


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 uom.atharalrafedain@gmail.comMail: -Eالبريد االلكتروني 
 

 م 1212ه / 2441           الخامس مجمد ال/ الجزء الثاني 
 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد

 1221( لسنة 2121)

mailto:uom.atharalrafedain@gmail.com




















٣٩ 

  (دراسة میدانیة) ىقشلة مه زن

  أ.د. خلف فارس الطراونة

  جامعة مؤته كلیة العلوم االجتماعیة

  قسم اآلثار والسیاحة

Khallf60@yahoo.com  

  خان برادوستي زیدان رشید أ.م.د.  

 جامعة صالح الدین/ كلیة االداب

 قسم االثار

zidan.bradosty@parliament.krd  

  م.م. یادكار محمد سلیم اركوشي

  جامعة صالح الدین/ كلیة االداب

  قسم االثار

Yadgar.saleem@su.edu.krd  

  ١٢/٧/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:    ١٧/٥/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  

  ملخص البحث

والتي  ،ربیلهمة في منطقة میركة سور بمحافظة أیتناول البحث واحدة من القشالت الم

التطرق إلى القشالت حد فیما سبق، وقد تناول الباحث القشلة دراسة میدانیة مع ألم یتطرق الیها 

وتاریخ القشالت بصورة عامة، مع التطرق إلى التخطیط المعماري للقشلة  ،من حیث التسمیة

  بشكل تفصیلي.

  العمارة االسالمیة –بارزان  –اربیل  –میركة سور  –القشلة : الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

This field research deals with one of the important barrack was 
(Qishla) in the Mergasor district in the Erbil governorate, this barrack not 
studied before, not dealt with in the previous studies. In this paper, we 
discussed the remaining architecture of the barrack and its plan, the origin 
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of its name and its history, and we compared it with the other 
barracks(Qishlas) in the neighboring districts. As well we mentioned a 
brief history of barracks/Qishlas and their plans. 
Key Words: Qishla – Mercah soor- Erbil- Barzan – Islamic Architecure 

  

  المقدمة:

من كلمة قشالغ بمعنى أشتى أو (المشتى)، مشتقة كلمة قشلة تركیة األصل  تعدّ 

وصارت تطلق على منام الجنود أو المأوى، وتسمى بالحصن أو القلعة. فهي بمثابة ثكنة 

عسكریة، تضاف إلى مكاتب وٕادارات الحكومة، وأحیانا تضم منزل الوالي وكبار الموظفین، وعادة 

 بوصفهات تضمن الجانب الدفاعي ما یستخدم فیها الطراز المعماري المحلي بعد إجراء تغییرا

 ثكنة عسكریة یستوجب حمایتها من كل األخطار أو هجمات األعداء.

فرة في البیئة المحیطة. فتارة تبنى باآلجر، وتارة بالحجر . اویجري استخدام المواد االنشائیة المتو 

ینة بسیطة ستخدم الجص أو النورة كمواد تربط بین أجزاء الجدار، كما یجري تزیینها بز یكما 

عدا بعض المكاتب أو المنازل أو المسجد. كما تتضمن القشلة ما تتناسب والصرامة العسكریة، 

أبراجًا مرتفعة للمراقبة والرصد المستمر، وتجهز أسوارها أو جدرانها العالیة بفتحات ضیقة یمكن 

تراتیجي حیث من خاللها توجیه السالح ضد المهاجمین. ویتم اختیار القشلة في موقع طبیعي اس

یتحتم تأمین دفاعها في كل األحوال. وقام العثمانیون بتشیید قشلة لهم في أغلب المدن التي 

  خضعت لسلطتهم، إذ كانت تدار أمور البلدة والمنطقة كلها من خالل القشلة.

  تمهید:

  مصطلح القشلة : 

  واخر العهد العثمانى في المنطقة.أكلمة عثمانیة ظهرت في  –القشلة 

ما (المشتى) مكان استراحة الجنود في الشتى، وك :لة : مؤخوذة من كلمة القاشالغ تعنيالقش

  .المعاصرةمكان العسكر او ما یشابه المعسكرات  :تعني، یضاً سمیت ایضًا بـ (قشلة العسكر) أ

بخالف القالع  تشبهمن حیث الشكل و التصمیم و التخطیط  - القشلة من الناحیة العماریة : 

مثل قشلة كویه في كویسنجق في شمال شرق مدینة  كان البعض منها بحجم كبیرالحجم فقد 

  .١اربیل

  الموقع والتسمیة:

سوور بمحافظة اربیل ویحدها  هتقع هذه القشلة في مركز ناحیة مه زنى في قضاء میرك

من الشمال جبل قلندر بناحیة سیدكان، ومن الجنوب قریة هرماوه بناحیة خلیفان، اما من الشرق 

یحدها مركز قضاء میركة سوور، ومن الجهة الغربیة قریة اشكوتا بناحیة كورتوو، اما عن ف

  ).١تسمیة القشلة فهي مستمدة من اسم الناحیة التي تتواجد فیها تلك القشلة.(تنظر الخارطة 
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وبخصوص الفترة الزمنیة او التاریخ الذي تعود الیه القشلة فان المصادر والمراجع لم 

معلومات عنها اال اننا من خالل الدراسة واالطالع على الكثیر من العمائر القدیمة تسعفنا بایة 

في تلك المنطقة ومقارنتها مع بعض العمائر مثل قشلة جمي والتشابه الكبیر بین القشلتین من 

م، وما ١٩١٨ناحیة التخطیط والعمارة یمكننا القول انها تعود الى نهایة العصر العثماني بحدود 

  .٢الیه وافقنا علیه الكثیر من سكان المنطقة القربیین من القشلة موضوعة البحثذهبنا 

  

  التكوین المعماري للقشلة:

م) وتتكون من طابق واحد ٢٧,٥٠× ٣١,٦٠القشلة بشكل عام مستطیلة الشكل أبعادها (

وأربعة اجنحة موزعة على الجهات االربع فضًال عن فناء واسع وبرجین كبیرین وساللم ذات 

مدخل واحد كبیر نسبیًا تتوزع مجموعة كبیرة من النوافذ في جدرانها الخارجیة، اجزاء منها 

منقوضة ومندرسة خاصة عند الزاویة الجنوبیة الشرقیة وجزء آخر في الجانب الغربي والقشلة 

 مبنیة بالحجارة الكبیرة المهندمة والجص، وفي ادناه وصفًا كامًال لجمیع مرافقها العماریة بحسب

  ).١االجنحة. (ینظر الشكل 

  

  )٢ینظر رقم (الجناح الجنوبي: 

  :٣المدخل

یقع المدخل الرئیس للقشلة في منتصف الجناح الجنوبي تقریبًا وهو مستطیل الشكل 

م) ٣,٠٠× ٤,٠٠م) یعلوه عقد مستقیم ویؤدي الى مجاز صغیر ابعاده (٣,٠٠× ٣,٥٠أبعاده (

خالل المجاز المذكور یمكن الوصول الى بعض الذي یطل بدوره على الفناء مباشرة، ومن 

الحجرات التي لها عالقة بالمدخل، ویشتمل هذا الجناح على مجموعة من الحجرات وكما هو 

  مبین في ادناه:

  ):١الحجرة (

وهي احدى الحجرات التي لها عالقة بالمدخل ویمكن الوصول الیها من خالل مدخل 

م) حیث یفضي الى الحجرة موضوع ١,٠٠× ٢,٢٠(مفتوح في الجدار الشرقي للمجاز أبعاده 

م) ویكتنف الجدار الشمالي للحجرة شباك ١,٦٠× ٤,٠٠البحث وهي مستطیلة الشكل ابعادها (

م) وارضیتها منقوضة وذات سقف مستوي، ان موقع هذه الحجرة ٠,٨٥× ١,٣٥مستطیل الشكل (

ئیس وعلیه فإن هذه الحجرة یتمتع بخصوصیة معینة بحكم اطاللة مدخلها على مجاز المدخل الر 

ربما كانت مخصصة لبعض االشخاص المسؤولین عن حمایة القشلة ومراقبة األشخاص الذین 

   یدخلون الى القشلة.
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  :٢الحجرة 

× ٢,١٠وتقع بمحاذات الحجرة أعاله، والمدخل یقع عند زاویتها الشمالیة الشرقیة أبعاده (

بدوره على الفناء، وهي مستطیلة الشكل م) ویطل مباشرة على رواق صغیر الذي یطل ١,٠٠

م) ویكتنف زاویتها الشمالیة الغربیة شباك مستطیل الشكل ابعاده ٣,٠٠× ٤,٠٠تقریبًا ابعادها (

م) وهو یطل على الفناء من خالل الرواق والحجرة خالیة من أیة عناصر عماریة ٠,٨٥× ١,٣٥(

   وشأنها شأن الحجرة التي سبقتها.

  :٣الحجرة 

) إال أنها أكبر حجمًا، یقع المدخل عند زاویتها الشمالیة ٢الى حدما الحجرة (وهي تشبه 

× ٤,٠٠م) وهي مربعة الشكل أبعادها (١,٠٠× ٢,١٠الشرقیة وهو مستطیل الشكل ابعاده (

) من حیث الشكل ٢م) وتطل بشباك واحد على الرواق وهو على غرار شباك الحجرة (٤,٠٠

ن سابقاتها من الحجرات سوى ارتفاع السقف عن مستوى واالبعاد ولیس فیها شي یمیزها ع

م)، وعلى ما یبدو فإن هناك حجرة اخرى تقع الى الشرق من هذه الحجرة ٣،٣٠االرضیة فهو (

  ).٣اال انها تعرضت للنقض ولم یبَق فیها سوى اسس فقیرة.(ینظر الشكل رقم 

  ):٤الحجرة (

وصول الیها من مدخل مفتوح في تقع هذه الحجرة على یسار المدخل الرئیس ویمكن ال

م) وهي مستطیلة ١,٠٠× ٢,٢٠الجدار الغربي لمجاز المدخل وهو مستطیل الشكل أبعاده (

م) وتشتمل على شباكین أحدهما مفتوح في جدارها الشمالي وهو ١,٦٠× ٤,٠٠الشكل أبعادها (

على م) الجزء األسفل منه تعرض للنقض وهو یطل ٠,٨٥× ١,٣٥مستطیل الشكل أبعاده (

م) وقد نفذت ٠,٨٠× ١,٢٥الرواق أما النافذة األخرى فتقع في جدار الحجرة الجنوبي أبعاده (

بشكل أفقي وتطل على الساحة الخارجیة للقشلة باتجاه الجنوب، ومن الجدیر بالذكر ان الحجرة 

) من حیث الشكل واالبعاد واالداء الوظیفي حیث ١موضوعة البحث تشبه الى حد كبیر الحجرة (

إن كلتیهما مخصصة ألعمال الحراسة والمراقبة بحكم موقعهما على الممر الذي یفضي الى 

   داخل القشلة وخارجها.

  ):٥الحجرة (

المدخل الرئیس یقع في الجدار الشرقي للحجرة وهو مدخل مشترك بینها وبین الحجرة رقم 

× ٤,٠٠أبعادها (م) والحجرة مربعة الشكل ٠,٩٠× ٢,٣٠) وهو مستطیل الشكل ابعاده (١(

م) وعند زاویتها الشمالیة الشرقیة شباك یطل على الرواق ذو شكل مستطیل أبعاده ٣,٨٠

م) ارضیتها منقوضة وذات سقف مستٍو، وعلى ما یبدو من خالل مدخلها ٠,٧٠× ٠,٨٠(

) الخاصة باعمال الحراسة والمراقبة فال نستبعد ان تكون الحجرة ١المشترك مع الحجرة (

  حث بمثابة السجن.موضوعة الب



  أ.د. خلف فارس الطراونة                                                   قشلة مه زنى (دراسة میدانیة)

  زیدان رشید خان برادوستي أ.م.د.    

 م.م. یادكار محمد سلیم اركوشي    

٤٣ 

  ):٦الحجرة (

وهي الحجرة األخیرة في الجناح الجنوبي، یمكن الدخول الیها من خالل مدخل عند 

م) والحجرة مربعة الشكل ٠,٩٥× ٢,٣٠زاویتها الشمالیة الشرقیة وهو مستطیل الشكل أبعاده (

فهناك شباك یطل  م) وأهم ما یمیز هذه الحجرة كثرة النوافذ التي تكتنفها٤,٠٠× ٤,٥٠أبعادها (

على الرواق في حین یطل شباكان آخران على الساحة الخارجیة للقشلة من جهة الجنوب، النافذة 

× ١,٣٥االولى مفتوحة في منتصف الجدار الشمالي للحجرة وهي مستطیلة الشكل ابعادها (

ان بشكل م) اما االخرتان فهما على نفس أبعاد النافذة األولى ما عدا اسلوب تنفیذهما ك٠,٨٥

افقي، ان جمیع الحجرات والمرافق العماریة التي تطرقنا الیها في هذا الجناح مبنیة بالحجارة 

المهندمة والجص، كما ان ارضیاتها منقوضة حیث لم نستطع ان نستدل على ما كانت علیه 

   عصر والسقوف جمیعها مستویة.

  :٤الرواق

في الضلع الجنوبي منها، یبلغ طوله  وهو الرواق الوحید الموجود في القشلة، والذي یقع

م) ویطل على الفناء مباشرة، والرواق محمول على ستة أكتاف كل منها ١,٥٠م) وعرضه (٢٣(

م) واالكتاف مبنیة بقطع من الحجارة الكبیرة المهندمة ٠,٦٠مربع الشكل طول كل ضلع منها (

جانبي ممر المدخل واثنان والجص وقد وزعت تلك االكتاف على النحو االتي: اثنان منها على 

) والمسافة المحصورة بین ٦) اما الكتفان االخیران فیقعان امام الحجرة (٣آخران أمام الحجرة (

  ).٤م). (ینظر الشكل ٣,١٠ - ٢,٢٠تلك االكتاف تتراوح من (

  الجانب الشرقي:

ویشتمل على مجموعة قلیلة من الحجرات بسبب تداعي َأجزاء كبیرة منه التي لم یبَق 

  ).٥(ینظر الشكل  منها سوى اسس قلیلة.

  ):٧الحجرة (

تقع تقریبًا في منتصف الجناح أعاله وهي ذات قسمین، خارجي وداخلي، والقسم 

م) ١,٠٠× ٢,١٠الخارجي منها یمكن الوصول الیها من خالل مدخل مستطیل الشكل َأبعاده (

القسم الخارجي من  والمدخل یقع تحت مجال السلم الذي یؤدي الى السطح وهو یؤدي الى

× ٢,٣٠م) وهو مربع الشكل ثم یواجهنا مدخل اخر أبعاده (١,٤٠× ١,٧٠الحجرة، أبعاده (

م) ویكتنف ١,٧٠× ٣,٢٠م) یؤدي الى الجزء الداخلي للحجرة وهو مستطیل الشكل أبعاده (٠,٨٠

م) وهو یطل على ٠,٧٥× ١,٤٠الجدار الشرقي لهذه الحجرة شباك مستطیل الشكل أبعاده (

   لساحة الخارجیة للقشلة من جهة الشرق.ا

  



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٤٤ 

  ):٨الحجرة (

) من حیث اطاللتها على الفناء، المدخل یقع ٧وتقع هذه الحجرة على امتداد الحجرة (

م) یعلوه عقد ١,٠٠× ٢,١٠في الجدار الغربي منها ویتوسطه تقریبًا وهو مستطیل الشكل أبعاده (

م) ولها شباك ٣,٢٠× ٥,٠٠لة الشكل أبعادها () أما الحجرة فهي مستطی٦(ینظر الشكل  مستقیم،

م) ارضیتها منقوضة ٠،٧٥× ١,٤٠واحد مفتوح في جدارها الشرقي مستطیل الشكل أبعاده (

  .وذات سقف مستٍو.

  ):٩الحجرة (

) من حیث موقع مدخلها وشباكها وابعادها فضًال عن ٨وهذه الحجرة تتشابه مع الحجرة (

   جرتان متطابقتین في الشكل واألبعاد.شكل وابعاد الحجرة وعلیه فان الح

  ):١٠الحجرة (

وهي الحجرة األخیرة في هذا الجناح ویتصل جدارها الشمالي مع الجدار الجنوبي للقاعة 

) من حیث موقع مدخلها ٩، ٨الكبیرة في الجناح الشمالي، وهذه الحجرة تشبه بالضبط الحجرات (

   ل الحجرة وابعادها.والنافذة وشكلها وأبعادهما وكذلك بالنسبة لشك

ان جمیع الحجرات التي تطرقنا الیها مبنیة بالحجارة المهندمة الكبیرة والجص وان 

  م).٣,٢٠ارضیاتها منقوضة اما سقوفها فجمعیها مستویة، وهي بارتفاع (

  :٥السلم

وهو احد العناصر المعماریة في القشلة وموقعه یكاد یتوسط الجناح الشرقي یبدا من 

) ویتألف من عتبات تعرضت أغلبها للتلف ٧ویستقر فوق مقدمة سقف الغرفة ( أرضیة الفناء

م) وسمكها ٠,٣٥م) وعرضها (١,٢٠بسبب عوامل التعریة وتقادم الزمن، طول كل عتبة (

م) وهو مبنى ٣,٥٠م) اما طول السلم من عند مستوى االرضیة حتى مقدمة السطح فهو (٠,٣٠(

سلم عند ارضیة الفناء منقوضة ولم یبق منها سوى بعض بالحجارة والجص واجزاء من مقدمة ال

القطع من الحجارة، وقبل ان نختم حدیثنا عن الجانب الشرقي فال بد ان نشیر الى ان الجزء 

المنقوض في هذا الجناح ربما كان على هیأة قاعة كبیرة وقد توصلنا الى ذلك من خالل مقارنة 

إن هناك تشابهًا كبیرًا الى حد ما بین مخطط قشلة جمى مع مخطط قشلة مه زنى حیث  

(ینظر  المخططین، وما هو موجود من عمارتیهما في الوقت الحاضر یؤكد صحة ما ذهبنا الیه.

  ).٧الشكل 

  الجناح الشمالي:

وهو أحد األجنحة المهمة في القشلة، لكثرة عناصره العماریة وألن الجناح برمته على 

هیأة قاعة كبیرة جدًا كانت تستوعب الكثیر من النشاطات السیاسیة واالقتصادیة والدینیة 
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واالجتماعیة من خالل تواجد اعداد كبیرة من الناس على اختالف مشاربهم للتداول في كثیر من 

  ).٨تخص سواد الشعب وفي أدناه وصٌف شامٌل ودقیٌق للقاعة الكبیرة.(ینظر الشكل  االمور التي

  القاعة الكبیرة:

تستحوذ هذه القاعة برمتها على مجمل مساحة الجناح الشمالي وهي قاعة كبیرة جدًا 

م) وتشتمل على ثالثة مداخل لتخلق انسیابیة افضل عند ٠,٥× ٢٩,٨٠مستطیلة الشكل ابعادها (

والدخول وتجنب التزاحم وهي موزعة بشكل منتظم فهناك مدخل في الوسط واآلخران على الخروج 

× ٢,١٠جانبیه، والمداخل الثالثة متشابهة مع بعضها البعض فكل منها مربع الشكل وابعاده (

م)، كما تشتمل هذه القاعة في جدارها الشمالي على تسعة شبابیك موزعة بشكل منتظم ٢,٠٠

ضها البعض من حیث الشكل واالبعاد، كل واحد منها ذو شكل مستطیل وهي متشابهة مع بع

م) عند مستوى ارضیة القاعة ٢,٥٠م) وهو بارتفاع (٠,٦٠م) وعمقه (٠,٨٠× ١,٥٠وابعاده (

وتطل على الساحة الخارجیة للقشلة ووظیفتها ایصال الضوء والهواء الى داخل القاعة.(ینظر 

  ).٩الشكل 

جدار الجنوبي للقاعة اثنان منها محصورة بین المدخل وهناك ثالثة شبابیك في ال

الوسطي والمدخل الذي یقع الى الغرب منه، اما النافذة الثالثة فتقع الى الشرق من المدخل 

الوسطي، ان النوافذ التي تطرقنا الیها متشابهة مع بعضها البعض من حیث الشكل واالبعاد، فكل 

م) وهذه النوافذ تطل مباشرة على الفناء وعلى ما ٠,٩٠× ١,٢٠منها ذو شكل مستطیل ابعاده (

یبدو هناك شباك اخر الى الشرق من النافذة الثالثة التى تطرقنا الیها اال انها غیر موجودة حالیًا 

بسبب تداعي جزء من الجدار الجنوبي للقاعة والذي من المحتمل ان النافذة الرابعة  كانت هناك 

في توزیع تلك العناصر العماریة بحیث تصبح الصورة واضحة  الن ذلك یحقق نوعُا من التناظر

من خالل وجود نافذتین بین كل مدخلین، وهذا الشيء لیس ببعید عن خصائص العمارة 

  االسالمیة، ألن مبدأ التناظر هو أحد تلك الخصائص المهمة.

وتشتمل القاعة ایضًا على مسطبة كبیرة وهي لصق الجدار الشمالي یبلغ طولها 

م) وكانت مخصصة ٠,٦٥م) وارتفاعها عن مستوى االرضیة (٠,٥٥م) وعرضها (٢٧,٢٠(

لجلوس األشخاص الذین یغدون الى القشلة بمختلف أطیافهم لسبب او آخر، والمسطبة أعاله 

   مبنیة بالحجارة والطین ومبلطة بمالط من الطین الممزوج بالتبن.

  ):١٢الحجرة (

الغرب عند الزاویة الشمالیة الغربیة للقشلة، وهي حجرة وتقع خلف القاعة الكبیرة من جهة 

م) یمكن الوصول الیها من خالل مدخل مفتوح في ٢,٧٠× ٥,٠٠صغیرة الحجم نسبیًا أبعادها (

م) ٠،٩٠× ٢,٠٠جدارها الغربي عند زاویتها الجنوبیة الشرقیة وهو مستطیل الشكل أبعاده (
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م یبَق منه إال بعض المالمح التي تدل على ویكتنف جدارها الغربي شباك إال أنه منقوض ول

وجوده، وربما كانت هذه الحجرة ذات طبیعة خدمیة العداد الطعام والشراب وما الى ذلك من 

   األشیاء التي تقدم عادة للضیوف كل بحسب مقامه وسعته.

  الجانب الغربي:

ماریة وهو الجانب االخیر من جوانب القلعة، ویشتمل على مجموعة من المرافق الع

(ینظر  وقوامها خمس حجرات، أربع منها متشابهة تمامًا واالخرى اكبر نسبیًا، وهي كما یأتي:

  ).١٠الشكل 

  ):١٣الحجرة (

م) وهو مستطیل الشكل ١,٠٠× ٢,١٠یقع المدخل في منتصف جدارها الشرقي أبعاده (

الشكل أبعادها  شأنه شأن بقیة المداخل االخرى ویطل على الفناء ، اما الحجرة فهي مستطیلة

× ١,٥٠م) یكتنفها شباك فتح في جدارها الغربي، مستطیل الشكل أبعاده (٢,٧٠× ٥,٠٠(

م) وارضیتها منقوضة هناك بقایا قلیلة من االرضیة مكسوة من الطین المدكوك وسقفها ٠,٨٥

   مستٍو وجدرانها مبنیة بالحجارة الكبیرة المهندمة والجص.

  ):١٥، ١٤الحجرتان (

ا ان نتكلم عن هاتین الحجرتین في موضع واحد بسبب التشابه الكبیر بینهما لقد ارتاین

حیث ان لكل منهما مدخل واحد یطل مباشرة على الفناء فضًال عن وجود شباك واحد ایضًا لكل 

  منهما یطل على الساحة الخارجیة للقشلة من جهة الغرب.

كل اما مساحة كل حجرة م) وهو مستطیل الش١,٠٠× ٢,١٠یبلغ أبعاد كل مدخل منهما (

   ) ایضًا.١٣م) مستطیلة الشكل وهاتان الحجرتان تشبهان الحجرة (٢,٧٠× ٥,٠٠فهي (

  ):١٦الحجرة (

م) ذات شكل مستطیل لها مدخل في ١,٨٠× ٥,٠٠وهي حجرة صغیرة نسبیًا مساحتها (

م) وتشتمل على نافذة ٠,٩٠× ٢,٠٠منتصف جدارها الشرقي وهو مستطیل الشكل أبعاده (

م) ومن خالل مالحظتنا ٠,٨٥× ١,٥٠فتوحة في جدارها الغربي وهي مستطیلة الشكل ابعادها (م

لهذه الحجرة ووجود بعض االنقاض بالقرب من مدخلها فمن المحتمل ان هناك سلمًا آخر یفضى 

   ) في الجناح الشرقي إال انه تداعى كلیًا.٧الى السطح على غرار الحجرة (

  ):١٧الحجرة (

االخیرة في الجناح الغربي وهي كبیرة نسبیًا لكونهما ترتبط مع أحد االبراج وهي الحجرة 

عند زاویتها الجنوبیة الشرقیة فهي ذات اهمیة خاصة بسبب مرابطة المقاتلین الذین یدافعون عن 

  القشلة فیها.
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المدخل لهذه الحجرة غیر واضح كلیًا لكونه منقوض مع أجزاء جدرانها الشمالي والغربي 

م)، ولهذه الحجرة مدخل آخر یقع عند زاویتها ٥,٠٠× ٧,٠٠تطیلة الشكل أبعادها (وهي مس

   م) وهو یفضي الى البرج.٠,٩٠× ٢,٤٠الجنوبیة الشرقیة وهو مستطیل الشكل أبعاده (

) ال توجد ١٧، ١٦ومن الجدیر بالذكر ان هناك فسحة مربعة الشكل بین الحجرتین (

سابق عهدها إحدى الحجرات ضمن هذا الجناح لكنها  فیها أیة بقایا عماریة ربما كانت في

  نقضت تمامًا وأصبحت اثرًا بعد عین.

  :٦األبراج

تشتمل هذه القشلة على برجین كبیرین َأحدهما یقع عند الزاویة الجنوبیة الغربیة واالخر 

(ینظر الشكل  عند الزاویة الشمالیة الشرقیة، وكالهما متشابهان من حیث التخطیط والعمارة.

١١.(  

  

اما البرج الذي یقع في الزاویة الجنوبیة الغربیة فیمكن الوصول الیه من خالل المدخل 

  ).١٢(ینظر الشكل  ) والذي تطرقنا الیه سابقًا.١٧الموجود في الزاویة الجنوبیة الغربیة للحجرة (

ع البرج من الخارج یتألف من ثمانیة أضالع غیر متساویة األبعاد، فأضالع الزوایا األرب

م) ماعدا ضلع إحدى الزوایا الذي یكتنفه المدخل ٠,٦٠أصغر حجمًا، معدل عرض كل منها (

) اما األضالع األربعة األخرى فهي اكبر حجمًا فهناك ضلعان متقابالن عرض ١٧من الحجرة (

م)، ان االختالف في ١,٦٥م) والضلعان اآلخران المتقابالن عرض كل منهما (٢,٦٠كل منهما (

  )١٣(ینظر الشكل  ضالع اقتضته طبیعة بناء البرج.عرض تلك اال

اما األرتفاع الكلي للبرج عن مستوى االرضیة حتى أعلى نقطة فیه في الوقت الحاضر 

م) ویكتنف البرج مجموعة من الفتحات وعددها أربعة وقد وزعت على االضالع االربعة ٦,٠٠(

م) ٠,٦٠× ٠,٦٠بعاد كل منها (للبرج وبحسب االتجاهات االربعة، والفتحات مربعة الشكل ا

م) ونفذت الفتحات من الخارج بشكل ٣,٠٠وارتفاعها عن مستوى االرضیة من الخارج (

  )١٤افقي(ینظر الشكل 

وهناك ایضًا ثالثة مزاغل موزعة على ثالث زوایا، وقد رتبت تلك المزاغل من الداخل         

ها تجویف نافذ یكون واسع من بشكل جید حیث تم اختیار قطعة كبیرة من الحجر وعمل فی

الداخل (من جهة الرماة) وتضیق نسبیًا في الجانب اآلخر منها لحمایة المدافعین من نیران 

المهاجمین ومنع استهدافهم بسهولة ثم یصار الى تثبیت تلك القطعة في بدن البرج ضمن اماكن 

ارج فهي مستطیلة م) اما من الخ٠,٢٠× ٠,٢٠مستخبة وشكلها من الداخل مربعة ابعادها (

  ).١٥(ینظر الشكل  م).٠,١٥× ٠,٢٥الشكل أبعادها (
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م) ویكتنف سقف البرج فتحة مربعة ٣,٦٠× ٣,٦٠وتبلغ مساحة البرج من الداخل (

م) والغرض ِإلعطاء بعض اإلشارات المتعارف علیها عند حدوث أي ٠,٨٠× ٠,٨٠الشكل (

  )١٦(ینظر الشكل  هجوم أو خطر تتعرض له القشلة.

البرج اآلخر الذي یقع في الزاویة الشمالیة الشرقیة فهو یشبه تمامًا البرج الذي تناولناه اما 

 في البحث حیث یشتمل على العناصر العماریة نفسها فضًال عن األبعاد ونفس واألداء الوظیفي.

  ).١(ینظر الشكل 

  :٧الفناء

الكثیر من الفعالیات وهو من العناصر العماریة المهمة في القشلة حیث تتم بداخله 

  وهذا هو وظیفة كل االفنیة في كل العمائر التي تضم مثل ذلك العنصر. ،المختلفة

م) ٢٣,٠٠م) ومن الشرق الى الغرب (١٩,٠٠تبلغ مساحته من الشمال الى الجنوب (

وهو مستطیل الشكل وارضیته منقوضة والنعرف على وجه الیقین كیف كانت في عصر ازدهار 

  ).١٧(ینظر الشكل  ني.مثل تلك المبا

  

  :الخاتمة واالستنتاجات

في ختام البحث تبین لنا ان المنطقة كانت لها أهمیة كبیرة في مختلف العصور، وهذا ما 

من الناحیة االداریة  أیضاً  یدل على كثرة المواقع األثریة والتراثیة فیها، لمحافظة أربیل دور كبیر

   .والعسكریة وكثرة القشالت فیها خیر دلیل على ذلك

ولى مع استخدامها ظیفتها عسكریة وأمنیة بالدرجة األن دراسة القشالت توضح لنا ان و إ

قشلة مه زنى واحدة من أكبر القشالت في المناطق  ، وتعدللتدریب أو مكان الستراحة الجنود

ن الغرف والتكوینات د اشتملت على طابق واحد وعدد كبیر مالجبلیة لمحافظة أربیل، وق

هذه الدراسة فریدة من نوعها، لیس فقط للقشلة وانما للمنطقة كلها كونها لم ،  خرىالمعماریة األ

لقلة المصادر حول دراستها، یضاف الیها  هو السبب الرئیسیتطرق الیها احد من الباحثین، وهذا 

یة و االنسانیة التي كانت سببًا اخر لتدمیر الكثیر من اجزاء هذه العوامل السیاسیة واالجتماع

لذلك تركزت هذه الدراسة حول الناحیة المعماریة للقشلة مع االجزاء الباقیة منها في الوقت  القشلة

الدراسة كانت  عظم القشالت بما فیها قشلة موضوعالحالي، ومن خالل هذه الدراسة تبین ان م

  ارة وتخطیطها المعماري ووظیفتها.متشابهة من حیث العم

وان  ،ومن خالل هذه الدراسة نطالب ونناشد الجهات المعنیة والحكومیة للحفاظ علیها

الدراسة والمواقع االخرى االثاریة والتراثیة  ات بهذا الخصوص كون القشلة موضوعتدعم الدراس

  تتهاوى یوم بعد یوم.
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  الخرائط واالشكال

  
  

  

  )١الخارطة (

جوكرافییه كاني كة عن : توفیق، هه لبه ست عبدالرحمن، توانسته ، موقع قضاء شیرون مة زن

شة بیدانى جاالكى كةشتوكوزارى لة قه زاى میركة سور، نامةى ما ستةر، زانكوى سه الحه 

  .٤، ال ٢٠١٢ددین، 

  



  أ.د. خلف فارس الطراونة                                                   قشلة مه زنى (دراسة میدانیة)

  زیدان رشید خان برادوستي أ.م.د.    

 م.م. یادكار محمد سلیم اركوشي    

٥١ 

  
  )١الشكل (      

  )عن الباحث( مخطط عام لقشلة مةزنى

 

  

  

  
  )٢الشكل (

  الجناح الجنوبي  لقشلة مزنى (عن الباحث)

  

  



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٥٢ 

  
  

  ٣الشكل 

  (عن الباحث ) الغرف  في داخل الجناح الجنوبي هاتواج ىحدإ

  

  
  )٤الشكل (

  رواق الفشلة في الجهة الجنوبیة (عن الباحث)



  أ.د. خلف فارس الطراونة                                                   قشلة مه زنى (دراسة میدانیة)

  زیدان رشید خان برادوستي أ.م.د.    

 م.م. یادكار محمد سلیم اركوشي    

٥٣ 

  
  )٥الشكل (

  الجناح الشرقي  لقشلة مزنى (عن الباحث)

  

  

  

  
  )٦الشكل (

  شكل مداخل الغرف لقشلة مه زنى (عن الباحث )

  

  



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٥٤ 

  
  ٧الشكل 

  (عن الباحث)سلم القشلة 

  

  
  ٨الشكل 

  زنى (عن الباحث)ه شلة مالجناح الشمالي لق

  



  أ.د. خلف فارس الطراونة                                                   قشلة مه زنى (دراسة میدانیة)

  زیدان رشید خان برادوستي أ.م.د.    

 م.م. یادكار محمد سلیم اركوشي    

٥٥ 

  
  

  ٩الشكل 

  شلة (عن الباحث)الشمالي للق الجدار الخارجيفي  شكل النوافذ

  

  
  

  ١٠الشكل 

  شلة (عن الباحث)الجناح الغربي للق

  



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٥٦ 

  
  

  ١١الشكل 

  (عن الباحث) القشلةابراج 

  

  

  
  



  أ.د. خلف فارس الطراونة                                                   قشلة مه زنى (دراسة میدانیة)

  زیدان رشید خان برادوستي أ.م.د.    

 م.م. یادكار محمد سلیم اركوشي    

٥٧ 

  
  

  ١٣الشكل 

  (عن الباحث) شلةالبرج الجنوبي الغربي للق

  

  
  ١٤الشكل 

  قشلة (عن الباحث)الالفتحات داخل 

  

  

  



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٥٨ 

  
  

  ١٥الشكل 

  (عن الباحث) مزاغل االبراج

  

  
  

  ١٦الشكل 

  سقف البرج (عن الباحث) فتحة

  



  أ.د. خلف فارس الطراونة                                                   قشلة مه زنى (دراسة میدانیة)

  زیدان رشید خان برادوستي أ.م.د.    

 م.م. یادكار محمد سلیم اركوشي    

٥٩ 

  
  ١٧الشكل 

  فناء القشلة (عن الباحث)

  

   



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٦٠ 

  الهوامش
                                                           

، هه ولیر، ١برادوستي، زیدان رشید، قشله ى كویة لیكولینه وةیه كي بیناسازي ومه یداني، سوبارتو، ز  ١)(

؛ برادوستي، زیدان رشید، هونه رى بیناسازي قشله كاني باریزكاى هه ولیر لة سه رده مى  ٣٢ -٢٦، ال ٢٠٠٨

 .١٥، ال ٢٠١٨عوسماني دا، هه ولیر، 

 مقابلة: )٢(

 المنزل الى منه یدخل الذي الباب أو فتحة عن عبارة المدخل كان المعماري االثري المصطلح المدخل: في )٣(

 وجهات في هاماً  دوراً  المداخل لعبت وقد .عام بشكل للبناء االنسان اهتدى َأن منذ وجد معماري عنصر وهو

 والحنایا األطر مع تصل ماكانت غالیاً  األهمیة، بالغ زخرفیاً  معماریاً  عنصراً  وكونت االسالمیة األثریة العمائر

رزمة، ( الجدار من جزءاً  یكون اآلخر والبعض الجدار خارج یبرز كان وبعضها الجدار، أو الواجهة علو الى

 ).٢٦٧ص القاهرة، د.ت،عاصم محمد، معجم مصطلحات العمارة والفنون االسالمیة، مكتبة مدبولي، 

 اروقة، على وتجمع السقف مستوى الى والیصل یمّر، الذي والستر البیت یتقدم الذي السقف هو  رواق:٤) (

 یطلق وقد وثالثة شقتین من الرواق یكون وقد ومنافع قاعة ودور ایوان من عادة تتكون الشقة الدار في والرواق

 بین الواقع الجزء به فیقصد المساجد في الرواق اما كله، البیت على او دورین من التي الغرف على الرواق اسم

 وقد الدعامات او االعمدة من مجموعة على محمول بسقف مسقفاً  ویكون والصحن للمسجد الخارجي الجزء

نوار، سامي محمد، الكامل في . (المسجد في معناها بنفس والتركیة الفارسیة اللغتین الى رواق لفظة انطلقت

 ).٨٤ ص مصطلحات العمارة االسالمیة من بطون المعاجم اللغویة، دار الوفاء، د.م، د.ت،

 المبنى، ادوار بین الموصلة الدرجات من مجموعة هو العام بمعناه السلم فان المعماریة الساللم او  السلم: )٥(

 الداخلیة البناء عناصر من هام عنصر فهو ولهذا ترید، ما حیث الى یسلمك النه التسمیة، بهذه سمي انه وقیل

 التي تقلباته او قلباته وتحمل اركانه من ركن كل عند بسطة فیه تعمل بحیث البناء جوانب على عادة ویبنى

 حوافها بعض تلصق حجریة جدران على مبنیة عقود على بسطتین كل بین الواقعة الدرجات من مجموعة تشمل

 ،١٩٧٥التراث المعماري االسالمي في مصر، بیروت، مصطفى، صالح لمعي، . (جبس او بمونة بعض الى

 ).٨٨ ص

 أو القشلة أو الحصن أو القلعة أو المدینة سور في مرتفع بناء المعماري المصطلح في بالبرج یقصد :االبراج )٦(

 بقلعة اشبه الحالة هذه في ویكون المدینة عن للدفاع الشاطئ على الساحلیة المدن في البرج یبنى وقد الخان

 معماریاً  عنصراً  البرج شكل حیث عد القشلة او المكان او المدینة هذه عن المستخدم الدفاع خط تشكل صغیرة

 او البیئة باختالف االبراج بناء في المستخدمة المواد اختلفت وقد والقالع، والخانات االسوار في هاماً  ودفاعیاً 

 تعرضهم وعدم المكان عن المدافعین تنقل لسهولة وخارجیة داخلیة ممرات على االبراج اشتملت وقد. الزمان

االلفي، ابو صالح، الفن االسالمي اصوله وفلسفة مدارسه، دار المعارف والفنون، . (المهاجمین قبل من للضرر

 ).٢٠٣ ص القاهرة، د.ت،

 ویتفق القدیمة، المباني تخطیط في المتمیز النظام وهو والحجرات باالروقة المحاط المكشوف الفناء: الفناء )٧(

 داخل الى منه لیتسرب الفناء في افقیة طبقات شكل على اللیل اثناء یتسرب البارد فالهواء العلمي المنطق مع

رجب، غازي محمد، البیوت . (النهار من طویل وقت الى به ولیحتفظ بالفناء المحیطة والغرفات الحجرات

  ).١٦ص ،١٩٨١، بغداد، ٣٦القالعیة في الیمن، مجلة سومر، مج 






















