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 م 8181 إلى العراق عام هامغجٍوس بكٌ أربٍل هحطة فً رحلة 
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 د. هٌذ فخري سعٍذ

 العراق

 جاهعة الوىصل/كلٍة التربٍة االساسٍة

 لسن التارٌخ

 
 

 غاميالوموقعة غأربيل, ,قلعةالسريانهام,غبكن األجانب,جيمس الرحالةالكلوات الوفتاحٍة:

 :الولخص

إلى العخاق عام  يامغرحمة جيسذ بكشأربيل محصة في نحاول في ىحا البحث )
مغ الخحالة  واحجا وىػ, أربيل في رحمة بكشغيام( تدميط الزػء عمى م/دراسة تحميمية1816

, لسا تتستع بو ىحه تحجيجا  األجانب الحيغ كانت أربيل محصة ميسة في رحمتيع نحػ الذخق والعخاق 
 عغ فزل  ,ة والفخعية البخية والشيخيةي ميع عمى الصخق والسدالظ الخئيدالسجيشة مغ مػقع استخاتيج

أنطار الخحالة إلييا متسثمة بقمعتيا الذاخرة وتخكيبتيا ما تتسيد بو مغ شػاخز تاريخية تجحب 
 االجتساعية التي تثيخ اىتسام الخحالة.و الدكانية 

 أحتػت ىحه الخحمة عمى الكثيخ مغ التفاصيل عغ اربيل رغع قرخ مجة تػاجج الخحالة في
في السلحطة والتعسق في السعمػمة ومقارنتيا مع السرادر التاريخية  ،لكشيا اتدست بالجقةالسجيشة

التي تشاولتيا في الساضي مثل عخضو لتاريخ معخكةغػغاميل، او اعتساده عمى السذاىج التي 
عايشيا عغ شبائع الشاس كػصفو لمدخيان، أو تأثخه بالذػاىج الذاخرة التي جحبت أنطاره فأبجع 

الخحالة بكشغيام معمػمات قيسة مخكدة خاصة  بحلظ تخك لشا االسػاق.في وصفيا كػصفو لمقمعة و 
وفقا  لمطخوف والسعصيات التي احاشت بو  لعصوانو قام بخحمتو الى العخاق بجافع السغامخة واالست

 والتي ستػضح في ثشايا البحث.
Erbil a pit stop on Jame,s  Buckingham journey to Iraq 1816 

 (analytical study ) 
 

 

Abstract:  
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In this paper entitled Erbil a pit stop on james Buckingham journey 

to Iraq 1816 analytical study we she'd light on Erbil in the eyes of James 

Buckingham a foreign traveller whom Erbil was an important pit stop in 

their journey eastwards and into Iraq in particular due to its important 

geographical site over main and side roads whether terrial or marine as 

well as its historical monuments that attract voyagers , attention like it's 

castle ,demographic  and social structure that amuse travellers 

This trip contained many details about Erbil, despite the short period 

of the travelers' presence in the city. Or he was influenced by the evident 

evidence that attracted his eyes, so he excelled in describing them as 

describing the castle and the markets. Thus, the traveler in Buckingham 

left us valuable, focused information, especially as he undertook his trip 

to Iraq out of adventure and reconnaissance, according to the 

circumstances and data that surrounded him, which will be clarified in the 

course of the research. 

 السقجمة:
رحمتو  في 1816يام( الحي زار اربيل عام غوقع اختيارنا عمى ىحا الخحالة )جيسذ بكش

لع يكغ مكمف مغ  ضاىخيا   وأنو ,انيا كانت محصة سخيعة في رحمتو بالخغع مغ, إلى العخاق
مغ الخحالة الحيغ كانت تخسميع بخيصانيا إلى العخاق لجسع  هكحال غيخ  (بخيصانيا)حكػمتو

بتكميف مغ  السعمػمات وتقري الحقائق وىػ حال أغمب الخحالة األوربييغ الحيغ زاروا الذخق 
طيخت ف، خلف مع حكػمتو ومشتقج لمدياسة البخيصانية عمىكان  األساسفي ألنو ،تيعاحكػم
عمى معالع وشباع السشاشق االستصلع و الذخرية بالسغامخة  خغباتال إشباعدوافع رحمتو عمى 

التي يسخ فييا، والتدامو الرست والحيادية _رغع عجم الخضا_ تجاه سمػك رفاق 
نتفاجئ بعج تتبعشا لخحمتو عشج وصػلو بغجاد انو يشدل في ضيافة  الدفخ)الدعاة(،لكششا سخعان ما

حػل ماأشيع  التداؤالت( لتثار عشجنا Claudis Richالسكيع البخيصاني )كلوديػس جيسذ ريج
لشفػذ السكيع ريج ىػ أول مغ دق أسفيغ اعغ خلف بكشغيام مع الحكػمة البخيصانية خاصة وان 

البخيصاني في العخاق وأن رحالة مثل بكشغيام بسا يحسمو مغ معمػمات ثسيشة سيقجم الكثيخ لسا 
فان  يسكغ أخحه مشو، وعمى العسػم أخح ما يعسل عميو ريج في العخاق سػاء أكان بتختيب معو أو

سعمػمات ثيخ مغ المغ استصلعات وكتابات عغ أربيل كان فييا الك بكشغيام ما خخج بو
تحميمية بػصفيا نسػذج لعخض وافي و  معسقة حتاج إلى دراسةتي تال واالستصلعات السيسة
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السرادر ر ميع مغ يام في العخاق ولتكػن مرجإلحجى السحصات التي حط فييا بكشغومفرل 
 في العيج العثساني.اربيل جراسة تاريخ ل التاريخية

قدع البحث في مجسمو إلى فقخات، االولى تشاولت كيف يسكغ ان تكػن كتابات الخحالة 
لجراسة التاريخ لتكػن كسجخل تسييجي لمبحث، وفي الفقخة التي بعجىا نتعخف عمى  امرجر 

شخرية الخحالة بكشغيام وأبخز محصات حياتو، لشدتعخض في الفقخات اللحقة وصػلو الربيل 
وصػلو لعيغ كاوة ووصفو لمدخيان  حالتي قابمتو مش واآلثارعغ السذاىج والسػاقف  انصباعاتووأىع 

 وحتى خخوجو مغ أربيل. التاريخية سة والقمعة ووصف وشخح لسػقعة غػغاميلوأربيل القجي
 

 :لجراسة التاريخ اكتابات الخحالة مرجر اواًل: 
لمعالع الحي يعير فيو أنو متخامي األشخاف متشػع األعخاف,  واكتذافومشح ادراك اإلندان 

متبايغ األلدغ والمغات متعجد الثقافات والحزارات وغخائب التقاليج والصبائع لجى شعػبو, كان 
عميو أن يختحل ليكتذف ذلظ كمو ويخى ذاتو في مخآة اآلخخيغ يحجوه فزػل السعخفة وشمب العمع 

قاع ججيجة مشصمقا  مغ بيئتو إلى بيئات مختمفة, فخخج مغ ىحا وشػق السغامخة والدفخ لخؤية ب
االختلف بشطخات ججيجة لمحياة سػاء أكانت اكتذاف ما ىػ ججيج أو مقارنة اساليب العير لجى 

 .(1)الذعػب
فإن اعتساد الباحث في مجال التأريخ عمى شيادات السؤرخيغ  وتأسيدا  عمى ذلظ

نتاجات الخحالة لسا ليا مغ أىسية  لكغ عميو عجم اإلغفال عغ كتابات و ,والبمجانييغ لو أىسيتو
, وما تػفخه مغ معمػمات وصفية وروايات دقيقة إلى حج ما, بشاءا  عمى (2)بالغة في دراسة التأريخ

معيا, واألحجاث التي سسعػا  عاشػالسجتسعات التي ابيا و  مخومذاىجات الخحالة للماكغ التي 
لتخخج معيع بكتب ومؤلفات  ,(3)شػاخز اآلثار وبقايا األبشية والعسائخ لدكان وبيا مغ روايات ا

 .(4)واجتساعية وتخاثية ليا قيستيا عشج الباحثيغ بسختمف السجاالت  تأريخيو
 ,مكان وآخخبيغ  لسدافات شػيمةوقج تستج  ,الخحمة قريخة تكػن  قج في بعس األحيانو 

, (5)لكل ما ىػ ججيج وغخيب االستصلعلسغامخة وحب وىي واحجة مغ غخائد اإلندان في مجال ا
مشيا ما نجج كانت وراء الخحلت عبخ العرػر,  وإذا ما أردنا ان نحرخ الغايات واألىجاف التي

ىي األساس التي  فالجوافع الذخريةومشيا ما كان ورائيا أسباب عامة,  شخريةدوافع  تكان
ثع تأتي األسباب الطاىخية والعامة لتكػن مبخرا  مقبػال  لمكيام بالخحمة وىي  ,تبشى عميو الخحمة

 .(6)الذخػص واألزمشة والبمجان واختلفتختمف وتتعجد بتعجد 
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شبيعتو الستسيدة الخحالة والسغامخيغ الغخبييغ ليقصعػا السدافات الذخق بدحخه و  جحب
إلى بلد  وفج العجيج مشيعت شخرياتيع, إذ تعجدت ىػيات الخحالة وتبايشفالصػيمة لمػصػل اليو, 

انصباعاتيع, بسعمػمات عغ أماكغ لع يخدىا أحج مغ قخاء الخحمة وتعكذ صػرة  وسجمػاالذخق 
المحطة التي عاشيا الخحالة في مكان يعد الػصػل اليو وزمان يدتحيل استجراكو, وقج تكػن 

ية والسعمػمات الدياسية واالقترادية الخحمة مدودة بالرػر والخسػم والخخائط والحكايات السدم
والتي يسكغ اعادة تػضيفيا بسشيجية عمسية تداعج في  والتاريخيةواالجتساعية والثقافية والجغخافية 

 .(7)فيع السجتسعات الساضية
تذكل بحلظ كتابات الخحالة مرجرا  ميسا  ال يسكغ االستغشاء عشو عشج كتابة تاريخ 

أن نكػن ححريغ في قبػليا واخزاعيا لمتسحيز والسقارنة مع  لكغ ذلظ ال يسشع مغ ,السشصقة
وان وراء كل واحج مغ اولئظ الخحالة اىجاف وغايات وجيات  ,كتابات الخحالة اآلخخيغ البمجانييغ

 قج تسػل رحمتو كل ىحه األمػر تحجد مجى مرجاقية تمظ الكتابات مغ عجمو.
ػع مقاصجىع والتي ال تخخج عغ الشقاط وبشاءا  عمى ذلظ تشػعت نتاجات اولئظ الخحالة بتش

التالية, وىي: التبذيخ والتشقيبات األثخية والدياحة والسغامخة واألغخاض التجارية واالنتجاب 
 .(8)ألغخاض فشية أو عدكخية أو شبية 

أغمب الخحالة كانػا يعػدون بأصػليع إلى مجتسعات تسارس درجة عالية مغ القػة ان 
تأثيخه عمى الخحالة  لحلظالعدكخي واالقترادي والفكخي والخوحي, فكان الدياسية تجعسو بشفػذىا 

في رؤيتيع ويجعميع انتقائييغ في اختياراتيع لمسعمػمات وأنػاعيا لسا يكػن فييا مغ وقع رنان في 
 .(9)ثقافة امتيع
مغ بمجان  زاروهىحا الشػع بالحات كان يشصبق عمى الخحالة البخيصانييغ الحي أكثخ ما ان 

العخاق وحطيت السشصقة الذسالية مشو كػردستان عمى نريب غيخ قميل مغ اىتسام  ىػالذخق 
 الخحالة البخيصانييغ وخاصة مجيشة اربيل.

وألن  ,تذكل كتابات الخحالة مرجرا  لجراسة تاريخ العخاق الحجيث في العرخ العثساني
تيا الغديخة ومشيجيتيا التي وصفت , وإنسا في مادفحدب اىسيتيا ال تكسغ في عجدىا الزخع

 .(10)ليا قيستيا تاريخيةالعخاق بسادة 
( 98لػنكخيظ تقخيبا  ) ذكخه, فحدب ما الغخبية الى الذخق  ال يعخف بالزبط عجد الخحلت

( رحمة وأغمب ىؤالء الخحالة ىع أوربييغ 300, ويقجرىا بعس الباحثيغ العخب بسا يقخب )(11)رحمة
 .(13)( رحالة50الحي يقارب عجدىع ) (12)نكميدالقدع األكبخ مشيع او 
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حسل القخن التاسع عذخ معو تصػرات ميسة ادت إلى نسػ السرالح البخيصانية وتذعبيا 
واحتسالية مخور القػات الفخندية  ,1798في العخاق برػرة عامة مشح الغدو الفخندي لسرخ عام 

, 1810عبخ العخاق لتيجيج الػجػد البخيصاني في اليشج إلى ان حدست لرالح بخيصانيا في سشة 
ويطيخ بعج ذلظ خصخ تغمغل الشفػذ الخوسي في العخاق وخاصة في السشصقة الذسالية مشو عقب 

 .(14)انترارات الخوس في السشاشق الكخدية
أبان تمظ الحكبة, وكان  البخيصانييغ الخحالة لخحلت العجيج مغ كانت كػردستان مقرجا  

أولئظ خميط مغ العدكخييغ والجبمػماسييغ والسبذخيغ والسشقبيغ عغ اآلثار الحيغ سعػا لخجمة 
 .(15)السرالح والدياسة البخيصانية في السشصقة 

الخحالة ىي تشفيح أوامخ الحكػمة البخيصانية وحكػمة  ولئظأكانت الرفة الغالبة لغايات 
والتي ترب في  شاشق التي يدورونيا كع مسكغ مغ السعمػمات عغ الس اليشج الذخقية وجسع أكبخ

اليشج ) مغ مبعػثي تمظ الذخكة ، وكان اغمب ىؤالء الخحالة ىعسة البخيصانيةسرمحة الدياالشياية ل
، ألنو معخاقشغيام غيخ مكمف مغ حكػمتو عشج تػجيو  ل، لكغ ضاىخيا  كان بك(16) (الذخقية

 ,فكانت رغبةكان مغ السعارضيغ والحامميغ لمػاء اإلصلح والتغييخ في بخيصانيا باألساس
ية ىي جويشيا كسلحطات شخرية واستصلعاالستصلع والسغامخة وجسع السعمػمات لغخض ت

 ىجفو السشذػد.
 

 E.James S. Bukinham( 7855-7776جيسذ سمظ بكشغيام )ثانيًا: 
مغ  بخيصانيافي في قخية بالقخب مغ مجيشة فالسػث  1776ولج جيسذ سمظ بكشغيام عام 

وما لبث أن أرتحل وىػ شاب  ,أغخم بكشغيام بالبحخ فقزى سشػات في التخحال بحخا   ,أب مدارع
ل عشيا ليشذئ إلى اليشج فعسل في أحجى دوائخ شخكة اليشج الذخقية سشػات عجيجة, ثع انفر

والتي حققت نجاحا  باىخا  لسا كان يكتب فييا مغ انتقاد لشذاط شخكة اليشج  (كمكتا)صحيفة 
ويعالجو بػصفو مغ شؤون اليشج, بخوح فييا شيء مغ العجل واإلنراف, وقج أثار ذلظ حفيطة 

مى , عمغ اليشج وأمخت بإخخاجو 1823عام  الدمصات البخيصانية فأوقفت الرحيفة عغ الرجور
عاد بكشغيام في تمظ الدشة إلى بخيصانيا وأقام دعػى عمى الذخكة في البخلسان البخيصاني  اثخ ذلظ

باون(  100مصالبا  بالتعػيس, وأصجر البخلسان حكسا  لرالحو بجفع الذخكة مبمغ تعػيزي قجره )
 .(17)في الدشة

والدخيانية والعبخية والعخبية إلى أجاد بكشغيام المغات الحية الفخندية اللتيشية واالسبانية 
استفاد مغ ىحه السعارف ووضفيا فيسا يحب وىػ التخحال , ف(18)جانب لغتو األصمية االنكميدية
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والدفخ حتى أنو اثشاء عسمو في شخكة اليشج كان يغتشع اجازتو الدشػية ليقػم بخحمة مغ رحلتو 
 .(19)السميئة بالسغامخة نحػ الذخق 

لة االنكميد في السذخق العخبي إبان الشرف االول مغ القخن التاسع فكان مغ أشيخ الخحا 
استػضح فييا األماكغ األثخية وأحػال  1812كانت أولى رحلتو إلى مرخ عام ، (20)عذخ 

قام بخحمة أخخى إلى فمدصيغ وشخقي  1814أخخجيا في كتاب بجدئيغ, وفي سشة فالدكان, 
بجأ رحمتو إلى العخاق عغ  1816وفي سشة  ,كتابيغ حطاتو ومجوناتو أيزا  فياألردن وخخجت مل

 –شخيق سػريا فعبخ البادية إلى سشجار ومشيا إلى السػصل ثع دخل بغجاد عغ شخيق )مػصل 
العخاق  الى اصجر عغ رحمتو ,اد غادر إلى اليشج عغ شخيق ايخانكخكػك( ومغ بغج –اربيل 

( صفحة, عغ العخاق 1020) نحػ( ويزع Travels in Mesopotamiaكتاب بسجمجيغ )
في  1827األولى في عام  شبعتو( صفحة محلة برػر مغ رسسو, وقج صجر 600تقخيبا  )

، وصجرت ايزا  رحمتو عغ ايخان في مجمجيغ ضسغ فييا فرػال  عغ البرخة والخميج (21)لشجن
 العخبي، واصجر بعجه كتابا  باسع )رحلت بيغ العذائخ العخبية( تحجث فيو عغ تصػافو بيغ

 .(22)العذائخ العخبية بيغ فمدصيغ واالردن وسػريا والعخاق 
( Oriental Heraldأصجر بكشغيام في بخيصانيا جخيجتو الججيجة باسع )صػت الذخق 

 ,مقى نجاح يحكختدون أن  1828عام (23)(Athenacumإصجار صحيفة )وأعقبيا  1824عام 
وتػجو بعج ذلظ إلى مخحمة ججيجة مغ حياتو وىي الجعػة إلى االصلح االجتساعي في بخيصانيا, 
فاشتخك في عجة جسعيات ونػاد ليحا الغخض حتى أصبح عزػا  في البخلسان البخيصاني عغ دائخة 

( فكان صػت اإلصلح األقػى في البخلسان, كحلظ اعتكف في الدشػات 1837-1832شفيمج )
 .(24)1855االجل في عام  ه  اغ حياتو عمى وضع سيختو الخاصة حتى وافاألخيخة م

إن ما يطيخ جميا  عمى كتابات بكشغيام ونتاجو عغ رحلتو, أنو معادي لمدياسة 
البخيصانية ويشتقج وبذجة نيج شخكة اليشج البخيصانية, وىحا ما يشفي اعتباره مكمف مغ قبل حكػمتو 

ية او اقترادية وأن ىجفو كان بجافع الخغبة الذخرية في في التػجو نحػ الذخق بجوافع سياس
 .(25)التخحال والسغامخة

 1816 أن ما ييسشا فيسا دونو عغ رحلتو, ىػ ما تشاولو عغ اربيل اثشاء مخوره فييا عام
نت محصة مخور في قرخ مجة الديارة, التي كا, عمى الخغع مغ وما ىي أىع انصباعاتو عشيا

وذلظ  ،(26)السعمػمات واقعة في الجدء االول مغ كتابو)رحمتي الى العخاق( وىحه  شخيقو إلى بغجاد
عخض ىحه االنصباعات وتحميمو ومجى واقعيتيا بالسقارنة مع ما ذكخ عشيا في  عغ شخيق

 السرادر األخخى لمتأكج مغ مرجاقيتو ومجى امكانية التعامل معو كسرجر مػثػق بو.
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 :إلى بغجاد  أربيل محصة في شخيق بكشغيامثالثًا: 
وبعج أن عبخ نيخ الفخات اتجو نحػ  1816أيار  27انصمقت رحمة بكشغيام مغ حمب في 

اورفو ثع سار مشيا إلى مارديغ فجيار بكخ ومشيا رجع إلى مارديغ فسجيشة نريبيغ ومشيا اتخح 
كخكػك وصػال   –تسػز خخج مغ السػصل ليدمظ شخيق أربيل  5شخيقو عبخ سيل سشجار وفي 

 .(27)جادإلى بغ
عجة أىسيا تستعيا بسػقع متسيد في الجدء الذسالي  أسبابمخور بكشغيام بأربيل  ءكان ورا

مغ العخاق وكػنيا جدء مغ شخيق شخق دجمة الحيػي الحي يخبط بغجاد بأجداء العخاق الذسالية 
فكانت اربيل  (28)استخاتيجية واقترادية وما فيو مغ مسيدات عدكخية و أورباووصػل الصخيق إلى 

, ونقصة لسغادرة القػافل التجارية مشيا باتجاه (29)جدء مغ شخيق الحسلت الفارسية عمى العخاق
آمج والسػصل وحمب, ومحصة استخاحة عمى شخق البخيج الخئيدة, ومجيشة زارىا أغمب الخحالة 

 .(30)األوربييغ
القخن الدادس  بغجاد شػالػالية تابع لسشجق  ,(31)في العيج العثساني أربيل كانت

لتتحػل في القخن الدابع عذخ إلى سشجق تابع لػالية شيخزور حتى ألغيت ىحه الػالية  ،(32)عذخ
لتختبط ىي وتػابعيا ومغ ضسشيا  ,(33)في مصمع القخن الثامغ عذخ بعج بخوز اإلمارة البابانية

البابانييغ  األمخاءاربيل مباشخة بػالية بغجاد, لكشيا كانت في بعس األوقات تخزع لدمصة 
وىي الفتخة التي زار فييا بكشغيام اربيل  ،(1831-1749والة بغجاد السساليظ )وخاصة في عيج 

 .(34)(1816-1813في عيج الػالي السسمػكي سعيج باشا )
( قخية القدع األعطع 300اربيل قزاء يتبعيا ثلث نػاحي و ) كانت اإلداريةومغ الشاحية 

عيغ )الستػاججيغ في قخية لعخب والييػد والكمجان )الدخيان(مغ ساكشيو عذائخ كخدية وقميمة مغ ا
 أيزا، والتي ستعتبخ مجخل لشا (36)وىي السحصة األولى التي دخميا بكشغيام مغ أربيل  (35)(كاوة

 النصباعات التي سجميا بكشغيام عغ أربيل.او تفاصيل ال لسعخفة  أىع 
 
 

 انصباعات بكشغيام عغ الدخيان في عيغ كاوة: -7
وردىا الكثيخ مغ  لحا, (37)تقع عيغ كاوة إلى الغخب مغ أربيل وىي أحج مخاكد البخيج 

حيث سافخ مغ أربيل إلى السػصل مع قافمة مغ سعاة البخيج  وحالة بخفقة الدعاة أمثال اولييفيالخ 
يغ ألثشيغ مغ سعاة البخيج العثساني ا  جاء مخور بكشغيام بيحه القخية مخافقف, (38)ا  ( حران14قػاميا )
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لتشاول وجبة الفصػر واسخاج الخيػل الججيجة  (39), فكانت محصة استخاحة ليع في احجى الخانات
 .(41)،عمى اعتبار الخان مأوى لمتجار والغخباء والسدافخيغ (40)وانجاز ميسة عسل لمدعاة

مغ اتباع  (42)(Syrian Christianسكان عيغ كاوة جميع مغ الشرارى الدخيان )
 .(44)الحيغ ندلػا مغ القمعة إلى عيغ كاوة واستقخوا فييا (43)الكشيدة الكاثػليكية

اثار انتباه بكشغيام وضع الدخيان ومقجار الخلبة التي ضيخت عمييع في تعامميع مع 
الدعاة العثسانييغ وخذيتيع مغ بصذيع, فكانػا يرصفػن واقفيغ يحسمػن الصعام الستشػع )الججاج 
السذػي والكيسخ والعدل والحمػيات وقشاني الخسخ )العخق( واألوعية السييأة لمغديل والرابػن 

عجد ىؤالء بأربعيغ شخز غايتيع  يقػم بدكب الذخاب باألقجاح, وقجرف, بعس مشيع والسشاش
 .(45)الدعاة والححر مغ اثارة غزبيع إرضاء

بكشغيام بػصف حالة الدخيان وكيف قامػا بتحزيخ الخيػل وسخجيا, والسعاممة  استسخ
سداكيغ لتحسميع بالػا لو ووصفيع ع الدعاة ومجى اإلذالل الحي تعخضالقاسية التي قابميا بي

مغ ضخبظ عمى خجك األيسغ فأدر لو خجك ": لمقػلالسزايقات بكثيخ مغ الربخ, تصبيقا  
, وىحا الربخ كان يديج الدعاة تعشتا  واستغخاقا  باألذى لمدخيان حتى انبخى أحج الذبان "األيدخ

( فثارت ثائختو وأخح يزخب بالدػط Jonasالدخيان بإىانة أحج الدعاة األكثخ بصذا  وىػ )يػنذ 
كل السحيصيغ بو مغ األىالي الحيغ قجر عجدىع ما ال يقل عغ مئة شخز, فأخحوا يبتعجون ولع 

اضصخرنا نحغ : "عمى حج قػل بكشغيامو خػفا  مغ لياج الدعاة,  االقتخابيجخأ أحج مشيع عمى 
 .(46)"إلسخاج خيػلشا التي نستصييا

كشغيام ترف مجى تػتخ العلقة بيغ الدكان السحمييغ ان ىحه الرػرة التي رسسيا ب
ورجال الحكػمة العثسانية, إال إذا اعتبخنا ىحا السػقف ناجع عغ حادثة فخدية تعػد لذخز الدعاة 

 وانيع بصبيعتيع متعشتيغ وقداة في تعامميع مع األىالي بتعالي وآنفة.
تؤكج ىحه الحادثة في الػقت ذاتو, ان بكشغيام كان مجخد سائح ال يسمظ سمصة او تفػيس 

رفزو لمسعاممة الديئة مغ الدعاة واستيجان ترخفيع, ألنو  إبجاءمغ حكػمتو بسشحو سمصة في 
فزاضة ترخفاتيع, فمع يكغ يشتقج أو يعارض ترخفيع,  ىػ نفدو كان يخذى غزب الدعاة و

شخيق لو  إدالءألنو بحاجة ليع في رحمتو كػنيع  ,دون أية تعميق أو تجخل وكان يصالع سمػكيع
 مسا قج يقابمو مغ مذاكل الخحمة. ,ويحتسي بيع

لع يتصخق أحج مغ الخحالة عمى األقل البخيصانييغ لذخح تفاصيل عغ الدخيان وعلقتيع 
اإلندانية ومعاناة ىؤالء, الدمصة العثسانية, ولعل ذلظ يعػد إلى عجم االىتسام بالحاالت  أفخادمع 

بيشسا بكشغيام كان يشطخ لسا يذاىجه بعيغ اإلندان ويخاعي السػاقف اإلندانية التي تقابمو بكل 
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ألنو نفدو كان يعاني مغ تعشت وتدمط مغ سياسة حكػمتو بحكع ما مخ مغ  ,تسعغ واىتسام
 تجارب ومعاناة.

 
 

 وانصباعاتو:وصف مذاىجاتو و وصػل بكشغيام ألربيل القجيسة  -2
نحػ  متجييغ قخية عيغ كاوة قبيل الفجخمع رفاق سفخه )الدعاة(  قج غادر كان بكشغيام

أرض تغصييا بعس الدروع مدافة :"الجشػب والجشػب الذخقي ويرف بكشغيام شخيقيع بأنو
وصف ىحا الصخيق بسبالغة أكثخ مغ قبل  اذواستسخ الصخيق حتى شمػع الفجخ, , (47)"أميال

فخسخًا( وتدقيو ججاول  75سيل مبيج تكثخ فيو األشجار السثسخة يبمغ شػلو ):"ػلوتافخنييو بق
 .(48)"عجيجة

يقارن بكشغيام نفدو بيغ ما ذكخه وبيغ ما وصفو الخحالة راوولف بيػامر كتابو بأنو 
 .(49)"اجتدنا حقػاًل حدشة الدرعبالقػل:" وصف الصخيق

عمى السجيشة, فقج  أشمقتوبسجخد وصػل بكشغيام إلى أربيل بجأ بتػضيح التدسية التي 
( أو )اربيل( كسا يمفطيا سكانيا بكمتا الصخيقتيغ بيشسا سساىا راوولف Aroial –أسساىا بـ)أرويل 

 .(51)في حيغ أن أغمب الخحالة والسرادر يصمقػن عمييا اسع )أربيل( (50)(Harbil –)ىاربيل 
أكبخ مجيشة شيجنا مشح غادرنا "بالقػل: ػصفياأخح يخػل بكشغيام إلى أربيل بعج دو 
أنيا مجيشة كبيخة قمياًل ابشيتيا تافية "الخأي بقػلو:  ويذيخ إلى ان راوولف يخالفو "السػصل

 .(52)"وبائدة تحيط بيا أسػار يسكغ االستيالء عمييا بجون أية قػة أو خدارة كبيختيغ
يدتكسل بكشغيام وصفو لسجيشة اربيل وسكانيا, بأنو رأى مدججيغ كبيخيغ ليسا مآذن, وأنو 

الداعة السبكخة مغ  عمى الخغع مغمع وصػليع في الفجخ وججوا األسػاق والذػارع مكتطة بالشاس 
 .(53)ويرف األسػاق بأن ليا سقػف مغ أغران األشجار تقػم عمى أعسجة ,الشيار

واسعة وجسيمة ومكتطة بالتجار, وأن معطسيا  مجيشة اربيلأسػاق  أجسع الخحالة عمى أن
 1873خ بالسجيشة سشة مغصاة بالدقػف ومديشة بصخيقة جسيمة, وبحدب وصف نيػمان الحي م

مطممة باألوراق واألغران تجعسيا األعسجة ومخازنيا مبشية مغ الصابػق وىي ": بان اسػاقيا
 .(54)"لسالبذ الجسيمةمآلى بالبزائع والتجار الحيغ يمبدػن ا

ولعل ىحا  ,(55)أما وصف السشازل, فقج شاىج بكشغيام عجد كبيخ مغ السشازل السذيجة بالمبغ
الػصف ىػ سسة عامة لمبيػت واألسػاق والذػارع الدائجة في ىحه السشاشق وتمظ الفتخة الدمشية 

 ية وشبيعة الحياة.وليذ ىشاك ما يسيدىا عسا جاورىا مغ السجن والقربات التي تػازييا باألىس
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أما عجد الدكان, فيقػل بكشغيام بأن عجد الشفػس في أربيل ال يتجاوز العذخة االف وقج 

 .(57)وأكثخية سكانيا مغ السدمسيغ (56)يكػن نرف ىحا العجد ىػ الرحيح
عغ ازياء وممبذ الدكان فمع يخػض بكشغيام في تفاصيميا ونػعيتيا وأكتفى بقػلو ان و 

ويعػد ىحا االقتزاب إلى قرخ فتخة السكػث التي لع تدسح لو  (58)"جيجكثيخ مشيع بسمبذ "
 لتجقيق ىحا األمخ.

 

 في وصف بكشغيام: (Qala)القمعة الكبيخة -3
اكثخ ما يجحب أي زائخ إلى أربيل ىػ وجػد القمعة الكبيخة فييا, التي جعمت ألربيل 

 -)اربا سجيشة أشػرية ميسة عخفت بأسعلتعػد وذلظ لػجػد بقايا قمعة قجيسة (59)أىسيتيا العطسى
بقمعتيا وعجت مغ  أربيل اشتيخت ، اذ(60)عشج الجية الغخبية ايمػ( مذيجة عمى تل أثخي أقجم عيجا  

كػنيا قمعة حريشة شيجت ، ة سػقية بحكع خرائريا العدكخيةمجن القلع, وقج تسيدت بأىسي
،  (61)صخق السػاصلتلعغ كػنيا محصة رئيدة ميسة  فزل  ، بالجرجة األولى ألغخاض دفاعية

 .(62)وواحجة مغ السعالع التأريخية التي أحتفطت بذكميا وبقائيا أِىمو بالدكان عمى مخ العرػر 
يبمغ ارتفاعيا  (64)يحيط بيا سػر قجيع  (63)تػصف القمعة بإنيا مذيجة عمى تل مختفع 

ذبو)السداغيل(، ليا بابان كبيخان، أحجىسا ياردة( ججرانيا ت 40قجم( وقصخىا نحػ ) 150نحػ )
 .(65)واسع يقع إلى الذسال ويسخ تحت الدخاي واالخخ صغيخ يقع إلى الذخق 

وأنيا تقع عمى ربػة )تل( في الػسط ، (66)يرفيا بكشغيام بـ)السشطخ الخئيدي( في )القخية(
 .(67)بالحرانة( وحمب في سػريا وىي تػازي كل مشيسا Messaويذبييا بقمعتي )ميدا 

ويحكخ تافخنييو انو فػق قسة التل خخائب حرغ )القمعة( تجل عمى انو كان بشاءا  عطيسا  
, يرف بكشغيام التل او الخبػة التي تقػم عميو القمعة بأنو مخبع (68)وأنو قائع في بقعة جسيمة

شذأ إنسا إال أنو ليذ تل شبيعي الس ,سعتو عمى الخغع مغالذكل ويختفع عمى سصح مشحجر وأنو 
 .(69)ىػ مغ صشع البذخ أو عمى األقل سصحيا الخارجي 

ألنو لع يتعسق بتفاصيميا لقرخ مجة  بشاء القمعة,تحجث بكشغيام برػرة مقتزبة عغ 
زيارتو التي كانت مخور واكسال لسديخة شخيق, فيكتفي بالحجيث عغ أنيا رصفت بالحجخ وأن 

ػن التل نفدو, وأن اسػار القمعة مبشية مغ )اآلجخ( قاعجة البشاء الجاخمية لمقمعة )األساس( قج تك
سشازل وأن الجدء األكبخ مغ مجيشة أربيل يشتذخ حػل القمعة الوفي داخل االسػار يػجج الكثيخ مغ 

 .(70)وخارجيا
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 ق.م.337(( Gaugamela(71)رواية بكشغيام عغ ))مػقعة غػغا ميال  -4

والسعارك اليامة التي حرمت في أربيل  التاريخيةلع يغيب عغ ذىغ بكشغيام األحجاث 
والتي كان مغ أىسيا مػقعة غػغاميل, ويذخحيا بتفاصيل كثيخة في الستغ ويعدز ذلظ بذخوحات 

, أريان  Straboأمثال )ستخابػا اإلغخيقأدق باليػامر معتسجا  في ذلظ عمى كتابات السؤرخيغ 
Arrianبمػتارك , Plutarchشة مغ الجغخافييغ القجامى أمثال ( ومقارنتيا مع مغ زار السجي

 .(72)(, ومع شيادات الجغخافييغ السحجثيغ Danfil )دانفيل
بأن ىحا السػقع ":بكشغيام ان شيادات جسيع الجغخافييغ السحجثيغ اتفقت عمى القػل اشار

وىخب في جشح  )أربيال( القجيسة التي تخاجع فييا داريػس ممظ الفخس بعج مػقعة غػغاميال
الطالم أمام جيػش االسكشجر ولع يسكث ىشا بل أسخع نحػ ميجيا ليشجج قػاه, في حيغ راح 
الفاتح السقجوني يتعقب انتراراتو حتى بمغ في الحال مجيشة أربيال. وقج استدمست السجيشة لو 

وزنو مغ  استدالمًا تامًا وقجمت لو غشائع شائمة تتألف مغ ميسات داريػس وأثاثو وأربعة االف
 .(73)"الشقػد وكل ثخوات الجير التي خمفيا وراءه عشج فخاره

أيغ حجثت السعخكة )السكان( ىل حرمت في  ىياالشكالية التي يصخحيا بكشغيام  ان
( والتي لع ليدت بحات أىسيةاربيل نفديا أم في غػغاميل وبسا أن األخيخة تذيخ إلى مكان قخية )

ظ السعخكة ومججىا أضيف إلى أربيل كػنيا  السجيشة الخئيدة في يكغ اسسيا مذيػرا  ,الن شيخة تم
 .(74)تمظ األنحاء

عمى مقخبة مغ أربيل القجيسة تحارب االسكشجر مع "وىحا ما يؤكجه كلم جاكدػن, أنو 
 .(75)"داريػس وان الخيف السحيط بيا إلى مدافة بعيجة كان مدخحًا لتمظ السعخكة الذييخة

مشيع ستخابػ أن مجيشة اربيل لع تكغ بحات أىسية وأن ما في حيغ تحكخ مرادر أخخى و 
أكسل زخخفة أربيل وزيشيا بسشاسبة انتراره "حيشسا قام بو االسكشجر ىػ الحي جعميا مجيشة رئيدة 

ىشاك وأن الجبل أو التل السجاور ليا )مغ السؤكج أنو التل الحي تقػم عميو القمعة في الػقت 
 .(76)"كسا يذيخ إلى ذات السػقعة الحاضخ( كان يجعى )نيكاتػريػس(

اعتبخ اربيل قخية ال ": بأنو (77)ويؤكج بكشغيام كلم ستخابػ عغ اربيل بسا جاء بو كػرتيػس
. ويزيف ان "شأن ليا وال تحكخ بذيء سػى ىحه السعخكة التي وقعت بيغ االسكشجر وداريػس

مخ وذلظ بدبب الخوائح االسكشجر اندحب مشيا )اربيل( في أسخع وقت مسا كان يعتدم أول األ
 .(78)الكخيية التي كانت تشبعث مغ جثث القتمى الحيغ تخكت اشلؤىع في أرض السعخكة
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وأن اىتسام بكشغيام بخواية تفاصيل ىحه السعخكة واالشكاليات التي دارت حػليا يذيخ إلى 
 .كسجيشة تأريخيةمجى األثخ واالىتسام الحي تخكتو مجيشة اربيل في نفدو 

 

 
 بكشغيام مغ أربيل:خخوج  -5

لع يصل مكػثشا "يرف بكشغيام قرخ مجة مكػثو في أربيل وخخوجو مشيا بالرػرة التالية: 
في أربيل أكثخ مغ الػقت الالزم إلرواء دوابشا, وتشاول قجح مغ القيػة في أحجى السقاىي عمى 

شا رحمتشا قارعة الصخيق في الػقت الحي كشا فيو نسدظ بأعشة خيػلشا. ولحلظ سخعان ما واصم
قجمًا. مثل ىحا الديخ الدخيع الحي ال مجال لتجشبو بخفقة الدعاة, ال يداعج عمى الشطخ, وأودى 
بخاحتي وباألحاسيذ التي استحػذت عمي وأنا ألقي نطخة سخيعة عمى السشاضخ اليامة التي لع 

ًا مغ خيبة استصع أن ادقق فييا تسامًا ولػ أنشي لع أرىا ثانية, لقج كانت أحاسيدي تمظ مديج
 .(79)"األمل واألسف, وىي أشبو بالعقاب السباشخ لديخنا الدخيع

استصخدنا بعخضشا لػصف بكشغيام لخخوجو الدخيع مغ مجيشة اربيل وأن ىحا األمخ 
 .أدالئو في الصخيقلدعاة ا مزصخ للذعان لسديخ ألنو ,مفخوض عميو

أن الدخعة كانت سبب في ضعف دقة السلحطة والتفاعل الحدي مع ما شاىجه مغ 
األمخ الحي أصابو  ,بعجم السخور بيا مغ ججيج وسخيعا  مع ادراكمخورا  عمييا  مخ   ميسةمشاضخ 

بخيبة أمل واندعاج شبيو بالعقاب لحخمانو مغ تدجيل السلحطات وتجويغ االنصباعات, األمخ 
كتبو بكشغيام كانت تسميو عميو أحاسيدو وما يتحػل في داخمو مغ مذاعخ الحي يؤكج أن ما ي

اندانية تجفعيا روح السغامخة وصجق االحداس بسا يذاىجه مغ شخػص وشػاخز بعيج كل البعج 
ما يؤكجه سيخه اليادئ السمتدم  ذلظعغ سياسة مسشيجة أو ارضاء ومحاكاة لجية سياسية معيشة. 

إذ ىػ  ,عمى االعتخاض او املء الخأي خذية مغ ردة فعميع العشيفة مغ رفقة الدعاة وعجم قجرتو
بل أنو تحسل  ,يغ عمى ارضائو او تمبية متصمباتومجخد ضيف رافق مديخة الدعاة وليدػا مجبخ 

الجػع والعصر وتعخض لمدمب واالحتجاز وىػ ال يبالي بكل ذلظ ويجج فيو متعة ال تعادليا متعة 
 .(80)أخخى 

ادلة تأريخية عميشا وضع السػازنة السقشعة ليا، وىي االنصباع العام ىشا نػضع أمام مع
الحي شغى عمى رحمة بكشغيام ومحصة أربيل أنسػذجا  لسا قابمو مغ مػاقف وشاىجه مغ مػاقع كان 
 يتحسذ ليا ويدجميا بذغف ويتأثخ بغخيدتو االدمية بالسػاقف السحدنة التي تحرل أمامو مثل ما

لمدخيان لكشو لع يكغ يجخئ عمى االعتخاض خػفا  مغ سصػة الدعاة،  حجث مغ معاممة الدعاة
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لكشو بسجخد وصػلو لبغجاد ندل بزيافة السكيع الدامي البخيصاني ريج ويرف االنتقالة التي 
كان االنتقال مغ الصخيقة غيخ الالئقة لمحياة الى مثل تمظ حرمت معو بصبيعة الحياة، بقػلو:" 

الحي لسدتو في مشدل الديج ريج وزوجتو وبيجة السجتسع الشبيل الخاحة الػفيخة بل الخخاء 
الحي كان يحيط بي، كافيًا الن يعػضشي عغ كل السشغرات التي عانيتيا في الصخيق ولحلظ 
دأبت عمى االستستاع بتمظ السباىج مغ دون انقصاع عجة ايام قبل ان اشعخ حتى بالخغبة في 

مة ىػ السالذ حيغ الجخػل الى مجيشة واسعة اشباع حب االستصالع والحي يربح برفة عا
، أذا بكشغيام لع يكغ مكمف فعميا  مغ الحكػمة البخيصانية لجسع السعمػمات بل كان (81)" وشييخة

لكغ بالشدبة  ولو بسشدل ريج لع يكغ مختب لو يذاىجه، وند  رحالة مغامخ يدتصمع ليجون ويخسع ما
أكيج مختب ومقرػد وان كان بكشغيام عمى خلف مع الحكػمة البخيصانية الن ريج كان  لخيج

تخسيخ الشفػذ البخيصاني  ألجليسكغ جسعو عغ السجن العخاقية  يعسل جاىجا  وبججية لجسع كل ما
 بالسشصقة وبكل وسيمة.
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 :الخاتسة
حالت التي قامػا بيا رحالة في ختام ىحه الجراسة التي تشاولشا فييا واحجة مغ أىع الخ        

حطي بأىتسام بالغ مغ قبل القخن التاسع عذخ الى بالد السذخق وباالخز العخاق الحي 
االوربييغ بجسيع مجنو مغ الذسال الى الجشػب، لالشالع عمى معالسو التأريخية وحزارتو 

يشية الستشػعة الجاذبة، وكحلظ نسط الحياة فيو والتخكيبات االجتساعية ومكػناتو العخقية والج
وباالخز في شسالو، لحا خريشا مشيا أربيل في دراستشا ىحه لتكػن لػحة ممػنة بيج الخحالة 
بكشغيام يخسسيا لشا فتكػن مخجع ميع لمجارسيغ بتفاصيميا الستشػعة بػجية نطخه الستسيدة، 

 ولشذيخ ىشا الىع استشتاجاتشا عغ تمظ الخحمة:
 
بذكل مغ البخيصانييغ و عامة بذكل ه مغ الخحالة تسيد الخحالة جيسذ بكشغيام عغ غيخ  -1

السغامخة واالستصلع و رغباتو الذخرية  بإشباعالتي تمخرت  ةخاصة بجوافع لمتخحل والدياح
, والسيسا أغمب الخحالة لجىغ ما ىػ سائج بذكل خخج ع التاريخيةوالبحث عغ الحقائق 

حكػمتيع ولمكيام بسيام تحجد ليع كانػا يقػمػن بالتخحال بتكميف مغ الحيغ البخيصانييغ 
وأىجاف عمييع تحكيقيا, وىحا األمخ كفيل بان تعتبخ ان ما خخج مغ استشتاجات وانصباعات 

، وان لجى بكشغيام يغمب عمييا السرجاقية والعفػية والبعج عغ السبالغة والسحاكاة لجية معيشة
متسثمة بذخز السكيع كانت قج تحػلت لسادة دسسة استفادت مشيا الحكػمة البخيصانية 

 .البخيصاني ريج
في  1827بعج السقارنة بيغ الشدخة األصمية لكتاب رحمة بكشغيام إلى العخاق الرادرة عام  -2

لشجن والشدخة الستخجسة مغ قبل سميع التكخيتي فيسا يخز مػضػع اربيل وججنا الجقة في 
لمسقارنة بيغ تدسيات  ليياإالعػدة  تتس لظولح,أية تفريمة إىسالوعجم  تخجسة الكمسات حخفيا  
 .فقط السشاشق واألشخاص

إال أن مخوره بأراضييا وما تتستع بو  ,ألربيل جيسذ بكشغيامة قرخ فتخة زيار  مغ خغععمى ال -3
عشيا بالكثيخ مغ التفاصيل  والكتابةكان كفيل  لجحبو  وتاريخيةمغ ميدات شبيعية وسكانية 

 واعصائيا الكثيخ مغ االىتسام مغ قبمو.
تشاول بكشغيام في وصفو لسذاىجاتو عغ اربيل كل ما أثار انتباىو مغ شبيعة حياة الشاس  -4

وأوضاعيع وىحا ما فرمو عغ وضع الدخيان, ووصف ما شاىجه مغ حياة عامة لمسجيشة مغ 
أسػاق وبيػت, كسا تعسق في دراسة اآلثار التي شاىجىا مغ أشلل السجن والعسائخ وخاصة 

القجيسة واجخاء الترػيبات عمى ما يتعمق  التاريخية األحجاثمغ بعس  قوقتحو )قمعة اربيل(, 
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وتعسقو فيسا يتعمق  حومثل تػضي التاريخيةالسرادر و السقارنة بيغ الخوايات  عغ شخيقبيا 
 بسعخكة )غػغاميل(.

رحمتو ىػ التدامو  اليجوء والسدايخة في تعاممو مع ما  اثشاءأىع ما تسيد بو بكشغيام في سمػكو  -5
ل أمامو مغ أحجاث ومذاىجات وعجم التجخل في ترخفات رفقاء سفخه )الدعاة( كػنو حر

 يعخف حجود امكانياتو ومجى حاجتو ليع.
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 (8هلحك رلن )

 فً لٌذى 8181كتاب رحلة بكٌغهام إلى العراق الصادر عام واجهة 
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 (8هلحك رلن )

 صىرة هي رسن الرحالة بكٌغهام عي أحذ الخاًات فً عٍي كاوة

 .881الوصذر:بكٌغهام،الوصذر السابك،ص
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دمحم اميغ زكي, ؛106-103(, ص2004 –, )بيخوت 2, تخجسة: يػسف عصا هللا, ط1516-1574

http://www.almadasupplements.com/
http://www.almadasupplements.com/
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 .243(, ص2005 –خجسة: دمحم عمي عػني, )بغجاد خلصة تاريخ الكخد وكخدستان ت

م بػصفيا سشجق مغ سشاجق بغجاد، 8888ه/888وبحدب ماورد اسع اربيل في وثيقة عثسانية مؤرخة في (32)
ويتكخر ذلظ في وثائق تعػد لعقػد الحقة ، بيشسا يخد أسع أربيل في وثيقة عثسانية مؤرخة في 

شيخزور،ثع صارت ضسغ سشاجق والية السػصل في م بػصفيا سشجقا  ضسغ والية 8888ه/885
م. خميل عمي 8855م، لكغ ذلظ لع يدتسخ شػيل  إذ أ عيج إلحاق أربيل بػالية شيخزور مشح عام 8858عام

م، مصبعة الحاج 8888ه/888مخاد، مغ وثائق االرشيف العثساني دفتخ تحخيخ مفرل وإجسال والية أربيل 
مغ التفاصيل يشطخ:فاضل ميجي بيات، الجولة العثسانية في السجال ، ولمسديج 88(،ص8888ىاشع،)أربيل،

العخبي: دراسة تأريخية في االوضاع االدارية في ضػء الػثائق والسرادر العثسانية حرخا  "مصمع العيج 
-888(،ص ص8888العثساني أواسط القخن التاسع عذخ"، مخكد دراسات الػحجة العخبية،)بيخوت،

888،888،888. 

ارة البابانية: ندبة إلى عذيخة البابانية احجى اقػى العذائخ الكخدية في القخن الثامغ عذخ اسدت اإلم (33)
اإلمارة عمى يج الذيخ أحسج فكيو وبعجىا أخحت تتػسع وتدتػلي عمى مشاشق عجيجة حتى سيصخت عمى 

, )بغجاد 1831-1750كخكػك وراونجوز وكفخي. يشطخ:علء مػسى كاضع نػرس, حكع السساليظ في العخاق 
 .164(, ص1975 –

؛ الجوسكي,  219, ص1(, ج1969 –عمي الػردي, لسحات اجتساعية مغ تاريخ العخاق الحجيث, )بغجاد  (34)
. في ىحه السجة كان الرخاع عمى أشجه بيغ أركان الدمصة وانتيى بسقتل والي بغجاد 95السرجر الدابق, ص

لمتفاصيل، يشطخ:سميسان فائق بظ، تاريخ (.1831-1817سعيج باشا وتدمع نائبو داود باشا الحكع )
؛ سميسان 60-49(،ص ص1962بغجاد،تاريخ بغجاد،تخجسة:مػسى كاضع نػرس،مصبعة السعارف،)بغجاد،

(،ص 2012فائق بظ،تاريخ السساليظ الكػلة مشج في بغجاد،تخجسة:دمحم نجيب أرمشازي،دار ضفاف،)بغجاد،
 . 62-57ص

؛ وقج عخفت عيغ كاوة)عسكايخ( قجيسا  281, ص1912ـ/ ى1330تقػيع أوقات وشيػر سشة  (35)
 .115بأسساء)عسكػ، عسكاباد، عسكاوه(، وأخيخا  عخفت )عشكاوه(، مخاد،السرجر الدابق،ص

( Ainkaura –كػرا  –, وجاء اسسيا في الشدخة االنكميدية )عيغ 4-3,ص1بكشغيام, السرجر الدابق, ج (36)
j.S. Buckingham, Travels in Mesopotamia, (London – 1827),vol.1, p.323.; 

 (.1يشطخ: ممحق رقع )      

 .117(, ص2013 –افخام عيدى يػسف, السجن الدالية في بلد الخافجيغ )دىػك  (37)

(, 1988 –, تخجسة: يػسف حبي, )بغجاد 1796-1794ح. أ. اولييفيو, رحمة اولييفية إلى العخاق  (38)
 .57ص

 (.2)يشطخ: ممحق رقع  (39)
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 .124,ص1بكشغيام, السرجر الدابق, ج (40)

 .85ىذام،السرجر الدابق،ص (41)

 .Buckingham, op. cit.,vol.1, p. 324كسا وردت التدسية بالشدخة االنكميدية  (42)

يعػد اصل الدخيان إلى االرامييغ وقج اشمق االغخيق عمى االرامييغ اسع سػرييغ وبعج مجيئ الشرخانية       
. ولمسديج مغ 632(, ص2010 –اشمق عمى سخيان العخب. سييل قاشا, تاريخ نرارى العخاق, )بيخوت 

-20(,  ص1997 –)عسان التفاصيل عغ الدخيان وتاريخيع, يشطخ: سسيخ عبجه, الدخيان قجيسا  وحجيثا , 
 .10-4ىـ(, ص1361صفخ  17/ 1947, )يشايخ سشة 110, مج1؛ مجمة السقتصف, ج30

 .94ىاشع, السرجر الدابق, ص (43)

 .117يػسف, السرجر الدابق, ص (44)

 .124, ص1بكشغيام, السرجر الدابق,ج (45)

 .126, ص1,جالسرجر نفدو (46)

 .126, ص1بكشغيام, السرجر الدابق,ج (47)

 .47فخنييو, السرجر الدابق, صتا (48)

 . 126, ص1بكشغيام, السرجر الدابق,ج (49)

 .126, ص1,جالسرجر نفدو (50)

 –ميجخ سػن ميخزا غلم حديغ شيخازي, رحمة متشكخ إلى بلد ما بيغ الشيخيغ وكخدستشان, )بغجاد  (51)
 .252(, ص2017 –؛ أحسج الذخقاوي وآخخون, جغخافية السسالظ العثسانية, )القاىخة  139(, ص1970

 .126, ص1بكشغيام, السرجر الدابق,ج (52)

 نفذ الرفحةالسرجر نفدو,  (53)

 .98ىاشع, السرجر الدابق, ص (54)

 .126,ص1بكشغيام, السرجر الدابق, ج (55)

عمى الججول الحي أعجه ىذام سػادي في بحثو عغ اربيل في كتابات  وىحا الخقع األكثخ تخجيحا , بشاءا   (56)
( بحدب ما أورده الخحالة األجانب 1918-1796الخحالة بسا ذكخه مغ تعجاد لمدكان لدشػات متفاوتو )

 .95خلل ىحه الفتخة. ىاشع, السرجر الدابق, ص

 .281تقػيع اوقات ..., ص (57)

 .126,ص1بكشغيام, السرجر الدابق, ج (58)
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 .888جاكدػن السرجر الدابق،ص (59)

 .85(،ص8885،)بغجاد،8جسال بابان،أصػل أسساء السجن والسػاقع العخاقية،ط (60)

 .92ىاشع, السرجر الدابق, ص (61)

 .88بابان،السرجر الدابق،ص (62)

 .88-58نيبػر،السرجر الدابق،ص ص (63)

 .88أوليفييو،السرجر الدابق،ص (64)

 .885(، ص8888،تخجسة:فؤاد جسيل،)بغجاد،8888-8885في كخدستان دبميػ.أر.ىي،سشتان (65)

يقرج بالقخية مجيشة اربيل وىػ يحكخىا عمى كل السػاقع السجنية, لكغ ىحا يجل عمى التخجسة الحخفية لكتاب  (66)
 Buckingham , op. cit.,vol.1, p. 326;  888,ص8الخحالة. بكشغيام, السرجر الدابق, ج

 .126الدابق،ص بكشغيام،السرجر (67)

 .47تافخنييو, السرجر الدابق, ص (68)

 .126ص, 1بكشغيام, السرجر الدابق,ج (69)

 .126, ص1السرجر نفدو,ج (70)

وقعت السعخكة بيغ جير االسكشجر السقجوني وجير داريػس الثالث الفارسي,بعج عػدة االسكشجر مغ سػريا  (71)
مرخ ليقصع بلد الخافجيغ باتجاه الذسال الذخقي ليخػض نيخ دجمة شسالي نيشػى وبعج التقاء  وإخزاعو

الجيذان في اربيل وييدم داريػس يديخ االسكشجر إلى بابل ويفتحيا دون حخب. وتدسية غػغا ميل او كػكا 
ى.لمتفاصيل. ميل ىي تحػيخ لكمسة كػمل أي نيخ والسقرػد نيخ الخازر الحي يرب في الداب األعم

, 2ق.م ووقائع معخكة كػكاميل في كػردستان, ط 323-356يشطخ: جسيل مرصفى, االسكشجر الكبيخ 
 .27(, ص2006 –؛ ىيثع ىلل, مػسػعة الحخب, )بيخوت  31(, ص2012 –)دىػك 

 .127,ص1بكشغيام, السرجر الدابق, ج (72)

 .127, 1السرجر نفدو,ج (73)

 .128,ص1السرجر نفدو, ج (74)

 . 115جاكدػن, السرجر الدابق, ص (75)

 .131, 1بكشغيام, السرجر الدابق,ج (76)

 .131,ص1رغع ما يؤخح عشو بأنو مغ الجغخافييغ الحيغ ال يتدسػن بالجقة. يشطخ: السرجر نفدو, ج (77)

 .132,ص1السرجر نفدو, ج (78)
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 .131-129, ص1بكشغيام, السرجر الدابق, ج (79)

 .2الخياط, السرجر الدابق, ص (80)

(
81

 .888بكشغيام،السرجر الدابق،ص (


