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عمائر املوصل يف العهد العثماني من خالل رحلة كاردنت عمائر املوصل يف العهد العثماني من خالل رحلة كاردنت 

   نوبور درادة مقارنةنوبور درادة مقارنة
 فوان موفق النعومي.د.م

 4/11/2009: تاروخ القبول 4/10/2009: تاروخ التقدوم

      تعد مدينة الموصؿ مف المدف العربية واإلسالمية التي رفدت الحضارة 
، وقد تضاعؼ (1)اإلنسانية بالعديد مف معطياتيا خالؿ العصور التاريخية القديمة

 وبعد ،(2)(ـ637/ ىػ16)عطاؤىا بعد دخوليا حظيرة الدولة العربية اإلسالمية سنة 
تحريرىا عمى أيدي العرب المسمميف وتمصيرىا في عيد الخميفة عمر بف الخطاب 

() . ىذا وحظيت باىتماـ الخميفتيف عثماف بف عفاف وعمي بف أبي طالب() 
ومف بعدىـ العباسييف  ( ـ750 – 660/ ىػ132- 41)ونالت اىتماـ األموييف 

 ( ـ929 – 915/ىػ317- 293) ولما ممكيا بنو حمداف (3)( ـ750/ ىػ132)
وانصب اىتماـ والتيا عمى دور اإلمارة والقصور التي كانت عمى توسعت إحياؤىا 

/ ىػ660- 521)وبمغت المدينة أوج عظمتيا في العيد األتابكي . (4)نير دجمة
 وأصبحت ذات خطط وعمراف وانشغمت أرباضيا التي خارج (ـ1261- 1127

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلثار/ قسـ اآلثار .
دور الموصؿ المعماري في أغناء التراث العربي خالؿ العصور ":الجمعة، أحمد قاسـ (1)

مركز إحياء التراث "دور الموصؿ في التراث العربي"، بحث مقدـ لندوة"العربية اإلسالمية
 . 1، ص(1988 –بغداد )

رينود والباروف، ماؾ : تقويـ البمداف، صححو:  أبو الفدا، عماد الديف إسماعيؿ بف محمد (2)
 ؛ الحموي، شياب الديف 285ص  (1840-باريس )كوكيف ديسالف، دار الطباعة السمطانية 

 . 223، ص 5، ج(1953 –بيروت )معجـ البمداف، دار إحياء التراث : أبو عبد هلل ياقوت

-القاىرة) عمي حبيبة: تاريخ الموصؿ، تحقيؽ : االزدي، أبو زكريا يزيد بف محمد بف إياس (3)
 . 313، 197، ص 2، ج(1967

 (1979 –بيروت )صورة األرض، مكتبة الحياة : ابف حوقؿ، أبو القاسـ محمد النصيبي (4)
 .194ص
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 وسرعاف ما تدىورت أحواؿ المدينة بعد خضوعيا .(1)السور بقصور األمراء والدولة
لالحتالؿ االيمخاني والقبائؿ التركمانية ثـ الغزو التيموري، وأخيرا انتيت المدينة بيد 

العثمانييف الذيف ظيروا كقوة كبيرة في الشرؽ اإلسالمي، واستحوذوا عمى أغمب 
 .  األراضي التي كانت تابعة لمخالفة العباسية

     يعد العيد العثماني مف أىـ العيود الذي تعود إليو معظـ المباني التراثية 
الوالة )والدينية في مدينة الموصؿ والسيما في عيد الحكـ المحمي وتحديدًا بعيد

التي تنتمي إلى مؤسسيا عبد  (ـ1834- 1726/ ىػ1249- 1136) (الجميمييف
 مف بعده بنشاط الحركة العمرانية في والذي امتاز عيده وعيد أوالده ،الجميؿ

المدينة فتركوا آثارًا عمارية واضحة تجمت في العديد مف المساجد والمدارس 
واألسواؽ ودور الحكـ والقالع مما أظير مالمحًا خاصة لفػف عماري موصمي 

  . (2)مميز
      شيدت المدينة خالؿ فترات مختمفة زيارة عدد مف الرحالة العرب واألجانب  

 رحمتيـمف شتى الجنسيات وفي أوقات متباينة، وقد درج أغمب أولئؾ الرحالة 
 مصنفات تحدثوا فييا عف مشاىداتيـ وانطباعاتيـ في مختمؼ البمداف التي زاروىا،ب

 قدموه مف وصؼ ليا ولمعالميا البارزة جاء وصفًا إال أف وصفيـ لتمؾ المدف وما
والتبايف في كتابات الرحالة نتيجًة الفتقار ولعؿ ذلؾ يرجع إلى  االختالؼ متباينًا، 

نظرا ألف مؤلفييا ال يقضوف في العادة  (أحياناً )تمؾ المصنفات إلى الدقة العممية 
وقتًا كافيًا في المدينة مما يحوؿ دوف االطالع عمى معالميا بصورة جيدة األمر 

 يغمب عمى رواياتيـ طابع التسرع، عمما بأف مشاىداتيـ ورواياتيـ كانت عمى جانب

                                                 

المميزات والتصاميـ  المعمارية التراثية في الموصؿ  وتأثيرىا عمى النمو : الجمعة (1)
 . 22، ص (1986 –الموصؿ )، 16العمراني، اداب الرافديف، مج 

ـ، دراسة في أحوالو 1750-1738تاريخ العراؽ في العيد العثماني : عمي، عمي شاكر (2)
 . 154،  153ص  (1985-1984-الموصؿ )   السياسية، 
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 ناىيؾ عف أف لكؿ حقبة تاريخية في تاريخ . (1) مف األىمية والموضوعيةأيضاً 
المدينة أوضاع عكست بشكؿ واضح ما أصابيا مف توسع وازدىار أو تدىور 

.  وخراب
 األوربييف الذيف زاروا مدف العراؽ ومف ضمنيا مدينة الرحالة     ومف أبرز 

وتركوا في وصفيا رحمًة مف أجؿ كتب  (ـ18/ ىػ12)الموصؿ في منتصؼ القرف
الرحالت وأوفرىا حظًا مف اإلمتاع والفائدة في نقؿ الرواية ىي رحمة العالـ 

والتي تعد أىـ وأضخـ بعثة عممية  (ـ1765/  ىػ1180)الدنماركي كارستف نيبور 
أوربية اتجيت نحو بالد الشرؽ لما اتسمت بو مف مفاجآت وغرائب فضاًل عف 

 ومف عند حياة قائد ىذه الرحمة،الوقوؼ بعض الشيء والبد لنا . الصدؽ في الرواية
براز أىـ جوانبيا العمرانية وخططيا في المدينة في تمؾ  ثـ تحميؿ نصوص الرحمة وا 

  . المدة أي أثناء زيارتو ليا لكي نحقؽ ىدؼ البحث
    نيبور نيبور حياة حياة نبذة تاريخية عن نبذة تاريخية عن   

في مدينة    Carsten Niepuhrكارستن نيبورولد       
/ ىػ1146) في مقاطعة الونبرغ بالمانيا سنة  Ludingworthليدنفورث

، وبدأ حياتو فالحًا ساعد والده في الزراعة وتمقى تعاليمو في مدارس (ـ1733
. (2)والجغرافياالمقاطعة ثـ دخؿ جامعة كونتيكف لدراسة الرياضيات وعمـ الفمؾ 

وبعد تخرجو نبغ نيبور في عمـ الدراسات الجغرافية والفمكية، وتميز عف باقي رفاقو 
ح ضابطًا حتى أوفده ممؾ الدانمارؾ فردريؾ بوانخرط في صفوؼ العسكر وأص

عمى رأس بعثة عممية إلى مصر  (ـ1761/ ىػ1175)عاـ  Fredrick Vس ػالخاـ
وجنوبي الجزيرة العربية لدراسة أحواليا االجتماعية والجغرافية والتاريخية واألثرية 

                                                 

معالـ مدينة الموصؿ أباف الفترة الجميمية مف خالؿ كتابات بعض : العدوؿ، جاسـ محمد (1)
مركز دراسات "الموصؿ في مدونات الرحالة العرب واألجانب"الرحالة األجانب، بحوث ندوة

. 136، ص 1997الموصؿ، 
/ كارستف نيبور، مقاؿ منشور عمى شبكة المعمومات الدولية:  الموسوعة البريطانية (2)
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مع أربعة عمماء متخصصيف لمختمؼ فروع المعرفة الطبيعية، وقد أنيطت بنيبور 
 . (1)مسؤولية قيادة البعثة ومتابعة الدراسات الجغرافية والفمكية 

     وبالرغـ مف أف مصير أعضاء تمؾ البعثة قد انتيى إلى الوفاة واحدا بعد 
إال أف نيبور  اآلخر بعد مدة قصيرة مف انطالقيا بسبب تعرضيـ لمرض المالريا،

. (2)واصؿ رحمتو بإرادة حازمة ودأب كما خطط ليا 
 ثـ بدأ (3)     بدأ نيبور رحمتو مف ميناء كوبنياكف وزار عددا مف األقطار العربية

 ( ـ1765/ ىػ1179)رحمتو  االستكشافية إلى العراؽ في أواخر شير آب مف عاـ 
بعد عودتو مف بالد فارس وعرج إلى البصرة ومكث فييا حتى شير تشريف األوؿ 

 (ـ1766/ ىػ1180)وفي أوائؿ شير آذار . (4)مف السنة نفسيا ودخؿ مدينة بغداد
ومكث في الموصؿ .  اربيؿ–غادرىا قاصدًا مدينة الموصؿ عف طريؽ كركوؾ 

بضعة أسابيع ودّوف عنيا مشاىداتو التي ألقت الضوء عمى جوانب ترسمت آثارىا 
عمى نواحي الحياة المختمفة مف سياسية واقتصادية واجتماعية وعمرانية، وغادرىا 

.  (ـ1766/ ىػ1180)أوائؿ نيساف سنة 
أىمية رحمة نيبور إلى مدينة الموصل  

                                                 

 –بغداد)، مجمة األقالـ، "المعرب مف كتب الرحالت األجنبية إلى العراؽ":عواد، كوركيس (1)
 . 60-59، ص (1964

سميـ طو التكريتي،، مطبعة : ـ، ترجمة1815رحمتي إلى العراؽ سنة : بيكنكياـ، جيمس (2)
.  34، ص (1968 –بغداد )المجمع العممي العراؽ 

بدأ نيبور رحمتو بزيارة مدينة مرسيميا ثـ إسطنبوؿ ثـ اإلسكندرية وبقى سنة في مصر ثـ  (3)
عبر إلى جدة ثـ زار اليمف ثـ زار ميناء بوشير اإليراني ومنو انتقؿ إلى البصرة وانتقؿ 

 وبعد زيارتو الموصؿ خرج منيا إلى ديار بكر ومارديف وحمب .بطريؽ نير الفرات إلى بغداد
وقد . ثـ فمسطيف ثـ عاد إلى سوريا ومف ىناؾ غادر إلى األناضوؿ حيث بدأ عودتو إلى أوربا

اكتشاؼ جزيرة : بيريف ، جاكميف: ينظر. ـ1815أصيب بالعمى آخر حياتو حتى توفي سنة 
حمد : قدري قمعجي، قدـ لو الشيح: العرب، خمسة قروف مف المغامرة والعمـ، نقمو إلى العربية

المرجع السابؽ،  ص :  ؛ عواد147، ص  ( الت–بيروت )الجاسر، دار الكاتب العربي 
56-57  .

 . خط سير الرحالة نيبور مف بغداد إلى الموصؿ. (1)ينظر خارطة رقـ  (4)
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  فحوى الرحمة أنيا مؤلفة مف عدد مف المختصيف في مختمؼ فروع المعرفة  -1
إذ قامت  بمسح عاـ بالرغـ مف الرحالة نيبور كاف ىو الوحيد الذي وفد إلى 

.  مدينة الموصؿ وقد تمكف مف تسجيؿ انطباعاتو عف المدينة
تبدأ أىمية الرحمة بأف المترجـ منيا كاف يخص أقسامًا تتعمؽ بالعراؽ وما يدور  -2

وأنيا إنما جاءت تأكيدًا لما رواه . فييا ومشاىداتو مف بغداد إلى الموصؿ
والحقيقة أف ىناؾ ترجمات مقسمة لمرحمة . الرحالة السابقوف عف مباني المدينة

عف العراؽ، منيا ما ترجمو األستاذ حسيف األميف وىي النسخة التي 
 . اعتمدناىا، فضال عف ترجمة األستاذة سعاد العمري وغيرىا

 تكمف مكانة الرحمة في الدراسات العمارية برسـ نيبور لخارطة مف أىـ  -3
والتي وثّقت لنا أىـ العمائر  (ـ18/ ىػ12)الخرائط لمدينة الموصؿ في القرف 

الشاخصة والتي جاء وصفيا في نصوص رحمتو والتي أعطت تصورًا عف 
 . خطط المدينة أباف تمؾ المدة

 عرضت الرحمة موقؼ األسرة الجميمية وتفانييا في خدمة المدينة والدفاع  -4
/  ىػ1156عند حصار نادر شاه ليا عاـ )عنيا إذ  صمدت بوجو الفرس 

خصوصًا بعد نجاح حسيف باشا الجميمي في إفشاؿ مخططيـ لغزو  (ـ1743
 . المدينة وتصدي أىميا الذيف لـ يبدوا أي تعاوف مع المحتؿ

     وما ييمنا في ىذا البحث ىو انطباعات نيبور عف خطط المدينة ووصفو 
وما رواه  (الدينية منيا والدفاعية والخدمية واإلدارية والتجارية)لمعالميا العمرانية 

.  عف عمائرىا األخرى أباف تمؾ المدة
   وصف نيبور لعمائر الموصل في منتصف القرن الثامن عشر

     يأتي وصؼ نيبور لجممة مف عمائر المدينة ومبانييا سواء كانت مباف دينية، 
: إدارية، تجارية أو خدمية، ويبدأ وصفو بالجسر الذي يربط مدينة الموصؿ بنينوى

ويربط نينوى بالموصل جسر كالجسر القائم عمى دجمة في بغداد وفي الحمة " 
غير أن سعة النير في الموصل يختمف عنو في بغداد حيث يبمغ عرضو في 

ثالثمائة قدم  (300)ستة وستين خطوة مزدوجة أي نحو من  (66)الموصل 
ويطفو الجسر عمى عشرين عوامة فإذا ما سقط المطر بشدة أو ذاب الثمج الذي 
يكسو الجبال المحيطة بالموصل فإن مستوى ماء النير يرتفع وتياره يشتد بحيث 
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فالجسر مف المباني الخدمية التي . (1) "يقطع اتصال الجسر بأحد جانبي النير
خدمت مدينة الموصؿ منذ القروف الثالث اليجرية األولى  لكونو سيؿ االتصاؿ 

 وأوؿ جسر ورد ذكره في المدينة ىو (2)(نينوى)بيف المدينة وبيف الجانب الشرقي 
ولقد كاف ليذا الجسر أمور احترازية يمجأ ليا أىؿ المدينة  (3)جسر مرواف بف محمد

عند محاولتيـ منع مف يخشوف دخولو إلييا بأف يقطعوف الجسر فيحولونو إلى 
الديوه ) وقد أدرؾ المؤرخ .(4)الساحؿ الغربي مف دجمة فيمنعونو مف دخوؿ المدينة

ف  (جي الجسر وكاف بحالة غير جيدة ويوصؿ بالقناطر الحجرية وقت الفيضاف وا 
زادت نسبة المياه فإنيـ كانوا يقطعونو فيحولونو إلى موازاة الجية الغربية مف دجمة 

ىذا ولـ يكف الجسر متصاًل بالمدينة إلى القرف . (5)ويتـ العبور بواسطة القوارب 
 فنشأت (6)ـ إذ كاف بينيما فضاءًا واسعًا خاليًا مف العمارة يجتمع بو الناس10/ ىػ4

فنشأت أسواؽ مختمفة بقربو وصار لمجسر باب محكـ في السور وىو يؤدي مف 
الجسر إلى ساحة باب الجسر وىو أشير أبواب المدينة ألنو يصميا بالجية اليسرى 

.   (7)وال زالت تعرؼ بساحة باب الجسر
    وبما أف الرحالة أنيطت بو الدراسات الفمكية والجغرافية فقد حدد لنا موقع 

تقع مدينة الموصل عمى الجانب الغربي لنير دجمة قبالة مدينة نينوى :" المدينة
ْ  ويّدعي الييود أنيا كانت في الزمن 20 و 36القديمة عمى درجة خط العرض 

 فالموصؿ مف المدف الموغمة في (8)"(اثور، اشور)  Aturالقديم تدعى مدينة
                                                 

 محمود حسيف :  العراؽ في القرف الثامف عشر، ترجمةإلىرحمة نيبور : نيبور، كارستف (1)
 . 101، ص (1956–بغداد )، األميف

 . 55، ص1ج (1982 –بغداد )تاريخ الموصؿ، المجمع العممي العراقي : الديوه جي، سعيد (2)

 . 233، ص5المصدر السابؽ، ج: الحموي (3)

 . 177، ص 2المصدر السابؽ، ج: األزدي (4)

 . 52،  ص (1982 –بغداد ) بحث في تراث الموصؿ، (5)

 مطبعة بريؿ ،ليدف) أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، :اهلل عبد أبي الديف شمس المقدسي، (6)
.  138، ص (1906 –

.  48بحث في تراث الموصؿ، ص : الديوه جي (7)
  .(العيد القديـ) ولعؿ نيبور اقتبس ىذا النص مف التوارة .111رحمة، صاؿ: نيبور (1)
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حررىا  (ـ637/ ىػ16)القدـ ظيرت في البدء كقمعة في العيد اآلشوري وفي سنة 
يسمونو العرب  (تؿ قميعات)العرب المسمميف ، وكاف الحصف فوؽ التؿ المعروؼ بػ

، ولو سور يحّؼ بو قبالة (نينوى)الحصف الغربي تميزا لو عف الحصف الشرقي 
، ويمتاز الموقع بحصانة وخصب (1)نينوى وىذا الحصف النواة لمدينة الموصؿ

ويحدد نيبور الموقع الفمكي لممدينة وكونيا تقع عمى خط عرض . السيوؿ المجاورة
ْ ، أي أنيا تقع في المنطقة الدفيئة مف المنطقة المعتدلة والتي تمتاز 20 و36

بمناخيا القاري المتطرؼ حيث يسودىا مناخ حار جاؼ صيفا بارد ممطر شتاًء 
 فينا وعند تتبع Aturوفيما يخص مدينة . مع سقوط أمطار إعصارية وانقالبية

التوارث التاريخي لممدينة نجد أنيا متوالدة ألنيا ورثت موضعيا مف مجموعة 
 (خرسباد)ودور شروكيف  (نمرود)وكالح  (الشرقاط)آشور، قمعة : مواضع ىي

ونينوى ثـ مدينة الموصؿ وجميعيا مواضع لنقاط حرجة تحركت داخؿ إطار 
.  (2)الموقع تمثؿ التحاـ اإلقميـ الجبمي بإقميمي الجزيرة والسيؿ الرسوبي

ويظير أنيا كانت آنئذ أوسع :"       ومف ثـ يأتي وصفو لسور المدينة فيذكر
بكثير من وقتيا الحاضر ونحو نصف المدينة الواقع عمى الطريق البري محاط 

بسور قديم قوي وضخم كما ال يزال قسم كبير من السور الواقع عمى ضفة النير 
قائمًا ولمقسم الجنوبي الشرقي من المدينة سور متقطع لو أبراج ولكنو غير 

وعميو فقد أفصحت المصادر التاريخية عف وجود سوراف لممدينة، األوؿ  (3)"قديم
ضرورة تحصيف  (مسمـ بف قروش)الذي بناه العقيميوف عندما رأى أحد أمرائيـ وىو 

المدينة فأحاطيا بسور قميؿ االرتفاع ولـ يجعؿ لو فصيال ولـ يحطو بخندؽ سنة 
عندما رأى والي  (ـ1104/ ىػ498) وجدده السالجقة سنة (4)(ـ1081/ ىػ474)

                                                 

نولدكو، : المسالؾ والممالؾ، تحقيؽ : االصطخرى، ابو اسحؽ إبراىيـ بف محمد الفارسي (2)
 . 223، ص5المصدر السابؽ، ج:  ؛ الحموي73،  ص(1927 –ليدف)مطبعة  بريؿ 

 –الموصؿ)جغرافية الحضر، أسس وتطبيقات، دار الكتب : الجنابي، صالح حميد (3)
 . 63، ص (1987

 . 105الرحمة، ص : نيبور (4)

 عبد القادر طميمات،: تابكية، تحقيؽألالباىر في الدولة ا :األثير، عز الديف أبو الحسفابف  (1)
 .  78 ص ،(1963– القاىرة)الكتب   دار 
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أف السور ال يقوى عمى الدفاع في حالة تعرض المدينة إلى  (جكرمش)الموصؿ 
حصار شديد فزاد مف ارتفاعو ودعمو باألبراج وبنى عميو فصيال وحفر لو 

، وجدد أقسامو واتخذ بو (2)، وزاد فيو عماد الديف الزنكي ما يقارب مثمو(1)خندقاً 
أبراجا، والسور العقيمي يمتد مف باب المشرعة إلى باب سنجار، أما امتداد السور 
الثاني الذي اتخذه عماد الديف فيو يمتد مف قمعة الموصؿ إلى باب سنجار ويحؼ 

وقد تعرض السور لميدـ أثناء ىجـو المغوؿ عمى . بالميداف مف الناحية الشمالية
ومجيء الدولة  (ـ14/ ىػ8)، وبعد القرف (3)(ـ1260/ ىػ660)المدينة سنة 

المغولية لـ يبؽ مف السور إال أنقاض متراكمة إلى أف جاءت الدولة العثمانية 
فاىتمت بترميـ السور وعمارتو، وأىـ عمارة لو كانت في عيد حسيف باشا الجميمي 

بعد  (ـ1743/ ىػ1156)وال سيما في سنة  (ـ1757-1696/ىػ1108-1171)
إذ رأى حسيف باشا  (نادر شاه قولي خاف)توجو أنظار الغزو الفارسي بزعامة  

الجميمي حالة السور وما ىو عميو وبكونو ال يقاـو مدافع العدو فجمع أىؿ البمد 
حكاـ بنائو، إال أنو لـ تتضح معالـ السور وأقسامو  وحثيـ عمى تجديد السور وا 

نما دفعو إلى الخارج في بعض المواقع كما أنو أدخمو . عمى ما كاف عميو قبمو، وا 
.  (4)إلى جية البمد في مواقع أخرى خصوصا مف القسـ الجنوبي الشرقي

                                                 

 . 383، ص 10، ج(1965-بيروت)الكامؿ في التاريخ، دار صادر : األثير ابف  (2)

 . 78الباىر، : األثيرابف  (3)

: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، تحقيؽ:  الحنبمي، أبو الفالح عبد الحي بف العماد(4)
 . 55، ص5ج ( الت–بيروت )لجنة إحياء التراث العربي، دار األفاؽ 

 –النجؼ )الموصؿ في العيد العثماني، مطبعة اآلداب : رؤوؼ، عماد عبد السالـ (5)
 . 431-430، ص (1975
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      وكانت الموصؿ قد استقرت داخؿ أسوارىا في الجانب الغربي، وكانت ىذه 
األسوار مبنية عمى أنقاض األسوار المخربة التي بنيت في العيد األتابكي وىي 

.  (1)تحيط بالبمدة مف كؿ جياتيا
       وبعد حممة نادر شاه أرسؿ السمطاف العثماني محمود والي الموصؿ يأمر 

متين " الوزير حسيف باشا الجميمي ببناء سور جديد لمموصؿ بعد حممة نادر شاه 
، إال أف عزؿ الوالي المفاجئ عاـ (2)"البناء راسخ الجوانب ثابت القواعد واألساس

حاؿ دوف إتماـ أعمالو العمرانية، فمـ يكمؿ بناء السور إال  (ـ1746/  ىػ1159)
نصفو تقريبًا وىو عمى األغمب القسـ الجنوبي الشرقي لكوف نيبور يصفو بالسور 

ويذكر أف بناءه امتاز بالقوة والضخامة، ويأتي . المتقطع لو أبراج لكنو غير قديـ
ذلؾ لكونو إطار يحد المدينة ويحدد منشأتيا العمارية ومبانييا السكنية فضال عف 

حمايتيا خصوصًا ضد الحممة الفارسية، ىذا إلى جانب كونو مف العناصر 
الدفاعية الميمة إذ تكسب السور القوة والضخامة وتعذر األعداء مف اختراقو فيما 

حداث بعض الثغرات فيو ألف عممية الحفر في  إذ نجحوا مف الوصوؿ إليو وا 
األسوار السميكة تستغرؽ وقتا وجيدا فضال عف خاصية االرتفاع والميالف التي 

وكوف السور يحيط بالمدينة مف جياتيا، ومف . تحوؿ دوف تسمقو مف قبمو األعداء
جية ضفة النير فإنو يحمي المدينة مف عناصر المناخ الرئيسة كالحرارة والرياح 
واألعاصير القوية اليبوب ميما اختمفت اتجاىاتيا فيي غير متعامدة عمى السور 

ىذا وأف لمشكؿ . مما يؤدي إلى تشتت فعميا فيقؿ تأثيرىا عمى مركز المدينة
البيضوي لسور مدينة الموصؿ أثرًا  كبيرًا في أف تأخذ أشعة الشمس الساقطة زوايا 

. (3)مختمفة عمى األرض
                                                 

االستعدادات العسكرية واالستحكامات الدفاعية وأثرىا في إفشاؿ حممة نادر شاه ":الجمعة (1)
، (1988 –بغداد )، مجمة جمعية  اآلثارييف  المؤرخيف "ـ1734/ ىػ-1165عمى الموصؿ  

 . 83، ص 4مجمد 

عماد عبد : زبدة اآلثار الجمية في الحوادث األرضية، تحقيؽ: العمري، ياسيف بف خير اهلل (2)
 . 14، ص 1، ج (1974 –النجؼ )السالـ رؤوؼ، مطبعة اآلداب 

المناخ وأثره في فف البناء، مجمة : الشيخمي، فاضؿ عبد القادر :تحميؿ الباحثة استنادًا عمى (3)
.   94، ص 93، ص (1996 –بغداد  )(31)الجمعية الجغرافية العراقية، ع 
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       وما آثار انتباه نيبور أثناء رحمتو ىو التصاؽ البيوت والدور الموصمية  
تمتصق مع بعضيا البعض فتشكل قسما من السور "بالسور ويصفيا بكونيا 

والقسم األكبر من المدينة ميدم تغطيو األنقاض، أما اآلخر فإنو مزدحم 
بالسكان، ويقدر عدد البيوت في الموصل بين العشرين ألف بيت واألربعة 

 وعميو، فبيوت (1)"والعشرين ألف بيت،غير أنني اعتقد أن ىذا التقدير كثير جدا
مدينة الموصؿ تمتصؽ مع بعضيا البعض فتشكؿ قسما مف السور وعمى ما يبدو 
أف تقدير عدد البيوت بيذا الحجـ جاء نسبة إلى وجود خاصية االتكاء في الدور 

عمى بعضيا البعض فتبدو لمناظر أنيا كثيرة، وال ضير فأف المدينة محصورة داخؿ 
سورىا تتداخؿ وحداتيا السكنية وتنحصر داخؿ مساحة فترتفع خاصية االتكاء 
والترابط فضال عف أف السور حدد مساحة المدينة وجعؿ محالتيا تنضغط مع 

: ىذا وارتبط تالصؽ الدور والبيوت بعوامؿ منيا. (2)بعضيا داخؿ أطر وظيفية
ألغراض الحماية وصعوبة مياجمة المنازؿ المتالصقة وما ارتبط منو بالحياة 

.  (3)االجتماعية 
       وتأتي األبواب التي تمثؿ صفة عمارية مالزمة ألسوار المدينة فيقدـ في 

وأبواب الموصل ومبانييا البارزة يجدىا  " :رحمتو عرض ألىـ أبوابيا في تمؾ المدة
يشير إلى موقع باب  (1)القارئ مؤشرة باألرقام عمى مخطط المدينة فالرقم 

وقد سد ىذا الباب عندما حاصر نادر شاه المدينة وقد بقي  [العمادية ]العمادي 
مسدودا منذ ذلك الحين ولم يفتح لحد اآلن وليذا الباب أىمية تاريخية كبيرة فقد 

ورد ذكره في كتاب التاريخ العام بأنو كان قائما في زمن الحروب الصميبية 
ويتضح منو أن المدينة في ىذه الجية لم يحدث فييا تغيير يذكر في خالل 

                                                 

 . 106الرحمة، ص : نيبور (1)

 . 271جغرافية الحضر، ص: الجنابي (2)

، (1988 –الكويت )المدينة اإلسالمية، عالـ المعرفة : عثماف، محمد عبد الستار (3)
 . 350ص
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باب  (5)باب الجديد  (4)باب البيض  (3)باب سنجار (2)الستمائة سنة األخيرة 
. (1)"ايج قمعة أو القمعة الداخمية (8)باب الجسر  (7)باب الطوب  (6)لجش
الباب العمادي ويذكر عنو أنو : فأبواب المدينة وحسبما وردت في الرحمة ىي      

ومف المعروؼ فاف . مف األبواب المسدودة عندما حاصر نادر شاه المدينة
 ىو باني ىذا الباب (2)(ـ1146- 1127/ ىػ571-521)السمطاف عماد الزنكي   

 الربض األعمى نحو –وىو مف األبواب التي تؤدي مف الميداف إلى ظاىر المدينة 
.   والذي يقع في محمة باب المسجد(3)(بنجة عمي)المزار المعروؼ 

     أما بخصوص باب سنجار والذي عرؼ فيما بعد بباب الميداف في عيد 
 فيو يقع في المحؼ الغربي (4)الجميميف لكونو يؤدي إلى الميداف بظاىر المدينة 

ومف المحتمؿ أف الباب يعود  . مؤديا إلى الجية الغربية مف المدينة(5)لتؿ الكناسة
–740/ ىػ132- 127)بناؤه إلى مرواف بف محمد عندما كاف واليا عمى الموصؿ 

وموقع الباب في المنطقة المعروفة بمحمة سنجار وفيو مسجد عرؼ  (ـ750
.  (6)بيـ

     ويرد ذكر باب البيض وىو مف األبواب الواقعة غرب المدينة والذي كاف 
يعرؼ سابقا بباب كندة نسبة إلى قبيمة كندة وقد ورد ذكرىا عند حصار صالح 

                                                 

.   108، ص 107الرحمة، ص  : نيبور (1)
الروضتيف في أخبار الدولتيف : المقدسيالرحمف   محمد عبدوشياب الديف أبأبو شامة،  (2)

 (1956 –القاىرة ) لجنة التأليؼ والترجمة والنشر ،محمد حممي:  تحقيؽ،والصالحية النورية 
 .110، ص1ج

وبنجة عمي يقع خارج أسوار المدينة إلى . 124بحث في تراث الموصؿ، ص : الديوه جي (3)
ـ وعرفو اليروي 13/ ىػ7الشماؿ الغربي منيا قبالة الباب العمادي، ورد ذكره كمزار في القرف 

،  1989، 9، مجمة آداب الرافديف، ع"مدخؿ مزار بنجة عمي":الجمعة: ينظر. بمشيد الطرح
.  100ص 

 الزماف، مكتبػة أبناء أنباء في األعيافوفيػات : حمد بف محمدأشمس الديف ، بف خمكافا (4)
 . 144،  ص1 ج،(1948 –القاىرة ) ،النيضة

 . 27بحث في تراث الموصؿ، ص : الديوه جي (5)

 .92المصدر السابؽ، ص : األزدي (6)
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 وقد جدد الباب في عيد الدولة (1) (ـ1182/ ىػ578)الديف األيوبي لممدينة سنة 
 (ـ1640-1623/ ىػ1050-1033)العثمانية في زمف السمطاف مراد الرابع عاـ 

وجاءت تسميتو فيما بعد بباب البيض نسبة إلى السوؽ التي أقيمت بظاىرة يبيع 
 .   (2)فيو الفالحوف كؿ صباح البيض 

     ويحدد نيبور موقع باب الجديد في الخارطة ما بيف بابي كندة وباب العراؽ، 
عز )ولعؿ تسميتو بالجديد ترجع لكونو أحدث أبواب السور، فتحو عمى األرجح 

بدر الديف )وسماه بالغربي نسبة إلى موقعو غرب المدينة، وقد عمره  (الديف مسعود
ويقع ىذا الباب في  (ـ1243/ ىػ641)عاـ ( سعد الديف سنبؾ البدري)بتولي  (لؤلؤ

.  (3)المحمة المعروفة بمحمة باب الجديد
      أما بخصوص باب الجسر فيو مف األبواب القديمة التي تذكرىا المصادر 
التاريخية والذي يؤدي إلى الجية الشرقية منيا وكاف محمو الجسر الخشبي القديـ 

وفيما يتعمؽ بباب الطوب فقد فتحو الحاج . الذي يصؿ الجسر الحجري بالبمدة
حاليا قرب خاف )حسيف باشا الجميمي ويقع في الساحة التي بيف سوؽ المالحيف 

، في حيف عرؼ (حاليا قرب سوؽ الصوافة)وسوؽ القصابيف القديـ  (المقصوص
حاليا قرب ) (4)باب لجش والذي يعد مف األبواب المستحدثة بالقرب مف جامع خزاـ

في المحمة المعروفة بمحمة لجش والذي كاف يعرؼ  (قرب شارع خالد بف الوليد
وباب شط القمعة يقع في الجية الشرقية . (5)بباب القش ويباع بظاىرة التبف والقش

.  الجنوبية وىي مفتوحة عمى الجسر، وال يوجد أثر ليذا الباب

                                                 

 . 338، ص 9ؿ ، جالكاـ: األثيرابف  (1)

 . 33-32بحث في تراث الموصؿ، ص : الديوه جي (2)

اآلثار الرخامية في العيديف األتابكي واأللخاني، أطروحة دكتوراه غير : الجمعة، احمد قاسـ (3)
 . 870، ص 2ج  (1975 –القاىرة )منشورة، كمية االداب  

-950)جامع خزاـ ينسب إلى السيد محمد خزاـ الثاني بف السيد نور الديف الصيادي  (4)
جوامع الموصؿ : الديوه جي: ينظر. وعرؼ تسميتو إلى محمة خزاـ (ـ1577-1543/ ىػ985

 . 140، ص (1963 –بغداد )في مختمؼ العصور، مطبعة شفيؽ، 

 . 36بحث في تراث الموصؿ، ص :  الديوه جي (5)



 فوان موفق النعومي.د.           معمائر املوصل يف العهد العثماني من خالل رحلة كاردنت نوبور عمائر املوصل يف العهد العثماني من خالل رحلة كاردنت نوبور   

 452 

     وتمتد مف ىذه األبواب الشوارع وتنساب األزقة في األحياء والمحالت، ويأتي 
وشوارع الموصل وأزقتيا  ضيقة : " وصؼ نيبور لشوارع المدينة وأزقتيا بقولو

أيضًا وغير منتظمة كما ىي الحالة في بقية مدن بالد المشرق ولكنيا تختمف 
عن ىذه المدن بفارق واحد، وىو أنو ليست فييا محالت منفصمة عن بعضيا 

بل إن لجميع . بعضا ذوات أبواب خاصة كما ىي الحالة في بغداد والقاىرة
وىنا قارف  (1)"الشوارع مداخل في نياياتيا ومعظم ىذه الشوارع والطرقات معبدة 

نيبور بيف شوارع وأزقة مدينة الموصؿ وبيف شوارع بمداف المشرؽ فيي تتماثؿ معيا 
في ضيؽ األزقة وعدـ انتظاميا وىذه الصفة اتصفت بيا أغمب شوارع وأزقة المدف 
اإلسالمية فقد كاف لوجود المتاىات واالتجاىات غير الواضحة لألزقة أثّر في ربط 

أما االختالؼ فتمثؿ بفارؽ واحد عف محالت بالد . أحياء المدينة ومحالتيا
المشرؽ بكونيا محالت غير منفصمة، واف لنياية شوارعيا أبواب، أما مدينة بغداد 

فاف المنطقة السكنية كانت تنحصر بيف الفصيميف الثاني والثالث عمى اعتبار أنيما 
أحصف األسوار، وبما أف المدينة دائرية قسمت تبعيا ألبوابيا األربعة إلى قطاعات 
أربع كانت مزودة بأبواب تغمؽ عند الضرورة لحماية المحالت مف دخوؿ الغرباء 

ومف الناحية البيئية فإف ضيؽ األزقة وقمة اتساعيا ناحية تساعد . (2)والجواسيس
عمى خمؽ مناطؽ مشمسة ومظممة حيث ال تغطي الشمس كؿ أجزاء الشارع كما 

أما قمة اتساعيا . أف سقوط األشعة ال يكوف عاموديًا في األزقة الضيقة والمتعرجة
فيي تقمؿ مف المنطقة المعرضة لألمطار مما يحد مف حدوث األوحاؿ في فصؿ 

ىذا وذكر أثناء رحمتو أف شوارع المدينة معبدة بالحجارة وىذا يقمؿ مف . (3)الشتاء
ويبدو أف عدـ انتظاـ األزقة كاف وسيمة . كسب الحجارة ألشعة الشمس وانعكاساتيا

وبما أف مدينة الموصؿ مف المدف التي كانت مطمعا . لتبتعد الممؿ أثناء السير
                                                 

 .  108الرحمة، ص : نيبور (1)
بغداد )العمارة العربية في العصر اإلسالمي في العراؽ، جامعة بغداد : محمد، غازي رجب (2)

.  96ص  (1989 –
سبؿ االستفادة مف مكونات تخطيط المدينة العربية القديمة في تخطيط ":كمونة، حيدر (3)

، بحث مقدـ لندوة المعالجات البيئية لتصميـ المباني عند العرب، "المدينة العربية المعاصرة
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لكؿ مف أراد أف يحاوؿ السيطرة عمييا فقد اتخذت المدينة شكال محتشدًا لضيؽ 
.  األزقة وتعرجيا مما أفادىا مف الناحية الدفاعية

مبنية بالجص   " واتجو نظر نيبور إلى بيوت المدينة ومواد بنائيا وذكر أنيا      
ويشتد البرد في الشتاء لدرجة كبيرة بحيث يجمد ماء  والحجر وأكثـرىا مقببة

  ومف المعمـو فإف مادة الحجارة والجص  مف أولى (1)"النير في أغمب األحيان
، ومف ثـ كثر (2)استخدامات المعمار في مدينة الموصؿ منذ العصر األموي

 فضال (3)استخداميا في العيد الحمداني في بناء المباني الدينية واإلدارية والخدمية
ويبدو أف تركيز المعمار عمى تمؾ . عف كونيا مف المواد المتوافرة في شماؿ العراؽ

المواد جاء لكونيا عالجت أمورا بيئية إذ تمتاز برداءة التوصيؿ لمحرارة وقابميتيا 
أما الجص فيو مادة لينة تتصمب مع الوقت تستخدـ . الكبيرة عمى االحتفاظ بيا

لربط الكتؿ البنائية المختمفة مف مادة اآلجر والحجارة فكانت لممعمار خير مادة لما 
تمتاز بو مف النعومو وشدة بياضيا وتمكف مف إكساء الجدراف وتشكيؿ السقوؼ 

المقوسة والعقد التي امتازت بيا البيوت والعمارة الموصمية أما قباب البيوت  فبحكـ  
أما باقي . كرويتيا جعمت أسطحيا ال تتمقى األشعة العمودية إال بمواضع محددة

ىذا . اإلشعاع الشمسي فإنو يتعرض لعمميتي االنكسار والتشتيت مما يضعؼ تأثيره
ويشير نيبور أف قباب البيوت لـ تحدث فييا تخريبات أثناء ىجمة نادر شاه أي 

وذلؾ الف مقاومة السقوؼ المقوسة أكثر مف . بمعنى أنيا لـ تتأثر بتمؾ اليجمة
.  مقاومة السقوؼ المستوية

      وبما أف توسع المدينة كاف مف جية الجنوب في تمؾ المدة فاف تجوؿ نيبور 
أو القمعة الداخمية ولكنو لـ ير  (ايج قمعة)قاده إلى رؤية القمعة، وىنا جاء وصفو لػ

وىذه  " :سوى القنابؿ التي ألقاىا نادر شاه عند محاصرتو المدينة فيذكر عنيا قائالً 
القمعة تقع عمى جزيرة صغيرة مستطيمة الشكل في نير دجمة وتتخذ اآلن 
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مستودعا لمذخيرة والعتاد وعند زيارتي ليا لم أجد فييا أحدًا ما خال البواب الذي 
وجدتو جالسًا عند مدخميا يدخل الغميون ولقد تركني أجول في ىذه القمعة ولم 

يتعرض لي مطمقا لمشاىدة كل ما أردت رؤيتو عمى انو ال يوجد فييا شيء يثير 
الدىشة واالستغراب ما خال أعداد كبيرة من القنابل التي ألقاىا نادر شاه عند 

محاصرتو المدينة ورأيت المدافع والقذائف قد غارت في األرض ومعظم مبانييا 
وىكذا فإف  (1)"قد ىدمت أما القسم الباقي منيا فيي مسكونو وأبوابيا مفتوحة 

وصفو قد جاء مطابقًا لتخطيط قمعة المدينة، فالقالع بصورة عامة اتصفت بوحدة 
التخطيط والشكؿ العاـ فيي أما مربعة أو مستطيمة الشكؿ جاء تخطيطيا 

وتصميميا وفقا لميدؼ الذي أنشئت مف أجمو ووفقا لخدمة ساكنييا وتتألؼ بشكؿ 
عاـ مف سور مدعـ بأربعة أبراج ركنية ذات شكؿ اسطواني يؤدي إلييا مدخؿ 

مفتوح في وسط احد أضالع السور يؤدي إلى فناء واسع تحيط بو أربعة أجنحة 
بنائية تتكوف مف طابؽ واحد أو طابقيف، فالقالع داخؿ المدف مف أىـ مرافقيا 

البنائية  وأكثر حيوية باعتبارىا إحدى المؤسسات الميمة التي تجمع الوالي وأتباعو 
وتقـو بالمحافظة عمييـ كما أنيا تحتؿ الصفة العسكرية البحتة التي تتصؼ بيا 

السمطة العسكرية الحاكمة في المدينة تقع عمى قرب نير دجمة تقابؿ سوؽ الميداف 
بكر باشا بف )، ويرى الديوه جي أف الذي شيدىا ىو الوالي (2)بناىا العثمانيوف

وىو أوؿ والي عمى المدينة مف قبؿ الدولة العثمانية   (إسماعيؿ بف يونس الموصمي
 وحظيت القمعة فيما (3)(ـ1620/ ىػ1130)واتخذىا مقرا إلدارة واليتو وجيشو سنة 
/ ىػ1157)الذي حصنيا وعمرىا سنة  (4)بعد بعناية الوالي حسيف باشا الجميمي

.   (ـ1744
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عمارة القالع وتخطيطيا في شماؿ العراؽ، رسالة ماجستير غير : الدراجي، سعدي إبراىيـ (2)
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أو قصر الباشا، غير  (مبنى السراي)      ويؤشر الرحالة نيبور في مخططو عمى 
، لذا البد مف  "يتألف من عدة مباني قديمة" انو ال يعمؽ بالقوؿ سوى كونو 

توضيح أىمية ذلؾ المبنى بكونو مف أىـ الدور التي أنشئت في عيد الجميمييف إذ 
اتخذوه مقرًا لحكميـ، فيو يقع جنوب المدينة قريبًا مف السور خارج القمعة داخؿ 
المدينة، ويتخمؿ المبنى عشريف حجرة مستطيمة، واقتصرت القمعة عمى أف تكوف 

 الذيف يتولوف حراستيا وتنفيذ أوامر (1)مقرا لمجيش ومخزنا لمعتاد يسكنيا االنكشارية
الباشا خصوصًا بعد أف أصبحت أبنيتيا متداعية بفعؿ ضربات المدافع والقذائؼ 

.   (2)التي ألقاىا نادر شاه عند محاصرتو المدينة
       ثـ يأتي وصفو لممباني الدينية عمى اعتبارىا األساس الذي يقوـ عميو 

ومف المعروؼ أف أىؿ مدينة . تخطيط المدف والذي تمثؿ بالمسجد ودار اإلمارة
وفي العيد العثماني وخصوصًا في عيد . الموصؿ عرفوا بتمسكيـ بشعائر دينيـ

الوالة الجميمييف شيدت الموصؿ االىتماـ الكبير بدور العبادة كالمساجد والمدارس 
ومن المباني : " واألضرحة والكنائس فيأتي وصفو ألحد جوامع المدينة قائالً 

صاحب  [الزنكي]التاريخية البارزة في الموصل الجامع الكبير وقد بناه نور الدين 
إلى موقعة في مخطط المدينة ولم يبق منو إال قسم  (10)دمشق ويشير رقم 

والناس يعجبون الرتفاعيا ألنيا أعمى بقية  (المنارة)قائم من سوره والمئذنة  
منائر الموصل التي يبمغ عددىا تسعة منائر تقريبًا، عمى أن ىناك منائر مرتفعة 

كثيرة في بقية مدن البالد اإلسالمية وال يجد الرواد السياح األوربيون في ذلك 
عجبًا أو أنيا من خوارق اإلعمال، وتقع في وسط الساحة الفسيحة لمجامع بناية 

تدعى القبمة أو المحراب الكبير وىو كالمحاريب األخرى الموجودة في بقية 
المساجد ولكنيا مبنية في حائط المسجد وتشير إلى اتجاه مكة وأىميتيا أنيا 

                                                 

ىي فرقة مف المشاة المقاتمة ضمف الجيش العثماني وتعد مف أقوى الفرؽ التي كاف ليا  (1)
بعدما كانت ضمف  (مراد األوؿ)تأثير في السياسة العامة لمدولة العثمانية، أنشأىا السمطاف 

الجميؿ، سيار : ينظر. أي القوة الجديدة (يني شري)طبقة الرقيؽ، وانكشاري أصميا بالتركية 
.   46ص  (1991 –الموصؿ )تكػويف العرب الحديث، : كوكب
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تساعد المسممين في معرفة اتجاه القبمة وقت الصالة، وىذا المحراب منحوت 
بكاممو من المرمر وتتجمي فيو روعة الفن اإلسالمي والنقوش التي تمثل ورق 

العنب وقد جدد بناء قسم من الجامع ولو شبابيك عمى ىيئة شبابيك من المرمر 
ولم أر في ىذه الشبابيك زجاجًا، وسمك ىذه الشبكة نحو ثالثة أصابع وقد 

 . (1)" نحتت نحتًا رديئًا وليذا الجامع أعمدة مثمنة الجوانب نحتت من الحجر
وىنا لـ يفْت الرحالة زيارة مبنى مف أىـ المباني الدينية واإلطناب في وصفو 

خصوصًا وانو مف المباني التاريخية البارزة في العيد االتابكي وىو الجامع الكبير 
 (2)(ـ1171/ ىػ566)الذي بناه نور الديف محمود بف عماد الديف سنة  (النوري)

عندما قدـ مف الشاـ إلى المدينة ويعد ىذا الجامع ذا قيمة حضارية ال يزاؿ يحتفظ 
حتى اليوـ بالعديد مف معالمو العمارية الزخرفة والتي عكست نمط البناء والتخطيط 

الذي سارت عميو الجوامع فيما بعد فيو أوؿ جامع في تخطيطو غاير جوامع 
 .العصر األموي

      وعمى ما يبدو أف ىجـو نادر شاه عمى المدينة قد دمر ما دمره منيا ويظير 
ىذا وأف نيبور لـ  يعجب في ضخامة . أف ذلؾ الدمار ناؿ جزءًا مف الجامع

وارتفاع مئذنة الجامع الكبير وال يعتبرىا مف خوارؽ األعماؿ، عمى الرغـ مف أف 
مأذنة الجامع النوري مف المآذف التي تمتاز بانطقة زخرفية ونقوش بديعة تتميز 

بالتنوع واالنسجاـ في تقسيمات بدنيا، والتي انفرد كؿ قسـ منيا بزخرفو مختمفة عف 
األخرى فضال عف مادة البناء وطريقة الزخرفة التي تفنف فييا المعمار في جعميا 

ويشير إلى أف الناس يعجبوف بيا لكونيا أعمى مف بقية منائر . تحفة عمارية أثرية
الموصؿ التي يبمغ عددىا تسعة منائر وعميو فقد كثرت المباني الدينية في العيد 

جامع : الجميمي وقاـ الوالة الجميميوف بإنشاء مساجد كثيرة ولعؿ المقصود منيا
براىيـ أغا وخميؿ أغا أبناء عبد الجميؿ  األغوات الذي شيده إسماعيؿ أغا باشا وا 

في سوؽ باب الجسر، وجامع الباشا الذي أنشأه الوالي  (ـ1703/ ىػ1114)سنة 
الواقع في محمة )وجامع الرابعية  (ـ1755/ ىػ1160)محمد آميف باشا سنة 
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/ ىػ1180)نسبًة إلى مؤسستو رابعة خاتوف بنت إسماعيؿ باشا الجميمي   (الرابعية
.  (1) (ـ1766

     ولعؿ أبرز ما لفت نيبور عند زيارتو لمجامع، المحراب المنحوت مف المرمر 
األزرؽ والذي يزداف بالزخارؼ والنقوش المتمثمة بورؽ العنب وقوامو عموداف يعميا 

عقد نصؼ دائري مدبب، وعميو فمحراب الجامع ىو مف أنفس المحاريب يعود 
، نقمو الشيخ محمد جرجيس (الجامع األموي)بناؤه في األصؿ إلى المسجد الجامع 

.  (ـ1869- 1864/ ىػ1286-1281)القادري إلى الجامع النوري سنة 
        وىنا يصؼ أيضًا شبابيؾ الجامع، ولعمو يقصد شبابيؾ المصمى الشتوي 

 كانت في (2)فقد اخترؽ جدرانو الشرقية والشمالية نوافذ وفتحات لإلضاءة والتيوية
البداية مصنوعة مف الجص ونتيجة لما مر بو الجامع مف تحويرات وتجديدات 
معمارية استخدمت مادة المرمر في تجديده، ولعميا تتماثؿ في صناعتيا بكونيا 

.  عمى ىيئة شبكة مرمرية بعيد بنائيا األوؿ
      وبالرغـ مف انو لـ يصؼ لنا تخطيط المسجد إال انو أشار إلى أعمدتو وىنا 

قصد األعمدة التي تقع في الجانب األيمف لممنبر والثاني في الجانب األيسر 
.  (3)لممحراب وىي ذات أبداف مثمنة خالية القواعد وتيجاف مكعبة

      ومف الجوامع التي زارىا نيبور في رحمتو ىو جامع النبي جرجيس فيصفو 
وىناك جامع ميم يدعى جامع النبي جرجيس ومن عجائبو أن فيو  ":قائالً 

صندوقا ممموءا بالماء وقد وضع عمى سطحو، وذلك لجذب طائر السمرمك أو 
آكل الجراد إلى ىذه الجية وكان ىذا الجامع فيما مضى كنيسة تابعة لمنصارى 

مدفون في ىذا المكان ولكنني شاىدت قبره  (جورج)الذين يعتقدون أن القديس 
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وفي راما إحدى مدن األرض المفضمة  (القاىرة القديمة)أيضًا في مصر العتيقة 
. (1)"كذلك شاىدت قبره في مقاطعة كسروان في جبل لبنان

     في الواقع، ليس في كالـ نيبور صحة حوؿ كوف أصؿ الجامع كاف كنيسة 
تابعة لمنصارى، فاألرض الممتدة مف النبي جرجيس إلى الجامع النوري كانت 

مقابر خارج سور مدينة الموصؿ في العيد األموي والمعروفة بمقابر قريش المقابمة 
لدار المنقوشة التي بناىا الحر بف يوسؼ األموي، وبعد توسع مدينة الموصؿ في 

وازدياد عدد السكاف خرج الناس إلى األرباض وعمروا ما حوؿ  (ـ8/ ىػ2)القرف 
توسعت  (ـ754/ ىػ137)المقابر، وعندما تولى الموصؿ إسماعيؿ بف عمي 

نشاء أسواؽ في محميا لتكوف  المدينة فرأى مف المفيد إبعاد المقابر عف المدينة وا 
وسط العمارة، ولـ يبؽ مف المقابر سوى مقبرة قريش التي انشأ عمى جزء مف 

/ ىػ113)أرضيا جامع النبي جرجيس ودفف في ىذه المقابر الحر بف يوسؼ سنة 
.        ويرى الديوه جي أنو مف المساجد القديمة كاف أوؿ أمره مسجدا صغيرا (ـ731

أف الرحالة األندلسي ابف جبير قد زار  (ـ1184/ ىػ580)      ويشار انو في سنة
الجامع ونستدؿ مما ذكره عنو أف في المشيد قبرًا لمنبي جرجيس وىو في غرفة 

/ ىػ611)عمى يميف الداخؿ إلى المصمى، ويؤكد السائح اليروي وجوده سنة 
ووسع مشيد النبي جرجيس واتخذ جامعًا . (2)واف بو قبرًا لمنبي جرجيس (ـ1214

.   وبني قبة فوؽ قبر النبي جرجيس ووضع صندوقا فوؽ القبر
وفي خارج : "        وبعدىا يصؼ أىـ جامع مف جوامع الربض األسفؿ قائالً 

من المخطط جامع كبير يسمى  (11)المدينة في الموقع الذي يشير إليو رقم 
 لميجرة ولم استطع 576الجامع األحمر وقد وجدت في داخمو تاريخا وىو سنة 

قراءة اسم بانيو ألن الكتابة كانت غير واضحة، ولقد قيل لي أن بانيو ىو مجاىد 
الدين ولعل مجاىد الدين ىذا ىو مجاىد الدين قيماز الذي ورد ذكره في تاريخ 
العالم العام، وال يستبعد أن قد قام ببنائة بأمر من سيف الدين غازي بن مودود 
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الذي توفي في ىذه السنة، وفي ىذا الجامع كتابات كثيرة ومن ضمنيا كتابات 
في الخط الكوفي كالتي يجدىا القارئ وكذلك كتابات في الخط العربي المألوفة 

اليوم وجميعيا آيات من القران ، وىذه النقوش النباتية والتي تمثل أوراق الكرم 
والتزيينات األخرى التي تغطى جدران الجامع قد عممت من الجص بطريقة جميمة 

ويدعى النصارى أنيا كانت تقوم في . جدا قمما يجد مثميا المرء في ىذه البالد
الزمن القديم كنيسة كبيرة وأنيا كانت تتوسط مدينة الموصل، ويروي السكان أنو 

. (1) "كان في ىذا المكان جسر خشبي فوق نير دجمة
      إف ما ذىب إليو نيبور في وصؼ الجامع كاف صائبًا فقد سماه بالجامع 
األحمر، وذلؾ الف بناءه كاف باآلجر األحمر كما عرؼ بتسميات عديدة منيا 

نسبة إلى مجاىد الديف  (و المجاىدي)ألنو يقع بالربض األسفؿ،  (جامع الربض)
يقع الجامع جنوب الموصؿ . (2) ()الف فيو مقاـ الخضر  (والخضر)بانيو 

عمى نير دجمة عند باب الجسر في الربض األسفؿ، قرر مجاىد الديف قيماز أف 
يبنيو ليريح الناس بعد أف القوا صعوبة في الذىاب إلى الجامع النوري واالموي 

وانتيى مف بنائو  (ـ1167/ ىػ572)لبعدىما عف منطقة الربض األسفؿ فبناه سنة 
ويؤكد نيبور في وصفو ما جاء عف وصؼ الجامع الذي سبقو  (ـ1180/ ىػ576)

 بكونو بناء حافؿ باأللواف والنقوش النباتية والتزيينات التي تغطي (3)مف الرحالة
. جدراف الجامع والتي استخدمت مادة الجص في تزيينيا وبنائيا 

بأف أرض الجامع كانت كنيسة -   كما نقمو نيبور–      أما عف ادعاء النصارى 
فقد أوردت المصادر . كبيرة تتوسط مدينة الموصؿ فيو ادعاء غير صحيح

التاريخية أف مجاىد الديف قيماز أحد البارزيف في العيد األتابكي في الموصؿ بنى 
الجامع المجاىدي ومدرسة وبيمارستانا في الربض األسفؿ عند باب الجسر 

. (4)الخشبي فوؽ نير دجمة 
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      وينتقؿ الرحالة في رحمتو مف وصؼ المباني الدينية إلى وصؼ أىـ المباني 
وليس من احد بين " :اإلدارية والقصور في تمؾ المدة فيتحدث عف قرة سراي قائالً 

أمراء الموصل اىتم بالناحيتين العمرانية والعممية وكسب شيرة واسعة مثل أميرىا 
لؤلؤ الذي عاش في أواسط القرن السابع اليجري فقد بنى قره سراي وىو البناء 

ولكن  (12)الضخم الواسع المؤشر عمى موضعو في مخطط مدينة الموصل برقم 
ورأيت عمى جدران غرف القصر . ىذا القصر ميجور اليوم وغير مسكون ومتيدم

صورا جصية صغيرة بارزة يتراوح عددىا بين الثمانين والمائة تمثال فجمبت 
دىشتي واستغرابي، ولكنني الحظت أن معظم رؤوسيا قد خربت كما شوىت 

معالم أثرية كثيرة أخرى وىي ليست جميمة الصنع كما ىو المتوقع أيضًا وجميعيا 
واقفة ومتراصة إلى بعضيا البعض وأيدييا مصمبة عمى بعضيا بعضا وأشكاليا 

متشابية بحيث يترائ لمناظر أن المثال قد صنع ليا قالبا واحدا وصبيا 
.  (1)"بالجص
وفضمو عمى  (بدر الديف لؤلؤ)وىناؾ حقيقة ىي أننا نشيد مع نيبور بدور       

لـ تكف  (قره سراي)الحركتيف العممية والعمرانية في المدينة غير أف دور المممكة 
نما يعود لو الفضؿ بتوسيعيا وترميميا بعد أف قضى عمى الدولة  مف عيد بنائو وا 

وجعؿ دور المممكة مقرا لو حتى أنيا  (ـ1233-1127/ ىػ631- 521)األتابكية 
ويتسـ المبنى بأىميتو . (2)وحفيا بالبساتيف (الجوسؽ البدري)عرفت في عيده بػ

التاريخية واألثرية، فالتاريخية تتمثؿ في كونو مثؿ إدارة الدولة لعدة عيود ابتداًء مف 
، ومف الناحية األثرية فيعد المبنى السكني واالداري الوحيد الذي (3)العصر الراشدي

كما استخدمت فيو العقود المدببة المنفرجة التي تساعد . يتكوف مف أكثر مف طابؽ
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. (1)عمى ارتفاع وسعة األواويف عالوة عمى النصوص التذكارية والنصوص الجبسية
إال أف الشاخص مف تمؾ الدور إيواناف متالصقاف يعود زمف ترميميما إلى عاـ 

.     ، وىو عيد بناء بدر الديف لؤلؤ صاحب الموصؿ آنذاؾ(ـ1232/ ىػ630)
     وبما أف مدينة الموصؿ مف المدف التي زخرت بالعديد مف المباني العممية 

" كدور القراء والمدارس غير أف نيبور لـ يصفيا بالقدر الكافي وقد جاء عف لسانو 
 (13)ومن المباني التي قام بتشييدىا لؤلؤ ىي المدرسة أو الكمية ويشير الرقم 

  (2)"إلى موقعيا في المخطط 
      وعميو فأنو لـ يصرح في ىذا النص باسـ تمؾ المدرسة أو بانييا أو سنة 

بنائيا إال أننا تمّكنا مف االستدالؿ عمييا مف خالؿ موقعيا المحدد في الخارطة، 
وحسب الموقع يمكف القوؿ بأنيا المدرسة الكمالية التي تقع عمى نير دجمة في 

والتي كانت تعرؼ بمسجد . في المحمة المعروفة بمحمة الشيواف (قميعات)منطقة 
/  ىػ563ت ) (زيف الديف عمي بف بكتكيف)زيف الديف نسبة إلى مؤسسيا الممؾ 

 وتشير بقايا التخطيط لممسجد والمدرسة بأنو مف التصاميـ العمارية (3)(ـ1167
الفريدة مف نوعيا والتي يشير تخطيطيا إلى أنيا مدرسة عمى األغمب، يتألؼ 

المبنى مف غرفة مثمنة التخطيط مف الداخؿ ومربعة مف الخارج تعموىا قبة نصؼ 
كروية، وىي مف القباب القديمة التي ال زالت قائمة في مدينة الموصؿ، وتعرؼ 

.  (4)(جامع شيخ الشط)بقايا المبنى وما أضيفت عميو حديثا بػ
       ومف المعمـو أف مدينة الموصؿ غدت أنموذجا يعمف عف طرز متنوعة في 

المباني فقد ضمت المباني الدينية ما يعرؼ بالمزارات وىنا يقؼ نيبور بوصفو 
ألىـ مزار في المدينة لكونو يقع عمى نير دجمة ويعطيو وصفا عماريًا دقيقًا إال انو 
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وكذلك قام بتشييد ". يسرد بعض األمور التي ال صحة ليا لذا البد مف إيضاحيا
بناء جامع جميل عمى قبر يدعى صاحبو يحيى بن القاسم او كما يطمق عميو 

ويدعى  (14)البعض أبو القاسم ويشير في المخطط إلى موضعو بالمخطط رقم 
النصارى أن يحيى ىذا ىو احد عظماء أوليائيم وقديسييم وان اسمو الحقيقي 

ىو يوحنا االزرقي ويقع ضريحو باتجاه الجنوب والجنوب الغربي والشمال 
والشمال الشرقي ويظير أن المسممين حولوا اتجاه قبره نحو القبمة  باعتباره 
نصرانيا ال يجوز أن يبقى مدفونا باتجاه غير ىذا االتجاه، وقد اخذ لؤلؤ ىذا 

القبر من النصارى وأضافو إلى البنايات اإلسالمية الرائعة التي قام ببنائيا بين 
المدرسة والسور وليذا فان النصارى يستطيعون زيارتو ويدخمون الجامع الذي 

وقد الحضت أن الجدار المحيط بالقبر من . بني فوقو في أي وقت يشاؤون
الداخل مكسو بقطعة عريضة من الرخام مزينة بنقوش من أوراق الكرم في غاية 

ويولي المسممون اىتماما كبيرا ألمثال ىذه )وحفرت عمييا كتابات . الدقة واإلتقان
ممئت بالجبس، كذلك وجد في ىذا  (التزيينات والنقوش عن طريق الكتابات

المكان كتابات ونقوشًا محفورة عمى اآلجر فأثارت في الدىشة واالستغراب ذلك 
ألنيا من جممة التزيينات المعمارية المألوفة في بابل وبغداد المتين يندر فييما 

وجود الرخام والحجر وال يمكن الحصول عمييما حتى بالمال، ولذا فقد جمبت 
انتباىي الشديد صناعة النقش وحفر الكتابات عمى اآلجر في الموصل واعتبرت 

وجودىا أمرًا غريبا خاصة وان الرخام في ىذا البمد متوفر جدًا كذلك رأيت ىذا 
(1)" النوع من اآلجر المنقوش قد استعمل في تزيين مداخل البيوت

0  
 طبيعة الشخصية المتحمي بيا الشيخ يحيى اآلففي الواقع لـ يعرؼ لحد و      

 البيت يرجع آؿ أسرةسوى انو ينحدر مف  بف القاسـ وال طبيعة اتجاىو الفكري،
 أيضاً كما لـ يعرؼ  ،() طالب أبي المؤمنيف عمي بف أمير إلى األعمىنسبيا 

 لـ يزرىا أـ، (ـ11-8/ ىػ5-2)  كاف قد زار الموصؿ في المدة بيف القرفإذاما 
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 إال أف ما مدوف عمى صندوؽ القبر الخشبي والذي يتضمف نص مكتوب (1)مطمقا
ىذا قبر يحيى بن الحسن بن عمي بن أبي طالب صموات اهلل عمييم : " عميو

وىنا نفي أقواؿ نيبور بكوف المبنى يعود إلى احد القديسيف النصارى . (2) "اجمعين
 وقد تنبو نيبور إلى تنوع مواد البناء واستخداـ المعمار .والذي يدعى يوحنا االزرقي

أكثر مف مادة مثؿ الرخاـ واآلجر والجبس في ىذا المبنى وآثار دىشتو واستغرابو 
روعة النقوش والتزيينات اآلجرية والتي ممئت بمادة الجبس عمى الرغـ مف وجود 

وىنا يمكف القوؿ بأف مادة اآلجر مادة بنائية برزت في . مادة الحجارة في المدينة
مدينة الموصؿ خالؿ العصور العربية اإلسالمية فيو المادة التي تـ بيا بناء مرافؽ 

عمارية كثيرة كالقالع والمدارس وقباب المساجد والجوامع ومآذنيا  ولعؿ تفنف 
المعمار واستخدامو القطع اآلجرية ورصفيا بأشكاؿ مثمت لو زخرفة جميمة وذلؾ 

.  (3)بجعميا بأشكاؿ طولية أو أشكاؿ عرضية أي بطريقة الحؿ والشد
      أما مادة الجص فيي مف أكثر المواد تآلفا وانسجاما مع مباني المدينة سواء 
. المبنية منيا بالحجارة عمى اختالؼ أشكاليا وحجوميا أو المبنية مف قطع اآلجر
في حيف كانت مادة الرخاـ مف أكثر المواد صالحية لمبناء لقابميتيا لمصقؿ الجيد 

فجعميا المعمار في األماكف المناسبة في البناء فأّطر الفتحات في المداخؿ والنوافذ 
 .(4) الجدراف الداخمية وبمط األرضيات وفرشيا بو أسافؿوالطاقات وغمؼ

ويشير في وصفو إلى فئة مف سكاف المدينة لمدد مختمفة وىـ النصارى       
ولمنصارى في الموصل نحو من عشر كنائس ولكن " ويذكر أف ليـ فييا كنائس 
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 . (4)ينظر الشكؿ  (2)

مواد البناء وطرؽ اإلنشاء في : عبد الجواد، توفيؽ أحمد، عبد الجواد، محمد توفيؽ  (3)
.  10، ص  (1967 – القاىرة 0المباني، مكتبة األنجمو مصرية 

 موسوعة ،"الدالالت المعمارية وتجذيرىا الحضاري في الموصؿ: الجمعة (4)
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معظميا صغيرة جدا، وقد سمح ليم الباشا ببناء عدد جديد آخر وترميم القسم 
الباقي وتجديده، ذلك ألنيم اشتركوا لمدفاع ببسالة عن الموصل أثناء حصارىا 

 كنيسة جديدة يشير إلى موضعيا في (1)م، وقد بنى النساطرة1743األخير سنة 
 في المكان الذي يشير إليو المخطط (2)وكذلك فعل اليعاقبة (15)المخطط رقم 

وىاتان الكنيستان جميمتان وخاصة كنسية النساطرة التي ليس ليا  (16)برقم 
  (3)"مثيل في جميع بمدان الشرق 

ومف المعمـو أف مدينة الموصؿ قد حفمت بعدد غير قميؿ مف الكنائس       
واألديرة تناثرت في معظـ احياء المدينة وخارجيا، وقد اىتـ الوالة الجميميوف بعمارة 

كنائس الموصؿ اىتماما جديًا خصوصا اثر انسحاب نادر شاه بجيوشو عف 
الموصؿ فقد كاف طمب األذف بتعمير وتجديد كنائس الموصؿ بضمف ما عرضو 

محمد أميف باشا باسـ أبيو الحاج حسيف باشا الجميمي فأجاز األخير تجديد 
الكنائس المتضررة القديمة، فجدد الموصميوف ثماني كنائس داخؿ الموصؿ 

وخارجيا، وقد اورد نيبور في رحمتو أىـ كنيستيف مف كنائس الموصؿ في تمؾ 
وتقعاف في  (الطاىرة)المدة وىما الكنيستاف المنسوبتاف لمسيدة العذراء والممقبتاف بػ

الجية الشمالية مف المدينة قريبًا مف السور وتدعى إحداىما بالطاىرة التحتانية 
وتمتاز التحتانية  (اليعاقبة)تميزا ليا عف مجاورتيا  الطاىرة الفوقانية  (النساطرة)

. (4)بكونيا مف أحسف العمارات األثرية التي تتمثؿ في ريازة الكنائس القديمة
نما وصؼ لنا المباني        ولـ يقتصر وصفو عمى المباني الدينية والعممية وا 

 " التجارية وركز عمى خاناتيا بشكؿ واضح التي غالبا ما تكوف محط نزوؿ الرحالة
وفي الموصل خمسة عشر خانا أو بيوتا عامة يأوى الييا الغرباء وبينيا خمسة 

                                                 

انقسـ النصارى إلى طائفتيف أوالىما النساطرة وسموا  ( ـ5)في النصؼ الثاني مف القرف  (1)
. (ـ428)بيذا االسـ نسبة إلى بطريرؾ القسطنطينية نسطوريوس الالىوتي الذي انتخب عاـ 

 . 44،  (1994 –بيروت )، 1معجـ اإليماف المسيحي، ط: األب صبحي حموي: ينظر

- 542)ىـ الطائفة النصرانية الثانية نسبًة إلى يعقوب البرادعي الذي كاف أسقفًا بيف  (2)
 . 44المرجع نفسو، ص: حموي: ينظر. وكثيرًا ما دلت ىذه الطائفة عمى السرياف (ـ578

 .111ص   الرحمة، : نيبور (3)

 . 448الموصؿ، ص : رؤوؼ (1)
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خانات صغيرة ورديئة أما البقية فيي كبيرة وواسعة وقد بنيت خصيصا لتوفير 
أما المقاىي والحمامات واألسواق فإن القسم األعظم منيا جميل وخالب . الراحة

عمى أن أجمل وأحسن ىذه المحالت العامة تعود إلى أسرة عبد الجميل أي إلى 
وعبد الجميل ىذا ىو الجد األكبر . أقرباء والي الموصل الحالي وىو أمين باشا 

. (1)"ليذه األسرة 
ومف المؤكد أف نيبور عكس بوضوح حقيقة التوسع في عدد الخانات لتمؾ       
 التي زار فييا المدينة نتيجة لمتطورات االقتصادية فضال عف استقرار الوضع المدة

 إنشاء كاف ليـ دوٌر كبيٌر في  فالجميميوف. الحكـ المحمي الجميميالسياسي إباف
لكونيا مف المباني ذات التصميـ وقد عرفيا نيبور بالبيوت . المباني وتعميرىا

اليندسي الذي جاء ليؤدي أفضؿ الخدمات لمتجار والمسافريف ولبضائعيـ 
وحيواناتيـ وتخطيطو تألؼ مف فضاءات وعناصر عمارية التي اشتممت عمييا 
عناصر المسكف وتتألؼ مف صحف مربع أو مستطيؿ مكشوؼ تنتظـ مف حولو 
سطبؿ  حوانيت وحجرات مف طابقيف الطابؽ األرضي مخصص لحفظ السمع وا 
لمحيوانات والطابؽ الثاني لمبيت التجار والمسافريف، فضال عف مخازف وأواويف 

.  (2)تنتظـ الطابقيف 
   ىذا وقد وصؼ المباني الخدمية األخرى كالمقاىي والحمامات واألسواؽ بكونيا 

فاألسواؽ . مف المباني الجميمة خصوصا التي يعود بناؤىا إلى األسرة الجميمية
تنوعت تبعًا لتنوع الحرؼ وازدانت بالقيساريات التي تميزت ببيع البضائع غالية 

الثمف، وىنا ال بد مف التنويو عف موقع األسواؽ في العيد العثماني الذي انتقؿ مف 
أما الحمامات فغالبًا ما كاف . إلى منطقة باب الجسر (الكبير)منطقة الجامع 

، وقد غمب (3)لوجودىا أىمية كبيرة في منطقة السوؽ الستخداميا مف قبؿ روادىا
التخطيط الذي امتاز بالتدرج في االنتقاؿ مف البرودة إلى الحرارة فضال عف قباب 

                                                 

 .111ص   الرحمة، : نيبور (2) 

 .  251،  ص 3 جالدالالت المعمارية،: الجمعة (3)

،ص 280، ص 2، ج(2001 –الموصؿ )تاريخ الموصؿ، دار الكتب لمطباعة: الديوه جي (1)
287  .
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الحمامات القميمة االرتفاع والمسطحة والتي يتخمميا فتحات وشبابيؾ مف أجؿ دخوؿ 
.  الضوء
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الخاتمة 
:   في نياية البحث البد أن نوجز أىم ما توصمنا إليو عند دراسة نصوص الرحمة

بما أف الرحالة زار المباني والعمائر في المدينة  ووصؼ بعضًا منيا بإسياب  -1
فضال عف أخذه لعدد مف الروايات مف شخوص المدينة غير أف البعض منيا 
لـ يكف موافقًا لمحقائؽ التاريخية وتحديدًا فيما يخص عددا مف الجوامع التي 

وىنا يمكف القوؿ إنو أراد أف يعمؿ عمى موازنة بيف . نسبيا إلى النصارى
الديانتيف النصرانية واإلسالمية وتشويو الحقائؽ بشكؿ يسيء إلى األىمية 

غير أف المصادر التاريخية وكتب الرحالة الذيف سبقوا . األثرية لتمؾ المباني
نيبور في الرحمة إلى مدينة الموصؿ عرضت الكثير مف النصوص التي كانت 
خير دليؿ لعرض الحقائؽ األثرية وتحديد ىوية المبنى فضال عف كوف اغمب 

 . المباني التي جاء وصفيا في الرحمة شاخصة إلى حد اآلف

جاءت رحمتو لممدينة لتدوف العمائر التي توارد ذكرىا في كتب المؤرخيف وىنا  -2
حقؽ لنا إمكانية التعرؼ عمى وضع المباني وما أصابيا بعد حممة نادر شاه 
عمى المدينة وما طرأ عمييا مف ادوار عمارية وتجديدات وترميمات فضال عف 

 . معرفة ما بقي منيا وما زاؿ واندثر

تميزت نصوص الرحمة بعرض نيبور لمعمائر األثرية في المدينة ووصفيا  -3
بادؽ التفاصيؿ، وىذا يعنى أنو زار تمؾ المباني وشاىدىا مرأى العيف، غير 

أف ىناؾ نصوصًا في رحمتو افتقرت إلى الدقة حتى أنو ترؾ مواقع بعضا منيا 
وىنا يمكف القوؿ أنو وصؼ مباِف عف المدينة أخذىا مف عدد مف . مبيماً 

 .  الرواة مف أىؿ المدينة دوف أف يزورىا

 لعؿ رحمة نيبور كانت أوؿ رحمة مدونة إلى مدينة الموصؿ بعد حممة نادر  -4
وبما أف لالستشراؽ أىدافًا . شاه والتي جاءت بعد عقديف مف تمؾ الحممة

وغايات مختمفة تكمف وراءىا الرحالت والتي غالبا ما تكوف سياسية او دينية 
فيمكف القوؿ أف الرحالة أراد أف يطمع عمى حاؿ المدينة وعمى وضع مبانييا 
مف أجؿ عرض وضع المدينة أماـ الغرب ويبدو أنو تفاجأ باليدوء النسبي 
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الذي عاشت فيو أباف الحقبة العثمانية حتى انو وصؼ أسواؽ المدينة وخاناتيا 
 . وحماماتيا وما تقدمو مف رواج وازدىار اقتصادي

  (1)خارطة رقم 
 (1)خط سير الرحالة نيبور من بغداد إلى الموصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

.  نقال عف رحمة نيبور (1)
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 (2)خارطة رقم 
 (1)خارطة نيبور لمدينة الموصل

 

                                                 

 . نقال عف رحمة نيبور (1)
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– بغداد، مطبعة المجمع العممي العراقي )تاريخ الموصؿ : سعيد الديوه جي: نقاًل عف (1)
. 496ص، 1ج، (1982
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 (2)شكل رقم 
 (1)بقايا دور المممكة من جية النير 

 (3)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) (شيخ الشط)واجية لبقايا مسجد ومدرسة زيف الديف                 

                                                 

. 141ص، 1 جتاريخ الموصؿ،: الديوه جي (1)
. 484 ص،1 جتاريخ الموصؿ،: الديوه جي (2)
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 (4)شكل 
(1)صندوق ضريح اإلمام يحيى بن القاسم

                                                 

. 230 ص،1 جتاريخ الموصؿ،: الديوه جي (1)
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The Building Structures of Mosul in the Ottoman 

Reign Depicted by Carsten Niepuhr's Voyage 
A Contrastive Study 

Vein Zedan 

 
Abstract 

The voyage of the Danish Carsten Niepuhr to Iraq is one 
of the historical expeditions documenting the history of Iraq in 
general, and the history of Mosul in particular in the mid of the 
18

th
 century A.D. The importance of this voyage comes from 

the descriptions and depictions it provides of a number of 
cultural and political aspects of the city.  

The present research sheds light on the building structures 
of Mosul in the Ottoman reign as depicted by the voyage of 
Carsten Niepuhr. The Danish voyager arrived at the city of 
Mosul in (1765 A.D/ 1178 A.H) when it was one of the vassal 
territories of the Ottoman Empire and was ruled by Al-Jaleeli 
dynasty (1136-1249 A.H/ 1726- 1834 A.D), the founder of 
which was Abdul-Jaleel. During the reign of this dynasty, 
Mosul had witnessed  remarkable building improvements and 
expansions and many buildings were constructed such as 
mosques, markets, schools and courts. Those building 
constructions left prominent construction remains which 
outline the distinctive architectural structures of Mosul. 
Niepuhr focused during his stay at the city on a number of 
prominent constructions, religious buildings and facilities and 
hence, provided us with a clear and comprehensive picture of 
what those buildings and constructions were like back in that 
period of time. However, in order to have an overall 
comprehension and clear visualization, the present study 
analyzes the voyage records and compares these records with 
the documents of the local history of the city aiming at 
authenticating Niepuhr's records and adding more analyzing 
information of the buildings and of what is left of them. 
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The present study falls into several parts. First, an 
overview of the Iraqi city of Mosul during the Ottoman reign 
is presented. Second, the identification of Niepuhr and his 
expedition and the depictions he made of the buildings and 
constructions at the city in that period are illustrated. The 
analysis of these depictions according to historical and 
architectural data is also provided. Furthermore, a variety of 
relevant sources and references has been consulted. Finally, a 
number of photos, a map of the buildings and constructions 
Niepuhr's depicted and a map showing his trip from Baghdad 
to Mosul are included in the study. 

 


