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  من وسائل النقل فى القرن الثامن عشر

  فى كتب الرحالة األوروبیین

  راویة مولود عبد الغني الراوي  . أ

  :الملخص

کو ینیطالی دومیة التى قام بھا اإلیرتکز ھذا البحث أساسا على الرحلة اإلستکشافی
رتھ فی یل مسی، دون خاللھا تفاص١٧٨١ة الى البصرة عام ینینی من القسطنطیستیس

ولن أکتفى فى بحثى ھذا . عتبر من أھم ما کتب فى تلک الفترة عن العراقیکتاب 
من (ن یید من الرحالة األوروبی، بل سأقارنھ بما کتبھ العدنییستیعلى ما سرده س

وترکوا ثروة طائلة من  بین زاروا العراق فى نفس الفترة تقریالذ) مختلف البلدان
خ ینفقد جزءا ھاما من تراثنا ومن تار ، البد أن نتعمق فى دراستھا کى الالمعلومات

 بالدنا

نی المتشعب یستین فقط من کتاب األب سیأرکز فی ھذا البحث على محور 
  :عیالمواض

توضح ) ١رقم (خاصة لمساره  نی، وإضافة خارطةیستیالمدن التی مر بھا س-١
ً یحد اتی، ومقارنتھا بالتسم١٧٨١مة کما ذکرھا الکاتب فی عام یتھا القدیالمدن بتسم   ثا

، ابتداء من نی من محطات لرحلتھیستیح ھذا المسار استعنت بما وضعھ سیلتوض -٢
ي نھر یق، وإذا کان الطراسطنبول حتى وصولھ الى البصرة فی" اسکودار"محطة 

  .، وأسماء المحطاتيأم بر

مة التی نجدھا یجل ما أُستخدم فی ھذه الرحلة من وسائل نقل بمفرداتھا القد
خ واآلثارفقط والتی تعبر عن أصالة ما امتلکھُ البلد، یة والتاریالجغراف تستقر فی کتب

ق باللغة اإلیطالیة الذی َسَھَل ُمھمة البحث عن ید ھذه المفردات الوصف الدقیوتُؤ
  .المفردة ذاتھا

  : الكلمات الدالة

  .نیی، وسائل نقل، رحالة اوروبي نیستیس

  

  

  
                                                           

  قسم اللغة اإلیطالیة –كلیة اللغات  جامعة بغدادمدرس ب rawiaalrawi86@gmail.com  
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اإلستكشافیة التى قام بھا اإلیطالي دومینیكو یرتكز ھذا البحث أساسا على الرحلة 
، دون خاللھا تفاصیل مسیرتھ في ١٧٨١سیستیني  من القسطنطینیة الى البصرة عام 

 يأن یكلفن يوكان من حظ.  كتاب یعتبر من أھم ما كتب فى تلك الفترة عن العراق
 ،الكردیة ،العربیة ،التركیة(خاصة الكلمات الشرقیة   ،دراسة عن لغتھ بعمل يأساتذت

التى استخدمھا  ،exotic words أو ما یطق علیھ عادة مصطلح  ،)الفارسیة
نوقشت الرسالة فى جامعة فلورنسا فى شھر دیسمبر . باستفاضة فى مذكرات رحلتھ 

ولن أكتفى فى بحثى ھذا .  ٢٠١٦وحظیت بشرف الطباعة عام  ،٢٠١٤من عام 
من (لعدید من الرحالة  األوروبیین بما كتبھ ا بل سأقارنھ ،على ما سرده سیستیني

وتركوا ثروة طائلة من فى نفس الفترة تقریب الذین زاروا العراق ) مختلف البلدان
ً  ال نفقد جزءاً  كيالبد أن نتعمق فى دراستھا  ،المعلومات من تراثنا ومن تاریخ  ھاما

  .  بالدنا 

فى نفس المدینة  وتوفاه هللا ١٧٥٠ولد دومینیكو سیستیني فى مدینة فلورنسا عام 
وال شك أن سیستیني یعتبر من كبار العلماء اإلیطالیین في القرن الثامن . ١٨٣٢عام 
وكان من أمھر علماء الصكوك ومن  ،كان فذا فى علوم النباتات والحیوانات: عشر

والتاریخ  ةلجغرافیالى جانب اھتمامھ با ،تنظیم وإدارة المكتباتأشھر القائمین عل ى
أكادیمیة علم النبات "لذا عین عضوا فى . خاصة الیونانیة والالتینیة  ،واللغویات

 وعضواً  ١٧٧٥عام ") جیورجوفولي("في مقاطعة توسكانا " والعلوم الطبیعیة
تحدث سیستیني في .  ١٨١٢عام " الكروسكا"فى أكادیمیة اللغة اإلیطالیة  مراسالً 

  :كتابھ المعنون

١٧٨١ Viaggio da Costantinopoli a Bassora عن مواضیع كثیرة، 
بعد أن ترجمتھ وقارنتھ بعدد و. وألھمیة محتواه قررت أن أترجمھ إلى اللغة العربیة 

وجدت أن سیستیني ھو الوحید الذي سلك ھذا  ،من كتب الرحالة لنفس الفترة الزمنیة
الدرب بوصف مسھب لكل التفاصیل التي مربھا  منذ انطالقھ بالرحلة، أي من 

ً الى البصرةإسطنبول ومت أیام آغسطس الحارة   آخر محطاتھ التي قضى بھا ،جھا
 ً لروعة النخیل و تنوع أصناف التمور  ،لجمال الطبیعة ورغم ذلك ترك لنا وصفا

  .العراقیة وأنواع األسماك المشھورة قبل أن یعود مرة أخرى الى إسطنبول

ملین بشركة سیستیني رحلتھ مع سفیر بریطاني ومجموعة من االنجلیز العا بدأ
  .الھند الشرقیة، مستعینین بمختلف وسائل النقل البریة والمائیة آنذاك

قارنت ما ذكره سیستیني برحالة أوربیون أخرون من نفس الفترة الزمنیة تقریباً 
  :منھم

      Jean-Baptiste Tavernier الرحالة الفرنسي النبیل جان بابتیست تاڤرنییھ. ١
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  : ، الذى ترك لنا ثروة طائلة فى كتبھ الستة )١٦٨٩ـ موسكو١٦٠٥باریس(

   J. B. Tavernier     Les Six voyages de  

، ١٧١٣فى مجلدین، ثم اعیدت طباعتھم سنة  ١٦٧٦التى طبعت في باریس عام 
 ١٩١٠وظھرت فى لندن عام  .١٦٧٨ثم نقلت الى االنجلیزیة وطبعت في لندن عام 

  :تافرنیھ الى العراق مجموعة رحالت 

Tavernier’s  travels in Mesopotamia, London 1910 )١(.  

 ،ھناك تقارب كبیر بین ما وصف تافرنییھ  و بین ما كتب  سیستسني عن رحلتھ 
و ھذا دلیلھ الكثیر من المشاھد التي یذكرھا سیستیني والتى تطابق الى حد ما وصف 

الى جانب انھما سلكا طریقاً مشابھاً لبلوغ  ،تاڤرنییھ و یذكره بصراحة بمواقف عدیدة
البصرة واستقلوا نفس وسائل النقل وكأن سیستیني كان قد حفظ رحلة تافیرنییھ عن 

لسرد مضیفاً الیھا دقة كبیرة في الوصف ال یضاھیھ ظھر قلب و شرع بنفس طریقة ا
  .آخر

و كتاب رحلتھ المترجم  Karsten Niebuhrالرحالة االلماني كارستین نیبور .  ٢
  ".١٧٦٥مشاھدات نیبور في البصرة عام "الى العربیة من االلمانیة 

یق و نیمارك فدریك الخامس فى بعثة جغرافیة قام  خاللھا برسم الطراأرسلھ ملك الد
الكثیر من الخرائط و المشاھد التي مر بھا، و یعتبر أول من رسم خرائط  االماكن 

  . )٢( بدقة

رحلة سبستیاني  األب جوزیبھ دي سانتا ماریا الكرملي إلى العراق سنة . "٣
إیفادات الى الھند الشرقیة للمونسنیور "المترجم عن االیطالیة بعنوان " م١٦٦٦

  "سبستیاني

Speditioni all’Indie orientali di Monsignor Sebastiani  طبع الجزء
بینما یضم  ،ویحتوى وصف للرحلة األولى ،١٦٦٦األول من الكتاب في روما عام 

  . ، تفاصیل الرحلة الثانیة١٦٧٢الذى طبع في روما عام  ،الجزءالثاني

قد إنتدب من كنیسة روما في مھمة ) ١٦٨٩ـ١٦٢٣(كان جوزیبة دي سانتا ماریا 
بصفة مفتش رسولي لدراسة أحوال المسیحیین في  ١٦٥٦سمیة إلى الھند عام ر

رحلة سبستیاني  "مر بالعراق أثناء ترحالھ المتعدد وھو ما ترجم في كتاب . المنطقة

                                                           
الع��راق ف��ي الق��رن الس��ابع عش��ركما رآه الرحال��ة الفرنس��ي تافرنی��ھ، نقل��ھ ال��ى العربی��ة و عل��ق )١(

  .١٩٤٤عواد، مطبعة المعارف، بغداد،على حواشیھ بشیر فرنسیس و كوركیس 
، ترجم���ة ع���ن االلمانی���ة س���عاد ١٧٦٥مش���اھدات نیب���ور ف���ي رحل���ة م���ن البص���رة ال���ى الحل���ة)٢(

  .١٩٥٥ھادي العمري، دار المعرفة، بغداد، 
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نقالً من األیطالیة "  م١٦٦٦األب جوزیبھ دي سانتا ماریا الكرملي إلى العراق سنة 
  .)٣( الى العربیة

سیستینى من اإلیطالیة الى العربیة الكتشاف مفردات، قادتني ترجمة كتاب 
جعلتني أكتشف من خاللھا عالم من المدن والقرى  ،مأخوذة أغلبھا من اللغة العربیة

بأسماء مغایرة لما تسمى بھ الیوم أوانقرضت، مفردات تربطنا بتاریخ وجغرافیة 
عالم إیطالي منذ  وتراث بلدنا ویدفعنا اإلعتزاز واالعجاب بھا من خالل تصویرعیون

  .قرنین

على محورین فقط من كتاب  األب سیستیني المتشعب  أركز في  ھذه الورقة
  :المواضیع 

توضح ) ١رقم ()٥(خاصة لمساره  وإضافة خارطة)٤(المدن التي مر بھا سیستیني،  .١
، ومقارنتھا بالتسمیات ١٧٨١المدن بتسمیتھا القدیمة كما ذكرھا الكاتب في عام 

 ً اسطنبول  ،أي القسطنطینیة ،المدینة التى تحمل عنوان الكتاب نفسھ اأولھ ،حدیثا
  .الحالیة 

لتوضیح ھذا المسار ولبیان طریقھ استعنت بما وضعھ سیستیني من محطات 
فى  ،في اسطنبول حتى وصولھ الى البصرة" اسكودار"ابتداء من محطة  ،لرحلتھ
 ،بین محطة وأخرىیبین عدد الساعات المستغرقة ما ) ٢٦٤/٢٦٥صفحة (جدول 

وأسماء المحطات و أغلبھا من أسماء األماكن التى  ،وإذا كان الطریق نھري أم بري
ویذكره  ،باللغة التركیة" دار الضیافة"أي  ،"القوناق"یتوقف فیھا أو ما یسمى ب 

وقد كانت قد انشئت  ھذه المحطات ما بین القرى بأمر من .  Konakالكاتب بكلمة 
والذى كان یطلق  ،راك من أجل استراحة البوستا، أي حاملي البریدأحد السالطین األت

ً في ھذه األوقات أن  الطریق الذي كان یسلكھ حاملى "التتر"علیھم  ، و كان شائعا
  .البرید ھو األكثر أماناً و أقل خطراً 

- ìHagمن بین أسماء المحطات التي یفترض أن تكون اسم مدینة محطة 
Hamsè، لم أعثر علیھا في الخرائط المتوفرة  ،التى ال تزال حتى اآلن مجھولة

لذلك  ،على األغلب من العثمانیین ،)حجي حمزة(ھذا االسم یشیر الى اسم شخص.
یتغیر بتغیر الزمان والحكام  وخاصة في زمن السالطین العثمانیین من القرن الثامن 

  .في ھذه المنطقةعشر وما بعده من تغییرات طرأت على حدود المدن 

                                                           
م ١٦٦٦رحل�����ة سبس�����تیاني االب جوزیب�����ھ دي س�����انتا ماری�����ا الكرمل�����ي ال�����ى الع�����راق س�����نة )٣(

بط���رس ح���داد، الطبع���ة االول���ى، ال���دار العربی���ة . دترجمھ���ا ع���ن االیطالی���ة و عل���ق علیھ���ا االب 
  . ٢٠٠٦للموسوعات، بیروت، 

)4( Viaggio da Costantinopoli a Bassora fatto dall’Abate Domenico Sestini, Accademico 
Etrusco, Yverdun, 1786  . 

)٥(
  )١(ینظر ملحق الصور رقم  
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  : أذكر على سبیل المثال ،مل نفس اإلسم القدیمحمن المحطات التى ال تزال ت

   "nisin"، "Mosul"، "Mardin"، "Zaku"  

فھي أحد المحطات ) ١٣٨صفحة  ،الفصل العاشر( )٦("Nucheravàn"أما 
ویقال إنھا مدینة قد مر بھا النبي نوح  ،أحد مدن األرمن من نصیبین: المجھولة

اي  مصب النبي  "مصب نوح"بسفینتھ وحسب ترجمة سیستیني ان ھذا االسم معناه 
  .لم اجدھا في الخرائط . وهللا أعلم نوح علیھ السالم

 لكن الحالیة)٧() Diarberkir(یذكر مدینة دیاربكر ٩٦الفصل الثامن صفحة 
تین حتى یصل الى دیاربكر ة و تقلب اإلسم مریناقش االختالفات الزمنی سیستیني

 :Plinioوكما یذ كر  ،ومن الجدیر بالذكر أن التسمیة  موجودة في التوراة. الحالیة

“Carcathiocerta Tigri proxima, in excelsis autemTigranocerta“  

 Amid" آمید"لكن العالقة التي تربط الشعب بتاریخھ تؤكد التسمیة القدیمة و ھي 
وھو أسم األمیرة التي أعطت أألمر بأنشاء ھذه المدینة، بینما تحتفظ من زمن المؤلف 

  .أي دیاربكر ،وإلى یومنا ھذا بنفس التسمیة

أضاَف الكاتب اإلسم القدیم لبعض المدن حسب ماوصفھ المؤرخون اإلیطالیون 
  :وغیرھم باللغة الالتینیة أو حسب ما یذكره الكتاب المقدس

 Tokatالحالیة " توقاد"یطلق على مدینة  Plinio  المؤرخ بلینیو كان: یقول مثال
وال یبخل . ویضیف أنھ اسم المدینة القدیم حسب المصادر التي یذكرھا ،Halysاسم  

وأثناء مسیرتھ یذكر .  اإلشارة الى المدن المذكورة فى الكتب المقدسة في سیستیني
التي تحیطھا، كذلك أسماء األنھار أسماء الجبال وأوصافھا واإلسم العلمي للنباتات 

  .)٨(رات والجزوالروافد المنبثقة منھا، وأسماء البحیر

یذكرنا سیستیني بااللتباسات و اآلرآء السائدة في أوربا حول أسماء وتاریخ المدن 
في منتصف النھار وصلنا الى : "یقول مثالًفي الفصل الحادي عشر: التى مر بھا

القدیمة، " سلوقیة"قبل الكثیر من المسافرین أنھا ربما  تكریت، والذي كان یُعتقد من
" سلوقیة البابلیة"والتي ال یمكن أن تكون كذلك، بینما بغداد الحالیة یقال انھا كانت 

ودفعتھ األمانة العلمیة أن یصرح بترك الرأي للمختصین لیبینوا أسباب " . القدیمة
  .إختالف وجھات النظر 

  

                                                           
)6(
  Viaggio da Costantinopoli a Bassora fatto dall’Abate Domenico Sestini, Accademico 

Etrusco, Yverdun, 1786 ١٣٨ الفصل العاشر ص .    
)7(   ibid 
)8(   ibid 
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١٩٤ 

و الحقیقة عكس  ،ا النظریة القائلة بأن بغداد ھي بابلسادت لفترة طویلة في أورب
رحلة "ویذكر ذلك عدید من الرحالة منھم  نیبوراأللماني األصل في كتابھ  ،ذلك

وأثار برج بابل وصفا مسھب " الحلة"ویصف بغداد ومدینة )٩(" نیبورالى بغداد 
  .ویضع الخرائط ویرسم المشاھد التي یمر بھا

منھا أسماء بوابات المدن في بغداد و  ،المندثرة للمدن وأضاف سیستیني األسماء
  .البصرة 

جل ما أُستخدم في ھذه الرحلة من وسائل نقل بمفرداتھا القدیمة التي نجدھا تستقر  .٢
والتى انقرضت وال مكان لھا اآلن في حیاتنا  ،في كتب الجغرافیة والتاریخ واآلثارفقط

وتُؤید ھذه المفردات الوصف  ،ھُ البلد وتطورهوالتي تعبر عن أصالة ما امتلك ،الیومیة
  : الدقیق باللغة اإلیطالیة الذي َسَھَل ُمھمة البحث عن المفردة ذاتھا، بعض االمثلة 

بالعربیة الفصحى،  " الرمث: "باالشوریة " كلكو: "Kiellèk ،Kiellekالكلك  )١
  ) .م.ق ٩٠٠ ــ١٣٠٠(وھومن وسائل النقل المائي منذ العصر االشوري الوسیط 

 ،الكلك الذي یصفھ سیستیني حین یشد الرحال من مدینة الموصل الى بغداد
  :١٦٤ الفصل الحادي عشر، صفحة

Il kiellek adunque è una specie di Zattera quadra, lunga, tessuta 
di grossi fascj di vimini, distanti l’uno dell’altro alquanto, 
essendo questi raccomandati a due grosse aste, che restano in 
croce, servendo tutti insieme a legare degli otri di pelle di capra 
gonfiati, che legano uno accanto all’altro per sostenere il peso . 
(10) 

الكلك ھوَعبَارة مسطحة مربعة الشكل، مصنوع من صف أخشاب الخیزران 
تستند بدعم من  ن األخرالمجدولة بأغصان الصفصاف، متباعدة الواحدة عالطویلة 

تستخدم جمیعھا وموضوعة بطریقة متقاطعة  ،اثنین من القضبان الخشبیة الكبیرة
لتعلیق جراب الماء المصنوعة من جلد العنز المنفوخ، والتي تعلق الواحد الى جانب 

  )الشكلتوضح  ٢الصورة رقم ( .األخر من أجل توازن الكلك

یزودنا بوصف دقیق للكلك أو الرمث األب جوزیبھ دي سانتا ماریا سبستیانیـي 
 ٨٩، صفحة ١٦٦٦في سفره من الموصل الى بغداد سنة ) ٧مصدر رقم (الكرملي 

  : حیث یقول

                                                           
، ترجم���ة ع���ن االلمانی���ة س���عاد ١٧٦٥مش���اھدات نیب���ور ف���ي رحل���ة م���ن البص���رة ال���ى الحل���ة)٩(

  .١٩٥٥ھادي العمري، دار المعرفة، بغداد، 
مش���اریع ال���ري الزراعی���ة و المكتش���فات االثاری���ة ت���اریخ حض���ارة وادي الراف���دین ف���ي ض���وء )١٠(

  .١٩٨٣والمصادر التاریخیة، احمد سوسة، الجزء االول، مطبعة الحریة، بغداد، 
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١٩٥ 

ً حزماً : الكلك ھو عبارة عن مجموعة من العیدان الیابسة المعوجة، تربط حزما
ء فتسند حزم االعواد كي ال تغطس من ثقل منفوخة بالھوا) و جربأ(فوق قرب 

بل یستعملون مجذافین ) مقدمة(و الكلك مربع الشكل، ال دفة لھ وال جؤجؤ . البضائع
حرى قطعتان معوجتان من الخشب تنتھیان بلوح مسطح من الخشب األھما ب
 ً   .)١١(ایضا

  :١٩٢، الفصل الحادي عشر، صفحة Kuf:  القفھ )٢

Oltre una tal comodità vi sono dei Kuf, cioè dei battelli che 
servono per portarsi da un luogo all’altro della riviera. Questi alla 
fine non sono se non una grande Zana rotonda tessuta di canne, 
di Salci, e tutta impegolata, e in una grande vi possono stare da 
20 uomini. se per il Nilo usavano Cimbe fatte di scapi di papiro, 
non farà ora ai nostri tempi tanta maraviglia, se le circostanze 
locali non sono tanto lontane  )12(.  

وھي من القوارب التي تستخدم للتنقل بین الشواطئ  KUFھناك كذلك القفة 
منسوجة من البوص  والصفصاف  الساحلیة، ھذه القفھ متكونة من سلة كبیرة مدورة

  .شخصا ٢٠والكبیرة منھا تتسع بأمان لركوب  ،وكلھا مجدلة ومربوطة

في نھر النیل والمصنع من ساق البردي، ) Cimbe(وتستخدم كم یستخدم الچمب 
  .والذي ال یتواجد ھنا 

تاریخ حضارة "و بھذا ال یبتعد سیستیني بوصفھ عن الدكتور احمد سوسة فى  
وتدل الرسومات و  .یتحدث عن القفة السومریة القدیمةعندما " دینوادي الراف

النقوشات التاریخیة على استعمالھا من قبل اآلشوریین والبابلیین أیضا ؛ وتوضح 
حیث وجدت رسومات واضحة  ،أدناه أحد الرسومات السومریة للقفة ٣الصورة رقم 

 التاریخ أحیاناوتخص كتب .)١٣(.) م.ق 681 ـ٧٠٥(في قصرسنحاریب في نینوى 
منھا ما ذكره المؤرخ ھیرودوتس حین مر  ،القفة بوصف یخلط بینھا وبین الكلك

ومن حسن الحظ أن سیستیني قام بوصفھا بدقة ال تترك مجاالً للخلط ما  ،بالعراق

                                                           
م ١٦٦٦رحل���ة سبس���تیاني االب جوزیب���ھ دي س���انتا ماری���ا الكرمل���ي ال���ى الع���راق س���نة )١١(

ال����دار بط����رس ح����داد، الطبع����ة االول����ى، . ترجمھ����ا ع����ن االیطالی����ة و عل����ق علیھ����ا االب د
  . ٢٠٠٦العربیة للموسوعات، بیروت، 

)12(   Viaggio da Costantinopoli a Bassora fatto dall’Abate Domenico Sestini, Accademico 
Etrusco, Yverdun, 1786 

ت���اریخ حض���ارة وادي الراف���دین ف���ي ض���وء مش���اریع ال���ري الزراعی���ة و المكتش���فات االثاری���ة )١٣(
  .١٩٨٣، الجزء االول، مطبعة الحریة، بغداد، والمصادر التاریخیة، احمد سوسة
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١٩٦ 

 4الصورة رقم . (بینھا وبین الكلك وأضاف لذلك مقارنتھا بالچمب المصري تأكیداً 
 ً   )القفة حدیثا

  : 10الفصل االول، صفحة  Mefahi: فاتالمحفة، مح )٣

Siccome il Taktaravàn suppone agli occhi dei Turki anche 
delle donne, così convenne avere Mifahì, che è una specie di 
gabbia formata come due alti cestoni che si adattano sopra un 
mulo, e dentro vi si fa entrare due donne. Serve anche di spedale 
ambulante, per chi cadesse ammalato in viaggio (14). 

، وفى نظر االتراك أنھ مخصص فقط للنساءبما ان التختروان یفترض من وجھة 
، مكونة من سلتین عمالقة وھى كالقفص ،mifahiھذه الحالة  من المالئم اخذ المحفة 

تستخدم أیضا . البغال و یدخل بھا امرأتین تتناسب أحجامھا لكي تكون على جوانب 
  .كنقالة طواريء لمن یسقط مریضا في السفر

مركب بسیط یشبھ الھودج : المحفة، محاف، محفة النساء: في معجم اللغة العربیة
بال قبة، سریر لھ ذراعان من كل ناحیة و یستلقي فوقھ المریض وھو ما توضحھ 

  .)١٥(في تركیا ١٨٩٣الصورة أدناه والتي ترجع لسنة 

ً البریطاني ایڤرز فى كتابھ المترجم الى العربیة " المحفة"یذكر رحلة "ایضا
  : ٧٤ـ٧٣صفحة  ،"١٧٧٩ ،صموئیل ایفرز من البصرة الى البحر المتوسط

المحفة أو التختروان بعد أن وجدنا حرارة الجو ترتفع بشكل مفرط قررنا تدبیر 
تثبت اثنتان منھا بحبال و تعلقان على كال  ،و ھي نوع من األسرة المغطاة": محفّات"

جانبي جمل ُمدرب لھذا الغرض، وھي مالئمة للرحالة الذین حینما یجلسون بداخلھا 
  . )١٦( یستطیعون تفادي اشعاع الشمس الحارقة

  

  

  

  

                                                           
)14(
  Viaggio da Costantinopoli a Bassora fatto dall’Abate Domenico Sestini, Accademico 

Etrusco, Yverdun, 1786 
)١٥(

  او المحفة Mifaniملحق الصور   
ان�����یس . ، ترجم�����ة د١٧٧٩رحل�����ة ص�����موئیل ایف�����رز م�����ن البص�����رة ال�����ى البح�����ر المتوس�����ط )١٦(

  .٢٠١٣عبدالخالق محمود، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،
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١٩٧ 

  Taktaravàn" الھودج"التختروان  )٤

كثیراً على  ترد الكلمة كثیراً لدى سیستیني على انھا وسیلة النقل المفضلة، یذكرھا
أنھا الوسیلة المریحة التى یستخدمھا أكابر القوم من الباشوات والوزراء والسفراء 

یتكون من ھودج تجره الحمیر التي تمتاز بقدرتھا على التحمل في الطرق . آنذاك
 :١٠صفحة  ،لنقرأ ما كتب في الفصل االول.الوعرة والجبلیة 

(Mr. Sulivan si era provvisto per fare un sì lungo viaggio di 
dueTaktaravàn, o siino lettighe sulle stanghe alle turca, il che non 
è permesso se non ai Grandi Visiri, ed ai Pascià di tre code; ma 
l’Europeo ottiene molte cose più alla tacita)(17) 

نان من التختروان أو ما كان بصدد القیام  برحلة طویلة ومعھ اث Sulivanالسید 
یسمى بالحمالة على مقبض خشبي على الطریقة التركیة، و الذي الیسمح باستعمالھ 

أما األوربي فأنھ  ،ألحد اال من كان برتبة وزیر أعظم، و الباشوات برتبة ثالثة أذیال
  .یتمتع بالكثیر من الممیزات المسلم بھا والمسموحة فى صمت 

   )١٨() من العھد العثماني توضح التختروان ٦و  ٥صور  رقم (

  otreالجربة، الجراب أو القراب  )٥

شوري كما ي بغداد للصید، و تعود للزمن اآلیستخدمھا الشباب على نھر دجلة ف 
و ما یصفھ سیستیني حین یصل بغداد للشبان عند  ،یتضح  من الرسومات القدیمة

فیقول في الفصل الحادي  ،ريساحل دجلة ینطبق تماما لما نراه في الرسم االشو
  :١٦٦)١٩( عشر، صفحة 

Per nuotare con l’otre vi vuole gran maestria, mentre stanno a 
cavallo sul medesimo avendo le spalle fuori dell’acqua, con la 
sinistra sorregono l’otre, tenendolo fortemente, e la destra serve 
per percuotere l’acqua, e nuotare (20). 

                                                           
)17(
Viaggio da Costantinopoli a Bassora fatto dall’Abate Domenico Sestini, Accademico 

Etrusco, Yverdun, 1786 
)١٨(

  ینظر ملحق الصور  
)١٩(

المكتشفات االثاریة تاریخ حضارة وادي الرافدین في ضوء مشاریع الري الزراعیة و   
  .١٩٨٣والمصادر التاریخیة، احمد سوسة، الجزء االول، مطبعة الحریة، بغداد، 

)20(
  Viaggio da Costantinopoli a Bassora fatto dall’Abate Domenico Sestini, Accademico 

Etrusco, Yverdun, 1786 
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وعلیھ یكون الكتف   ،السباحة بقربة الماء تتطلب مھارة عالیة  مثل ركوب الخیل
خارج الماء، وبالیسرى تسند الجربة، مقبوض علیھا بقوة، والیمنى تستعمل فى 

  )من العھد اآلشوري ٧رقم  صورة.(خوض الماء للسباحة 

العراق في القرن السابع عشر  یسجل تافرنیھ وصف مشابھ في أحد رحالتھ الى
في الیوم الثامن عشر، لبثنا في الكلك : قائالً  ،"بغداد"أثناء سفره من نینوى الى بابل 

وفي المساء . ورسولنا على ضفة النھر، عند الجھة االشوریة ،ثماني عشرة ساعة
ً وزبداً، لقد جاءوا الینا سابحین من ضفة النھراألخرى وتح ت جلب لنا األعراب لبنا

بطونھم جرابھم و أخرى فوق رؤسھم فیھا ما جلبوه لنا، وھم ال یتقاضون عنھ نقوداً 
  .بل تبغاً او كعكاً او فلفالً 

إال أن أقدم  وسائل النقل وأھمھا كانت الحمیر، ولم یقتصر سیستیني في ذكرھا 
وأعجب بھذه الحیوانات التي " ongarì"بل وصفھا و ذكر أھم أنواعھا من فصیلة 

ي ر فوال یستغنى عنھا مساف ،بأنھا  قویة شدیدة التحمل في الطرق الجبلیة وصفھا
  .حمل ما یلزمھ من ماء لرحلتھ

كانت لتبقى أغلب ھذه المفردات مجھولة لقاريء الترجمة العربیة أوالنص 
 ،اإلیطالي الذي یذكر الكلمات العربیة بحروف التینیة لكنھ یشرحھا باللغة االیطالیة

لذا تتضح أھمیة ھذا السرد الذي یصف تُراث وتاریخ حقبة زمنیة نحتاج لتوضیحھا 
مماقد یفتح آفاق أخرى  ،أكثر، مستعینین بالمختصین في مجاالت التخصص الدقیق

للعلوم اإلنسانیة بمساعدة اللغة اإلیطالیة في شتى المجاالت لرسم صورة تدعم النص 
  .یة عامة و العراقیة خاصةو تبرزأھمیتھ في تعزیز الھویة العرب
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  : المصادر

تاریخ حضارة وادي الرافدین في ضوء مشاریع الري الزراعیة و المكتشفات االثاریة  .١
  .١٩٨٣والمصادر التاریخیة، احمد سوسة، الجزء االول، مطبعة الحریة، بغداد، 

دمحم العبادي، بیت جغرافیة النقل و التجارة الدولیة، یوسف یحیى طعماس و عبد العزیز  .٢
  .١٩٨٦بغداد،  ،الحكمة

 .١٩٠٥طلس الممالیك العثمانیین، ابراھیم حلمي، باللغة العثمانیة،أ .٣

، ترجمة عن االلمانیة سعاد ھادي ١٧٦٥مشاھدات نیبور في رحلة من البصرة الى الحلة .٤
 .١٩٥٥العمري، دار المعرفة، بغداد، 

انیس عبدالخالق . ، ترجمة د١٧٧٩ط رحلة صموئیل ایفرز من البصرة الى البحر المتوس .٥
  .٢٠١٣محمود، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،

العراق في القرن السابع عشركما رآه الرحالة الفرنسي تافرنیھ، نقلھ الى العربیة و علق  .٦
 .١٩٤٤على حواشیھ بشیر فرنسیس و كوركیس عواد، مطبعة المعارف، بغداد،

م ترجمھا ١٦٦٦ھ دي سانتا ماریا الكرملي الى العراق سنة رحلة سبستیاني االب جوزیب .٧
بطرس حداد، الطبعة االولى، الدار العربیة . عن االیطالیة و علق علیھا االب د

 . ٢٠٠٦للموسوعات، بیروت، 

.8 Viaggio da Costantinopoli a Bassora fatto dall’Abate Domenico 
Sestini, Accademico Etrusco, Yverdun, 1786  .  
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  ملحق
  .صورة خاصة لتوضیح مسار الرحلة على خریطة جغرافیة حدیثة)  ١(الصورة رقم 
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  من الشبكة االلكترونیة) صور( الكلك قرب البصرة مأخوة من ) ٢(الصورة رقم 

  

  
  

  )٣(الصورة رقم 

تاریخ حضارة وادي الرافدین في ضوء مشاریع الري الزراعیة و قدیما، ینظر ) الگفة(القفة 
المكتشفات االثاریة والمصادر التاریخیة، احمد سوسة، الجزء االول، مطبعة الحریة، بغداد، 

  "٤٩٤"صفحة .١٩٨٣
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  الشبكة االلكترونیة) صور(ا مأخوذة من القفة حدیث) ٤(الصورة رقم 

  
  

  الشبكة االلكترونیة) صور(التختروان مأخوذة من ) ٥(الصورة رقم 



 ١٩ اد ا ر اب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢٠٣ 

  )٦(الصورة رقم 

انیس . ، ترجمة د١٧٧٩رحلة صموئیل ایفرز من البصرة الى البحر المتوسط ) التختروان(
  "٨١"صفحة.٢٠١٣عبدالخالق محمود، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،

  
  )٧(الصورة رقم 

تاریخ حضارة وادي الرافدین في ضوء مشاریع الري الزراعیة و المكتشفات االثاریة ینظر 

 "٤٩٥"صفحة .١٩٨٣والمصادر التاریخیة، احمد سوسة، الجزء االول، مطبعة الحریة، بغداد، 
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Means of transport in the 18th century in the books 

of European travelers 

Raweya Molod Arrawi  

Abstract: 

Many of the European travelers on 18th century visit to Iraq 

wrote important documents on their travels, a valuable wealth of 

information and derelict vocabulary. This research focuses on the 

vocabulary of the ancient means of transport and the names of 

ancient cities, which are an important part of the patrimony, 

civilization and history of our country. This research is a 

reminder of this generation documented in pictures. 
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