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 الجديدةرية والتاريخية اثاآلالبحهث  ضهء في پردێ(لتهن كهبري )آتطهر مدينة 

           

 ميروسالف ميمتذاك                                          نرمين عمي دمحم أمين 
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 0/5/0202تاريخ قبول اننشر:                     9/3/0202تاريخ تقديم انبحث نهمجهت: 

 :انمهخص

والتي كػبخي )پخدێ(،  لتػن آ مجيشة تصػر ا البحثبع ىحتتيري وتاريخي شامل، اثآبشاًء عمى بحث 
لتخض حتى القخن التافسع ، مغ أصميا اآلشػري السفسللنيخ الداب األ عمى يخة صغيخةجد  في تقع

تحميل صػر  عبخمييا الحرػل ع ا مغسكشت، مجسػعة بيانات غشية عمىالجرافسة  عتسجعذخ. ت
رية التذيكية في اثالحي أجختو البعثة اآلو  ،لمسػقعالسدح السيجاني  عغ فزلً  األقسار الرشاعية،

( بيغ "شبكة السجن في شسال شخق بلد الخافجيغ في العرػر الػفسصى"ق )مذخوع كخدفستان العخا
وملتذية  ،بالتعاون مع عمساء اآلثار مغ جامعة صلح الجيغ أربيلو  ،(ٕٗٔٓ–ٖٕٔٓ) عامي

الخفسػمات  فزل عغوالرػر اللػتػغخافية،  البمجانييغ التاريخيةار كخكػك. لقج مكشتشا مؤللات آث
ر التي الجدػ  والفسيسا ،بالتلريل سعالع السجيشةل تصػرالو  فيع األصػل ت، مغالعثسانية والسخصصا

 أفستصعشا ،وباالفستشاد إلى تحميل السعمػماتالجشػبية والذسالية لمشيخ.  ةكانت تخبط الجديخة بالزل
في وقت ما قبل  – ٜٛٔٔعام  في ايسجمى تع – يغالعثساني خيغتأريخ السخحمة األخيخة مغ الجد

 سعخوفةالػر القجيسة غيخ إلى جانب آثار الجد ،ضاىخة لمعيانا سال تدال بقاياىو  ،ٖٙٚٔعام 
شبكات في والفسيسا  ،وعميو نؤكج خزػع السجيشة لتحػل شامل في تخكيبيا الحزخي  .التاريخ

 (.م ٕٓ–ٙٔما بيغ القخنيغ ) ،شخقاتيا ومطيخىا السعساري العام
ً  ، خاقکخدفستان الع ، آثار افسلمية: الكممات المفتاحية عثسانية.جدػر  ، آلتػن کػبخ
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Archaeological and Historical Research 
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Abstract: 

Based on a thorough archaeological and historical research, this 

paper traces the development of Altyn Köprü (Pirdi), the city situated on 

the islet in the river of Little Zab, from its presumed Assyrian origin  until 

the 19th century. The study draws from a rich data set obtained from in-

depth analysis of historical satellite imagery and the archaeological field 

survey conduced by the Czech Archaeological Mission in Iraqi Kurdistan 

(project Medieval Urban Landscape in Northeastern Mesopotamia – 

Mulinem) between 2013 and 2014, in coperation with archaeologists 

from Salahaddin University Arbil and Inspectorate of Antiquities Kirkuk. 

Historical travel literature and photographs, as well as Ottoman drawings 

and plan documentation enabled us to trace in detail the origin and 

development of the townʼs landmarks – the bridges that once connected 

the islet with the south and north banks of the river. The last phase of the 

Ottoman bridges (demolished in 1918) can be dated, according to our 

analysis, sometime before 1736 and their remnants are still visible in the 

ground, together with traces of older bridges of unknown date. 

Furthermore, we argue that the town underwent a complete 

transformation of urban structure, street network, and architectural 

appearance between the 16th and 20th century. 

Keywords: Islamic Archaeology, Iraqi Kurdistan, Altyn Köprü, Ottoman 

Bridges. 
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 نخميغ عمي دمحم أميغ             في ضػء البحػث اآلثارية والتاريخية الججيجة لتػن كػبخي )پخدێ(آتصػر مجيشة 

 ميخوفسلف ميمتذاك                                                                                                     
 كارل نػفاجيظ                                                                                        

ٛٔ 

 

 انمقدمت:

في ىحا الدياق تجاىل السخاكد  بتاريخ حزاري عخيق. وال يسكغمشصقة بلد الخافجيغ  تسيدت
 كسا ال يشبغيوالتي ضيخت في العرخ الشحافسي والعرخ البخوندي السبكخ،  ،الحزارية السيسة

غ صغيخة م مداحةوالتي كانت متػاججة بكثافة عمى  ،السجن السمكية اآلشػرية أيزاً  أن نتجاىل
 ببلد آشػر.  األرض تعخف

نياية القخن الدابع قبل  حتى بعج انجثار مسمكة آشػر ،لع يأفل نجع تمظ السخاكد الحزاريةو 
تغيخات التي سالو  ،كيفية تصػرىا عغ اًل مشصكياً يخ التاريخ الصػيل لتمظ السجن تداؤ . كسا يثالسيلد

 .ة الػفسصىر اإلفسلميػ العر  والفسيسا في في الصػر األخيخ ما قبل الحجاثة، شخأت عمييا
دة سحجوتؤكج الشتائج األولية لبحثشا الحي يدتيجف السخاكد الحزارية اإلفسلمية في السشصقة ال

 إبان كبيخاً  السجن التي شيجت تصػراً  للخضية القائمة بػجػد شبكة مغ، صحة ادجمة والدابيغبأنيار 
دءًا كبيخًا مغ تمظ السجن يعج امتجادًا لمجحور ازدىار السجيشتيغ العبافسيتيغ بغجاد وفسامخاء. كسا أن ج

تسكشت مغ مػاجية العجيج مغ التغيخات الديافسية واالقترادية التي مخت بيا السشصقة و ، الدافسانية
شيجت  السيلدييغ الثامغ عذخيغ الدادس عذخ و القخن بيغما  ةعيج العثساني. إال أن السجحتى ال

كانت  خسذ عذخة مجيشة ليتبقى مشيا مجيشتان فقط مغ مجسػع السجنتجىػرًا كبيخًا لتمظ الذبكة مغ 
 ربيل ومشصقة دجمة الػفسصى.ة في العرخ اإلفسلمي في مشصقة أمعخوف

ربيل، أما الجرافسة وىي مجيشة أ ،السجيشتيغ الستبقيتيغلػاحجة مغ  (ٔ) إحجى درافساتشا وقج خررت
الجرافسة إلى تقجيع  وتيجف. (ێ پخد) لتػن كػبخي عمى مجيشة آ تخكد ف تزسشيا بحثشا ىحاالتي 

ي وعغ حخكة التصػر الح ،السجيشة شبػغخافيامعمػمات عغ  ممخز لسا وصمشا حتى اآلن مغ
 العثسانية الستأخخة. حتى العيػد ،مشح الحكبة اإلفسلمية الستػفسصة مخت بو

بيغ  سجيشةري لمالسدح اآلثا اليػم عبخالتي بيغ أيجيشا مغ السعمػمات  اً كبيخ  اً وقج افستقيشا جدء 
عمى تػثيق السباني التاريخية القائسة  (، والحي كشا نخكد فيو بذكل أفساسٕٗٔٓ–ٖٕٔٓعامي )
شبكة " حسل افسعيوالحي  ،الكخدي السذتخك-وذلظ في إشارالسذخوع البحثي التذيكي ،وبقاياىا

واعتسجت درافسة السجيشة عمى  .(ٕ) "في العرػر الػفسصى شسال شخق بلد الخافجيغ في سجنال
تحميل السرادر التاريخية، فزًل عغ تجويشات الخحالة في وصف السجيشة ما بيغ القخنيغ الدادس 

 .و صػر األقسار الرشاعية ،االفستعانة برػر فػتػغخافية قجيسة تعذخ والعذخيغ، كسا تس
 :المهقع جغرافية

ػن/بغجاد شيدل السستج مغ عمى الصخيق مػقعيا بحكع بأىسية كبيخة كػبخي آلتػن مجيشة  تستعت
تقع عمى السعبخ الػحيج في كانت /السػصل. كسا أنيا مخورًا بكخكػك وأربيل وصػاًل إلى نيشػى 
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فإن  ،(ٖ)بعس السرادرووفق  .(ٔ رػرةال) للفستخجام عمى نيخ الداب األفسلل ةحالسشصقة الرال
ىحا كان شيخزور.  نحػ ي مغ ذلظ الصخيق الخئيذ،كػبخ  آلتػن في  لخعاً تخخ كان مآثسة شخيق 

وقج اكتدبت بيغ الجديخة الذسالية وبلد فارس في ذلظ الػقت.  ميع شخيق مغ جدءاً  صخيقال
 ،السحكػرة انلابلزل مػقعيا عمى الصخق  ،السجيشة مكانة كبيخة مغ الرعب اليػم إدراك قجرىا

حمقة وإلى جانب أىسية السجيشة بػصليا  الصخيق الشيخي الحيػي الحي تسيدت بو.  عغفزلً 
لتحريل  كانت مخكداً  إذ ،كان ليا دور إداري في العرخ العثساني ،بيغ مجن تمظ السشصقة وصل

وكحلظ معبخًا حجوديًا نلذ االفسع،  تحسمالتي لمشاحية  باإلضافة إلى كػنيا مقخاً  ،الخفسػم الجسخكية
 .(ٗ) إمارتي فسػران وبابان الكخديتيغ في ضل

 ،( صػرة ) جحب اىتسام زوارىاعسل عمى مسا  ،ألفسللاوفسط نيخ الداب  السجيشة عمى جديخة وتقع
 مٗٚٛٔعام  وصليا ،(Josef Černik) ظخنِ يػفسف ْتذ السيشجس السعساري والخحالة حتى أن

كػبخي ما ىي إال آلتػن والجديخة التي تقع عمييا مجيشة . (٘) كثخ مجن التلل الكخدية تسيدًا"بأنيا "أ
الجديخة مغ داغ. كسا أن فخع الشيخ الحي يحج جبال أويشا ل مػاز  جدء معدول مغ تكتل صخخي 

 نتيجة تجخل أياد   ضيخ بأنو لونيخيًا شبيعيًا، بيشسا يػحي شكل اللخع الذخقي  شاءً انح يعج ،الغخب
وىػ  ،لملتخة العثسانية حلخ اللخع الذخقيخجع تاريخ الحي ي (ٙ) ويؤيج ىحا الخأي تػفيق وىبي بذخية.

ة في زمغ أقجم بكثيخ مسا يسكششا افستبعاد احتسال ضيػر الجديخ  ما نخاه تقجيخًا غيخ صحيح، فل
 افتخاض وجػد تلعغ  فزلً  ،(ٚ) بالسجيشة ذات الرمة تذيخ السرادر اآلشػرية ، إذيطغ وىبي

و لتحريشالبعس ىحا السخكد ربسا دفع و  إلى وجػد مخكد ىام بيا. ،(a :ٕذكل ال) وفسط الجديخة
 عغ اليابدة بحلخ ذلظ اللخع الذخقي مغ الشيخ.  عغ شخيق فرل تمظ القصعة مغ األرض

 
 :تدمية المدينةأصل 

الجدخ  عشىوي ،تخكي األصل (كػبخي  آلتػن فاالفسع ) ،"اً "جدخ  :مغ كمسة تعشي يذتق افسع السجيشة
 العخبي وىػ ما يذيخ إليو االفسع اً جدخ  :( يعشيپخدێ ) الحالي ليا الكخدي الحىبي، كسا أن االفسع

إال أنو  . (ٛ) )القشصخة( ،جاية القخن العذخيغحتى بعمييا  العخب يصمقو الدكانلمسجيشة والحي كان 
الى  سرادر التاريخية التي تعػدفال يحيمشا افسع السجيشة. بالزبطجدخ لى أي إ مغ غيخ الػاضح

نلتخض  في الحكيقةو  جدػر. ةعغ أي معيشة معمػمات ال تعصيشا ،عذخ دادسقبل القخن الما 
في  ػجػد جدخ. فقج تكػن أقجم إشارة بيغ أيجيشا لتدسية السػقع مجخد عمى أفساس وجػد جدخ

ىػ ما ُذِكخ في كتاب فسيخ الذخريات السديحية الحي يخجع إلى القخن الثامغ  ،كػبخي  آلتػن 
 )في كلالثالث عذخ السيلدي  ابغ اللػشي في القخن أورده  ذكخ بيشسا ثاني أقجم. (ٜ)السيلدي 

فمع يطيخ قبل  "كػبخي  آلتػن التخكي لمسجيشة " االفسعأما  .(ٓٔ)القشصخة(  ت تدسيةمسالسرجريغ افستع



 نخميغ عمي دمحم أميغ             في ضػء البحػث اآلثارية والتاريخية الججيجة لتػن كػبخي )پخدێ(آتصػر مجيشة 

 ميخوفسلف ميمتذاك                                                                                                     
 كارل نػفاجيظ                                                                                        

ٖٛ 

 

 ھ ٜٚٚحجاث عام تشاولو أل كان حافع أبخو في ومسابع عذخ، ويبجو أن أول مغ افستعالقخن الخ 
مشح ذلظ الحيغ ضيخ ىحا . (ٔٔ) "خي پكػ  آلتػن بسػقع "عغ نيخ يسخ  ( متحجثاً م ٖٛٚٔ–ٖٚٚٔ)

في  خوك"پ"الصػن كػ  مختملة متذابية مثل حسل أشكاالً كان يو  ،يجةعج نرػص تاريخية االفسع في
كتاب مشتخب التػاريخ لسعيغ  بخوك" في"الصػن كأو  ،(ٕٔ) كتاب ضلخنامو لذخف الجيغ عمي يددي

 .(ٗٔ)في العرخ العثساني ت مسفستعا ،ىحه التدسية مثل كسا أن. (ٖٔ) الجيغ نصشدي 

 

 الجدهر: تاريخها وعمارتها
فإن  ،أدناهفي الخاجع إلى القخن الدادس عذخ والحي فسشتشاولو سرجر االيقػنػغخافي بافستثشاء ال

كانػا يذيخون  فقج بيا مشح القخن الثامغ عذخ.  مخوا رحالةة، برػرة دقيق لسجيشةمغ  وصف ا أول
 فيو  .الجديخة باليابدة ن يخبصانأو جدخا جدخ ، والفسيسالسجيشةا أىع معالع في كتاباتيع إلى

 ، مغ قبلخيق الكياس والترػيخعغ ش يغخ الجد كلق يتػثتع ع عذخ والعذخيغ التافس يغالقخن
 مجوأرندت ىختدل (Gertrude Bell) وجيختخود بيل (Eugene Flandin) لنجنأوجغ ف

(Ernst Herzfeld) (ٔ٘) قام الجير العثساني السشدحب بتجميخ كل ٜٛٔٔ. وفي صيف 
شيسا، وىسا قائسان حتى اليػم. وكان الجدخ الذخقي ع الً غ بجليتع بشاء جدخيغ حجيجيي ،الجدخيغ

(. ٖ رػرةالاىتسام الباحثيغ )، محط والصخيق السشحشي أو جدخ كخكػك ذو التقػس السختلع
حكع  حتى ،يتخاوح التأريخ بيغ العرخ الييميشدتي إذتاريخ بشاء الجدخيغ،  اآلراء عغ وتبايشت

في  و تع بشاء الجدخيغيعتقج أرندت ىختدلمج أن بيشسا (،ٓٗٙٔ–ٕٔٙٔالدمصان مخاد الخابع )
 .القخن التافسع السيلدي

لجدخيغ اجعائع عائع التي تع وصميا بذكل محكع بفسػى أجداء مغ الج تبق مغ الجدخيغلع ت
غ في مػضع كانا قائسي أن الجدخيغ عمى وىػ يجل ،حجيجييغ القائسيغ في الػقت الحاضخال

عجم دقة ( a:ٔ ذكلال) الجدخ الذخقي لجعائعفساتشا الحجيثة . وقج أثبتت قياغالجدخيغ الحاليي
فبيشسا ال تعكذ خخيصة  .متيغ رفسسيسا أوجغ فلنجن وأرندت ىختدلمجلوا الخخيصتيغ الخاصتيغ بو
لع  إذ، غيخ دقيقةرندت ىختدلمج قيافسات أالػضع الحالي، فإن  ٔٗٛٔأوجغ فلنجن مغ فسشة 

بسقجار   ،السشرة إلى شخيق الجدخ ذاتوالعبػر مغ عشج نقصة  يلحع أن الجدخ يدداد ضيقاً 
 كسا ذكخ ىختدلمج. أمتار ٜوليذ  أمتار ٚ.٘بمغ  فعخض الجعامة الغخبية الستبكية. الشرف تقخيباً 

مع ف (b:ٔذكلال) الغخبي أما الجدخ وىكحا فإن شكل الجعامة كان باألحخى مخبعًا ال مدتصيًل.
وجدء مغ مشرة عخيزة مغ  ،الجدخ ثلث دعائع مغ ما تبقىو  بيحا القجر مغ التػثيق. يحع

 جية الجديخة.
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مغ عسمشا السيجاني الحطشا ان الجدخيغ وعمى الخغع مغ اختلف ترسيسيسا فقج تذابيا  عبخو 
واألبعاد )عخض شخيقي الجدخيغ مثًل(. كسا  ا يتعمق ببعس التلاصيل الذكميةالشاحية التقشية وفيس

الجدخيغ تع بشاؤىا مغ جلميج  كلفأفسافسات . لبشاء كانت واحجةأن السػاد التي افستخجمت في ا
 ،كبيخة وملط جيخي. وكحلظ فإن فسصح األجداء الدلمى مغ الجعائع والتي كانت معخضة لمساء

. أما األجداء األخخى مغ الجدخيغ، بكتل جيخية مقصعة بعشاية ، بشيتأحخف األقػاس فزل عغ
مغ شػب أخزخ مائل لمرلخة في لػنو، قيافسات كل قصعة  غيخ السعخضة لمسياه، فقج تع بشاؤىا

كانا نتيجة عسل عساري تع في مخحمة  فسع(. وعميو نجدم بان الجدخيغ ٖٓ x ٖٓ x ٛمشو )
 واحجة.
في كتابات كل مغ  عغ شخيق معمػمات وردت الػقػف عمى تأريخ دقيق لتذييج الجدخيغ ويسكغ

والتي تعػد لمخبع  (،Carsten Niebuhr) وكارفستيغ نيبػر (Edward Ives) إدوارد إيػس
مى مقخبة مغ ن وجػد بقايا لمجدخ القجيع عالث مغ القخن الثامغ عذخ. فقج ذكخ ىحان الكاتباالث

ائسيغ. ويخى إيػس ق نكان قػفسان لمجدخ القجيع ال يداال ٛ٘ٚٔفلي عام  الجدخ الذخقي الججيج.
فقج تع تذييجه ، أما الجدخ الججيج السجيشة مغ أىل السديحييغ القجاماء جيع مغ بشاءالق أن الجدخ

. ثع أضاف نيبػر إلى تمظ (ٙٔ) الحي ال يحكخ إيػس افسسو لؤلفسف "الباشا البغجادي"عمى نلقة 
 انيار قبل بزع كان قج السعمػمة شيادة الدكان السحمييغ الحيغ أكجوا لو أن الجدخ القجيع الحي

يدتصيع  ضاف أن السجيشة لع تجج َبّشاءً وأ الججيج. عميو الجدخ كان االرتلاع الحيفسشػات، لع يكغ ب
أفادنا قج ػن نيبػر يك . بيحه السعمػمات،(ٚٔ) القجيع الحي كان عميو ونلد باالنخلاض بشاء الجدخ

 ٛٔ حػظ لتقػفسو البالغالسم مغ خرائز الجدخ الججيج والتي تكسغ في االرتلاع بخاصية ميسة
 ،في شخيق الجدخ شجيج انحجار فيىحا االرتلاع الكبيخ  مج. وقج تدببىختدلما ذكخه  وفق ،اً خ مت

قميج محتسمة، كسا أنو لع يكغ رغبة في تزانات في وىػ ما لع يكغ أبجًا محاولة لتجشيب الجدخ أية
وفي . ، كسا كان يعتقج ىختدلمجعمى البشاء الججيجالجسال أو إضلاء عشرخ شخاز معساري معيغ 

افية وفسط الشيخ عجم إمكانية بشاء دعائع إضربسا و جة شػلو، الحكيقة كان فسبب ارتلاع الجدخ نتي
 الجدخالَبّشاء التخفيف مغ ثقل أراد ف قرخ وانخلاض مشرات العبػر عمى الجانبيغ.  فزًل عغ

نرف في األصل الجدخ ) شخيقجانبي  ى انخلاض شجيج لمججران عمىما أدى إل قجر اإلمكان،
 .(ٛٔ)ساشية عشج عبػره ػط الخيل والتدبب في فسقمسا  ، متخ فقط(

 – أو عمى األقل الجدخ الذخقي – فإنو مغ الػاضح أن الجدخيغ لذيادات الدابق ذكخىاووفق ا
–ٗٓٚٔحكع السسمػك البغجادي حدغ باشا ) بقميل، ربسا في مجة ٛ٘ٚٔل عام تع بشاؤىسا قب

ومغ . (ٜٔ) مرادره ذكخ ( دون Stephen Longrigg) وىػ ما يؤكجه فستيليغ لػنكخيظ ،(ٖٕٚٔ
 .أقجم مشو بالقخب مغ الجدخ الذخقي  جدخ آخخ نو كانأ السؤكج
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مغ  باتجاه مجخى مياه الشيخ. فقج تبقتجشػبًا  العثػر عمى بقايا الجدػر القجيسة فعلً وقج تع 
مػجػدة بشاء مغ الجدخ الحالي، بقايا  اً متخ  ٘ٛ–ٓٙوعمى بعج  فػق اللخع الغخبي لمشيخالجدخ 

مغ تع تثبيتيا ببعزيا بافستخجام ملط مرشػع جلميج  ه البقايا مبشية مغالشيخ. وىحعمى ضلتي 
وكحلظ فقجت الدصح األصمي ليا،  مظ البقايا كل تلاصيل شكميا،الجيخ السحخوق. وقج فقجت ت

وعخضيا  اً متخ  ٖ٘البقايا السػجػدة عمى الزلة الغخبية يبمغ شػليا تحتل مداحة وافسعة. و  وىي
. يةاألقسار الرشاع صػر يتو فيالحي يسكغ رؤ و  ،الجدء السغسػر بالسياهبسا في ذلظ  اً متخ  ٘.ٚٔ

وارتلاعو  اً متخ  ٖٙوعخضو  اً متخ  ٕٚما تبقى مغ الجدخ القجيع عمى الزلة الذخقية فيبمغ شػلو و 
 (.ٗ رػرةالأمتار ) ٖ

مغ الجية  اً متخ  ٜٕٓ، فعمى بعج نآخخا ناجدخ  كان عميو أما اللخع الذخقي لمشيخ فيبجو أنو
 ،صػر األقسار الرشاعيةخ طيِ تُ  األفسلللخع الذخقي لشيخ الداب مغ بجاية ال الغخبية لجشػبيةا

 (. ويجععٕذكل ال) اً متخ  xٕٔٙٓتبمغ أبعادىا  ملمح دعامة وفسط الشيخ، ،وصػر جػية قجيسة
مجخى الشيخ، وال يدتبعج  بيت مذيج عمى حافة ، وجػدالخأي القائل بػجػد جدخ في ىحا السكان

قج اتخح مغ بقايا الجدخ جدءًا مغ أفسافسات البشاء الخاصة بو. أما السكان الثاني  ػن البيتأن يك
 ، إذالحي ربسا شيج جدخًا آخخًا عمى اللخع الذخقي لمشيخ فيػ مػجػد بالقخب مغ الجدخ الحالي

 لشيخمجخى اجاخل مستجة مغ الزلة الذخقية ل ،مغ الجلميج والكتل الجيخيةيسكششا رؤية بقايا بشاء 
عمى الجانب  ونلدوفي السكان  بقايا دعامة أو مشرة عبػر. ر. ربسا ىيامتأ ٕ.٘بعخض 

 ٚ.ٚاألفساس يبمغ عخض  ،السائية التعخيةستأثخة بالجة مغ دعامات الجدخ لػاح اً اآلخخ، نجج أفسافس
 ر.امتأ ٙ.ٖوشػلو أمتار 

 ج أنيا أقجم مغ الجدخيغنو مغ السؤكإال أ ،ومغ غيخ السسكغ أن نحجد تاريخ إنذاء تمظ الجدػر
 القخن الثامغ عذخ.  ابان في العيج العثساني يجامحيغ شُ ال
 

 :المدينة التاريخية طبهغرافية

كػبخي، ىػ السشطخ  آلتػن مجيشة  تصػرومغ أىع السرادر التي يسكغ االفستشاد عمييا عشج تػثيق 
امل يرػر زحف كجدء مغ ألبػم ك (ٕٓ) ٖٗ٘ٔعام  الحي رفسسو ليا نرػح الدلحي مصخقجي

ئة مشطخ مخفسػم االدمصان العثساني فسميسان األول ضج الرلػييغ. ويحتػي األلبػم أكثخ مغ م
كػبخي أحج أفزل  آلتػن . ويعج السشطخ الحي يرػر مجيشة (ٕٔ)ػلية وعخاقية وفارفسية اضجن أنلس

حا دليل عمى أن وى ،مغ أعمى جيشة مغ الجشػبالس السشطخ يرػر(. ٘ رػرةالاأللبػم )صػر 
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وفسط  خاصةبعجيجة و  شبػغخافيةويطيخ الخفسع تلاصيل عمى خخيصة ليا.  افستشج في رفسسو الخفسام
السجيشة الرغيخ السحرغ والػاقع في الجدء الذسالي مغ الجديخة، والحي كان مغ السسكغ الػصػل 

نقصة التقاء اتجاه الجشػب حيث نت ىشاك بػابة ثالثة باإليو عغ شخيق جدخيغ وبػابتيغ. كسا ك
ود دُ ف. أما فسػر السجيشة بعس الػثائق فسػق ومخفسىوفق  السكان الحي كان بو وىي، فخعي الشيخ

 ةلسجيشة مرػر الخغع مغ أن السباني داخل امغ بعزيا. وعمى  بأبخاج تقع عمى مدافات متداوية
دار  غ، أوليسا بشاء كبيخ، ربسا يسثلأن الخفسع يػثق وجػد معمسيغ أفسافسيكل مبدط، إال بذ

يتػفسط  يشة، أما السعمع الثاني فيػ جامعالسج بخاج مػجػد في الجدء الذسالي لسخكدأ ذو اإلمارة،
 .السخكد

. عمى نيخ الداب األفسللنقصة العبػر  تحسي ،محرشة ة أنيا كانتيثبت الخفسع السحكػر لمسجيش
ذلظ عشج عمى التحريغ الجيج لمسجيشة، و  (Leonhart Rauwolf) كسا أكج ليػنيارت راوولف

 .عغ ذلظ التحريغة معمػمات مؤكجة فخ أيا. ومشح ذلظ الػقت لع تتػ (ٕٕ) ٘ٚ٘ٔعام فييا مخوره 
الدسة عمى أن  ،الثامغ عذخ مشترف القخن  بالسجيشة مشح وقج اتلقت آراء الخحالة الحيغ مخوا

الصػب ات ا بشايغمب عميي، تكانت ذات شابع ريلي، ال بل انيا شةمسجيشة تسيدت بالبدال يةعسار ال
 ة بيغالسج ىكحا يبجو أنقخية. و كػبخي ك آلتػن إلى وصف مجيشة  البعس بالذسذ، فحىب السجلف

تغيخات شجيجة شالت شيجت الشرف الثاني لمقخن الدادس عذخ ومشترف القخن الثامغ عذخ 
ػثقة في القخن الدادس ثخ ذلظ كل البشايات السعمى إ اختلت، فعساريةوفسستيا ال ،تخصيط السجيشة

 غ.الجدخيو  اتياتحريشو  دار اإلمارةو  الجامعك ،عذخ
شارع ججيج يستج مغ الذخق لمغخب ويخبط الجدخيغ  صل في السجيشة العثسانيةكان محػر الػ 

 (بازاراً ، فسػقًا )الخحالة بيحا الذارع في القخن التافسع عذخ بعس (. شاىجٕذكل الالججيجيغ )
حاكع( لمسجيخ )ال مقخاً  نرف ميجم. كسا شاىجوا اً انخ، و لثكشات الحامية العثسانية ومجخلً ىى اومق

ظ ىػ خنِ ْتذ يػفسف. و (ٖٕ)لمسجيشة  الذسالي مغ الذارع الخئيذيقع عمى الجانب ، يصل عمى الشيخ
بيػت التي تدشى القجم أل .  وتعػد األجداء األصمية(ٕٗ)أول مغ وثق وجػد مدجج صغيخ بالسجيشة 

عثساني الستأخخ، أي تقخيبا نياية القخن التافسع عذخ والعقػد لشا زيارتيا في السجيشة إلى العرخ ال
التي تدتحق و  ،يبجو أن العجيج مغ السباني األصمية مغ تمظ الحكبة ولى مغ القخن العذخيغ.األ

 .والذخقي لسخكد السجيشةالذسالي  خاصة في السحيطبو  ،الجرافسة السدتقمة، قج حلطت

 ةسحيصال السشصقةفي  عجيجة ، تلاًل واشلالً ٗٚٛٔم زيارتو لمسجيشة عا ظ فيخنِ يػفسف ْتذ الحع
نيا بقايا مجيشة قجيسة وكأ تبجو الذسالية لمسجيشة، في الزاحية –وصلو حدب  –الػاقع ن الخاب

–ٜٙٙٔفي األعػام مغ ليحه السشصقة خػذة السأ األقسار الرشاعية . ويطيخ في صػر(ٕ٘)مشجثخة 
 ٓٓ٘بحج أقرى وشػل  اً متخ  ٕٖٓخض خق بعشسال ش مستج باتجاه مغ األرض شخيط ٜٓٚٔ



 نخميغ عمي دمحم أميغ             في ضػء البحػث اآلثارية والتاريخية الججيجة لتػن كػبخي )پخدێ(آتصػر مجيشة 

 ميخوفسلف ميمتذاك                                                                                                     
 كارل نػفاجيظ                                                                                        

ٛٚ 

 

: ٕذكل الفاتحة المػن بحجود واضحة ) ضلالً  فيو نخى  ،(اً ىكتار  ٕٔ مايقارب مغ مداحتو)متخ
تغصي السجافغ  ، بيشسا"قايا باشي"قة حي يحسل افسع يج فػق الجدء الجشػبي ليحه السشص(. وقج شُ ٗ

السحيصة  ةيالدراع الديػل قع أعمى بقميل مغتالتي كميا، و  مداحة السجافغو الجدء الذسالي مشيا. 
أن تكػن  سكغوالتي ال ي ،السشخلزة التللبسجسػعة كبيخة مغ  بيا، مغصاة عمى جانبيا الغخبي

كسية كبيخة مغ الصػب  ،عسميات حلخ السقابخ غ شخيق أعسال الجفغ. وقج أضيختضيخت عقج 
يغ ة بيغ القخنأو الستأخخة )السجالػفسصى  لمعرػروالقميل مغ الكدخ اللخارية التي تعػد  ،السحخوق 

سجيشة خارج حجود الجديخة في تػفسع ال (. وىحا يجعع فخضيةيغالسيلديالثامغ عذخ الثالث عذخ و 
  رية.اثإلى حلخيات آ ة السحكػرة، وإن كان الجدم بحلظ يحتاجالسج

 

  :في سياق تطهر المدينة نتائج المدح والبحثاستنتاجات: 
ى أن السجيشة التي كانت تقع عمى معبخ نيخ الداب األفسلل الػحيج والآلمغ، نخمز مسا تقجم إل

 أىسيتيا إال أن ية اآلشػرية الحجيثة،عمى قجر مغ األىسية مشح عرخ االمبخاشػر  تكان ربسا
 يغقخنبيغ ال ماكػبخي كسجيشة  آلتػن يسكششا تحجيج بجايات و . السبكخ العرخ اإلفسلمي ازدادت في

الخابع عذخ إشارة إلى وجػد تؤكج عمى أىسية السجيشة في القخن  .بحج أقرى ذخالثامغ والخابع ع
ولكغ  صػعًا لمجلئخييغتأنو كان حاكسًا جلئخيًا أو حاكسًا مافتخاض يسكغ . (ٕٙ)حاكع فييا مقخ لم

  السرادر التاريخية األخخى. درافسة شخيق غع ىحا االفتخاض يحتاج إلى إثبات
أول ترػر واضح عغ تخصيط السجيشة،  السحكػر آنلاحي مصخقجي ويقجم لشا رفسع نرػح الدل

ثلثة جدػر مغ  وجػد ري الحي أكجاثالسدح اآل عبخثبت قخبو مغ الػاقع حي وىػ التخصيط ال
إلى الجشػب مغ الجدخيغ السػثقيغ في القخن الثامغ عذخ وكحلظ  كانت تقع ،العرػر الػفسصى

مبان  السجيشة بصابعيا جيج التحريغ وما تسيدت بو مغ الجدخيغ الحالييغ. ومغ السحتسل أن تمظ 
 .العثسانيالعرخ قبل  ضخسة، تع بشاؤىا

وكانت السجيشة تتستع بخعاية خاصة في القخن الدادس عذخ وربسا الدابع عذخ أيزا، وذلظ في 
 تحريغ والعشاية بالسجن االفستخاتيجية لمجولة العثسانيةالإشار مشطػمة 

ربسا . كسا أن السجيشة (ٕٚ)
تجاوز حجود الجديخة مغ جية  والستأخخة، تػفسعاً  ت في الحقبتيغ اإلفسلميتيغ الستػفسصةشيج

مغ غيخ السدتبعج رقعة وافسعة مغ األرض. و  ، لتحتلذسالية الغخبية لشيخ الداب األفسللالزلة ال
سصخقجي ل سحكػرالخفسع ال خجحو عجم احتػاءوىحا ما يأن تكػن الجديخة قج افسُتخجمت كقمعة، 

 .الشاس عامةل ، عمى مبان  فسكشيةباألفسػاررػر الشصاق السحرغ الحي يو 
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كسا أن كل  ،الػفسصىر في العرػ  السجيشة تخصيط يصابقأي شيء  كػبخي  آلتػن  في ولع يتبق
لتغييخ تام في  السجيشة تعخضت فالسباني وشكل .انجثخت لحلظ الدمغ التي تعػدرية اثاآلسعالع ال

قبل بشاء الجدخيغ الججيجيغ  الحي ُيدتبعج أن يكػن قج حجث وىػ األمخ ،نية الستأخخةالحكبة العثسا
الجدخيغ عمى تغييخ مػقعي  امغ عذخ عمى أقل تقجيخ. وانعكذفي الشرف األول مغ القخن الث

فييا  ى شبكة الذػارع الجانبية لع يتبقحتو لمذسال.  وتحػلب ،لسخكد السجيشة اتجاه الذارع الخئيذ
 في مخكد السجيشة يعػد لملتخات التي فسبقت ىحا التغيخ. ولع يتبق أي شارعأي أثخ لمتخصيط الحي 

إلى  ، بيشسا يسكششاجدخيغالبيغ  يخبط خط وصل افتخاضي فسصى والالعرػر الػ  جدػرإلى  مؤد  
فيا في المحيغ اختمغ اليابدة و  الجدخيغ القجيسيغ اآلن رؤية بقايا آثار الصخيقيغ السؤدييغ إلى

 (.d:ٕذكل الالغخبية والجشػبية الذخقية )ضاحيتي السجيشة الذسالية  وذلظ في القخن الثامغ عذخ،
إلى كػنيا مشصقة  ،كػبخي  آلتػن التي وصمتشا مغ القخن التافسع عذخ عغ مجيشة  تذيخ السعمػمات

 لتػن الصابع الخيلي آل . كسا أكجت تمظ االسعمػماتبافستثشاء الجدخيغتلتقخ إلى معالع العسارة، 
مجولة ل ستصخفةية في األقاليع الىحا بالتأكيج إلى التجىػر الحي أصاب اإلدارة السخكد  كػبخي. يخجع

 لجرجة أن ،ضعف نلػذ السخكدية العثسانية ،القخنيغ الدابع عذخ والثامغ عذخ العثسانية. وفي
، الرلػية، تلتت إلى عجة إمارات كخدية شبو مدتقمة شػل الحجود مع الجولةعمى السستج  الذخيط

ىا لمجولة ، كسا أن والء. وكانت مداحة تمظ اإلمارات في تغيخ مدتسخأردالن وبابان وفسػران مثل
عجم افستقخار فتخة   بجأتالثاني مغ القخن الثامغ عذخ  مشح الشرفو  العثسانية كان متغيخًا أيزًا. 

كبيخ  انحدارو  ما تدبب في فقخ السجيشة ،بيشيا الرخاعات تتدايجف ،في اإلمارات الكخدية فسيافسي
بالتخاجع الجيسػغخافي الذجيج الحي شيجتو السجيشة في عذخيشات التجىػر  ذلظارتبط و . في عسارتيا

لعجيج مغ التقجيخات التي بالسشصقة. وبسقارنة ا نتيجة الصاعػن الحي حل وذلظ ،عذخالقخن التافسع 
 %.  ٓٛار بسقج كػبخي ربسا انخلس آلتػن عجد فسكان  أنالتػصل إلى  عػد لتمظ اللتخة، أمكغت

أو  دكشيةالبيػت الفسػاء تعمق األمخ ب ،وشيجت نياية القخن التافسع عذخ إعادة إحياء البشاء
 عامة. السشذآت الب
لمتحػالت الدخيعة والجحرية في األدوار االقترادية واإلدارية  اً ىام كػبخي مثاالً  آلتػن بيحا تكػن و 

 .ن خلل  العرخ العثسانيد الخافجيغ وكخدفستالمسجن الػاقعة عمى الحجود بيغ بل
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بً اىغر - bاىشرقً ٍِ ّاحٍت مرمىك،  - aٍخطظ ىيجسرٌِ اىؼثَاٍٍِّ ) (2انشكم )

ماره ّىفاجٍل وهٍٍْل شفاخا.ٍِ ّاحٍت أربٍو(. رسٌ   
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حذود تقرٌبٍت ىيَرمس  – aمىبري:  آىتىُطىبىغرافٍت ىَذٌْت خارطت  (0انشكم )

 – dاىجسىر اىَْذثرة،  – cٍساحت اىَذٌْت اىَؼرضت ىيغرق،  – bاىتارٌخً ىيَذٌْت، 

َىقغ اىَحتَو ىيتو، اى – 1خظ سٍر افتراضً ىيطرق اىَستخذٍت ىيجسىر اىَْذثرة، 

اىَىقغ اىَحتَو ىيَذٌْت  – 4ٍرقذ اىسيطاُ أوزبل،  – 3اىجاٍغ اىحاىً،  – 2

 اىَْذثرة ٍِ اىفترة اإلسالٍٍت اىَتىسطت. رسٌ ماره ّىفاجٍل.
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ر اىفرع اىشرقً ىْهر مىبري، ٍْظر ػب آىتىُاىَرمس اىتارٌخً ىَذٌْت  (2) انصورة

ٌَنِ رؤٌت بقاٌا دػاٍت اىجسر اىَْذثر. تصىٌر  . فً األٍاً ػيى اىٍٍَِاىساب األسفو

.2113زدٌٍْل خىدارٌل،   

 

 

صىرة حذٌثت ٍيتقطت بىاسطت اىقَر اىصْاػً ىيَرمس اىتارٌخً ىَذٌْت  (0) صورةان

مىبري. إػذاد: ىٍْنا ستارمىفا. آىتىُ  
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مىبري، ٍْظر ىيجسر اىشرقً قبو تذٍٍرٓ. تصىٌر  آىتىٍُذٌْت  (3) صورةان

ٍأخىر ٍِ: .1111و، جٍرترود بٍ  

http://gertrudebell.ncl.ac.uk/photos.php, Album Q, No. 212. 

 

 

ػيى اىضفت  أطاله اىجسر ٍِ فترة ٍا قبو اىقرُ اىثاٍِ ػشر اىٍَالدي (4صورة )ان

 اىغربٍت ىيجسٌرة. تصىٌر ماره ّىفاجٍل.
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اىسالحً ّصىح  مىبري ٍِ اىجْىب. رسٌ آىتىٍُْظر ىَذٌْت  (5) صورةان

ٍأخىر ٍِ: .1534ٍطرقجً ىؼاً   

Eroğlu, C., Babuçoğlu, M., and O. Özdil: Osmanlı vilayet salnamelerinde 

Musul. Ankara 2008, p. 190. 
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