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 : ة*مقذم

عبارة عن الدهدان السرغخ مسا أعصاىا أىسية اجتساعية وثقافية  تعتبخ مجيشة أم درمان
وسياسية فيي مجيشة تاريخية بسعشى الكمسة. فيشالك آثار عخيقة تتحجث عن ىحه األىسية، حيث 
ُنمقى الزهء من خبلليا عمي حكبة ىامة من تاريخ الدهدان الحجيث، وىي الجولة السيجية في 

حه الحكبة   اليامة في مجيشة أم درمان، فيي مثار ججل ونقاش الدهدان، وبالصبع تهثق وتؤرخ لي
كثيخ من الباحثين في مجال التاريخ، خاصة ما كتبو عشيا الكتاب الغخبيين أمثال سبلشين باشا 

 وغيخىم.

تيجف ىحه الهرقة إلى إبخاز فتخة الجولة السيجية في مجيشة أم درمان، ومعخفة  الجهانب 
لة وضع لسحة أثخية متكاممة من خبلل الثقافة السادية متسثمة في السعسار األثخية والتاريخية ومحاو 

والهالئى لدشة  -م 9555كإرث ثقافي حزاري يجخل ضسن قانهن اآلثار اإلتحادي لدشة 
م والحي يشز عمى أن كل السباني والرخوح والقصع التاريخية التي مخ عمييا مائة عام أو 9005

جولة واجب حسايتيا والحفاظ عمييا، حيث أصبحت ىحه السباني أكثخ تعتبخ من اآلثار وعمى ال
تحع بإىتسام آل السيجي، كسا أصبح تخاثًا قهميًا ييم كل الدهدانيين والعالم اجسع لسا أحجثتو 

 الثهرة السيجية  قجيسًا من حخاك  وأحجاث في  تمك الفتخة.

 : خلفٌه تارًخٌه*

م إتخح أم درمان سكن لو، 9441-9-92 بعج فتح الخخشهم عمى يج األمام السيجي في  
وكحالك إتخحىا من بعجه الخميفة عبج هللا مقخًا لو، حيث صخح الخميفة بأن أم درمان ىي مجيشة 
السيجي السقجسة، وقج كانت ىحه السجيشة قبل السيجي عبارة عن مشصقة صغيخة إال أنيا أصبحت 

حيث تم تخصيصيا وتشظيسيا عمي حدب مشصقو مأىهلة بالدكان بعج سكن السيجي والخميفة فييا، 
شخاز السجن اإلسبلمية بحيث يتهسط السدجج السجيشة والدهق، وكان الدكان في البجاية، بالقخب 
من الشيل لديهلة الحرهل عمى السياه، وبالفعل أنذأت آالف من األكهاخ السرشهعة من القر، 

بشي بالصهب السحخوق وثم تبيزو  عجا الجامع الكبيخ الحي بو حائط مبشى من الصين، ثم الحقاً 
بهاسصة بعس البشائين العخب، ثم إتخح الخميفة لشفدو وألقخبائو بيهتًا من الصين ثم إتبعيم األمخاء 

 (.                    9وكحلك أغشياء أم درمان الحين بشه بيهتًا من الصين. انظخ الخخيصة والرهرة )
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 ( صوره ومجسم توضح مدينة )أم درمان سابقا (               1صورة رقم )                    

 

 ( 1خريطة )                                        

 توضح  كل معالم )أم درمان القديمة (.                       
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 :المهذي قبة الؤمام -1

تهفي اإلمام دمحم أحسج  م9441يشايخ عام  92بعج ستة أشيخ من تحخيخ الخخشهم في  
السيجي، فقام الخميفة  عبج هللا ببشاء الكبة فهق قبخ قائجه تكخيسًا وتقجيخًا لو وأشخف بشفدو عمي 

م، وقام بتشفيح البشاء  أحج األنرار ويجعي إسساعيل حدن وقج 9444البشاء الحي تم في العام 
ت بالمهن األبيس وكانت تعمهىا بشيت الكبة من السهاد  السحمية  من الصهب أو الصين ثم شمي

ثبلث كخات نحاسية  فارغة  الهاحجة فهق األخخى ويخبط ىحه الثبلثة رمح مقهس فى آخخه حمية 
 رئدية تدين الزخيح.

كان الخميفة عبج هللا يقزي أوقات شهيمة داخل الكبة التي أصبحت مدارًا ورمدًا لكل 
وأحجثت القحائف  عجدًا من الثقهب فييا،  أنرار السيجي، وفي أثشاء معخكة كخري أصيبت الكبة

ثم بعج ذلك قام كتذشخ قائج الجير اإلنجميدي بشدف وتجميخ  الجدء األعمى مشيا وبقيت الكبة 
عمي ىحه الحالة. حتى تم الدساح لمديج عبج الخحسن السيجي بهاسصة اإلدارة البخيصانية بإعادة 

 م وأصبحت بذكميا الحالي.9593بشائيا في العام 

في أيام الخميفة كان من الستبع فتح جسيع األبهاب السؤدية إلى الكبة يهم الجسعة لمدساح و 
لؤلنرار والسخيجين بديارتيا من اجل الجعاء والتبخك واستسخ ىحا التقميج إلى يهمشا ىحا . انظخ 

 (.)ا و ب (.9صهرة )

 صىره )ب(                                  صىره )أ(                  
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 داليا           القبةتىضخ  القبة بعد الدهار                       تىضخ            

 الضريخ *

يذسل الزخيح الكبة عمى رفات اإلمام السيجي وآل بيتو، كسا أن ىشالك رايتان من           
رحسن يا رحيم، يا حي يا قيهم يا ذو الجبلل واإلكخام، ال  أعبلم السيجية مكتهب عمييا "يا هللا يا

( . )ايسن الصيب 3إلو إال هللا دمحم رسهل هللا ودمحم السيجي خميفة رسهل هللا". انظخ الرهرة )
 (. 39،33، 39ص  –الستاحف في الدهدان ودورىا في الدياحة  -الصيب سيج احسج 

                     

 صوره )ب(                                         )أ( صوره              

توضح جزء من الضريح لقبر                           توضح الضريح بصوره عامه     

 )األمام دمحم احمد المهدي(                                    

 :خلٌفة الأمام المهذي دمحم عبذ هللا الخلٌفةبٌت  -2

يقع بيت الخميفة عبج هللا في أم درمان إلى الجشهب مباشخة من قبة اإلمام السيجي، وعمي 
إترال بالسدجج الكبيخ الحي بشاه الخميفة، ويحيط بالبشاء الخئيدي حائط ضخم من الصهب 
األحسخ ويزم مباني صغيخه متبلحقة، وباإلضافة إلى الصهب األحسخ الحي يبلحع أن بعزو تم 

من مباني فتخات سابقة لمسيجية خاصة مباني الفتخة السديحية السهجهدة في مشصقة الحرهل عميو 
سهبا شخق الخخشهم، فقج بشي البيت أيزًا بسهاد محميو كالصين والسهاد التي كانت مهجهدة آنحاك، 

م(، وقج تم بشاء شابق عمهي لمبيت في عام 9444_9443وحيث بشي ىحا البيت خبلل األعهام )
ام ببشاء السشدل أحج رجاالت الخميفة يجعي حسج عبج الشهر، تحت إشخاف السيشجس م، وقج ق9459

 اإليصالي بتخو، ويقال أن الخميفة وضع خارشة البيت بشفدو.
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ىحا وقج خرز جدء من البيت لمجهانب الخسسية في إدارة شئهن الجولة، حيث شسمت 
مذ شهرى الخميفة يتكهن من أىم ىحه الجهانب غخفة السبلزمين وغخفة إستكبال الخميفة ومج

جدئيين مجمذ الذهرى السرغخ ومجمذ الذهرى الكبيخ الحي كان يعقج فيو الخميفة اجتساعاتو 
مع كبار قهاده ورمهز الجولة، وىشالك بعس الغخف األخخى مشيا  غخفة خرريا الخميفة لئلنفخاد 

العمهي فقج خررو  بأحج قهاده وذلك في األمهر التي تتصمب غاية في الدخية، أما الصابق
الخميفة ليختمي بشفدو وحيجًا من أجل مذاىجة ما كان يحجث في السجيشة. ومن السباني اليامة 
خرز الخميفة جشاح خاص لدوجتو الديجة أم كمثهم بإعتبارىا بشت اإلمام السيجي. وقج تم 

 –ميفة ( )أ و ب(. )تقخيخ عن بيت الخ9م. انظخ الرهرة )9594تحهيمو إلي متحف في العام 
 تدشيم حسج(.

                      

 صوره )أ(         

 صوره )ب(           

 توضح بٌت الخلٌفة حالٌا                                          بٌت الخلٌفة  فً توضح 

     )متحف بٌت الخلٌفة (                                    (  فترة الدولة المهدٌة) 

 :  جامع الخلٌفة عبذ هللا خلٌفة الأمام المهذي-3

عبارة عن فزاء مفتهح كانت تقام  فيو الرمهات ولو سهر من الحجخ جمبت أحجاره من 
عجة أبهاب كسا أن ىشالك  بعس الحهائط الذخقية  جبال السخخيات غخب أم درمان والدهر بو

والذسالية أعيج بشائيا في الدبعيشيات من القخن الساضي  لكن اآلن تم تججيج كل السدجج. انظخ 
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صبلح عسخ الرادق (.   –مهاقع التخاث الثقافي السادي بأم درمان  –( )أ ب(. )تقخيخ 1الرهرة )
                                                                      

                                         

 صوره)أ(                                              صوره)ب(            

  سور الجامع حالٌا توضح الجامع  فً                              توضح سور     

 )فترة الدولة المهدٌة (     

 :(5888 – 5881طوابٍ المهذًة ) -4

كانت فكخة تذييج الصهابي قج إنبثقت في إجتساع مجمذ شهرى الخميفة وقج قجم ىحه الفكخة 
إبخاليم خميل متزامشًا ومتهافقًا في الخأي مع عثسان دقشة، وقج اصجر الخميفة بشاًء عمى ذلك 

 ي الشيل.أوامخه ببشاء الصهابي عمى ضفت

بجأ الخميفة بعج ذلك ببشاء الصهابي في أم درمان لمجفاع السباشخ عن السجيشة، ووصفت 
ىحه الصهابي بأنيا كانت بسثابة مريجة لمسهت ولكشيا في الحكيقة كانت مريجة لمذيادة في سبيل 

العجد  هللا ورمدًا ماديًا خاضيا الدهدانيهن مجتسعين لمجفاع عن ببلدىم ضج األعجاء، فبمغت في
في حيشيا سبعة عذخ شابية لم يبقى مشيا إال سبع شهابي، بعس مشيا يقع عمى الزفة الغخبية 
لمشيل عشج مجيشة أم درمان )شابيتي السبلزمين الذسالية والجشهبية والجباغة والحتانة(. )صبلح 

 (.999،  993ص  –االثار و الفهلكمهر والتاريخ  –عسخ الرادق 

 وصف الطوابي:  *

 :    الطابية الشمالية*
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ىي عبارة عن بشاء عمى شكل حجوة حران مقابمة لمشيل مبشية من الصين والحجخ 
مهاقع  –( )أ و ب(. )تقخيخ 2وسصيا فتحات إلشبلق الشار تدسى )مدالق(. انظخ الرهرة )

 صبلح عسخ الرادق (. –التخاث الثقافي السادي بأم درمان 

              

 صوره )ب( حالٌاً  صوره )أ( قدٌماً           

 الطابٌة الشمالٌة بعد الصٌانة        الطابٌة الشمالٌة قبل الصٌانة           

 

 :لطابية الجنوبيةا*

ىي عبارة عن شابية عمى شكل حجوة حران مقابمة لمشيل مبشية من الصين والحجخ 
مهاقع التخاث الثقافي  –)أ و ب(. )تقخيخ  (3وسصيا فتحات إلشبلق الشار . انظخ الرهرة )

 صبلح عسخ الرادق (.                                                                               -السادي بأم درمان 

              

 صوره )ب( حالٌاً  صوره )أ( قدٌماً           

 الطابٌة الجنوبٌة بعد الصٌانة        الطابٌة الجنوبٌة قبل الصٌانة    
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 :طابية الدباغة*

تقع عمى الزفة الغخبية لشيخ الشيل وىي مبشية من الصين المبن في شكل حجوة يحجىا من 
الشاحية الذخقية نيخ الشيل وشخيق االسفمت ومن الشاحية الغخبية السباني  الدكشية وقج تست 

 –( )أ و ب(.)تقخيخ 4م. انظخ الرهرة )9090العام  فيصيانتيا من قبل وزارة البيئة واآلثار 
                                                                                              حرخ السهاقع األثخية والرخوح التاريخية بهالية الخخشهم(.                                          

                                                                                                   

 صوره )ب(                                                   صوره )أ(        

 طابية الدباغة حالياتوضح                                 فً توضح طابٌة الدباغة 

 () فتره  الدولة المهدية 

 *طابية الحتانة:

تقع فً الضفة الغربٌة لنهر النٌل وهً مبنٌة من الطٌن وشكلها دائري وبها 

 حتجازال اكب والبواخر القادمة فً النٌلتستخدم لضرب المر مزالق )فتحات(

)أ و  (12انظر الصورة ) .م2212غوردون وقد تمت صٌانة هذه الطابٌة فً العام 

التارٌخٌة بوالٌة الخرطوم(.       والصروح  حصر المواقع األثرٌة –)تقرٌر  ب(.

                                                   
 صوره )ب(                                                        صوره )أ(
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  الحتانه حالٌا  توضح طابٌة                              توضح طابٌة الحتانه فً  

 الدولة المهدٌة(                               )  

 

 طابية السرحه الجنوبية: *  

 متداداتاإلها علً الضفة الٌسرى لنهر النٌل تحدإحدى طوابً المهدٌة وتقع 

من  ٌلً لالطوب من جهة النٌل وتبعد ق السكنٌة من الغرب والشمال والجنوب وكمائن

 )أ و ب(. (11) . انظر الصورةالشمالٌةحة طابٌة السر

                                       

                                                                             )ب(صوره                                                     صوره )أ(      

 توضح طابٌة السرحه حالٌا    السرحه فً                            توضح  طابٌة 

 ()فترة الدولة المهدٌة

 :السرحه الشمالية *الطابية 

الٌسرى لنهر النٌل داخل مساحة  إحدى  طوابً المهدٌة  وتقع  علً الضفة

حصر المواقع  –)تقرٌر  )أ و ب (. (12.  انظر الصورة )موقع آثري السرحة

    األثرٌة والصروح  التارٌخٌة  بوالٌة  الخرطوم(.
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                                           صوره)ب(                                            صوره )أ(            

 توضح طابٌة السرحة الشمالٌة حالٌا                  توضح طابٌة السرحة الشمالٌة 

 (المهدٌة الدولة فتره )فً    

 بٌت الأمٌر عثمان شٌخ الذًن "سجن أم درمان  حالٌا ": -1

كان مقراً لألمٌر عثمان شٌخ  الدٌن النجل األ كبر للخلٌفة عبد هللا  وهو عبارة      

عن مبنً مربع الشكل به عدة غرف ومبنً من الحجر الذي تم جلبه من جبال 

السور )خمس متر(. أصبح فٌما بعد مقرأ لسجن أم درمان  المرخٌات وٌبلغ إرتفاع

حصر المواقع األثرٌة والصروح   –( )أ، ب( )تقرٌر 13الحالً. انظر الصورة )

 التارٌخٌة  بوالٌة الخرطوم(.            

                                                                                                                                                    

                 

      

 صورة )ب(                                            صوره )أ(            

      توضح منزل عثمان شٌخ حالٌا                     عثمان شٌخ الدٌن  توضح منزل 
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 درهاى( أم)سجي                                         (في فتره الوهدية  )      

 

 :"بٌت الأمانة "دار الرًاضة حالٌا   -6

سهر من الحجخ الحي احزخ من جبال السخخيات عمي  ىه عبارة عن فشاء يحيط بو
شكل مدتصيل وبو غخف استخجمت كسخازن ألمهال الدكاة والغشائم  والسحاصيل الخاصة بجولة 

حرخ السهاقع  –( )أ، ب(. )تقخيخ99السيجية. تم تحهيمو لسمعب لكخة القجم. انظخ الرهرة )
                                                                                                                                                                                                                                     االثار(.                                                                                                                      أمانة –األثخية والرخوح التاريخية بهالية الخخشهم 

                             

   

 صوره)ب(                                        صوره )أ(                  

 توضح بٌت االمانه حالٌا                              توضح بٌت االمانه فً            

 دار الرٌاضة أم درمان(                  )                         (المهدٌة  الدولة  فترة)          

 سجن الساًر:- 7
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ٌعرف بالساٌر نسبة إلدرٌس الساٌر الذي كان أمٌر السجن، فالسجن عبارة 

من النٌل فً الجزء الشمالً من المدٌنة وقد قسم من  عن فناء كبٌر ٌقع بالقرب

( )أ و ب(. )دمحم إبراهٌم أبو 15الداخل إلى عدة حجرات صغٌرة. انظر الصورة )

 (.96ص –تارٌخ الخرطوم  –سلٌم 

               

 

 صوره )ب(                                         صوره )أ(            

 توضح مكان سجن الساٌر حالٌا                            الساٌر فًتوضح السجن       

 ) مبانً  تلفزٌون السودان (                          ) فترة الدولة المهدٌة(        

 

 بٌت المال:-8

والبشاء عبارة  تم بشاؤه  بالقخب من الشيل ليديل نقل البزائع الهاردة بالصخيق الشيخي،،
عن فشاء كبيخ من الصهب األحسخ ومقدم من الجاخل إلي عجد من حيذان، وكان من أىم أقدام 

تاريخ الخخشهم  –( )أ، ب( ) دمحم إبخاليم أبه سميم 92بيت السال مرشع العسمة. انظخ الرهر )
 (.3ص –فيرل مهسي  –دولة السيجية اإلسبلميو في الدهدان  –)تقخيخ  –( 53ص –



14 

                        

        صوره )ب(                                   صوره )أ( 

    توضح  مكان بٌت المال حالٌا                        توضح بٌت المال فً     

 )مبانً مشتفً النساء والوالده(                           )فترة الدولة المهدٌة (  

 : الملإزمٌنسور  -51

ىه جدء من الدهر الذخقي الحي كان يحيط بأم درمان في فتخة السيجية تم بشاءه  
مهاقع  –.  )تقخيخ ( )أ، ب(93من الحجارة ولم يتبق مشو إال الجدء األسفل. انظخ الرهرة )

                                                                                                                                    الرادق(. صبلح –التخاث الثقافي السادي بأم درمان 
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صوره  )ب(                                                                                                                         صوره )ا(         

 توضح سور الملزمٌن حالٌا                             توضح سور الملزمٌن فً

                ( المهدٌة الدولة فترة )

 القٌوم: بوابة عبذ -11

هً تعتبر المدخل الرئٌسً لمدٌنة أم درمان من الناحٌة الجنوبٌة  وقد سمٌت         

بهذا االسم نسبتا  لعبد القٌوم الحارس  الشخصً لهذه البوابة وهً أشهر مداخل 

مدٌنة أم درمان القدٌمة  وقد تم بناء هذه البوابة من الحجر والطوب األحمر.انظر 

                                                                                                                                        (9ص–تارٌخ الخرطوم –(.) دمحم إبراهٌم أبو سلٌم  ()أ و ب (.18الصورة )
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 صوره )ب(                                                     صوره )أ(           

 توضح بوابة عبد القٌوم حالٌا                              توضح بوابه عبد القٌوم فً

 )فترة الدولة المهدٌة( 
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 *كٌفٌة المحافظة على الآثار :

عمييا، خاصة أثار  الفتخة  نذخ الهعي بين السهاششين عن أىسية األثار وكيفية السحافظة -1
 السيجية وتدميط الزهء عمييا من خبلل وسائل األعبلم السدسهعة والسقخوءة والسخئية. 

الحخص عمي قيام أعسال التخميم بذكل مدتسخ لمسهاقع األثخية وذلك من أجل السحافظة  -9
 .االنجثارعمييا من 

تهفيخ الحساية الكافية لمسباني والرخوح األثخية والتاريخية بسجيشة أم درمان من خبلل شخشة   -3
 تأمين الدياحة واآلثار.

اإلىتسام بالسعسار السهجهد  في ىحه السباني عشج صيانتيا حتى نحافع عمي الشسط السعساري  -9
 لفتخة السيجية دون تغيخ.

ت ذات الرمة مع وزارة البيئة في وضع قهانين تحجد السهاد التشديق مابين ىيئة اآلثار والجيا -1
 السبلئسة لكل بيئة ثقافية حتى نحافع عمي الهضع البيئي  لؤلثخ.

سا تداعج في معخفة األماكن ك وضع دليل  فعمي مثل شباعة الكتب والسصبقات  لآلثار -2 
 التاريخية واألثخية في أم درمان.

لسذتغمين بالدياحة عمي كيفية اإلىتسام والسحافظة عمي مثل تجريب الذباب من السخشجين وا -3
 ىحه السهاقع.

 فتح أجداء من السباني األثخية والتخاثية لئلستخجام الدياحي التشسهي. – 4

بسا أن السهاقع األثخية تسثل  الدياحة فيي وجية الببلد فبل بج من التهعية اإلدارية من أعمى  -5
 السشاصب الديادية في الببلد.

تدميط الزهء عمي الهضع الخاىن ليحه السهاقع من أجل تهفيخ الجعم واإلىتسام البلزم  – 90
 لحسايتيا وصيانتيا.
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 *الخالصة :

تعتبخ آثار دولة السيجية في مجيشة أم درمان من أىم  السبلمح الثقافية والتاريخية لئلرث 
ي متسيد تفخدت بو أم درمان الحزاري  في الدهدان لسا تتسيد بو من شابع ثقافي ومادي محم

عن غيخىا من مجن الدهدان. ولحلك تعتبخ آثار السيجية من أىم السدارات الدياحية في والية 
الخخشهم لسا تتسيد بو من مباني  مشفخدة وأسهاق شعبية تيتم بكل أنهاع الثقافة السادية والسشتهج 

 الثقافي إلندان السشصقة. 

من خبلل األعجاد الكبيخة من الدياح والتي تدور السهاقع ويجلل عمي ذلك التسيد واألىسية 
األثخية بسجيشة أم درمان سشهيًا، كسا أن السهقع يتسيد بدسات مختمفة تعهد لفتخة السيجية، فبعس 
السهاقع األثخية بأم درمان تعخض التاريخ الحجيث الحي يجج ميهل وإىتسام كبيخ لجى الكثيخ من 

  الدوار والتعخف عميو.

خ ىشا لمفئات السختمفة التي تدور السهاقع األثخية من مختمف أوجو السجتسع  والتي ونذي
من أىسيا الديارات العمسية لصمبة السجارس التي تبجأ بالفئة العسخية السبكخة من الخياض إلي الفئات 

انب الستقجمة من شبلب السعاىج والجامعات. وخاصة أن ىحه السهاقع تمقي اىتسامًا كبيخًا من األج
  في جسيع أنحاء العالم.

أخيخًا وليذ آخخًا يسكن القهل بأن السهاقع األثخية التابعة لمحكبة السيجية تسثل نسهذجًا 
  جيجًا  لتخاث والثقافة من أجل الدياحة.

 

 

 

 

 

 



19 

 وهللا ولً التوفٌق                                                                          
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