
(  قصر باب الذهب)قصر المنصور 

.الشكلمربع•

.التجميعيالرباعيالنمطوفقتشكل•

.وحدائقافنيةمنحوتهعمااالشاراتمنالداخلنحوالتوجهعلىيستدل•

.المركزيبالفضاءمحيطةافنيةعدةبوجودالخاصالىالعاممنالتدرج•

.الخليفةمجلسالىالمؤديةالمحورية•

.الفضائيالتوزيعفيالمركزية•

.(متجاورة)وواسطبالكوفةاألمارةدارفيرصدتالتيالعالقةنفسبالمسجدالقصرعالقة•

.والخاصالعلمبينرابطةفضائيةعقدشكلتالتيواألروقةاالواوين•

ىعلالمطلااليوانالىثممفتوحفناءالىيؤديمنهاكل،جهاتأربعمنمداخلاربعةعلىيحتوي•

.بالقبةالمعقودالخليفةمجلس

.الخصوصيةفيزيادةعلويبطابقالمجلسرفع•

.المعمدةباألروقةالمحاطةالداخليةالفضاءات•

.الهيكليللنظاموجودوال،الساندةوالدعاماتالحاملةالجدراننظام•

.العلويالخليفةمجلسالىتؤديالرخاممنساللم•



المسجد الجامع

.يقع في قلب المدينة المدورة ومالصقاً الى الضلع الجنوبي من القصر•

.مربع الشكل•

.تم بنائه باللبن والطين، وجعل األروقة اسطوانات من الخشب•

عمود80عدد األعمدة في المصلى •



قصر المنصور 

قصر باب )

(الذهب

المسجد الجامع

اد في مدينة بغد

المدورة



سور بغداد

. امر المنصور بنائهما حول مدينة بغدادعبارة عن سورين •

حربيا  تقل سمكها كلما توجهنا نحو االعلى لزيادة تدعيمها من ناحية واكسابها طابعا  صممت االسوار بحيث •

.حيث يصعب الحفر اسفلها واختراقها

.يجري فيه الماء من احد افرع نهر دجلةحول السور خندق مائي •

ن السور بعد الخندق يأتي السور الخارجي والذي يعرف بسور الفصيل والذي يكون اقل سمكا  وارتفاعا  م•

.والذي عرف باسم السور األعظمالثاني 

ات ذات البوابسميت على حساب المناطق والبلدان التي تؤدي اليها منها، وهذه بالسور اربعة ابواب متقابلة •

.مدخل منكسر ومحصنة بمصراعين من ابواب حديد

ات ذوالسور الداخلي اكبر حجما  واشد احكاما  ويحوي ابراج كبيرةذراعاً، 60كان بين السورين فاصل مقداره •

.طابع حربي لذلك سمي بالسور األعظم

.وكان بين السورين دهاليز تصل السور الخارجي بالداخليبنيت االسوار باللبن او اللبن واالجر •





مدينة سامراء

تمتدرعيةوالفالرئيسيةالطرقكانتفقد،هندسيةنظمعلىالمسلونالعربخططهاالتيالمدنثالثة•

وكلجة،منفرأوقائمةأوحادةزوايافيتقاطعأوتوازيفيذلككانسواءتماماً،مستقيمةخطوطفي

.للبناءاعدتالتياألراضيشكلانتظامأنتجذلك

.ضفتيهعلىكم10-5بينوبعرضدجلةنهرامتدادعلىكم30بطولسامراءمدينةعمرانامتد•

او(رأىمنسر)سميتالتيهـ221سنةفيالجديدةالمدينةبتخطيطالمعتصمالعباسيالخليفةاخذ•

.(سامراء)

.بغدادالعاصمةشمالكم(130)حوالي،دجلةنهرمناليسرىالضفةعلىتقع•

ياالراضمناعلىاالرضمنمستوىعلىبنيتوقدالجنوبالىالشمالمنمنحدرةارضعلتقع•

يفووضعهاالنهر،اغراقخطرمنللمدينةحمايةقدمالعاملوهذابغدادمدينةمنواعلىبهاالمحيطة



.مبنيةبمساحاتطوليةمستقرةعنهنتجمنبسطةارضعلىانشاءها•

ً كونهسامراءمنالغربيالجانب• بحتاصاالرجحعلىمميزةطبوغرافيةخصائصمتخذاً منخفضا

.سامراءإلقليمالغذاءتجهزخصبةكأراضيمستعملة

الغربيةةالضفعلىجسراً بنىدجلة،لنهرالشرقيةالضفةعلىالقصرحولواالسواقالجامعالمسجد•

قصرولكلبساتين،ذاتقصورهيئةعلىكانتمبانيهاوان.والجنائنوالبساتينالعماراتفيهاوأنشأ

.والساحاتالسباحةوبركالخاصةمجالسه

ً تاريخفيمرحلتينسامراءمدينةمرت• :أنشائها

oوالواثقالمعتصمبهاقامالتيالعمرانيةاالعمالعلىاشتملت:األولىالمرحلة.

oالمتوكليةوبناءالمتوكلاضافهاالتيالتوسعاتشملت:الثانيةالمرحلة.



.المعتصمزمنفياداريةألسباباسست،العباسيالعصرفينشأت•

.القصرعنالمسجدانفصالمرحلةتمثل•

.قصيرةفترةفيهاالحكمدام•

.المتوكلزمنفيبنيالملويةفجامعالمتوكل،وبناهاالمعتصمبناها•

بالغرمنيحدهاالنهروان،ونهردجلةنهرامتدادمعالشمالالىالجنوبمنامتدت،الشكلشريطية•

.بفرعيهالنهروانبموازاةالشرقيةالجهةومندجلة

العاليةةالمحوريمعالعاليةهندسيتهايميزهاماواهمالمعتصم،قصرعنالعامةالقصورفيهافصلت•

.المحاورهذهحولوالتناظر

.ذراع(200)بعرضالنهربموازاةاالعظمالشارعيمتد•

.(الخاقانيالجوسق)او(العامةدار)او(الخليفةدار)وسمي(المعتصمقصر)هوقصورهمأهم•

.((المنقور)بلكوراقصر)(الجعفريقصر)(المعشوقاوالعاشققصر)االخرىقصورهمومن•



مدينة سامراء والمتوكلية



التكوين المعماري للقصور في مدينة سامراء

تقبالاسفضاءاتاربعةتؤديحيث،المتقاطعالنظامذاتعرشقاعةعلىسامراءقصورمعظمتحتوي•

.التقاطعمركزوفيالوسطفيتقعالتيالعرشقاعةالى

ابالقباستخدامطريقعنالسقفالىالعموديةالجدرانمنتدرجوجوداالخرىالفضاءاتفييظهر•

.والحناياواألقبية

منيرالكثسقفتحيثالعموديالمستوىفيمنتظمةهندسيةبأشكالسامراءقصورفضاءاتتظهر•

ارفبزخمحفورةومنقوشةوتكون،البلوطخشبمنجسورعلىتستندمستويةسقوفالفضاءات

.فيهااألصفروالنحاسمساميرواستعمالتذهيبآثاروجودمعملونةناشئة

قاعدةالىضلعالمالشكلتنقلركنيةحناياالىتستندو،المركزيةالفضاءاتلتسقيفالقباباستعملت•

.األجرمنبأقبيةالمهمةالطوليةالفضاءاتوسقفتالمستديرة،القبةمسند

فينجدهحيثالسامرائيةالقصورفضاءاتفيواسعةبصورةاألربعةالمراكزذوالمدببالعقداستعمل•

حنايادعقوفيالصغيرةوالفتحاتاالبوابفتحاتمنالكثيرعقدوفياألروقةفيواالواوينواجهة

.وغيرهاالقصورجوامعفيالصالةمحاريب

.حناياالفيمتطوربشكلالمفصصالعقداستخدماذ،القصوربعضفيالمفصصالعقداستعمل•



التفاصيل المعمارية لقصور مدينة سامراء

.الشكلمربعةاألجرمنببالطاتالفناءاتووالغرفالقاعاتمعظمارضياتغطيت•

ترمارتفاعوعلىمنهااألسفلالجزءفيالجصيةالزخارفمنمستمرشريطعلىسامراءقصورجدرانمعظميحتوي•

عرفتمراحلعلىسامراءفيالجصيةالزخارفاستعمالتطورسامراء،فضاءاتمميزاتاحداهموأصبحعادة،واحد

:معينةبطرز

.الفصوصخماسيةالعنبورقةمنعناصرهتتكون:األولالطراز-

.النخليةالمراوحمنمختلفةواشكالمستديرةاوراقعلىتحتوي:الثانيالطراز-

.عليهاوءالضسقوطعندقويةضالالً تكونالبحيثالمشطوفاوالمائلالنحتبطريقةقليلحفرذات:الثالثالطراز-

.الطريقةبنفسمزخرفالجصيةالزخارفبدلرخاميةبالطاتمنافريزعلىالقاعاتاحتوت▪

دوتعدزخارفهابغنىتميزتالجصمنطبقةعلىالمائيةباأللوانوزخارفسومربالقصورجدرانمناجزاءزينت▪

.الوانها

الرئيسي،رالقصمحورعلىيقعالتيالعامةالفضاءاتومنهاالقصورمنمتعددةاماكنفيالمزججةالفسيفساءاستعملت▪



قودبعتنتهيومستطيلةمربعةاشكالذات(رازونات)غائرةحنايامنصفوفباستعمالسامراءقصورجدرانزينت▪

.مزخرفةجصيةبأشرطةمزينةحوافهاوبيضويةمخصصة

.باآلجرالمتمثلةاالنشائيةالمادةطبيعةعنتعبيرا  األكثرهيالجدران▪

عملةصالجمنالشكلجرسيةتيجانعلىعثركذلك،الشكلجرسيةتيجانذاترخاميةاعمدةعلىالقاعاتبعضاحتوت▪

.بالجصالمكسواألجرمنبدنها

تحاتفشكلعلىالجدرانمنالعليااألجزاءفيموجودةشبابيكوجودآثارعلىسامراءقصورمنعديدةاجزاءيحتوي▪

.والملونالنقيالزجاجبقطعوتملئمدببعقدذاتوأحيانالعقدمستويةصغيرة

الجيدبالخشبمعمولةالغرفأبوابكانتالمعالجةوطرقالقياسالمختلفةاألبوابمنكبيرعددعلىالقصوراحتوت▪

.المذهبالنحاسمنبمساميروالمزينةوالمذهبةالمنقوشةبالزخارفالغني





(الجوسق الخاقاني)قصر المعتصم 

(م836-ه221)عامفيتشييدهوكانالمعتصمعهدعلىللخالفةداراتخذ،واضخمهاوأعظمهاسامراءقصورأكبر•

.صغيرةبمدينةيكونمااشبهوهووالساحاتاألبنيةمنضخممجمععنعبارةوالقصر

تطلمرتفعةمنطقةعلىيقعوهو(م1250*800التقريبيةأبعاده)2ممليونمنتقربواسعةمساحةالقصريغطي•

.النهروبينالقصربينيفصلدجلةشرقيمفتوحواديعلى

سببهذاوالرعيةشؤونفيللنظرفيهيجلسالمعتصمالخليفةكان(العامةباب)يدعىمعقودثالثيمدخلللقصر•

يحتويكماالعرشقاعةالىالفضاءاتمنسلسلةوبعديقودالذيللقصرالرئيسالمحورالىالعامةبابيؤديتسميته،

للخليفةيةسكنومرافقالمتقاطعالتخطيطذاتالعرشوقاعةاالستقبالقاعاتمنهاوكثيرةمتعددةمرافقعلىالقصور

ً يحتويوكان،والفرسانللجندوثكناتالمال،وبيتالدولةلدواويناقساميضمكما،للحريموقسم سراديبىعلايضا

ةكبيروساحةالكبرى،الرحبةاكبرهاونافوراتبركعلىتحتويالتيوالحدائقالساحاتمنكبيرةومجموعة

.الصولجانولعبللفروسية

سببأنويعتقداعة،قكلفياألعمدةمنصفينعلىيحتويالمعتصمقصرفيالتقاطعتؤلفالتياالستقبالقاعاتبنيت•

.علويةاضاءةعلىالحصولمحاولةهوذلك



المحور المستقيم 

االتجاهي والمحاور 

الثانوية، تقاطعات 

ممرات الحركة مسقفة 

مة بقبة، يؤدي باب العا

الى المحور الرئيس 

عد ب)للقصر الذي يقود 

الى( سلسلة فضاءات

قاعة العرش ذات 

التخطيط المتقاطع 


