ ص، المصدر السابق: سیوفي  )٤٦(
 قد عنهم اهللا رضي علي بن الحسین زوجة الفارسي الملك یکسر االمیر بنت زناد شاه السیدة أن البعض یرى) ٤٧(

، العسكري الحسن باالمام ًانتهاءا الباقر محمد وابنه العابدین زین من بدءا اوالد تسعة لها وان المكان هذا في دفنت
ترجمة : احمد الموصلي :الخیاط ۱۲۱ ص،  منیة االدباء :العمري یاسین ..الحسین مع استشهدوا قد جمیعهم

 .٦١ص، ١٩٦٦، الموصل، مطبعة الجمهوریة، حققه سعید الدیوه جي، الولیاء في الموصل الحدباءا
 )٢٥٥ (اآلیة البقرة سورة) ٤٨(
   ٢٣٠ص ، لخط العربيا :ذنون، ١١٦ص ، المصدر السابق: سیوفي ) ٤٩(
ص ، ربيالخط الع: ذنون ، ٢٢-٣ص ، الواسطي موصلیا: ذنون ، ٤٥-٤٣ص، السابق المصدر :مرزوق) ٥٠(

٢٣٠ – ٢٢٢. 
 الى ..الدار السعید ..هذا ..الكرسي یةا من وجزء البسملة (فیه جاء كتابیا نصا الرأس شاهد على نحت لقد) ٥١(

 بن محمد بن علي االمام خادم ..بابن المعروف ..) فیه جاء نصا األرجل شاهد وعلى (محمد بن حسن اهللا رحمة
، القاهرة، منشورة غیر ماجستیر رسالة، األتابكي العهد نهایة حتى الموصل مساجد محاریب :الجمعة ..(الحنفیة
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 ولقب، شهید بلقب وتلحق لموتیلا  الدعاءاالحیان اغلب في :به ویراد، السعید لقب ورد لقد ..۱۸۳ ص، ۱۹۷۱
 اسماءب مقرونة الهجري الثامن القرن خالل واسع بشكل شاعت كما)ه٥٠٩( زنكي الدین عماد بن الدین نور بها

   .۳۲۱ ص، واآلثار والتاریخ الوظائف في االسالمیة األلقاب :الباشا ..الموتى
طرز سامراء الزخرفیة وتاثرها : احمد قاسم ،  الجمعة :انظر االسالمیة للزخرفة الفنیة الممیزات ابرز عن) ٥٢(

العصر  ،مساجد القاهرة ومدارسها: احمد ، فكري، ٢٨ -١١ص ، القرن الثالث الهجري، بزخارف الموصل
 ۱۳ -۱۳۰ ص، دار المعارف، الفاطمي

 .١٢٥ص،  منیة االدباء :العمري) ٥٣(
 .١مج، صحات متفرقة، الموصل مساجد محاریب، الجمعة :انظر، األتابكي العهد ممیزات ابرز عن) ٥٤(
 .١م، محاریب مساجد الموصل: الجمعة ،مابعدها- ٣٣ص ،الموصل في العصر االتابكي:الدیوه جي) ٥٥(
 .٢٣-۲۲ ص، السابق المصدر :ونذن) ٥٦(
اآلباء :االب جان موریس، فییه، ٢٠ص، الموصل كنائس : حبي، ١٠١ص، ٣ج، تاریخ الموصل: الصائغ  )٥٧(

  .١٥٣ص، ترجمة نجیب قاقو، الدومنیكان وخدماتهم الطبیة في الموصل
، ٣٧، ٣١ص، ١٩٤٠، موصلال، مطبعة الرافدین، اآلثار والمباني العربیة اإلسالمیة في الموصل: الصوفي )٥٨(

: فییه ، ١٨٥ص ، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، ٢ج ، تاریخ الموصل، سعید: الدیوه جي ،٤٢
 .١٧٨ص ، االثار المسیحیة في الموصل

 ،٣٣٦ص، ١٩٨٢، بیروت، اخبار الدول واثار االول: ابو العباس احمد بن الیوسف الدمشقي ، القرماني) ٥٩ (
نوري عبد ، خلیل، ٧٥، ٢٦ص، ١٩٨٦، بغداد، ١ط، العراق في العهد الجالئري: ي عبد الحمید نور، العاني
علي ، علي، ١٦٥ص، ١٩٨٦، ٦ح، ٣ع، مجلة دراسات االجیال، التحدي المغولي وموقف االمة العربیة: الحمید
: عباس ، ٧٤ص، شلبي، ٢٠١ص، كیت بول، ١٩ص، ١٩٨٥، بغداد، تاریخ العراق في العهد العثماني: شاكر

  .٢٣٦، ٢٣٥ ص، المصدر السابق: لین بول ، ٢٤ص، ١٩٤٩، بغداد، ٣ح، تاریخ العراق بین احتاللین
 : واخرونعیسى، سلمان، ١٣٠ – ٤١، ٩ص، تاریخ العراق في عهد القرة قوینلوا واالق قوینلوا: قداوي ) ٦٠(

  .١٩٨٨، ٢ج، لثقافةمنشورات وزارة ا، دار الرشید، العمارات العربیة االسالمیة في العراق
 
  
  
  
  
  
  
  



  )م١٦-١٤ق/ هـ١٠-٨ق( الموصل خالل العهود المظلمة مدینة في الشاخصة والمعماریة أالثریة البقایا
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