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 مجينة العمارة في كتابات الرحالة األجانب

 البصرةفي تربية المديرية  - نهر الهجى جاسب صالح .مم.

 ميسانفي تربية المديرية  - ر مهاوي. دمحم نزامم.

  ممخصال
، عرػر، اذ كان مخكد الحزاراتانحاء العالع عمى مخ الشيج العخاق شيخة واسعة في جسيع      

ولو مػقع جغخافي متسيد، يخبط بيغ الغخب والذخق، واثار عطيسة جحبت الييا انطار السيتسيغ بيحا 
السجال، فزال عغ خيخاتو الكثيخة، كل ىحه االمػر وغيخىا جعمتو مقرجا لمعجيج مغ الخحالة االجانب 

وضاع تيجف ىحه الجراسة الى تدميط الزػء عمى االفتخة التي تمتيا، ج العثساني و شػال فتخة العي
)العسخانية واالجتساعية واالقترادية( باالعتساد عمى ما كتبو الخحالة، اذ اىتع الخحالة مجيشة العسارة 

وحطيت مجيشة العسارة ببعس مغ ىحا االىتسام، اذ  شسل جسيع الشػاحي، بجشػب العخاق اىتسام كبيخ
مغ بغجاد الى البرخة  تخحاليععمى الصخيق مغ بغجاد الى البرخة، كان الخحالة اثشاء  انيا كانت

ونالت اىػار العسارة الجدء ؛ وىشالظ رحالة اىتسػا بأىػار العخاق اىتسام واضح  ،يسخون بسجيشة العسارة
لجسيع االكبخ مغ ذلظ االىتسام اذ استقخ بعس الخحالة فييا لدشػات عجة قجمػا لشا وصفا دقيقا 

 نػاحي الحياة في القخػ واالىػار.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مديهة العنارة يف كتابات الرحالة األجانب

                                                                  مهاوي حمند نزارم.م.                                                            صاحل م.م. نور اهلدى جاسب

 

   م(2222كانون االول  – 33العدر مةلحق )  ةلة رراسات ااريخةةجم 
620 

 

620 
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Abstract 

      Being the center of civilization and having a distinct geographical 

location – that links between the west and the East, Iraq has witnessed 

extensive fame all over the world during different ages. Moreover, Iraq's 

great monuments and natural resources make it the destination for many 

Foreigner travelers throughout the period of Ottoman Empire and the period 

after it.                                                                                                   

     This study aims to shed light on the conditions of the city of Al-Amara in 

all its aspects (urban, social and economic). Based on the manuscripts of the 

travelers. Since ancient times, the southern Iraq, including A-Amara, gained 

a great  part of their attention considering all these aspects. As the travelers 

had to pass through  Al-Amara in their to Baghdad because it is located on 

the road between Basra and Baghdad. There were also some travelers who 

paid attention to the Iraqi marshes- mainly Al-Amaras marshes. And some 

of them settled there for many years and gave us an accurate description of 

all the aspects of life  in the villages and marshes                                                                                               
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 مقجمةال
اذ زار العخاق مشح قجيع العرػر  تذكل كتابات الخحالة االجانب مرجرا ميسا لكتابة تاريخ العخاق،   

تشػعت شبيعتيع واختمفت تػجياتيع واالسباب التي جاؤوا مغ اجميا، فسشيع مغ ، العجيج مغ الخحالة
، ليعواخخون لمعسل في التشقيبات االثخية وجسع السخصػشات لرالح متاحف دو لمتبذيخ،  اتى

لمتحقق مغ بعس االماكغ السحكػرة في  الستكذاف السشاشق، واخخون  ةيسكبعثات عم جاؤواوبعزيع 
 ومشيع قجم ألغخاض سياسية وما الى ذلظ . ،الكتب الجيشية السديحية والييػدية

، فالخحالة بفزل مذاىجتو التاريخي التػثيق في ججا ميسة يديخة و غيخ تاريخية تعج كتبيع ثخوة    
السشاشق التي يختادىا، ويترل اترال مباشخ بأىل السجن التي يدورىا، واشالعو عغ كثب عمى 

 يحتفطػن أحػاليا وسيخ امػرىا وادارتيا، يعصيشا صػرة واضحة قخيبة مغ الػاقع، فزال عغ انيع 
 الى الحال بيع وصلو  ،احجاث مغ بو يسخون  ما عغ ويػمية شاممة معمػمات فييا يػثقػن  بدجالت

لسجن، وعمى الخغع مغ ذلظ البج مغ التعامل مع كتب الخحالة بححر؛ لكػنيا ا في ندوليع ساعة ذكخ
 قج تحتػؼ احيانا عمى نقائس وىفػات، فزال عغ السبالغات واخح االمػر بذكل سصحي. 

كتب الخحالت، ليحا   لع يشل لػاء العسارة االىتسام الكافي مغ قبل الباحثيغ السختريغ بجراسة    
حاولت الباحثة في ىحه الجراسة التصخق الى جسيع الخحالة االجانب الحيغ مخوا بسجيشة العسارة، ابتجاء 

م، وتججر  1165م( الحؼ يعج اول رحالة زار السجيشة عام 1173 -م1131) (1)مغ بشياميغ التصيمي
االشارة الى إن ىشالظ رحالة ذكخوا السجيشة بقجر قميل مغ السعمػمات، وبعزيع اكتفى بحكخ اسسيا 
فقط عشج السخور بيا ألنيا لع تكغ بقجر اىسية مجيشة البرخة آنحاك، ولع يكغ بيا شيء يجحب االنتباه 

الة الحيغ يبحثػن عغ ما يدحخ العيػن، واغمبيع لع يتػغل في السجيشة، خػفا مغ تعخضيع لبعس الخح
لمدمب والشيب مغ قبل بعس العذائخ لحلظ اتخحوا الصخيق الشيخؼ. وىشا واجيشا صعػبة في 

 الحرػل عمى معمػمات وافية عغ مخكد السجيشة واوضاعيع آنحاك. 
الذخقي مغ العخاق، تأسدت مجيشة العسارة الحجيثة في عيج يقع لػاء العسارة في الجدء الجشػبي     

، وكان العامل العدكخؼ مغ اىع اسباب نذػء السجيشة، بدبب (2)م1861الحكع العثساني عام 
الرخاعات العذائخية، والسيسا التي كانت بيغ قبيمة بشي الم والبػ دمحم، فزال عغ السذاكل التي 

الزخائب، وقصع نيخ دجمة بػجو الدفغ التجارية مغ قبل تدببيا العذائخ لمدمصة مغ عجم دفع 
،   لحلظ ارسمت الحكػمة العثسانية حسمة عدكخية، إلخساد التسخدات وحفع االمغ واستقخ (3)الذيػخ 

وعسج  (4)جشػد الحسمة في مكان يقع بيغ نيخ دجمة والكحالء سسي "األوردؼ"  وتعشي السعدكخ،
لحػانيت بجػار السعدكخ وىحا ادػ الى اتداع الحخكة العسخانية سكان السشصقة الى بشاء السشازل وا

 .(5)وتكػيغ السشصقة التي اخحوا يصمقػن عمييا العسارة
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م (  قبل تأسيديا بفتخة شػيمة، اذ زارىا عام 1689 –م 1623) (6) ذكخىا الخحالة سبدتياني       
 (8)خحالة جان باتيدت تافخنييةم، مخ بيا ال1678، وفي عام (7)م، وصفيا بالقخية الكبيخة1656

 مشازليا كانت اذ ،سجيشةمل واضح عسخاني تصػر ىشالظ يكغ لع انو الى واشار (  م1689 – م1615)
 . (9)، ومخ بسشصقة السجخ و العديخ واكتفى بحكخ اسسيسا فقط بالمبغ مذيجة قمعة وجػد والحع  بديصة

 المظاهر العمرانية
 األضرحة والمراقج -

 واكثخ ،االجانب الخحالة كتابات مغ كبيخا حيدا عامو برػرة لمعخاق العسخانية السطاىخ شغمت        
 وفي ،االحيان اغمب في رسسػىاو  وكتبيع محكخاتيع في ودونػىا ،السقجسة السخاقج ىػ اعجابيع اثار ما

 زاره رحالة واول، بالسجيشة مخوا الحيغ الخحالة كل باىتسام "عدرا" الشبي ضخيح حزي العسارة مجيشة
 وجامع لمييػد كبيخ كشيذ عدرا قبخ جانب الى يػجج انو ، وقالم1165 عام التصيمي بشياميغ ىػ

 ويؤدون  السقام يجمػن  ،وصفاء وئام عمى كانػا والسدمسيغ الييػد ان بشياميغ ووضح ،لمسدمسيغ
 .(11)فيو الرالة

 عام العسارة زار الحؼم( 1832 -م1751) (11)سيدتيشدي دوميشكيػ االيصالي الخحالة وذكخ         
 مغ صغيخ معبج:" قائال السدار ووصف ،عسيقة بكخامة السدمسيغ عشج يحطى عدرا قبخ انم، 1781
 ومثميا عالية، نخمة الفشاء وسط في وىشالظ االخزخ، القاشاني بالخدف مغصى فيػ القبخ اما االجخ،

 . (12)"االربع الدوايا في
 لمسدار الييػد حج مشاسبة مع العسارة لسجيشة زيارتو وقت صادف قج (13) لجان كيػم الخحالة اما   

 يقع بديط بشاء" قائال لمزخيح وصفا وقجم الفتخة، تمظ في الحجاج بالسدافخيغ تكتع القػارب وكانت
 اؼ عغ يسيده شيء فال الخارج مغ اما الجاخل، مغ والشحور باليبات غشي وىػ الشيخ، ضفة عمى
 .(14) "اسالمي مدار
 بكثخة لجان مع م،1869 عام العخاق زار الحؼم (1882 -م1841) (15) ريفاديشيخا ادولفػا  ويتفق   

 مغ بجيعة قبة ذو مقاما"  قائال السقام ووصف ايار شيخ في السقام يحجػن  الحيغ الييػد الحجاج
 دائسا وتعشى ترمي التي الييػدية االسخ لتمظ مخررة السدار داخل غخف عجة ىشالظ الخدف،
 .(16)بالسدار

 الفخع غيخ اليادغ بالسخقج  م1881 عامم( 1916 -م 1851) (17) ديػالفػا ِجيغ مجام ووصفتو   
 غخفة مداحة أذ قجر السخقج تفاصيل ادقم ( 1934 –م 1857)  (19)بجج وضح حيغ في، (18)

 قاشاني و كتاباتتحتػؼ عمى  بيس، بانيا ذات لػن أوججرانيا ووصف مخبعا، قجما ثالثػن الزخيح ب
 صغيخة مخبعات اركانيا وفي ،السمػن  بالسخمخ ويتارض وفخشت ، العيػن  يبيخ واحسخ واصفخ ازرق 
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 صشجوق ، نفدو الزخيح يقػم مباشخة الكبة وتحت الغخفة وسط وفي فييا مقحع ومخمخ سػد حجارة مغ
 .(21)اعسجة بأربعة معمق اخزخ بقساش مغصى خذب

 _ مرقج عمي الذرقي 
فيسا يخز مخقج عمي الذخقي فمع يحكخه مغ الخحالة سػػ بجج ولع يقجم لو اؼ وصف يحكخ اذ    

، اذ كان السخقج عمى الزفة الذخقية لمشيخ ورأػ االعخاب بغجاد الى شخيقو فيشاىج وىػ في القارب  
 .(21)مغ بعيج ومعيع نداؤىع واشفاليع يحىبػن الى السخقج

ىا احج مغ الخحالة سػػ اوبشيايع واكتفى فقط بقػلة لمسدمسيغ في اما جػامع السجيشة فمع يحكخ    
 . (22)العسارة ثالث جػامع 

 _ المنازل
 سجيشةال مخكد يقجمػا اؼ وصف لسشازل لع انيع حتى لبداشتيا ،الخحالة انتباه سشازلال لع تثيخ    

واالىػار،   الخيفية لسشاشقمفرل لبيػت ا شخح ، في حيغ قجمػا(23)ووصفيا تافخنييو فقط بالبديصة
 ذكخ و .(25)البشاء بديصة اكػاخ عغ عبارةبأنيا  العديخ مجيشة مشازل (24)سدتيشي وصف وىشا

 وتدسى القاعات تذبو الحرائخ مغ اكػاخ في يدكشػن  عذائخال انم (1849 -م 1861)(26)اوبشيايع
 وضج الذسذ حخ ضج حساية افزل السقبب سقفيا بفزل وتػفخ والقرب الحمفا مغ يبشػنيا صريفه

 . (27)والسصخ البخد
معجبيغ كثيخا بأىػار العخاق حتى ان ، النيع كانػا بيػت االىػارواسيب الخحالة في وصف     

 شخحالحلظ نججىع قج قجمػا  وكالفغ ماكدػيل (28)، امثال ويمفخد ثديجخبعزيع سكغ بيا سشػات عجه
 وذات ،صغيخة العسارة اىػار فكانت بيػت الصبقة الستػسصة في ،لجسيع جػانب الحياة ىشاك وافيا

 الغخفة ارضية اما ،القرب مغ قميل عجد يزع قػس كل اقػاس خسدة عمى تحتػؼ  مشخفزة اسقف
 فجسيعيا الفقخاء بيػت اما. (29) وسادتيغ فػقيا وضعت ثع مسدقة حريخة فػق  فاخخة بدولية فسفخوشة
 مغ ستارة ىشالظ البيت، مقجمة في القاع عمى ممقاه والبخدؼ االسل مغ حريخة تحتػؼ  متػاضعة
 حيث والصبخ، الشداء شخف لتفرل البعيجة الشياية باتجاه الججار عمى مشترف الى تختفع القرب

 مسدقة ووسائج (31)وفاالت مجاذيف ، وحبػب رز اكياس الدقف تقػس في ضباب كانو الجخان يعمػ
 ىي االشياء ىحه اخخ، صغيخ خذبي وصشجوق  مكدػرة بسفاصل قاتع عتيق خذبي صشجوق  ،

  (31).البيت في السخئية

 وتتسيد القخية في كػخ اكبخ بانو (32)،ماكدػيل يف لمذيػخ وصفوايػجج في قخػ االىػار مز    
 كانػا وان حتى بيا ويذخبػن  يأكمػن  ،الزيػف إليػاء وتدتخجم السزايف بيحه االرياف قخػ  جسيع
 وتغصى قجما عذخون  شػلو يبمغ ،عسالق قرب اقػاس مغ صف مغ السزيف تكػن ، يغخباء
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 الى دائسا يكػن  السزيف ومجخل ،فخديا دائسا يكػن  االقػاس وعجد ،بالبػارؼ  الخارج مغ االقػاس
 بفخش الخجم يقػم الزيف يرل حالسا ولكغ ،مفخوشات او اثاث عمى السزيف يحتػؼ  وال ،القبمة

 القيػة اواني مػقجويػضع  قخمديو او خزخاء وسائج عمييا يزعػن  ثع ،القرب بػارؼ  فػق  الدجاد
 (33).السزيف مجخل عشج السدافة ثمث في

 المظاهر االجتماعية 
وذلظ الن الكثيخ مغ  ،ان دراسة السطاىخ االجتساعية لسجتسع العخاق ليذ باألمخ الديل   

السؤرخيغ الحيغ درسػا تاريخ العخاق لع يتصخقػا الى االمػر االجتساعية اال عخضا؛ وليحا شكمت كتب 
الخحالة االجانب السرجر االساس لجراسة االوضاع والسطاىخ االجتساعية وعجت كتبيع مفتاح ليحه 

العادات  وان اكثخخ الخحالة الجراسات ومع انو يجب التعامل معيا بححر ألنيا تعكذ وجيو نط
 .غخيبة عشيع تكػن والتقاليج 

اكثخىع مغ دمسيغ والشرارػ والييػد والرابئة، و مغ الس ان سكان مجيشة العسارة ىع خميط متشػع   
نحػ  و ،وخسدػن بيتا ييػديا ،يػجج بيا عذخون بيتا مديحياالسدمسيغ واضح اوبشيايع الى انو 

 الف حػالي بيشيع، ندسو 9511 م 1895 عام العسارة مجيشة سكان وبمغ (34) ،خسديغ بيتا لمرابئة
 وبيغ كافغ .(35)والالتيغ واالمخيكان الكمجانييغ الكاثػليظ مغ شخز 611و الرابئة مغ شخز

 11111، واصبح اعجادىع 1915 في العام م ( ازدياد سكان السجيشة 2111 –م  1928) (36)يػنغ
 مدالسػن  اناس العسارة مجيشة سكان ان 1911 عام االمخيكي السبذخ بارني . ورأػ(37)ندسة

 ألداء مشيع معارضة اؼ نجج ولع السديحية الكتب بيع مكاتب في يدورونيع  ،االخخػ  لمصػائف
 (38). التبذيخ في اعسالشا

، الخحل البجو، والغشع الجسال مخبػ الذاوية البجو :مشيا فئات اربع الى العسارة عذائخ تشقدع     
 ادنى يذكمػن  الحيغ السعجان الصبقات ىحه الى يزاف استػششػا الحيغ البجو اؼ الفمحالخحل،  نرف
 ان اذ، البجو يحتقخىا اعسال وىي الحرخان وندج والريج الجػاميذ تخبية مغ يعيذػن  النيع ،شبقة
 يبجو شكميع ان عغ فزال ،البجوؼ  أعيغ في الكيسة قميل شخرا العخبي مغ يجعل الدسظ صيج
 جمػدىع، الذسذ حخقت، اضافخىع ازدياد شػل الى ادػ السدتشقعات في فالخػض اقخانيع عغ غخيبا

 اماكغ يغيخون  الفالحيغ فبعس واحج مكان في يثبتػن  ال والسعجان الفمح ان الى االشارة وتججر
 بجو واالخخيغ متشقميغ زراعييغ عسال اوبشيايع وسسياىع السياه خمف يجخون  والسعجان عسميع
 .(39)اىػار
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، اذ كانػا اساس مجيشة العسارة آنحاك ىع وعذائخ الم البشػ الى عذائخ (41)ايشيػلت لجقة انتباه و   
 11665راجال و 51641خيسة و 19171خعا او اسخة قػاميا ف 81الى  قدع البشػ الم  البػ دمحم،

 وىع محاربػن وزراع في نفذ الػقت يدرعػن الحشصة والذعيخ وحتى الخز في اىػار مشاشقيع  ،فارسا
الف جامػسة وىع  46الف بعيخ و 35الف ثػر وبقخة و 21الف راس غشع و 351مػاشييع ب  قجرو 

الحيغ يجيدون بغجاد بسا تحتاجو مغ المحػم والدبجة ويخسمػن ايزا جدء مغ اصػافيع بيشسا يقػمػن 
 .(41)القدع االخخ وندجو لعسل مالبديع  بغدل

 _ ازياء الدكان وصفاتهم العامة 
وال ريب ان االزياء اول ما  ،الرفات التي يتحمػن بيا فزال عغالخحالة السطيخ العام لمفخد  بيغ   

، اذ قال بجج ان في لباسيع لغة ومعتقجاالخحالة في بالد تختمف عغ بالده، حزارة، ديشا،  يثيخ انتباه
حدب قػل   الػحذية مخايل عمييع وتبجو خذشة سسات العسارة عذائخ لخجالو  ،(42)متعة لمشاضخيغ 

 او البمػط بمػن  الرػف مغ شػيل فزفاض ثػب عغ عبارة ساذجة بديصة مالبديع ديػالفػا، و
  وفي( العقال) الجسال صػف مغ حبل يسدكيا( الكهفية) بسشاديل رؤوسيع ويغصػن  ازرق  بمػن 

ويمبذ بعس الذيػخ رداء مغ اقسذة اغمى  (43)،وخيالء بغخور عمييا يتكئػن  شػيمة عري ايجييع
خ واالثخياء فػق الثػب ما يدسى الذيػ  ، وايزا يمبذفػق الثػب وانيع يذتخكػن جسيعا في العباءة 

" ىػ رداء يبمغ الكاحل يذبو القفصان يرشع مغ الرػف او الحخيخ، اكسامو شػيمو ثبتو الزبهن "
 (44)مغ االعمىبالحدام ، ال يحتػؼ عمى ازرار 

يقرج الخحالة ىشا الدادة ) ويختمفػن  العقال مع السخقط واليذساغ العباءة االىػار رجال يختجؼ   
 سػداء كػفياتيع تكػن  اذ بمبديع العادييغ الشاس عغ (يشتدبػن الى احج أئسة اىل البيت الدادة الحيغ

. وشباب االىػار الفقخاء ال (45)كبيخا احتخاما ليع تكغ والشاس سادة بانيع تسيدىع عالمة وىحا المػن 
يسمكػن اكثخ مغ دشاديذيع حدب وصف يػنغ التي تكػن مرشػعة مغ القصغ او الخير الخدؼء، 

قمجون االحدمة والخشاجخ، ورغع فقخىع اال ان مطيخىع كان اغصية رؤوسيع مغ الكػفيات والعكل ويت
ميسا لجييع ويذيخ الى ذلظ يػنغ قائال " عشج عػدتشا الى القخية ...، يتخك االوالد مجاذيفيع، ويغخفػن 
الساء لغدل ايجييع ووجػىيع، يشدلػن اكساميع، ويعجلػن كػفياتيع وعكميع بعشاية، ويسعشػن الشطخ 

 .(46)لمتأكج مغ ان مطيخىع عمى احدغ ما يخام" بسخأة صغيخة مجورة 

مغ صفاتيع الكخم وقخػ الزيف ولكشيع يحتقخون الشاس الحيغ يتاجخون معيع وال يحتخمػن سػػ     
السحاربيغ الحيغ يدسحػن ليع بالتشقل في اراضييع بكل امان ويذيخ الخحالة الى ان بشػ الم مغخمػن 
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مع  يكي تفق جػن فان ايذ السبذخ االمخ وي(47) ولمكثيخ مغ رجاليع اكثخ مغ زوجة واحجه ،بالشداء
اوبشيايع بكخم وشيبة اىالي العسارة واشار الى ذلظ قائال بجت االيام الثسانية التي قزيتيا مع 

نػا غة بدبب شيبتيع فالجسيع كار ة ولع تسخ عميشا ساعة مسمة او فاساعات قميم كأنياالتاجخ  "الحجي"
 .(48)يحخصػن عمى ان تكػن اقامتي شيبة 

الى تفاخخ عذائخ مجيشة العسارة بأصالتيع ونقاوتيع وعجم وجػد اؼ  (49) ويذيخ ابخاىام بارسػند  
فقخائيع كادحػن مججون ججا، اما السدشػن والسخضى والعسيان  بيشيع ، و متدػليغكدالى او 

 .(51)عمى العسلاس، حيشسا ال يقػن والعخجان فيخعاىع عامة الش

اذ حياتيع عبارة عغ عسل شاق في التجحيف او قػة وصالبة كبيختيغ،  رجال االىػاريستمظ    
استعسال السشاجل في قصع الدسظ او البط أو قزاء ساعات في الغصذ خمف الجػاميذ او 

 .(51)ػتيعػنغ بانو لع يقابل شخرا بقالحذير او االسل او البخدؼ لمعمف او لمبشاء او لمبيع ويذيخ ي

 نداء فقط الخحالة  ذكخوا  السجيشة مخكد نداء عغ الخحالة كتب في اشارة اؼ تخد فمع اما الشداء   
فيتكػن زؼ السخأة العذائخية مغ ثػب ازرق غامق او اسػد مرشػع مغ القصغ  ،واالىػار االرياف

 ،فزفاضة مالبديغ مجىر، بذكل جسيالتوىغ  ،بأكسام شػيمة ويػضع عمى الخأس غصاء
 وىغ ، بالفزة تخصع شػيمة ججائل شكل عمى شعخىغ ويزفخن  ،انػفيغ في الخزامة الحمي ويزعغ

 .(52)الجػارب في التصخيد رسػم تذبو بخسػم والكػاحل والخجميغ واليجيغ الػجو يػشسغ االغمب عمى

 االساور بعس ببخاعة، السرشػعة الخاقي الشػع مغ وغالبا الحمي يختجيغ االىػار نداء جسيع
 (53) الرابئة برشعيا بخع وقج الفزة مغ ترشع الخأس وزيشة الخالخيل

وصف جػن اشخ نداء بشي الم بقػلة "ىغ عمى جانب غيخ يديخ في الجسال، في اشكاليغ،   
واتفقت معو ديػالفػا في ان نداء بشي الم" جسيالت السالمح... بقامات فارعة،  (54)وحخكاتيغ"

 .(55)وسسات جحابو، وشعخ مزفػر متجلي" 

وقجرتيغ عمى عبػر الشيخ بالتيار الدخيع وىغ واقفات متساسكات  1817ذكخ وليع ىػيج الشداء عام 
 .(56)القرب او يحسمشو إلصالح اكػاخيغ في قػاربيغ، وىغ يقسغ ببيع

 االوضاع االقترادية
 الزراعة 
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 شاسعة بسداحات يدتأجخونيا الذيػخ ان اال العخاقية لمحكػمة االراض جسيع ممكية تعػد    
، اذ يعج لػاء العسارة مغ اىع الػية (57) لمدراعة صالحة اغمبيا بالفعل، اراضييع كأنيا ويدتثسخونيا

الشيار الجارية مغ دجمة  لكثخة تفخعاتالعخاق مغ ناحية الدراعة، ووفخة الحاصالت؛ نتيجة 
يدرعػن القسح والذعيخ والحرة  الرفخاء  فيع ،تشتذخ الدراعة بيغ العذائخ بذكل كبيخو  ،(58)بأراضيو

االراضي  ، حدب شبيعة التخبة ووسائل الخؼ تدقىفزال عغ الشخيل وبعس الخزخوات والخز
يخة فػق العسارة ق ثالث قشػات كبيخة ىي البتعغ شخي الدراعية الػاقعة، عمى الزفة اليسشى لشيخ دجمة

  (59)والسجخ الرغيخ الصبخ والسجخ الكبيخ

االولى بالبحور والثانية تو، لدراع انشخيقت تشتذخ زراعة الخز في االىػار بذكل كبيخ، تػجج    
 شخيقة الدراعة بالبحور في االراضي  خوتشتذ ،(61)بذكل اوسع الصخيقة الثانية ، انتذخت الذتالتب
في حيغ تدرع القخػ التي يكػن مػقعيا عمى حافة االىػار الذمب بكمتا  (61)بعيجة عغ االىػارال

 . (62)الصخيقتيغ

 نيخ عمى تقع انيا :قائال العسارة لسجيشة االقترادؼ لمػاقع وصفا االمخيكي مػردياك وليع قجم    
 واالرز والذعيخ القسح مدارع فييا تشتذخ اذ العخاق في خرػبة السشاشق ألكثخ مخكد وىي ، دجمة
 . (63) بكثخة

، اذ صادف وجػده مع اخخ مػسع وضح بارسػند شخيقة حراد محاصيل الحشصة والذعيخ   
لحراد الحبػب، ورأػ الخجال والشداء واالشفال جسيعيع مذغػليغ بالحراد، وىع يحرجون مختيغ 

اكياس  مرشػعة مغ حدم البخدؼ السحبػكة ببعزيا، ثع يزعػن عميو في الدشة يشقمػنو بأشػاف في 
التبغ، ويقف عميو رجالن واقفان ويقػمان بالتججيف بذكل عسػدؼ عبخ الشيخ، ويدتػعب الصػف 

 .(64)الكبيخ اربعة رجال، ويرف بارسػند عخض نيخ دجمة آنحاك كعخض نيخ التايسد عشج بخج لشجن

 االراضي كل ان ايزا تافخنيية الحع ،ػا يخبػن الحيػانات الجاجشةوالى جانب الدراعة ايزا كان   
 عا مخ  عمى تحتػؼ  لكػنيا ، الدمصان يستمكيا التي االراضي افزل مغ ىي وبغجاد البرخة بيغ السستجة
  والجػاميذ الخيػل واالغشام والساعد سيسا ال الحيػانات مغ كبيخة اعجاد فييا يخبى ومخوج واسعو
 مغ العجيج وجػد والحعالدمن  الجىغ مغ وافيو مقاديخ مشو ويدتخمز وفيخة بكسيات حميبا تجر التي

 .(65)اصحابو مغ تذتخيو التي الدفغ
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يا الدبب االساسي لترخيف دورا  بارز في الشذاط االقترادؼ، ألن لمتجارة :التجارة -
 شافية بحدمة مخبػط القرب مغ صغيخ ليكل عغ عباره حػانيت القخػ  في ، يػجج(66)االنتاج

 برل، معجنيو، بعمب تبغ بيارات،، القيػة، القرب، يتدودون مشو بالبزائع التالية: الذاؼ، مغ
 وان وفمفل. ممح ، كبيخة قػالب في سكخ ، مخايا الزغط، لسرابيح فتائل لخبسا تسخ، خيار، ابخ،

 مغ او االىػار خارج االسػاق مغ يذتخونيا القخػ  سكان فان الحانػت في البزائع ىحه تتػفخ لع
 واالخخ الحيغ بيغ صغيخ بسذحػف الييع يجيء متجػل بائع

 تجيد االخخػ  حاجاتيع اما ،(67)
 والدالسل الحبال لرشاعة او كػقػد الستعسالو اضافة  والحرخان البيػت لبشاء القرب ذاتيا

 والقسح الخز اليػر مغ والدسظ الجامػس مغ والمبغ الحميب الخئيدية االغحية اما لمعمف واالسل
   . (68) السحمييغ الفالحيغ مغ

الحيػانات الجاجشة الى التجار والسدافخيغ مشتجاتيع التي تتكػن مغ  الدكان يبيعػن       
واشار تافخنييو الى ان الدكان يبيعػن الدسغ الى الدفغ التجارية ويذتخونو  (69)والرػف والدسغ

 (71)مشيع بكسيات كبيخة حتى انو رأػ في بعس القخػ خسذ وعذخون سفيشة محسمة بالدسغ 
 كبيخة كسيات السشاشق ىحه سكان يرجرون  اذ بالدسغ الستاجخة واتفق فشذشدػ مع تافخنييو بعسمية

واوضح فشذشدػ ان اسعار (71)مشو  القخيبة االماكغ سائخ والى البرخة الى الستجية بالقػارب مشو
مغ الججاج وخخوفيغ بأسعار  السػاد الغحائية في ىحه السشصقة بخدة ججا اذ اشتخػ العجيج

، واتفق معو ابخاىام بارسػند في زىج االسعار اذ تدود ىػ واصجقائو الكثيخ مغ االغحية (72)زىيجه
وكان لمشداء الجور الكبيخ في عسميات  (73)ى البرخة بأسعار قميمة ججاالصازجة عشج سفخىع ال

البيع ووضح ذلظ ليػنيارت قائال: ان الشداء يقسغ بعخض مشتجاتيغ مغ االلبان لمبيع عمى 
 (74)السدافخيغ السارة في االنيخ وتزع الشدػة المبغ في اكياس مغ الكتان ال يتدخب مشيا 

 جئغ وقج... والبيس والدبجة الحميب لبيع الدوارق  ويالحقغ االشفال مغ جيذا يرصحبغ بعزيغ... 
، فزال عغ ان عذائخ البشػ الم (75) التحخر مغ الكثيخ سمػكيغ عمى يبجو جميو ببخاءة مخكبشا الى

 (76)ىع الحيغ يجيدون بغجاد بسا تحتاجو مغ لحػم وزبج ويخسمػن ايزا جدء مغ اصػافيع الى بغجاد.

االىػار تجارة بيع الجامػس بذكل كبيخ، اذ يتجػل بيشيع "الجالبو" يذتخون  تشتذخ بيغ سكان    
 (77)لتي ماتت خالل مػجات الػباء.مشيع الجػاميذ، وكحلظ يذتخون جمػد الحيػانات السحبػحة او ا
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 يقػم  مباشخة العثسانية الحكػمة قبل مغ تفخض عذخ الدابع القخن  في كانت الزخائب واما    
 بان وعمع السشاشق ىحه ضخائب عغ تافخنيو استفدخ لمدمصان، القدصشصيشية مغ دار الجفتخ  بجبايتيا
 كل وعمى الدشة في القخش ونرف قخش  انثى ام كان ذكخ جامػس رأس كل عغ تجفع األىالي

 . (78) قخشان يجفع فخس

 الحكػمة كمفت اذ  اختمفت عسمية جباية الزخائب وفي القخن التاسع عذخ ومصمع القخن العذخيغ  
دمحم الحيغ يقصشػن  البػالبشي الم و  والبج مغ اإلشارة الى ان عذائخ ،الزخائب بجابية العذائخ شيػخ

السجاورة، وجباية رسػم  اية الزخائب مغ بعس قبائل عمى الجانب االيسغ لشيخ دجمة عسجوا الى جب
يخ في نيخ دجمة آنحاك كانت جسخكية مغ الدفغ؛ وحتى الدفيشة البخارية االنجميدية التي كانت تد

 .(79)تخزع لجفع الخسػم الجسخكية 

يسارسػن الحخف اليجوية البديصة اذ يرشعػن ما يحتاجػنو بأيجييع، فالبجو يرشعػن خيسيع  الرناعة
بأيجييع مغ شعخ الساعد االسػد  او صػف الغشع السشدػج يجويا والخيسة سيمة الصي، وىي تختمف 

د باختالف حالة الذخز فالفقخاء، خياميع ذات عسػد واحج، وتدداد االعسجة بازدياد الغشى، ويبمغ عج
اعسجة الذيخ خسدة اعسجة، ولمسخأة الجور الكبيخ في صشاعة الخيع فيي تحيكيا مغ شعخ الساعد او 

 .(81)صػف الغشع 

واحدغ الخيام التي تحيكيا نداء قبيمة بشي الم، فيي ذات سػاد داكغ، وسسيكة ومطيخىا حدغ، مغ 
يا االكياس واالغصية، اعسال السخأة ندج قساش الخيسة واالقسذة الخذشة االخخػ التي ترشع مش

 الغشع  صػف بغدل الشدػة تقػم .(81)وبعس االحيان القسران، في حيغ يغدل الخجال الرػف
 عبخ يسخ الدشارة يدسى حجيجؼ قزيب مغ يتألف الحؼ" السغدل" ويدتعسمغ والساعد االبل وشعخ

 مذعبة في يػضع تغدالة يدسى الحراع بصػل مذعب ذلظ الى يزاف فمكو يدسى خذبي لػح
 الصقة مادة بػاسصة بعزيا الى السغدل قصع وتثبت" الغدل" السدسى الرػف ، التغدالة فع السدسى

 قزيبيغ، عمى السصمػب جلمشدي الالزم والعخض بالصػل الدالسل تذج الرسغ، مغ تالف قػية
 فرل ويجخؼ  االرض، عمى يدق بأكسمو الشديج ان بحيث اوتاد، اربعة بػاسصة باألرض مثبتيغ
 ضيخ عمى تػضع التي والخخجة االبدصة الشداء . وتشدج (82) اليج بػاسصة البكخة وتسخيخ الخيػط
 الدتائخ وندج الثياب، لرشع شخاؤىا يتع قساش قصع وخياشة خام اقسذة ندج عغ فزال ،الجواب

ويرشع سكان االىػار مشازليع بأيجييع، وىي عبارة عغ اكػاخ مغ القرب  (83) الخيسة تقدع التي
 (84)والحرخان السعسػل يجويا وتدتشج عمى االعسجة 
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وىي جخاب مرشػع مغ جمػد الحيػانات الغشع او  القربةمغ الرشاعات االخخػ التي يرشعػنيا   
اتيع التي يعسمػن بيا بأيجييع ، وكحلظ يرشعػن ادو (85)الساعد لشقل الساء مغ االنيخ الى السشازل 

   (86)مثل شباك صيج الدسظ ، والفالة التي يدتخجميا السعجان لريج الدسظ

يقػمػن باإلعسال الجقيقة التي تحتاج الى ميارة وفغ كسا وصفيع ماكدػيل عشجما  (87)الرابئةو    
مغ مخيع الى  وبعزيع يشتقل(88)، ووضع عخوة ججيجة لدكيشة فالحذىب الييع إلصالح فالو صجيقة 

ويؤيج كاليفخؼ ماكدػيل  (89)اخخ لرشاعة او ترميح الحمى الحىبية والفزية التي يختجييا الشداء،
 .(91)بسيارة الرابئة في اعساليع والسيسا في مجال الفزيات والحىب

 فيسا يمي ججول بأسساء الخحالة وجشدياتيع والدشة التي زاروا فييا مجيشة العسارة 

 سنة الرحمة      جنديته      اسم الرحالة          التسلسل
 م 1165     يههدي       التطيمي  بنيامين    1  
 م 1656     ايطالي       سبدتياني   2  
 م 1656     ايطالي      فنذنده 3  
 م 1678     فرندي       تافرنييه 4  
 م  1774     اسكتمنجي    ابراهام بارسهنز 5  
 م 1781     ايطالي           سدتيني  6  
 م  1817     بريطاني      وليم ههيج  7 
 م  1864     بريطاني     جهن اشر  8 
 م 1866     ههلنجي      تنكه اينههلت    9 
 م 1866     فرندي      كيهم لجان  11 
 م 1869     اسباني      ادولفها ريفادينيرا 11 
 م 1881     فرندية       ديهالفهامجام    12 
 م  1889     بريطاني     سيراليس بجج  13 
 م 1893     الماني     ماكس اوبنهايم 14 
 م 1911     امريكي     إف بارني  15 
 م 1911     امريكي     ادوين كاليفري  16 
 م1958-1951 بريطاني    ويمفرد ثيدجتر  17 
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 م 1952      بريطاني    كافن يهنغ   18 
 م 1956     بريطاني     كافن ماكدهيل 19  
 م 1913      امريكي     جيمس مهردياك 21  

 الخاتمة
شكمت كتابات الخحالة االجانب مرجرا ميسا لكتابة تأريخ العخاق، والسيسا الجانب االجتساعي  -   

مشو، اذ لع يتخكػا كبيخة وال صغيخة اال وذكخوىا في كتاباتيع التي تعج ثخوة تأريخيو كبيخة، ألنيا 
 درست جػانب ميسة مختمفة اغفمت السرادر التاريخية عغ ذكخىا.

مخ بسجيشة العسارة العجيج مغ الخحالة،  بعزيع كان مدافخا مغ البرخة الى بغجاد، وبالعكذ،  -  
وفي اثشاء سفخىع الحت ليع مجيشة العسارة، وذكخوىا في مجوناتيع، واخخيغ جاءوا قاصجيغ ألىػار 

زيع عاد السشصقة وعاشػا بيا سشػات عجة مثل ويمفخد وماكدػيل، اذ سحختيع بذكل كبيخ حتى ان بع
الييا بعج سشػات شػيل كسا فعل ماكدػيل، وقجمػا وصفا مفرال ودقيقا لجسيع جػانب الحياة ىشاك، 

 بأسمػب جسيل ججا يجعل القارغ يحىب معو الى وقت الحجث .

قجم اغمبيع اذ لع يكغ جسيعيع شخحا وافيا لزخيح الشبي عدرا في مجيشة العديخ، ولع يحكخوا السخاقج  -
ي السجيشة ، ويعجو سبب ذلظ الى ان السخقج كان عمى شخيق سفخىع حتى انو كان االخخػ التي ف

يمػح ليع وىع في القارب في شخيقيع الى البرخة، فزال عغ الييػد في تمظ الفتخة كانػا يدورونو 
 اعجاد كبيخة والسيسا في اوقات الحج وىحا ما اثار انتباىيع كسا شاىج كيػم لجان وادولفػا ريفاديشخا .

لع يقجم الخحالة وصفا لسشازل مخكد مجيشة العسارة واؼ جػانب عسخانية اخخػ واكتفػا بحكخىا  -   
بعبارات صغيخة وىشالظ مغ ذكخ اسسيا فقط وذلظ الن السجيشة آنحاك لع تكغ معخوفو لجييع كسعخفتيع 

رغع حبيع  لسجن العخاق االخخػ امثال بغجاد وبابل والبرخة وكخبالء ىحا مغ جانب ، ان الخحالة
الكتذاف السشاشق والتػغل فييا اال انيع تخػفػا مغ مجيشة العسارة آنحاك لعجم التعخض لمدمب مغ 

 قبل ابشاء العذائخ واتخحوا الصخيق الشيخؼ مغ اجل الحفاظ عمى سالمتيع 

ع النيع اثارت ازياء سكان السجيشة انتباه الخحالة وقجمػا ليا وصفا وافيا والريب في ان االزياء تثيخى -
مجتسعا يختمف عغ مجتسع الخحالة بذكل كبيخ وكانت مالبذ الدكان تستع الخحالة واشار الى ذلظ 

 بجح قائال في لباسيع متعة لمشاضخيغ  .
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بيغ الخحالة اىسية لػاء العسارة اقتراديا، والسيسا مغ ناحية الدراعة واتفق اغمبيع عمى ان السجيشة  -
  ة آنحاك. مغ افزل واخرب السشاشق الدراعي

                                                           

 ههامش البحث
: ىػ الخابي بشياميغ بغ يػنو التصيمي االنبارؼ االنجلدي، رحالة ييػدؼ، قام بخحمة  مغ سشو بشياميغ التصيمي (1)

مارا بالبالد العخبية، عشي في رحمتو بجراسة احػال الييػد في االقاليع السختمفة ، م، بمغ الريغ 1173 -م1159
 .793، ص2111لمسديج انطخ: السػسػعة العخبية السيدخة، السجمج االول، الصبعة الثالثة، بيخوت، السكتبة العرخية، 

 .99، ص1989لعخبية، بغجاد، جبار عبج هللا الجػيبخاوؼ، تاريخ ميدان وعذائخ العسارة، مكتبة اليقطة ا  (2)
 .56ص ،1958المية، دار الخشيج، بغجاد، مرصفى عباس السػسػؼ، العػامل التاريخية لشذأ وتصػر السجن االس (3)
 .211، ص1986، بغجاد، 1جسال بابان، اسساء السجن والسػاقع العخاقية، ج  (4)
 .21، ص1947جاح، بغجاد، دمحم باقخ الجاللي، مػجد تاريخ عذائخ العسارة، مصبعة الش  (5)
م ،عشجما شب اتجو الى سمظ الخىبشة، وعشج اعالن نحوره الخلبانية، ارسل 1623سباستياني: ولج في ايصاليا عام (6)

، لمسديج يخاجع: سبدتياني، رحمة سبدتياني  االب 1656الى مشاشق اسيا لجراسة احػال الشرارػ، زار العخاق عام 
، الجار العخبية لمسػسػعات، ، 1م ، ت: بصخس حجاد،  ط1666الكخممي الى العخاق سشو جػزية دؼ سانتا ماريا 

 .9-8، ص2116بيخوت 
 .37السرجر نفدو، ص  (7)
، كان ابػه مغ مذاىيخ 1615جان باتيدت تافخنييو: تاجخ جػاىخ، ورحالة فخندي، ولج في باريذ، عام  (8)

خ الخامدة عذخ، زار في رحالتو مسالظ اسيا، وجدر اليشج الذخقية الجغخافييغ والشقاشيغ، ابتجأت رحالت جان مغ عس
، واليابان ، وجشػبي افخيكيا، لمسديج يشطخ: جان باتيدت تافخنييو، رحمة تافخنيو في القخن الدابع عذخ، ت: كػركيذ 

 .11-9، ص2116، الجار العخبية لمسػسػعات، بيخوت، 1عػاد، ط
 .69السرجر نفدو، ص   (9)
 .321التصيمي، السرجر الدابق، ص بشاميغ (11)
م، كان اميغ مكتبة، واستاذ، 1751عالع اثار، ومدكػكات نقجية ايصالي ولج في فمػرندا عام  :دوميشكػ سدتيشي (11)

ومدتكذف، وعالع في الصبيعة واالثار، ومغ ىػاة جسع العسالت. قام بعجة رحالت زار خالليا الذخق االدنى  و 
 م، لمسديج يشطخ: 1832عام الذخق االوسط، تػفي في 

Wikisource- حياة عمساء الشقػد االيصالييغ الالمعيغ، ندخة محفػضة عمى مػقع واؼ بالك ميذغ 
، دار ومكتبة البرائخ، بيخوت، 1م، ت: بصخس حجاد، ط1781سدتيشي، رحمة مغ اسصشبػل الى البرخة عام  (12)

 .65،  ص2111
غ السشاشق في اسيا وافخيكيا، م، محبا لمدفخ والتخحال، اذ زار العجيج م1828كيػم لجان: سائح فخندي، ولج عام  (13)

يخاجع لمسديج: لجان، م، 1866الحبذة( زار العخاق عام ، ورحمة الى الف عغ كل بمج زارة  كتابا)مشيا رحمة الى الشيل
 .57، ص1983، 12، مجمج 3، تخجسة: بصخس حجاد، السػرد "مجمة"، العجد 1866كيػم، رحمة لجان إلى العخاق 

 .81-81السرجر نفدو، ص  (14)
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م ، درس في عجد مغ البمجان االوربية، 1841ادولفػا ريفاديشيخا: دبمػماسيا اسبانيا، ومدتذخقا، ومحخرا، ولج عام  (15)

وتعمع سبع لغات مغ ضسشيا المغة العخبية، ويعج مغ ابخز الخحالة االسبان الحيغ زاروا البمجان العخبية، لمسديج يشطخ: 
 فاديشيخا في بالد العخب ،  الخحالة االسباني ادولفػا ري2122)صخاؼ، 

https://www.albayan.ae/five-senses/heritage/2020-02-06-1.3770842  
 .51.ص 2119، بغجاد،1ريفاديشيخا، ادولفػا ، مغ سيالن الى دمذق، ط (16)
، في جشػب فخندا، تمقت تعميسيا في دار لمخالبات، 1851أديبة ومؤرخة فخندية، ولجت عام  ِجيغ ديػالفػا : (17)

، بسارسيل السيشجس الذغػف باألثار، رافقت زوجيا في رحالتو التي ابتجأت 1871وتعمست عجت لغات، تدوجت عام 
 يغ دجمة والفخاتب 2117الشاصخؼ،  م . يشطخ  صباح1916، تػفت عام 1881، زارا العخاق عام 1879عام 

https://sabahalnassery.wordpress.com/2017/04/18) 
، ت:عمي البرخؼ، دار مشذػرات البرخؼ ، بغجاد، 1881ديػالفػا ، رحمة مجام ديػالفػا الى كمجه العخاق عام  (18)

 34ص 1958
والسرخية ،ودرس المغات بجج: عالع اثار بخيصاني، لو معخفة كبيخة االثار البابمية واالشػرية الديخ واليذ  (19)

، لمسديج يخاجع :  كػركيذ عػاد، السعخب مغ كتب الخحالت االجشبية الى العخاق، 1886زار العخاق عام القجيسة، 
 .65، ص 1964، ايمػل، 1مجمة االقالم، الدشة االولى، ج 

 21، ص1966ذ بجج، رحالت بجج، الديخ والي  (21)
 .23السرجر نفدو ،  ص  (21)
، 2119، دار الػراق، لشجن، 1ماكذ فػن اوبشيايع، مغ البحخ الستػسط الى الخميج العخبي، ت: دمحم كبيبػ،  ط (22)

 .338ص
 .68تافخنيو، السرجر الدابق، ص (23)
م وألىسية رحمتو  تع نقميا الى لغات عجة 1781: رحالة ايصالي في القخن الثامغ عذخ، زار العخاق عام سدتيشي (24)

 .61مغ ضسشيا الفخندية والعخبية ، لمسديج انطخ: كخكيذ عػاد، السرجر الدابق، ص 
 65سيدتيشي، السرجر الدابق، ص (25)
م وصف بانو اخخ مدتكذفي االثار اليػاة في 1861: رحالة وعالع اثار ودبمػماسي ولج في كػلػنيا عام اوبشيايع (26)
 /https://www.marefa.orgذخق االوسط لمسديج انطخ : مػسػعة السعخفة  ال
 339ماكذ فػن اوبشيايع، السرجر الدابق، ص (27)
، ابغ لدفيخ بخيصانيا في اديذ ابابا، سافخ إلى كل 1911ويمفخد ثيدجخ: رحالة بخيصاني، ولج في الحبذة، عام  (28)

مغ الجديخة العخبية والعخاق وإيخان وباكدتان وغخب أفخيكيا وكتب عشيا عجة كتب أشيخىا كتاب "الخمال العخبية" وعخب 
م ، لمسديج انطخ: ويمفخد 2113ة أوكدفػرد، تػفي عام . ثيديجخ تمقى تعميسو في جامعMarsh Arabsاألىػار 

 . 11-8ص 2112ثيدكخ، فػق الخمال العخبية، ت: دمحم دمحم عبج القادر، 
 .277. ص2112ويمفخد ثيدكخ، عخب االىػار، ت: احسج ضياء الجيغ الحيجرؼ، دار دجمة، بغجاد،   (29)
 الفالة : الو تدتخجم لريج االسساك في االىػار. (31)
 112.ص1998، دار السجػ، سػريا، 1كافغ يػنغ، العػدة الى االىػار، ت: حدغ الجشابي، ط (31)

https://www.albayan.ae/five-senses/heritage/2020-02-06-1.3770842
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فغ ماكدػيل، قرب لكاػار العسارة والشاصخية .لمسديج: كالفغ ماكدػيل: عالع بيئة اسكتمشجؼ، عاش سشيشا في اى (32)

 .121في ميب الخيح، ت: صادق التسيسي، دار مكتبة الحياة ، بيخوت، بال،  ص
 32السرجر نفدو، ص (33)
 338اوبشيايع، السرجر الدابق، ص (34)
العخبية ، السؤسدة 1(، ط1935-1911خالج البدام، ثخثخة فػق دجمة )حكايات التبذيخ السديحي في العخاق  (35)

 . 135، ص2114، لمجراسات والشذخ، االردن
عسل في شخكة لمذحغ البحخؼ كافغ يػنغ: رحالة بخيصاني، درس التاريخ الحجيث في جامعة اكدفػرد،  (36)

: ػار وذىب معو الييا. لمسديج أنطخالبخيصاني، أرسمتو الذخكة لمبرخة وىشالظ التقى ولفخيج، الحؼ تحجث لو عغ االى
 ، االىػار العخاقية في السصبػعات  الغخبية.. رؤية غخبية، مخاجعة عخاقية 2117الصائي، 

https://hdf-iq.org    
 .76، ص1998، دار السجػ، سػريا، 1كافغ يػنغ ، العػدة الى االىػار، ت: حدغ الجشابي، ط (37)
 .42خالج البدام، السرجر الدابق، ص  (38)
، ت: دمحم كبيبػ، دار 1، ط3ماكذ فػن اوبشيايع، البجو،)شسال ووسط الجديخة العخبية والعخاق الجشػبي(، ج (39)

 .299. ، ص2114جن، الػراق، لش
، درس في ىػلشجا وسػيدخا، درس المغة العخبية في باريذ، ارتحل الى 1837ايشيػلت : رحالة ىػلشجؼ، ولج عام  (41)

 -1866تشكػ ايشيػلت، رحمة ايشيػلت اليػلشجؼ الى العخاق سشة   السانيا ايصاليا وشسال افخيكيا، لمسديج انطخ:
 .17-16، ص2112، دار الػراق، بغجاد، 1، ت: ميخ برخؼ، ط1867

 .145-144السرجر نفدو، ص (41)
 .23الديخ واليذ بجج، السرجر الدابق، ص (42)
 .36ديػالفػا، السرجر الدابق، ص  (43)
، اشخوحة دكتػراه، جامعة دمشيػر، 1958-1811عذائخ العخاق عمي عفيفي، رؤية الخحالة لكيع وعادات (44)

 .172 -171، ص 2114
 .19،  ص1998كافغ يػنغ،   (45)
 .111-118السرجر نفدو ، ص (46)
 . 148اوبشيايع، مغ البحخ..، السرجر الدابق، ص (47)
 .91خالج البدام، السرجر الدابق، ص  (48)
 1767في بجاية حياتو العجيج مغ البمجان، قائجا لدفغ تجارية ، عيغ عام ، زار بارسػند: رحالة اسكتمشجؼ مابخاىا (49)

ق الجولة مغ قبل شخكة الميفانت قشرال ووكيال بحخيا في ميشاء االسكشجرونة الدػرؼ قام بعجة رحالت في مشاش
( ، ت: 1775-1774: بارسػند، ابخاىام، رحمة ابخاىام بارسػند مغ حمب الى الخميج العخبي )العثسانية. لمسديج انطخ

 . 11-11ص2113، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، بيخوت، 1انيذ عبج الخالق محسػد، ط
 .111السرجر نفدو، ص (51)
 .114و 64كافغ يػنغ، السرجر الدابق،  ص (51)
 .65ص ،السرجر نفدو (52)

https://hdf-iq.org/
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 .118كافغ يػنغ، السرجر الدابق، ص (53)
 .174ص ،2117جػن اشخ، "مذاىجات جػن اشخ في العخاق"، ت: جعفخ الخياط ، دار الػراق لمشذخ، لشجن،  (54)
 .167ديػالفػا، السرجر الدابق،   (55)
 .65. ص2111وليع ىػيج، رحمة مغ ساحل ماالبار الى القدصشصيشية، ت: سعاد دمحم خزخ، الدميسانية،  (56)
 .112كافغ يػنغ، السرجر الدابق، ص  (57)
 .114، ص1959، مصبعة الشعسان، الشجف، 1عبج الدتار البعاج، ماضي العخاق وحاضخة، ج (58)
 .683البجو،  السرجر الدابق، ص  ماكذ فػن اوبشيايع، (59)
 .281ويمفخد، السرجر الدابق، ص  (61)
 .687ماكذ فػن اوبشيايع، البجو، السرجر الدابق، ص  (61)
 .281ويمفخد، السرجر الدابق، ص (62)
 .188خالج البدام، السرجر الدابق، ص (63)
 .112بارسػند، السرجر الدابق، ص   (64)
 .68تافخنييو، السرجر الدابق، ص  (65)
  ،1918-1798 عذخ، التاسع القخن  عبخ انصباعات و دراسات االرز، مػشغ في الفخنديػن  الخحالة أميخة جبخ، (66)

 . 315، ص1993 بيخوت، ، لمصباعة خميفة مؤسدة
 .133ص السرجر الدابق، ماكدػيل، (67)
 .117ص  السرجر الدابق،ػنغ، كافغ ي (68)
 .87، صالسرجر الدابقاوبشيايع، البجو،  (69)
   . 68صالسرجر الدابق،  تافخنييو، (71)
-82ص3،1976ع ،5مج السػرد، مجمة حجاد، بصخس: ت عذخ، الدابع القخن  في العخاق الى فشذشدػ رحمة (71)

82.  
 .82السرجر نفدو، ص (72)
 .113، ص2113بارسػند،  (73)
، 1977 بغجاد، التكخيتي، شو سميع: ت وفمدصيغ، ولبشان وسػريا العخاق الى السذخق  رحمة راولمف، ليػنيارت (74)

 .118ص
 .65، صالسرجر الدابق يػنغ، (75)
 .144، صالسرجر الدابقايشيػلت،  (76)
 . 81، صالسرجر الدابقلجان،  (77)
 .69،  صالسرجر الدابقتافخنييو،  (78)
 .692، صالسرجر الدابقاوبشيايع، البجو ،   (79)
 .216 السرجر الدابق،، عفيفي (81)
 .152ص السرجر الدابق، ،...اوبشيايع، مغ البحخ  (81)
 .222-221، ص السرجر الدابق عفيفي،عمي   (82)
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، ص 2118 ،25العجد تبيغ، مجمة في مشذػر بحث الغخبييغ، الخحالة كتابات في البجوية السخأة  ،عفيفي عمي (83)

133. 
 .25، صالسرجر الدابقويمفخد،  (84)
 .112ص السرجر الدابق، ، ...اوبشيايع، مغ البحخ (85)
 .111ص ،السرجر الدابقيػنغ، كافغ   (86)
العخبية ، الجار 2نعيع بجوؼ، غزبان روحي، طالسشجائيػن، ت: الرابئة يشطخ: دراوور، الرابئة و عغ شائفة  (87)

 .2115لمسػسػعات، بيخوت، 
 .195صالسرجر الدابق،  مكدػيل، (88)
 .118، صالسرجر الدابقيػنغ،   (89)
 .136، صالسرجر الدابقالبدام،  (91)
 

 والمراجع المرادر
 والمعربة العربية الكتب: اوالا 

: ت ،( 1775-1774) العخبي الخميج الى حمب مغ بارسػند ابخاىام رحمة بارسػند، ابخاىام -1
 .2113 بيخوت، والشذخ، لمجراسات العخبية السؤسدة ،1ط محسػد، الخالق عبج انيذ

 .2119بغجاد، ،1دمذق،ط الى سيالن مغ ريفاديشيخو، ادولفػا -2
 التاسع القخن  عبخ انصباعات و دراسات االرز، مػشغ في الفخنديػن  الخحالة جبخ، اميخة -3

 .1993 بيخوت، ، لمصباعة خميفة مؤسدة  ،1918-1798 عذخ،
 .2112 ، االمارات حجاد، عدرا: ت ، التصيمي بشياميغ رحمة التصيمي، بشياميغ -4
 برخؼ، ميخ: ت ،1867 -1866 سشة العخاق الى اليػلشجؼ ايشيػلت رحمة ايشيػلت، تشكػ -5

 . 2112 بغجاد، الػراق، دار ،1ط
 الجار ،1ط عػاد، كػركيذ: ت عذخ، الدابع القخن  في تافخنيو رحمة تافخنييو، باتيدت جان -6

 .2116 بيخوت، لمسػسػعات، العخبية
 بغجاد، العخبية، اليقطة مكتبة العسارة، وعذائخ ميدان تاريخ الجػيبخاوؼ، هللا عبج جبار -7

1989. 
 .1986 بغجاد، ،1ج العخاقية، والسػاقع السجن اسساء بابان، جسال -8

 لشجن، لمشذخ، الػراق دار ، الخياط جعفخ: ت ،"العخاق في اشخ جػن  مذاىجات" جػن  اشخ -9
2117. 
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 ،(1935-1911 العخاق في السديحي التبذيخ حكايات) دجمة فػق  ثخثخة البدام، خالج -11
 .2114 االردن، والشذخ، لمجراسات العخبية السؤسدة ،1ط

 مشذػرات دار البرخؼ، عمي:ت ،1881 عام العخاق كمجه الى ديػالفػا مجام رحمة ديػالفػا، -11
 .1958 بغجاد، ، البرخؼ 

 م1666 سشو العخاق الى الكخممي ماريا سانتا دؼ جػزية االب  سبدتياني رحمة سبدتياني، -12
 .2116 بيخوت ، لمسػسػعات، العخبية الجار ،1ط  حجاد، بصخس: ت ،

 دار ،1ط حجاد، بصخس: ت م،1781 عام البرخة الى اسصشبػل مغ رحمة سدتيشي، -13
 .2111 بيخوت، البرائخ، ومكتبة

 .بيخوت ، الحياة مكتبة دار التسيسي، صادق: ت الخيح، ميب في قرب ماكدػيل، كافغ -14
 .1998 سػريا، السجػ، دار ،1ط الجشابي، حدغ: ت االىػار، الى العػدة يػنغ، كافغ -15
 شو سميع: ت وفمدصيغ، ولبشان وسػريا العخاق الى السذخق  رحمة ، راولمف ليػنيارت -16

 .1977 بغجاد، التكخيتي،
 . 1959 الشجف، الشعسان، مصبعة ،1ج وحاضخة، العخاق ماضي البعاج، الدتار عبج -17

: ت1ط ،3ج ،(الجشػبي والعخاق العخبية الجديخة ووسط شسال)البجو ،اوبشيايع فػن  ماكذ -18
 . 2114 لشجن، الػراق، دار كبيبػ، دمحم

 دار ،1ط  كبيبػ، دمحم: ت العخبي، الخميج الى الستػسط البحخ مغ ،اوبشيايع فػن  ماكذ -19
 .2119 لشجن، الػراق،

 .1947 بغجاد، الشجاح، مصبعة العسارة، عذائخ تاريخ مػجد الجاللي، باقخ دمحم -21
 الخشيج، دار االسالمية، السجن وتصػر لشذأ التاريخية العػامل السػسػؼ، عباس مرصفى -21

 .1958 بغجاد،
 خزخ، دمحم سعاد: تخجسة القدصشصيشية، الى ماالبار ساحل مغ رحمة ىػيج، وليع -22

 .2111 الدميسانية،
 بغجاد، دجمة، دار الحيجرؼ، الجيغ ضياء احسج: ت االىػار، عخب ثيدجخ، ويمفخد -23

2112. 
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 .2112 القادر، عبج دمحم دمحم: ت العخبية، الخمال فػق  ،ثيدجخ ويمفخد -24
 واالطاريح الرسائل: ثانياا 

 دكتػراه، اشخوحة ،1958-1811العخاق عذائخ وعادات لكيع الخحالة رؤية عمي عفيفي، -1
 .2114 دمشيػر، جامعة

 والجراسات البحهث: ثالثا
1- Wikisource- واؼ مػقع عمى محفػضة ندخة الالمعيغ، االيصالييغ الشقػد عمساء حياة 

 ميذغ بالك
 ، 5مج السػرد، مجمة حجاد، بصخس: ،ت عذخ الدابع القخن  في العخاق الى فشذشدػ رحمة -2

 82ص3،1976ع
  والفخات دجمة بيغ 2117 الشاصخؼ، صباح -3

https://sabahalnassery.wordpress.com//  
 البيان مجمة ، العخب بالد في ريفاديشيخا ادولفػا االسباني الخحالة  ،2122 صخاؼ، -4

https://www.albayan.ae/five-senses/heritage         
 مخاجعة غخبية، رؤية.. الغخبية  السصبػعات في العخاقية االىػار ،2117  ،الصائي صادق -5

 .    https://hdf-iq.orgعخاقية
  ، تبيغ مجمة في مشذػر بحث الغخبييغ، الخحالة كتابات في البجوية السخأة  ، عفيفي عمي -6

 .2118 ،25العجد
 الدشة االقالم، مجمة العخاق، الى االجشبية الخحالت كتب مغ السعخب ،عػاد كػركيذ  -7

 .1964 ايمػل، ،1 ج االولى،
 ،3 العجد ،"مجمة" السػرد حجاد، بصخس: تخجسة ،1866 العخاق إلى لجان رحمة ،لجان كيػم -8

 .1983 ،12 مجمج
  العممية المهسهعات: رابعا

 .2111 العرخية، السكتبة بيخوت، الثالثة، الصبعة االول، السجمج السيدخة، العخبية السػسػعة -1
 /https://www.marefa.org  السعخفة مػسػعة -2

https://sabahalnassery.wordpress.com/
https://www.albayan.ae/five-senses/heritage

