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الجامعـات  احمد قاسم الجمعة من ابرز اساتذة االثار االسالمية فـي           . د.      يعد أ 

العراقية وله اسهامات متعددة في مجال البحث والتنقيب والدراسة والتحصيل لالوابد           

 سنة، من خالل المشاركات بالمؤتمرات والنـدوات        ٤٠االثرية، على امتداد اكثر من      

والمؤلفات والبحوث العلمية، وهذه الدراسة تناولت جوانباً من اسهاماته العلميـة فـي      

  .مية، والبحث في تاريخ الحضارة االسالميةمجالي االثار االسال

Chronicler Prof. Ahmed Qasim Aljawm'aa and his efforts 
in the field of history and archeology of the Islamic 

Prof Dr. Thanoon Y. Altaee 
Abstract: 
 Ahmed Qasim Aljawma'a considered one of the most 
prominent professors of Islamic monuments in Iraq universities of 
with input multiple research and exploration, study and collection 
of monuments of archeological, over more than 40 years through 
the posts of conferences, seminars, books and scientific research, 
this study deals of his contributions to science in the areas of 

                                           
 .جامعة الموصل/ مدير مركز دراسات الموصل/  تاريخ العراق الحديث والمعاصراستاذ *
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Islamic monuments and research in the history of Islamic 
civilization.   

 :مقدمة

يعد االستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة من األساتذة المرموقين فـي الوسـط               

الجامعي، ليس في الموصل فحسب، بل في الجامعات العراقية والعربية، كونه مـن             

ابرز المتخصصين في تاريخ اآلثار االسالمية، ويعد هذا التخصص من التخصصات           

، وللدكتور الجمعة   )األستاذية( يحمل لقب    النادرة في الجامعات العراقية وبخاصة ممن     

إسهامات هامة في ذلك التخصص على صعيد انجاز البحـوث والمقـاالت العلميـة،     

فضالً عن اشرافه على عدد وافر من الرسائل واالطاريح الجامعية، وبين هـذا وذاك              

فهو من الشخصيات المحببة لدى زمالئه وطلبته لما يتمتع به من طيبة قلب وحـسن               

الى جانب غزارة علمه، على الرغم من تجاوزه سن الـسبعين،           . ر وتواضع جم  معش

غير انه لما يزل في عطاءه متدفقاً ويشرف على طلبة الدراسات العليا ويشارك فـي               

اللجان العلمية والثقافية والمؤتمرات والندوات التي تعنى بتراث واثار مدينة الموصل           

  .رىخاصة، فضالً عن االثار االسالمية االخ

هو موضوع، يتعلـق بمـا   . في كل لقاءاتنا هناك دوماً ما يؤرقه ويشغل باله      

حاق بالمدينة وبأثارها العمرانية ومورفولوجيتها التي فقدت او بدأت تفقد خصائـصها      

او االهمال الذي شـاب     ) واعني القوالب االسمنتية  (العمرانية بفعل زحف الحداثة لها      

ته العديد من الحكايات منها الطريفة وغالباً ما يضمن         اذ تختزن ذاكر  . تراثنا العمراني 

حديثه باحداها ليعزز اتجاه غاياته ومراميه من أي موضوع من الموضوعات العلمية            

  .والتراثية، وبما يفصح عن روحه الصافية العذبة

وان جده ومثابرته جعلت منه شخصية معروفة علمياً وحتى خارج العـراق              

  .جزه على امتداد تاريخه العلمي الذي يزيد عن االربعة عقودنعتز ونفخر به، وبما ان

، واهتماماته  )العمارة وفنونها التشكيلية  (، والدقيق   )اآلثار اإلسالمية (اختصاصه العام   

الدراسة األكاديمية لآلثار والتراث، وتوثيق المباني وعناصرها بواسطة التخطيطات         (

  وجهوده في مجال التاريخ واآلثار اإلسالميةاألستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة
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كيلية والتطبيقية مـن خـالل الرسـوم        والمساقط والقطاعات الهندسية، والفنون التش    

، ويعد رابع عالم أثري في هـذا        )التحليلية التي ينفذها بنفسه اثناء زيارته الميدانية لها       

، والعـالم   )هرتزفيلـد (، والعـالم األلمـاني      )كريسويل(المجال بعد العالم اإلنكليزي     

  ).األستاذ الدكتور فريد شافعي(المصري 

  :نظرة في سيرته العلمية
لكي نسلط المزيد من الضوء على سيرته العلمية وعطاءه المعرفي نقول بأنـه                    

م، من عائلة تمتهن البستنة وقد شارك منذ طفولته في          ١٩٣٨من مواليد الموصل سنة     

وتعلم في الكتاتيب ثم أكمل . أعمالها من عزٍق وتسوية للتربة وزرع وجني لمحاصيلها

  .دادية فيهادراسته االبتدائية والمتوسطة واإلع

وكان األول  ) جيد جداً (ثم حصل على البكالوريوس في اآلثار اإلسالمية بتقدير                

م في كلية اآلداب بجامعة بغداد، وعين مدرسـاً فـي احـدى             ١٩٦٢على دفعته سنة    

م ١٩٦٧مدارس مديرية التربية بالموصل في السنة ذاتها، والتحق بالبعثة العلمية سنة            

اه في اآلثار من جامعة أدنبرة بالمملكـة المتحـدة، إال أن نكـسة              لنيل شهادة الدكتور  

  .حزيران وقطع العالقات الكاملة بينها وبين العراق من جرائها حال دون ذلك

م نقل خدماته إلى جامعة الموصل معيداً في كلية اآلداب، ثـم            ١٩٧٠وفي سنة          

كتوراه، إذ حـصل علـى      أرسل بإجازة دراسية إلى مصر لنيل شهادة الماجستير والد        

م في كلية اآلداب بجامعة القـاهرة       ١٩٧١شهادة الماجستير في اآلثار اإلسالمية سنة       

مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات األجنبية عن رسالته          ) امتياز(بتقدير  

  ).محاريب مساجد الموصل إلى نهاية حكم األتابكة(الموسومة 

ـ ١٩٧٥في اآلثار اإلسالمية سنة     وحصل على الدكتوراه            مرتبة الـشرف   (م ب

مع التوصية بطبع األطروحة وتبادلها مع الجامعات األجنبية في كلية اآلثـار            ) األولى

اآلثار الرخامية في الموصل خالل العهدين      (بجامعة القاهرة عن أطروحته الموسومة      

أعلى تقـدير وأعلـى     ، وكانت أول أطروحة في تلك الكلية تنال         )األتابكي واإليلخاني 

  ذنون يونس الطائي.د.أ
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توصية، ونظراً ألهميتها العلمية المبتكرة ومجلداتها األربعة فقد شبهها األستاذ الدكتور   

ـ       في حين  ) األهرامات األربعة في مصر   (عبد اللطيف إبراهيم رئيس لجنة المناقشة ب

  .)١()أركان الدنيا األربعة(عدها األستاذ الدكتور حسن الباشا بـ

م بعد حصوله على الدكتوراه، وإلى أسـتاذ        ١٩٧٥ مدرس سنة    رقي إلى مرتبة        

م، ولقب أستاذ متمرس سنة     ١٩٨٩م، وحصل على األستاذية سنة      ١٩٨٣مساعد سنة   

  .م٢٠١٠م، ولقب أستاذ رائد سنة ٢٠٠٩

وقد شغل العديد من المناصب العلمية واإلدارية أصالة ووكالة ولفترات مختلفة                 

  :في الجامعة وهيفضال عن مهامه التدريسية 

  .١٩٨٠-١٩٧٦ مدير ديوان رئاسة جامعة الموصل للفترة -

 مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والثقافية في جامعـة الموصـل لفتـرات              -

  .متعددة

  . األمين العام لمكتبات جامعة الموصل لفترات متعددة-

  . مدير المركز الثقافي واالجتماعي لفترات متعددة-

  .١٩٨٧كلية اآلداب معاون عميد -

  .١٩٨٨-١٩٨١ مدير مركز البحوث اآلثارية والحضارية-

  .١٩٨١-١٩٨٠ مدير المركز الجامعي-

  .١٩٩٩-١٩٩٧ رئيس قسم الدراسات المعمارية واألثرية بمركز دراسات الموصل-

  .١٩٨٨-١٩٨١ رئيساً دورياً لقسم التاريخ في كلية اآلداب-

  .١٩٨٠-١٩٧٥ مدير متحف التراث الشعبي بالجامعة-

  .)٢( رئيساً لعشرات اللجان العلمية واإلدارية بجامعة الموصل-

  :كما تولى رئاسة وعضوية العديد من اللجان العلمية داخل الجامعة وخارجها وهي

  . رئيس جمعية التراث العربي بالموصل-

  . عضو الهيئة العليا لمهرجان الربيع بالموصل-

  وجهوده في مجال التاريخ واآلثار اإلسالميةاألستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة
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  . عضو مجلس بلدية الموصل-

  .يئة العليا لموسوعة الموصل الحضارية عضو اله-

  . عضو لجنة دليل مدينة الموصل والقصبات الخاصة بمحافظة نينوى-

  . عضو هيئة تحرير موسوعة الموصل اآلثارية-

  . رئيس تحرير مجلة العلوم اإلسالمية في كلية العلوم اإلسالمية بجامعة الموصل-

  . عضو اتحاد األدباء والكتاب العرب-

  .ة تحرير موسوعة العراق الحضارية عضو هيئ-

  . عضو اتحاد المؤرخين العرب-

  . عضو جمعية المؤرخين واآلثاريين بالعراق-

  . رئيس لجنة األزياء الشعبية لمهرجانات التراث الشعبي بمحافظة نينوى-

  . عضو مجلس كلية اآلداب بجامعة الموصل-

  .مالية عضو الهيئة المركزية لصيانة اآلثار في المنطقة الش-

  . عضو هيئة تحرير مجلة آداب الرافدين-

  .)٣( عضو هيئة تحرير مجلة آثار الرافدين-

بحثاً علمياً في المجالت العلمية     ) ٧٦(كتب منفرداً او باالشتراك ونشر      ) ١٠( ألف   -

المحكمة داخل القطر وخارجه، وفي وقائع المؤتمرات والندوات العلميـة والعربيـة            

  .والعالمية

مؤتمراً وندوة علمية محلية وعربية وعالمية وألقى أكثـر         ) ٨٢(أكثر من    و حضر    -

وناقش وأشـرف علـى عـشرات رسـائل         . محاضرة علمية متخصصة  ) ٨٠(من  

وحاضر كأستاذ زائر   . الماجستير وأطاريح الدكتوراه في الجامعات العراقية والعربية      

وصنعاء وذمـار   عدن  : في جامعات لندن وكامبردج واكسفورد في انكلترا وجامعات       

  .وتعز باليمن

  ذنون يونس الطائي.د.أ
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 وأجرى دراسات تطبيقية مشتركة بباريس مع جامعة كليرموفيران الفرنـسية فـي             -

سد الموصل بمحافظة نينوى، وبعض المواقع األثرية       : ونقب في مواقع  . صيانة اآلثار 

ووثق ودرس المباني األثرية وفنونها التشكيلية في الموصل مـن خـالل            . في اليمن 

من العصور اإلسالمية، فضالً عن بعض المواقع األثرية األخرى فـي           ثمانية قرون   

  .)٤(العراق، وسجل عشرات األشرطة المتلفزة في مجال اآلثار

اختير خبيراً علمياً لمشروع معجم اآلثار التابع لمكتب التعريب في المنظمـة      

ـ          راث، ومديريـة   العربية للتربية والثقافة والعلوم، وخبيراً استشارياً لدائرة اآلثار والت

بلدية الموصل، ومديرية أوقاف الموصل في مجـال اآلثـار والتـراث والتخطـيط              

الحضري، فضالً عن كونه خبيراً علمياً لعدة مجالت وحوليات علمية محكمة محليـة             

  .وعربية وعالمية

كتاب شكر وتقدير مـن جهـات       ) ٧٣( حصل خالل مسيرته العلمية الدؤوبة على        -

 وعربية، فضالً عن العديد من األوسمة والميداليات والـدروع          علمية وإدارية عراقية  

  :العلمية والشهادات التقديرية منها

وسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب، وذلك إلسهاماته المتميزة في            -

  .خدمة التاريخ العربي اإلسالمي

امعـة  وسام تاريخ العلوم عند العرب من مركز إحياء التراث العلمي العربي بج            -

 .بغداد، وذلك لجهوده المتميزة في خدمة التراث العربي اإلسالمي

شهادة تقديرية من وزير التعليم العالي والبحـث العلمـي، وذلـك لنيلـه لقـب                 -

 ).األستاذية(

شهادة تقديرية من وزير الثقافة واإلعالم تقديراً لجهوده المتميزة فـي النـدوات              -

 .العلمية

م العالي والبحث العلمي لتميزه من خالل ريادتـه         شهادة تقديرية من وزير التعلي     -

 .العلمية في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي

  وجهوده في مجال التاريخ واآلثار اإلسالميةسم الجمعةاألستاذ الدكتور أحمد قا
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ثالث شهادات تقديرية من محافظة نينوى، وذلك لجهوده المتميـزة فـي إعـداد               -

 .المعارض العلمية والفنية لمهرجانات الربيع في الموصل

 .خمس شهادات تقديرية من مركز دراسات الموصل -

 .ث شهادات تقديرية من كلية اآلداب بجامعة الموصلثال -

 .أربع شهادات تقديرية من كلية العلوم اإلسالمية بجامعة الموصل -

 .درع االبداع من مركز دراسات الموصل -

 .درع اآلثار العلمي من كلية اآلثار بجامعة الموصل -

 .ميدالية الخدمة العامة من أجل العراق الدفعة األولى -

 .)٥(فضائية للثقافة واإلبداعدرع الموصلية ال -

 :نظرته لتاريخ الحضارة االسالمية

       يرى الدكتور احمد قاسم الجمعة، بأن التاريخ تفاعل حـضاري بـين ثالثـة              

مرتكزات هي الزمان واألرض واإلنسان، وتكمن أهميته بالتعريف بحاالت وظروف          

 األجيـال الالحقـة     األمم عبر العصور ومدى تأثيرها في الحضارة، وكلما استذكرت        

تجارب األمم السابقة من إيجابيات وسلبيات بصورة عقالنية أضافت حلقة جديـدة ال             

تقتصر فائدتها عليها،وإنما تؤثر باألجيال القادمة ألن الحضارة اإلنسانية ما هـي إال             

حلقات لنتاج األمم، يكمل بعضها البعض اآلخر،وال يمكن فصل تلك الحلقـات عـن              

  .)٦(ت المتبادلة بينهابعضها والتأثيرا

    وحول مقولة التاريخ يعيد نفسه يوضح مؤرخنا، بأن التاريخ يعيد نفسه أحياناً مع             

بعض االختالفات البسيطة بفعل تغير الزمن ومثال ذلك، لو تناولنا األسباب والنتـائج             

والقوى التي مهدت لـسيطرة المغـول علـى بغداد،حاضـرة الخالفـة اإلسـالمية               

وأخذنا العبر من نتائجها لما حل ببغداد المعاصرة من ظروف          )م١٢٥٨/هـ٦٥٦(سنة

عمت العراق برمته وتعدى تأثيرها حدوده      ) ٢٠٠٣(مأساوية بعد االحتالل األمريكي     

كما يجيبنا الجمعة على تساؤل هل للتاريخ عالقة        .الجغرافية إلى مناطق إقليمية أخرى    

 ذنون يونس الطائي.د.أ
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القة بالعديد من العلوم المساعدة التـي       ببقية العلوم المختلفة؟ فيشير إلى أن للتاريخ ع       

يجب على المؤرخ اإللمام ببعض جوانبها لكي يكون ناجحاً لـدى تناولـه الحـوادث     

التاريخية، ويأتي في مقدمتها علم اآلثار الذي يكون مع علم التاريخ وجهـان لعملـة               

ثـار  واحدة، فالتاريخ يؤكد على الجانب والنتاج المعنوي عادة في حين يؤكد علم اآل            

على النتاج المادي، على الرغم من التداخل بين النتاجين في العديد من الحاالت،فضالً 

عن استنطاق األوابد والتحف األثرية التي تعين المؤرخ للوصول إلـى جملـة مـن               

الحقائق التاريخية وتفصح عن العديد من النواحي اإلداريـة والدينيـة واالجتماعيـة             

 يورد  -اآلثاري الجمعة - كما أن    )٧(ية والفيزيائية وغيرها  والمعالجات البيئية واإلنشائ  

أمثلة لتدعيم ما ذهب إليه من استنتاج، فيذكر ما أورده المؤرخون بخصوص اعتراف             

، في حين أثبتت    )م١٢٣٣/هـ٦٣١(الخالفة بسلطة بدر الدين لؤلؤ على الموصل سنة         

 أنه مارس سلطته    )قره سراي (دراسات الجمعة للنصوص التذكارية في دور المملكة        

وبذلك صحح التباس وقع به المؤرخون في تحديد        . )٨()م١٢٣٢/هـ٦٣٠(الفعلية سنة   

  .السنة، اعتماداً منه على القراءات االثارية لبعض النصوص في بقايا دور المملكة

من الثابت بأن العرب المسلمين في بدء الدعوة اإلسالمية اهتموا بالفتوحـات            

 يتساءل هل للعرب ارث في مجال العمارة والفنون وعلـى           ربما من . ونشر اإلسالم 

فيجيب الدكتور الجمعة، أن العرب قاموا بعـد        . نحو خاص خالل العصور اإلسالمية    

أن وحد اإلسالم كلمتهم بحمل مبادئه وكانوا في بدايـة األمـر منـشغلين بالجهـاد                

روا فـي مجـال     والفتوحات غير مكترثين بالمظاهر الدنيوية، ولهذا فال عجب إذا تأث         

العمارة والفنون بالطرز التي سبقتهم، والسيما الساسانية والبيزنطية منها التي كانـت            

سائدة في المناطق التي دانت لسلطاتهم، كما أن اقتباس كل أمة مـن األمـم لـبعض                 

ومنها العمارة والفنون من األمم التي سبقتها أمر طبيعـي، ألن           . المظاهر الحضارية 

 -الجمعـة – ثـم يعـود      )٩(.ة حلقات متعددة يكمل بعضها الـبعض      الحضارة اإلنساني 

الـسابع  / األول الهجـري (مستدركاً بأن العرب سرعان ما انتقلوا قبل انتهاء القـرن        
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من دور االقتباس إلى دور التطور واالبتكار، وكونوا طرازاً فنياً ومعمارياً           ) الميالدي

حي المعمارية والفنية في أوربا خالل      له أساليبه ومميزاته بحيث أثر في كثير من النوا        

 الندثار الوجه الحقيقي لكثير من العمـائر،        -مؤرخنا–العصور الوسطى، كما يتأسف     

وعدم صيانة معظمها على أسس سليمة، فضالً عن فقدان كثير من النفائس األثريـة              

 ويهاجم محاوالت المستشرقين االوربيين في طمـس دور         -الجمعة–المنقولة، ويعود   

رب وفضلهم على غيرهم في مجال الفنون، عالوة على التوجهات التي أوحت إلى             الع

بعض الدارسين والمثقفين العرب بتركيز الجانب األكبر من اهتمامهم علـى اآلثـار             

القديمة السابقة لإلسالم، ثم وضح ما بقي من ذلك االهتمام لآلثار العربية في العصر              

ورة الكشف عن آثارنا العربية اإلسـالمية        إلى ضر  -مؤرخنا– ويدعو   )١٠(.اإلسالمي

مع عدم إنكار أهمية اآلثار القديمة السابقة لإلسالم، والعمل على حفظهـا ودراسـتها              

لكي ال نبقى في فراغ حضاري في هذا المجال ولكي ال يفقد جيلنا الحاضر وأجيالنـا                

  )١١(.الالحقة الصلة بتراث األجداد

 أهم بلدان المشرق العربي حضارياً بفعل نـشأة             ويعود ليؤكد بأن العراق يعد من     

بعض الجذور الحضارية التي ترقى فيه إلى عصور ما قبل التاريخ إذ ترعرعت في              

كنفه كثير من الحضارات القديمة كالحضارة السومرية واألكدية والبابلية واآلشورية،          

 )١٢(.عباسـي كما أصبح مركزاً للخالفة العباسية ناهزت الخمسة قرون أبان العصر ال          

 دور البلدان العربية األخـرى فـي تأثيراتهـا          -الجمعة-في جانب ذا صلة اوضح      

الحضارية المعمارية، فأقطار المغرب العربي كان لها دوراً حضارياً مهماً لوقوعهـا            

أمـا  . تحت التأثيرات الحضارية السابقة لإلسالم كاالغريقية والرومانية والبيزنطيـة        

الربط الحضاري بين مشرق العالم العربي ومغربه بحكـم         مصر فتعد من أهم حلقات      

 وأن العراق ومصر يعدان من أقدم المواطن التي نشأت فيهما           )١٣(.موقعها الجغرافي 

الحضارة البشرية وكان لهما تأثيرات معمارية متبادلة في العصر اإلسالمي، وقد كان            

 بلد آلخر له الـدور      تبادل الوالة والحكام وهجرة وتنقل الصناع وأرباب الحرف من        
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 الذي ترعرع فـي     )١٤(الكبير في ذلك التبادل، وخير دليل على ذلك أحمد بن طولون          

 اللـذين اهتمـا     )١٦( والمتوكـل  )١٥(سامراء في العراق، وعاش في عصري المعتصم      

بالعمارة والبناء، وعليه فمن البديهي أن ينقل بعض تلك الظواهر المعمارية إلى مبانيه 

 ومنها تخطيط مدينة القطائع التي بناها في مصر عام )١٧(ولي أمرهافي مصر بعد أن 

حيث كان يخترقها شارع واسع يصل بين قصره وجامعه سمي بـ           ) م٨٦٩/هـ٢٥٦(

على غرار الشارع االعظم الذي كان يخترق مدينة سامراء ويمتـد           ) الشارع االعظم (

مراء فـي مدينـة     لعدة كيلومترات واصالً قصر بلكوارا وجامع ابي دلف شمال سـا          

بالقـاهرة  ) جامع ابن طولـون   (المتوكلية، كما استوحى تخطيط جامعه المعروف بـ        

وعناصره العمارية مباشرة من العمارة العباسية في سامراء، ال سيما الزيادات التـي             

تحيط بجدرانه الخارجية، وكذلك البدنات الضخمة التي تحمل الـسقف فـي ظـالت              

لتي كانت متمثلة قبله في مسجدي سامراء الكبير وابـي  المسجد مباشرة بغير عقود وا   

  .)١٨(دلف

  :اسهاماته في مجال اآلثار اإلسالمية

أما عن تجربته في مجمل اآلثار اإلسالمية وخالل حقبة تزيد عن األربعـة             

عقود، والدروس المستنبطة منها فقد اتضح له من خالل بحوثه فـي مجـال اآلثـار                

ق كل ما يتعلق بتلك اآلثـار، والتحليـل العلمـي لهـا             اإلسالمية التي اعتمدت توثي   

الستنطاق مضامينها ودالالتها غير المنظورة، وتجذيرها الحضاري، ومقارنتها مـع          

نظائرها السابقة والالحقة، لبيان مدى تطورها وأصالتها، واعتماد الدراسة الميدانيـة           

اً من الخطأ وهنـا     حتى وإن كان األثر مدروساً من قبل، ألن الباحث لم يكن معصوم           

يضرب لنا المؤرخ الجمعة، مثالً يعزز ما ذهب إليه من اسـتنتاج فيـشير إلـى إن                 

النصوص القرآنية المدونة على تيجان أعمدة مصلى الجامع النوري فـي الموصـل             

، قرأت من قبل على أنها تمثل آيات من سورة مـريم فـي حـين                )هـ٥٦٨-٥٦٦(

: بصلة لسورة مريم، وإنما تمثل آيات من سور   أوضحت دراسته الميدانية أنها ال تمت       
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النور والتوبة والبقرة، وكذلك الصانع الذي نهض بعمل محراب المسجد الجامع الذي            

تمت قراءته بصيغ مختلفة من قبل هيئة اآلثار العامـة والدارسـين الـذين سـبقوه،                

 على ، كما أكد)عثمان(في حين اتضح له أنه ) داؤد، سنقر، سيف ومصطفى  :(وكاآلتي

اهمية تحقيق اآلثار المدروسة التي فقدت بعض أجزائها ونـصوصها فـي العهـود              

الالحقة واهمية بيان هيئتها التي كانت عليه في األصل، ومن امثلة ذلك مزار بنجـة               

  .)١٩(علي المعروف حالياً بمتحف الموصل

     ويجزم الجمعة بأن الصور الفوتوغرافية لآلثار المدروسـة ال تفـي بـالغرض            

المطلوب بصورة كاملة في معظم األحيـان، وال سـيما بطـرق تنفيـذها وتحليـل                

عناصرها،ومعرفة مستوياتها وقطاعاتها وتحديد قياساتها وعليه فقـد قـام مؤرخنـا            

بدعمها بالتخطيطات الهندسية األفقية والرأسية للمباني وعناصرها المعمارية، فـضالً       

حليل ورسـم التكوينـات والعناصـر       عن قطاعاتها من مستوية ومقعرة ومحدبة، وت      

  .)٢٠(بالنسبة للفنون التشكيلية والتطبيقية وال سيما الزخرفة والنصوص الكتابية

        ومن مزايا التخطيطات واألشكال المتبعة في بعض جوامع ومساجد وبيـوت           

مدينة الموصل، يوضح مؤرخنا، بأن التخطيط المستطيل لبيت الصالة في المـساجد            

 مع السنة النبوية الشريفة، التي تؤكد على زيادة أجر المصلين بالـصفوف             جاء تمشياً 

األولى، ويعد أفضل تخطيط يساعد على تلك الزيادة، وإن اعتماد القباب المخروطـة             

فوق األضرحة والمراقد، أفضل ما يناسب تخطيطها كما أن ارتفاعها يجعله عالمـة             

عد اإليوان بمثابة فناء مسقف يستخدم في       دالة للمبنى،وذلك النعدام المآذن فيها، كما ي      

المناسبات الخاصة، السيما في فصل الصيف ألنه يساعد علـى تلطيـف درجـات              

الحرارة بفعل التيارات الهوائية التي تحدث نتيجة اختالف درجات الحرارة ما بـين             

الجو الخارجي المشمس، والجو الداخلي في الظل، وإن المداخل المنكسرة في المباني            

سكنية تؤدي غرضاً اجتماعياً، حيث تحجب أهل الدار عن أنظار المارة في الخارج             ال

عند فتح الباب الخارجي، وإن استخدام المقرنصات الركنية لها أهمية إنـشائية فـي              
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المباني المقببة المربعة ألنها تعمل على تحويل المساقط المربعة إلى مضلعة للتوفيق            

قباب التي تعلوها، كما ان األنطقة التي تبطن األقـسام          بينها وبين المساقط الدائرية لل    

السفلى للجدران تعالج نواحي فيزيائية ألنها تحفظها من الرطوبة التي تسببها الخاصية 

 بأن اآلثار إذا تجاوزت الوصف إلى التحليل العلمي         – الجمعة   –الشعرية، كما يؤكد    

معبرة عن المنظور الحـضاري     وحسن استنطاقها أماطت اللثام عن العلوم المتعددة ال       

لألجيال المتعاقبة، شأنها في ذلك شأن البلورة التي تشع باأللوان المختلفـة للطيـف              

  .)٢١(الشمسي لدى تحريكها

 :        ويشير مؤرخنا بأن ثمة عالقة مباشرة بين علمي اآلثار والتـاريخ فيقـول            

ون تخصصي في علم اآلثار يجمع بينه وبين علم التـاريخ           اعتبر نفسي محظوظاً لك   "

ألن اآلثاري يجب عليه أن يكون مؤرخاً عالماً بالعصور وتسلسلها قبـل أن يكـون               

  .)٢٢("آثارياً

       وبين بأن عمارة الموصل السيما خالل العصور العربية اإلسالمية، قد عبرت           

 ملبية متطلبات اإلنـسان دون      عن التواصل الحضاري والتفاعل مع مستجدات الزمن      

أن تفقد أصالتها، لكنها وقعت في أعقاب الحرب األولى، تحت التأثيرات المعماريـة             

 مما أدى (International style) األجنبية ومنها ما سمي بالطراز العالمي للعمارة 

  .)٢٣(إلى فقدان الخصوصية المحلية وانقطاع الصلة بالتراث القومي بصورة عامة

 ونحن نرى بأن مؤد ذلك هو زحف المعاصرة نحو التراث بفعل تسارع خطى                  

الحياة وتطور األشياء،وهي ظاهرة حية فرضت نفسها وأوجدت لهـا مواقعـاً فـي              

العمارة المعاصرة،وفي كل مكان على صعيد المعمار العالمي أو العربي أو المحلي،            

 المعاصـرة علـى حـساب       غير أن بعض البلدان العربية لم تدع معمارها يغرق في         

فسعت إلى االحتفاظ بالمكتنزات التراثيـة مـع        . التفريط بمميزاتها التراثية المعمارية   

: محاولتها للتوفيق بين التراث والمعاصرة، وهذا ما تجسد في الفن المعماري مثالً في            

  .اليمن أو بالد المغرب العربي قاطبة
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ل عام ومراحل تطورها، فهو     أما رؤيته نحو العمارة العراقية المعاصرة بشك      

واستمرت ١٩٢١زامنت تأسيس الحكم الوطني منذ سنة       : يقسمها على فترتين األولى   

حتى أواسط الخمسينات من القرن العشرين، وجرى التأكيد فيها على تأمين متطلبات            

الدولة من مباٍن ومنشآت كثيرة ومتنوعة اقتضتها طبيعة المرحلة، ونهضت بمعظمها           

ل، عالوة على بعض الممارسات البلدية، وبعد زيادة عائدات النفط بداية           دائرة األشغا 

: الخمسينات نشطت تلك الخدمات، وظهرت أحياء حديثة في بعـض المـدن ومنهـا             

المنصور في بغداد والزهور في الموصل، في حين يؤكد الجمعة بأن الفترة الثانيـة              

ت نتيجةً للتوسع العمرانـي     للعمارة المعاصرة في العراق، تبدأ في منتصف الخمسينا       

في العراق، بفعل نشاطات المصرف العقاري والجمعيات التعاونية، وقد أدى ذلك إلى            

تحسس المسؤولين بأن التوسع ال يمكن أن يكون عشوائياً دون إعداد تصاميم أساسية،             

وهكذا بدأ مجلس اإلعمار بطلب إعداد تلك التصاميم ابتداءاً من المدن الكبـرى فـي               

  )٢٤(. والموصل والبصرةبغداد

      وتعد المظاهر المعمارية من المعطيات الهامة في الحضارة اإلنسانية وتزخـر           

مدينة الموصل بأوابد آثرية من العهود العربية اإلسالمية، ويوضح الجمعة بأن بعض            

األوابد مازال شاخصاً منذ مئات السنين متحدياً عاديات الزمن، ومعبراً عن الهندسـة             

ارية خالل تلك العهود التي لبت النواحي الوظيفية والجمالية في حينها،والبعض           المعم

اآلخر أصابه االندثار فأصبح في عالم النسيان،وقد تضمنت تلك األوابد األثرية مبان            

ويعدد الجمعة  . الخدمية والدينية والعلمية والدفاعية   : متعددة األغراض والوظائف منها   

الجامع األموي، الجامع النـوري،     : صل في شرحها ومنها   العديد من تلك المباني ويفّ    

الجامع المجاهدي، جامع اإلمام محسن، جامع النبي يونس، جامع النبـي جـرجيس،             

كنيسة مار اشعيا، كنيسة شمعون الصفا، كنيسة مار توما، مرقد الشيخ فتحي، مـزار              

ة البـزازين   اإلمام يحيى بن القاسم وبيت امين بك الجليلي وخان الكمـرك وقيـساري            

  .)٢٥(وحمام العطارين وغيرها
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       وللمؤرخ احمد قاسم الجمعة جهوداً آثارية وعلمية هامة في إيـضاح وشـرح             

مدلوالت اآلثار والمباني المعمارية الشاخصة، فعن عمارة الجامع النوري، يذكر بأنه           

ظ بمعـالم   على الرغم من مرور الجامع بأدوار معمارية متعددة، إال أنه ال زال يحتف            

معمارية ذات قيمة أثرية كبيرة، بعضها يعود إلى عهد بناء الجامع األول والـبعض              

أعمدة مزدوجة رباعية األبـدان     : اآلخر يرجع إلى فترات سابقة وأخرى الحقة منها       

ذات تيجان مكعبة وذات زخارف كأسية وأوراق نخيلية، وهناك أعمدة أخرى تتميـز             

انها المؤلفة من أشكال متعددة شغلت بزخارف التوريق        بأبدانها الثمانية الضخمة وتيج   

العربية، وبخط الثلث المتضمنة آيات من القرآن الكريم، كما يوجد في مصلى الجامع             

محراب رخامي مجوف يعود ألكثر من دور معماري تميز بزخارف مورقة وكتابات            

ارية هـي   كوفية وأخرى بخط الثلث، ولعل أبرز ما يميز الجامع من عناصره المعم           

مئذنته المزينة بأفاريز آجرية من الزخارف الهندسية عالوة على ضخامتها وارتفاعها           

  .)٢٦(وميالنها واحتوائها على سلمين للصاعد والنازل

      ومن المعروف بأن الموصل امتازت بتصاميم وعناصر عمارية مميزة كانـت           

خدمية عبـر األجيـال،     نتيجة تراكمات حضارية لبت متطلبات اإلنسان السكنية و ال        

وكان لها تأثير كبير على ما يناظرها من التصاميم والعناصر المماثلة في بقاع العالم              

 ويـشدد علـى أن المعمـار        )٢٧(- الجمعـة  -االسالمي االخرى، كما يؤكد على ذلك     

الموصلي أكثر من استخدم مادتي الحالن و الرخام الموصلي، في تشكيل العناصـر             

تأطير فتحات المداخل والشبابيك والطاقات وتحلية المباني، ذلـك         المعمارية، السيما   

لكثرة تواجدهما في منطقة الموصل ومطاوعتهما للعمل وصالحيتهما للبنـاء إذا مـا             

أحسن استخدامهما ووضعهما في األماكن المناسبة، فالمعمار الموصلي أكثـر مـن            

ين تركـز اسـتعمال     استخدم حجر الحالن في األجزاء الخارجية من المباني، في ح         

الرخام الموصلي على األقسام الداخلية، ألن تأثر حجر الحـالن بـاألحوال الجويـة              
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المباشرة، وخاصة األمطار أقل نسبياً مما هو بالنسبة للرخام الموصلي على الـرغم             

  .)٢٨(من دخول عنصر الكالسيوم في تركيب كال المادتين

 الفنية المعمارية لم تقتصر على الحالن           كما يشير الجمعة إلى أن جمالية العناصر      

والرخام بل تجاوزهما إلى عناصر أخرى أضافت بهاءاً للفـن المعمـاري العراقـي              

عموماً، وهي الفسيفساء التي تعد من الفنون التـي زاولهـا العـرب فـي العـصر                 

-اإلسالمي، وقد ذاعت هذه الطريقة في شتى األقطار العربية اإلسالمية والفسيفـساء           

بأنه فن زخرفي تمثل في قطع صغيرة الحجم تصاغ ضمن قوالب  "-ذكر الجمعةكما ي

معينة قد تكون من الزجاج الملون ومن الصدف واآلجر والبلـور الملـون بـألوان               

، وإذا أردنا أن نتتبع الجذور التاريخية لصناعة الفسيفساء فإننـا نـستطيع أن              "مختلفة

 العراق وفي مدينة بابـل بالـذات،        نقول إن أصل فكرة استخدام الفسيفساء مصدرها      

حيث استخدم البابليون في تزيين جدران األبنية بأشكال من الطـابوق المـزجج ذات              

  .)٢٩(الرسوم المختلفة

       وال بد من اإلشارة هنا إلى أن التحف الخشبية التي وصـلتنا مـن العـصور                

فتحت ميادين واسـعة    العربية اإلسالمية تؤكد بأن الخشب كان من المواد الهامة التي           

–ويعبـر   . للتطور واالبتكار بالنسبة للفنون الفرعية وتعد أسانيد فنية وأثرية هامـة          

 عن أسفه لما آلت إليه تلك التحف من فقدان على مر العصور موضـحاً أن                -الجمعة

الخشب من المواد القابلة للتلف السريع بفعل الحرائق وعوامل الطبيعة كما سـاعدت             

 واالضطراب السياسي بفعل التخريب والسلب والحرائق، كما هو         على ذلك الحروب  

الحال بالنسبة للعراق الذي تعرض إلى هجمات المغول وكذلك سوريا التـي كانـت              

  .)٣٠(مسرحاً للحروب واالضطراب السياسي

       وللدكتور احمد قاسم الجمعة جهوداً كبيرةً في الكشف عن العديد من النفـائس             

لعراق وخارجه، ففي مدينة الموصل تمكن من الكشف عن نفـائس           الهامة في داخل ا   

الصحون المعدنية والتي تعود إلى العهد العثماني،وقد قدم دراسة ألربعـة صـحون             
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معدنية من صناعة الموصل من الناحية الفنية والمهنية،لم تتطرق إليها أقالم الباحثين            

لـدائري وقلـة عمـق أطرهـا        من قبل،والتعريف بهيئتها العامة التي تتميز بشكلها ا       

العريضة المحدبة من األعلى والتي سرعان ما تنحدر بصورة مشطوفة نحو األسـفل          

لتتصل بالقاعدة المنبسطة،وقد شغلت تلك األطر بالرسـوم والزخـارف والكتابـات            

المتنوعة كما جرى التطرق إلى مادتها األولية من النحاس األصفر وصناعتها التقنية            

وفي المجال الفني جرى التعريف بمظاهرهـا       . ن التأكل والتأكسد  وطرائق وقايتها م  

الفنية وتتبع أصولها في الفنون المحلية القديمة والفنون اإلسالمية لبيان مدى تطورها            

وتواصلها الحضاري،كما تم تحليل النصوص التذكارية وتحقيق بعض األسماء وبيان          

لتواريخ المدونة عليها التي دللـت      المدلوالت واأللقاب التي تضمنتها وإيضاح أهمية ا      

على وجود فترة من االزدهار الحضاري النسبي الذي شـمل الـصناعات المعدنيـة              

والمجاالت الحضارية األخرى بعد االنحسار الذي أصابها في أعقاب الغزو المغولي           

 من التعرف على تـواريخ بعـض        -الجمعة-هـ، كما تمكن    ٦٦٠للموصل في عام    

 عن طريق الدراسة المقارنة والتنويه بالصحون التي صنعت         الصحون غير المؤرخة  

 وربـط   )٣١(.من قبل صانع واحد، وكذلك الصحون التي آلت ألكثر من شخص واحد           

مؤرخنا أهمية تلك الصحون بالعمل المهاري والمهني للصانع الموصـلي وجماليـة            

ـ             ل، صناعته للصحون المدروسة وسبل وقايتها لتؤدي وظائفها علـى الوجـه األكم

وأوضح أهمية الناحية الفنية والتوثيقية ويتجلى ذلك برسـوم األسـماك والزخـارف             

النباتية والهندسية والكتابات التذكارية المنضدة على الـصحون،إذ حـاول الـصانع            

  .)٣٢(التوثيق بين استعمال الصحون ومنحها القيم الفنية الجمالية

زاً في كشفه لنفائس األواني المعدنية             وكان للدكتور احمد قاسم الجمعة دوراً بار      

فقدم دراسة عنها كاشفاً عن أهميتها فـدرس مـثالً، إحـدى            . في متحف جامعة عدن   

األواني التي اكتشفها وهو إناء معدني يمثل قدراً صغير الحجم في متحف قسم اآلثار              

بكلية اآلداب وُدرس ألول مرة من حيث الصناعة والعناصر الفنية والتعـرف علـى              
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ريخه وموطن صناعته وماهية استعماله، فاإلناء صنع بعملية الطرق التي اعتمدت           تا

في صناعة األواني المعدنية خالل العصور اإلسالمية،وشغل معظم سطحه الخارجي          

-الجمعة-باألشرطة الكتابية واالنطقة الزخرفية المنفذة بواسطة الحفر البارز وكشف          

نوعية الخط،وهيئات الحروف فالنصوص    عن مضمون النصوص الكتابية ودالالتها و     

واإلمـام  ) صلى اهللا عليه وسلم   (تضمنت نص الشهادة وعبارات التشفع بالرسول اهللا        

واختتمت النصوص بآية قرآنية، وقـد دللـت بعـض كلمـات            )رض اهللا عنه  (علي  

النصوص على الناحية الصوفية، واعتماد لغة أهل الحجاز التي كانـت سـائدة فـي               

كما اعتمد  .  تعمد الخطاط تغيير مواطن بعض الكلمات والحروف       -موضحاً–. حينها

الخطاط في تدوين النصوص خط الثلث، بيد أنه مزج بين عدة طرق فـي آن واحـد                 

ليتناسب ذلك مع المساحة المخصصة للكتابة، وينسحب ذلك علـى هيئـات بعـض              

ـ             دكتور الحروف التي اتخذت أكثر من هيئة كحرف الياء األخيرة المتصلة واختتم ال

على الرغم من دقة تنفيذ النـصوص بواسـطة         : "الجمعة استنتاجاته وتحليالته بقوله   

الحفر البارز، إلعطائها نوعاً من التجسيم الفني، إال أن الفنان لم ينتبه إلـى وضـع                

دالالت لبداية النصوص، ولم يكن موفقاً في تنفيذها الزخرفي، وعدم تناسبها أحيانـاً             

واردف دراسته لها برسومه الشخصية التـي تتـضمن         " امع المساحة المخصصة له   

  )٣٣(.هيئات تلك النفائس وعناصرها الفنية والسيما الكتابات والزخارف

كمـا  -       وللدكتور الجمعة إسهامات علمية وبحثية اخرى ألوابد خارج العـراق         

ومنها قيامه بدراسة العناصر المعمارية والفنيـة لقبـة الـصخرة والمـسجد             -أسلفنا

األقصى،ومن المعلوم بأن قبـة الـصخرة قـد بناهـا الخليفـة عبـد الملـك بـن                   

وأوضح مؤرخنا بأن القبة قوامهـا حـائط خـارجي مـثمن            )م٦٩١/هـ٧٢(مروان

األضالع،تليه دائرة وسطية من الدعائم واألعمدة التي تحيط بها،وإن تصميم القبة لم            

وإنما أصابه نوع من التصرف     يكن مشابها تماماً لتصاميم الكنائس المحلية واألجنبية        

والتجديد ليكون مالئماً للغرض الذي شيد البناء من أجله،إذ يدلل علـى أن العـرب               
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المسلمين انتقلوا في عهد مبكر من مبدأ االقتباس إلى مبدأ التحوير واالبتكـار الـذي               

  .)٣٤(حمل بطياته بذور الطراز اإلسالمي

يزات الفنية والعناصر المعمارية لكـال              وأوضح الجمعة في إطار تحليله للمم     

األثرين الهامين،قبة الصخرة والمسجد األقصى بأنهما يمثالن نمطاً جديداً في العمارة           

العربية اإلسالمية،استمد أصوله من األذواق العربية، ومن بعـض الطـرز الـسابقة             

 مرحلـة   لإلسالم، إال أن المعمار والفنان لم يقف عند حد االقتباس، بل جاوزه إلـى             

التحوير واالبتكار والتطور معتمداً على ذوقه، وخياله الخصب، أخذاً بنظر االعتبـار            

الدينية والمناخية والهندسية والجمالية، وكانت المحصلة لذلك ظهور بوادر         :النواحي  

طراز جديد هو الطراز العربي اإلسالمي الذي اتضحت شخصيته المستقلة المميـزة            

والمعاصـرة والالحقـة قبـل انقـضاء القـرن األول           عن جميع الطـرز الـسابقة       

  .)٣٥(السابع الميالدي/الهجري

   ما انفك مؤرخنا يؤكد على أن العمارة والفنون من المظاهر البـارزة للحـضارة              

العربية اإلسالمية،ألنها ال تقتصر على كونها تمثل عمارةً وفنوناً فحسب، وإنما تميط            

دينيـة وسياسـية وعـسكرية      : رية األخرى من  اللثام عن العديد من النواحي الحضا     

  .)٣٦(واقتصادية واجتماعية وفكرية وجمالية وما إلى ذلك

  :الخاتمة

االستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة يعد من االسـاتذة الـرواد فـي جامعـة                 

الموصل، الذي برع في تخصص التاريخ واالثار االسالمية، وكانـت لـه بـصمات              

المية وعلى نحو خاص من خالل اعمال التنقيب والعمل         واضحة في مجال االثار االس    

الميداني في بقايا االثار االسالمية في مدينة الموصل واعماله التخطيطيـة المترعـة             

بالجمال والدقة التي ناهزت االلفي تخطيط هندسي ورسم فني، فـضالً عـن مئـات               

رها العمارية  الصور الفوتوغرافية وعلى نحو خاص المساقط الهندسية للمباني وعناص        

 ومداخل ومحاريب وشبابيك وطاقات واعمدة وانطقـة زخرفيـة          )٣٧(والفنية من مآذن  
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 وغيرها مـن خـالل      )٣٨(واشرطة كتابية والواح تذكارية وشواهد القبور وصناديقها      

اكتشافاته لالوابد االثرية المتعددة، الى جانب اسهاماته العلمية في البحوث والمؤلفات           

  . بالندوات والمؤتمراتوالمشاركات العلمية

وإننا في جامعة الموصل على نحو خاص ومدينة الموصل عامة نفخر بما انجزه             

االستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة على الصعيد المعرفي، اذ نهل من علمـه جـيالً               

واسعاً من طلبة العلم في مدارس الموصل وجامعتها العريقة، فضال عن خدمته لمدينة   

 وتراثها بما انجزه من بحوث ودراسات ومشاركات علميـة فـي            الموصل وتاريخها 

  .متمنين له الصحة والسالمة والعطاء المتدفق خدمة للعلم واهله. مناسبات شتى

  :الهوامش
  ١ص)نسخته(احمد قاسم الجمعة،سيرته الذاتية والعلمية )١(

  ٢المصدر نفسه، ص )٢(

  ٣المصدر نفسه، ص )٣(

  ٤المصدر نفسه، ص )٤(

  ٤المصدر نفسه، ص )٥(

  ١بحوزته،ص)مخطوط( الجمعة،نظرتي للتاريخ،بحثاحمد قاسم )٦(

  ١المصدر نفسه،ص )٧(

  ٢المصدر نفسه،ص )٨(

احمد قاسم الجمعة،أهم التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بـين العـراق والمغـرب              )٩(

ــع،أيلول،جامعة    ــدد التاس ــالمي،مجلة آداب الرافدين،الع ــصر اإلس ــي الع ــي ف العرب

  ١٨٩،ص١٩٧٨الموصل،

  ١٨٩المصدر نفسه، ص )١٠(

  ١٨٩مصدر نفسه، صال )١١(

  ١٩٠المصدر نفسه، ص )١٢(

                 ١٩٠المصدر نفسه، ص )١٣(
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وهو ابو العباس األمير صاحب الديار      )م٨٨٢-٨٣٥/هـ٢٧٠-٢٢٠(احمد بن طولون     )١٤(

المصرية والشامية والثغور،بنى الجامع المنسوب إليه في القاهرة، كان أبوه مولى لنوح بـن              

اه نوح في جملة المماليك إلى المأمون، وولد له         وأهد) عامل بخارى وخرسان  (أسد الساماني   

احمد في سامراء فتفقه وتأدب وتقدم عند الخليفة المتوكل إلى أن ولي إمرة الثغـور وإمـرة                 

للتفاصيل أنظر، جمال الدين ابن ابي المحاسن يوسف        ) م٨٦٨/هـ٢٥٤(دمشق ثم مصر سنة     

  .١ص) ١٩٦٣القاهرة  (٣بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج

وهو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي       ) م٨٤١-٧٩٥/هـ٢٢٧-١٧٩(المعتصم باهللا    )١٥(

بن المنصور،أبو إسحاق من أعظم خلفاء بنـي العبـاس، بويـع لـه فـي الخالفـة سـنة                    

فسلك ما كان المأمون عليه وختم به عمره في امتحان الناس بخلق القرآن             ) م٨٣٣/هـ٢١٨(

قة في ذلك وقتل خلقاً من العلماء وضرب اإلمام احمد بن حنبل،للتفاصيل            وقاس الناس منه مش   

أنظر،جالل الدين بن أبي بكر السيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيـق، سـعيد محمـود عقيـل،                

  .٣٢٦ص) ٢٠٠٣بيروت،(

الخليفة العباسي أبـو الفـضل بـن        ) م٨٦١-٨٢١/هـ٢٤٧-٢٠٦(المتوكل على اهللا     )١٦(

بن هارون بن المهدي بن المنصور بويع له بالخالفة بعد وفاة           المعتصم باهللا محمد بن الرشيد      

كان جواداً محباً للعمران، من آثاره المتوكلية التي قتـل          ) م٨٤٦/هـ٢٣٢(أخيه الواثق سنة    

للتفاصيل عنه، أنظر أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغـدادي،           ) م٨٦١/هـ٢٤٧(فيها سنة   

  .١١٦-١٢٢ص ص ) ١٩٩٧بيروت، (٣، جتاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا

احمد قاسم الجمعة، التأثيرات المعمارية بين مصر والعراق خالل العصور اإلسـالمية            )١٧(

  .٨٥،ص١٩٨٩،جامعة الموصل،)٢٠(حتى العصر العثماني،مجلة آداب الرافدين،العدد 

  .٨٩-٨٥المصدر نفسه، ص )١٨(

  .٢الجمعة،نظرتي إلى التاريخ،ص )١٩(

 .انظر بعض تخطيطاته الملحقة )٢٠(

  ٢المصدر نفسه،ص )٢١(

  ١١/١٠/٢٠١٠مقابلتي معه بتاريخ  )٢٢(
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جامعـة  )٥(احمد قاسم الجمعة،العمارة المعاصرة،موسوعة الموصل الحضارية،المجلد        )٢٣(

  .٢٧٧،ص١٩٩٢الموصل،

  .٢٧٧المصدر نفسه،ص )٢٤(

للتفاصيل أنظر، احمد قاسم الجمعة في، عامر سليمان وآخرون،محافظة نينـوى بـين              )٢٥(

؛ احمـد قاسـم الجمعـة، المميـزات         ٨٦-٧٣ص  ص  )١٩٨٦الموصل،(الماضي والحاضر 

، جامعة الموصل، ص ص     )٦(والتصاميم التراثية في الموصل، مجلة آداب الرافدين، العدد         

٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٧.  

  .٧٥المصدر نفسه،ص )٢٦(

دراسـة  (اإلمام علـي فـي الموصـل        ) بنجة(احمد قاسم الجمعة، مدخل مزار كف        )٢٧(

  .٩٧، ص١٩٨٩) ١٩(، مجلة آداب الرافدين، العدد)وتحقيق

؛ احمد قاسم الجمعة، االثار الرخامية في الموصل مـن خـالل            ٩٨المصدر نفسه، ص   )٢٨(

، كلية االثار، جامعة القاهرة،     )غير منشورة (العهدين االتابكي وااليلخاني، اطروحة دكتوراه      

  .٢٣-٢٢، ص ص ١، مجلد ١٩٧٥

اإلسالمية احمد قاسم الجمعة في عبد العزيز حميد وآخرون، الفنون الزخرفية العربية             )٢٩(

  .٥٦ص) ١٩٨٢بغداد، (

  .٧المصدر نفسه، ص )٣٠(

احمد قاسم الجمعة، من نفائس الصحون المعدنية في الموصل خالل العصر العثماني،             )٣١(

  .١٦٧٤، ص٢٠٠٦، عدد خاص، )٤٤/٤(مجلة آداب الرافدين العدد 

  .١٦٨١المصدر نفسه، ص )٣٢(

) بحث بحوزته  (احمد قاسم الجمعة، من نفائس األواني المعدنية في متحف جامعة عدن           )٣٣(

  .١٠ص

احمد قاسم الجمعة، العناصر المعمارية والفنية لقبة الصخرة والمسجد األقصى، بحـث             )٣٤(

  .٥١، ص١٩٨٤مقدم إلى الندوة العالمية األولى لآلثار الفلسطينية، جامعة حلب،

  .٧٢المصدر نفسه،ص )٣٥(

 ذنون يونس الطائي.د.أ
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توفيق سلطان اليوزبكي واحمد قاسـم الجمعة،دراسـات فـي الحـضارة اإلسـالمية               )٣٦(

  .٣٥٩ص) ١٩٩٥وصل، الم(

، جامعة الموصل   )٣(احمد قاسم الجمعة، المآذن، موسوعة الموصل الحضارية، المجلد        )٣٧(

 .٣٠٢-٢٩٧، ص ص ١٩٩٨

احمد قاسم الجمعة، اآلثار الرخامية في الموصل خالل العهدين االتابكي وااليلخـاني،             )٣٨(

 .انظر المجلدين الثالث والرابع من اطروحة الدكتوراه
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  لحق بنماذج من تخطيطات االستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعةم
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