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 المقدمة

كانت الحلة وكبقية مدن العراق الكبيرة تفتقر إلى محالت السكن الحديثة   

، فيلجأ المسافرين والوافدين إلى العتبات المقدسة في النجف األشرف )الفنادق(

وكربالء المقدسة للسكن في الخانات، وقد بني عدد منها على طول الطريق 

  . من مختلف الجهات المؤدي إلى مدينة الحلة

وتميزت الخانات من حيث الغرض من إنشائها إلى ثالثة أنواع، فقسم منها   

أنشأه أناس أتقياء لتكون مكانًا الستراحة زوار العتبات المقدسة، وقسم ثان أنشأه 

أناس أثرياء بقصد الربح المادي، والقسم الثالث أنشأته السلطة أو الدولة لتكون 

  .ومكانًا الستراحة الوفود العسكرية والمدنية وثكنات لجيوشها محطات لسعاة البريد

وألهمية موضوع  الخانات بشكل عام، وخانات الحلة في العهد العثماني   

بشكل خاص، والندثار معظم الخانات في المدينة، ارتأى الباحث أن يكتب في هذا 

  .الموضوع لقلة ما كتب عنها

ابع األحداث، ولم يتبع التسلسل واتبع الباحث جغرافية الطريق في تت  

في البحث، وذلك من أجل سهولة تتبع األحداث وعدم اختالط  التاريخيالزمني 

  .المعلومات مع بعضها البعض

  

  

  

  

  -:األصل  اللغوي لكلمة خان
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فارسية معربة، وربما ) خان(أجمعت أغلب مصادر اللغة على ان لفظة   

) خان(ند األتراك، وجمع كلمة وتعني لقب السلطان ع) خون(اشتقت من كلمة 

  .)١()الفندق(وهي محل نزول المسافرين ويسمى ) خانات(

اآلرامية ) حانوت(ورأى البعض اآلخر من الباحثين أنها تحريف لكلمة   

، في حين )٢(العبرانية، ومن معانيها خيم وأقام ونزل وحل) حنه(المشتقة من كلمة 

التركية األصل أو ) قيروان سراي(لمة رأى قسم ثالث من الباحثين أنها مرادفة لك

  .)٣(وتعني النزل والفندق) كرفان سراي(

  -:كلمة خان ىمعن

تعددت أيضًا بمعناها، فهي تعني  وكما تعددت اآلراء بأصل الكلمة،  

الحانوت، كما تدل على المتجر والمكان الخاص بالتجار أي محل إقامتهم 

مرادفة لكلمة ) خان(، وكلمة )٤(وافلوتجارتهم، وتعني أيضًا منزل المسافرين والق

  .)٥(فندق أو الوكالة أو القيصرية أو الربع

  -:)للخان(النشأة التاريخية 

أصبحت الخانات ضرورية لمواصلة المسير والتنقل من مكان إلى آخر   

يوم كانت الحيوانات وسيلة المواصالت البرية الوحيدة أو بسبب سوء طرق 

لتعذر على المسافرين قطع المسافات النائية، لهذا  المواصالت ومخاطرها، ولوالها

نستطيع القول أن الخانات نشأت قديمًا، ربما بقدم السفر والتجارة، إذ كان يراد منها 

تهيئة أماكن تضمن الراحة لإلنسان والحيوان، واألمن، خاصة في الليل، لذا كان 

في المدينة أو يكفي حفر بئر وٕاقامة سياج يحيط بقطعة من األرض لنشوء خان 

  .)٦(في الطرق الرئيسة بين المدن، يديره رجل واحد أو مع عائلته
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مع مرور الزمن تطورت الخانات، فاإلسالم مثًال لعب دورًا في تطور   

الخانات، ألن الحج أصبح واقعًا جديدًا للسفر، ومن ثم أصبح البحث عن العلوم 

أن توسع رقعة الدولة اإلسالمية  الدينية وزيارة العتبات المقدسة دافعًا آخر، كما 

تطلب بناء خانات كمحطات استراحة لموظفي الدولة بتنقالتهم ومسيراتهم، وبالذات 

  .)٧(الجنود والسعاة ورجال البريد

وتطور الخانات شمل إدارتها وتعدد مرافقها، مثل المطبخ والمخزن   

أكثر لتوفير ما والمسجد والحمام والمقهى واإلسطبل وحظائر الماشية وحانوت أو 

  .)٨(يحتاج إليه المسافر أو دابته

وفي المدن الكبيرة تعددت الخانات، وخانات المدن أفضل بكثير من   

خانات الطريق، إذ تحتوي على غرف عديدة مزودة بمناضد للنوم، والجلوس 

والمدافئ، وكلما تطورت الخانات ازداد عدد العاملين فيها، فلكل مرفق من مرافق 

أو أكثر، حسب حجم هذا المرفق، كما ازداد عدد الحراس والمسؤولين  الخان رجل

عن الدواب، وكذلك ورشة لتصليح العربات والحدادة وما شمل ذلك من حاجات 

  .)٩(المسافرين ونزالء الخان

لذا كانت الكثير من الخانات نواة لنشوء القرى والمدن، فنجد قرى ومدن   

بخاناتها مثل خان بني سعد وخان ضاري عراقية، وكذلك مناطق معينة معروفة 

، هناك مدن )١٢(، وفي الحلة)١١()الحيدرية(، وخان الحماد )اليوسفية( )١٠(وخان آزاد

  .)١٥(، والمحمودية)١٤(، واإلسكندرية)١٣(عرفت بخاناتها أيضًا، مثل المحاويل

  -:الهندسة المعمارية للخان

يحتوي على  )١٦(ليتكون الخان عادة من بناء مربع أو مستطيل الشك  

غير نافذة في جميع جوانبه لتسهيل حاجات المسافرين، ويقوم داخل هذا  )١٧(كوى

، كما يحوي الخان على )١٨(المربع ممر مسقف يمر حول كل من الجوانب األربعة
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، كما توجد )١٩(سلسلة من اإلسطبالت حول ساحة الخان الرباعية وحظائر للماشية

 )٢١(، وفي وسط الفناء توجد وطيدة)٢٠(رب البوابةفي كل خان غرفة أو غرفتان ق

، كما يوجد محراب للصالة يرتفع في )٢٢(مرتفعة ينام عليها المسافرون صيفاً 

وكميات وفيرة من الماء الذي  )٢٤(وعدا ذلك فهناك أماكن فاخرة للطبخ )٢٣(موقعه

ذو  ، كما يحتوي الخان على مدخل واحد)٢٥(يستخرج عادة من بئر ملحقة بالخان

، كما توجد على الدوام قرية )٢٦(بوابة ضخمة تغلق في الليل خوفًا من اللصوص

  .)٢٧(صغيرة تترامى بالقرب من كل خان

أما المواد المستعملة في بناء الخانات فهي الحجارة أو الطابوق مع اللبن   

  .)٢٨(وأغلبها قد جلب من خرائب مدينة بابل

فقد اختلف من مكان إلى آخر، أما النمط المعماري في بناء الخانات   

فالخانات التي ترى على الطريق ما بين الموصل وبغداد تختلف عن الخانات ما 

بين بغداد والحلة، فقد بنى األولى الحكومة العثمانية لتكون بمثابة محطات لسعاة 

البريد وللموفدين العسكريين من عاصمة اإلمبراطورية ومدنها الكبرى في حين 

ودة على الطريق من بغداد إلى الحلة ذات أصل عربي أو  أنها الخانات الموج

شيدت من قبل بعض األتقياء الموسرين الستراحة المسافرين الذين يقطعون هذا 

الطريق لزيارة األماكن المقدسة، والناس المجتمعون في القرى الصغيرة حول هذه 

  .)٢٩(الخانات كلهم من أصل عربي ويتكلمون العربية

  -:ناتأهمية الخا

عند الحديث عن األسواق، فالبد من التطرق إلى الخانات أيضًا باعتبار   

أن وظيفتها تكمل وظيفة األسواق، لقد صمم كل جزء من ا لخان لكي يؤدي 

وظيفة معينة لها عالقة بتسهيل مهمة التجارة ومن يقوم بها، إذ تمارس عملية 
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واناتهم، وكل ما من شأنه أن الخزن وتبادل البضائع وٕايواء التجار المسافرين وحي

  .)٣٠(يخدم هذه األغراض

وكانت الخانات تستخدم كمحطات استراحة من قبل المسافرين وقوافل   

التي تروم التنقل عن طريق الفرات من بغداد إلى البصرة أو بالعكس،  )٣١(التجارة

 )٣٢(وكذلك قوافل الزوار التي تقصد األماكن المقدسة في مدينتي النجف

  .)٣٣(ءوكربال

كما أن للخانات أهمية حينما يتعذر على القوافل أن تحط رحالها في بقعة   

ما بالصحراء فإنها تخيم في خانات القوافل التي كانت في الغالب وقفًا خيريًا أوقفه 

أغنياء المسلمين، فالخان الكبير يتسع لما مجموعه أربعمائة شخص مع حاجاتهم، 

  .)٣٤(مستويات مختلفة والخانات شأنها شأن الفنادق ذات

وفي بعض الحاالت تعتبر الخانات هي أقدم من القرى والمدن التي قامت   

بالقرب منها، والدليل على ذلك هو قيام بالقرب من كل خان عدد من األكواخ 

واإلسكندرية  )٣٦(وبيرونوس )٣٥(تطورت فيما بعد فأصبحت مدن مثل مهافيه

  .)٣٧(وغيرها

الخدمات مثل األطعمة والقهوة واألعالف  وكانت الخانات تقدم بعض  

  .)٣٨(والماء ومبيت الجنائز وغيرها من األمور الهامة

  :تقسم الخانات إلى مجموعة أنواع هي -:أنواع الخانات

 -:خانات نزول المسافرين .١
، ولكنها تقدم ا )٣٩(وهي أشبه ما تكون عليه حالة الفنادق اليوم     

، ويكلف بالقيام على إدارة أعمال )٤٠(جاناً لخدمات إلى الزوار والمسافرين م

، )٤١(أو أحد الموسرين في المدينة) صاحب الخان(الخدمات في الخان 
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وكان الطلبة الوافدين إلى الحلة أو الزائرون للعتبات المقدسة في النجف 

األشرف أو كربالء المقدسة مرورًا بالحلة ينزلون في تلك  الخانات مدة 

  .)٤٢(تعليمهم

 - :حفظ البضائع التجاريةخانات  .٢
لقد اهتم المالكون والتجار والمزارعون بهذا النوع من الخانات لتسهيل      

  .)٤٣(مهام خزن بضائعهم، وتكون منتشرة في مختلف أنحاء المدينة

 -:خانات إيواء الحيوانات .٣
وتهتم بإيواء الخيول والحمير والجمال وتقديم العلف المناسب لها،     

  .)٤٤(غلب بالقرب من األسواق في داخل المدنوتكون على األ

وقد تنوعت الخانات منذ إنشائها إلى ثالثة أنواع، فقسم منها أنشأه أناس   

، وقسم آخر أنشأه أناس )٤٥(أتقياء لتكون مكانًا الستراحة زوار العتبات المقدسة

ن والقسم الثالث أنشأته السلطة أو الدولة لتكو  )٤٦(أثرياء بقصد الربح المادي

محطات لسعاة البريد ومكانًا الستراحة الوفود العسكرية والمدنية وثكنات 

  .)٤٧(لجيوشها

وسوف ندرس في بحثنا هذا خانات نزول المسافرين في مدينة الحلة،   

  :والطرق المؤدية إليها، ونستطيع تقسيم خانات الحلة إلى قسمين أساسيين هما

  -:خانات طريق القوافل التجارية: أوالً 

ادت أهمية الخانات المقامة على طرق القوافل التجارية أبان العهد ازد  

العثماني في العراق نظرًا لفقدان األمن على تلك الطرق من ناحية والستمرار حركة 

التجارة والحج عبر  المدن العراقية من ناحية  أخرى، فكانت الخانات المأوى 

ات بحسب موقعها الجغرافي إلى ، وتنقسم هذه الخان)٤٨(األمين للقوافل والمسافرين

  :أربعة أقسام هي
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 .بغداد –خانات حلة  .١

 .كربالء –خانات حلة  .٢

 .نجف –خانات حلة  .٣
  .خانات الطرق األخرى .٤

  -:بغداد –خانات طريق حلة . ١

تكمن أهمية خانات هذا الطريق بشكل خاص باعتباره طريق تجاري   

ات المتصلة ما بين وطريق الحجاج أيضًا، حيث وجدت مجموعة كبيرة من الخان

الحلة وبغداد، وكانت تبعد الواحدة عن األخرى مسيرة ساعتين إلى أربع ساعات 

  .، وسوف نتطرق إلى هذه الخانات بحسب موقعها الجغرافي)٤٩(تقريباً 

  -:خان المحاويل -أ

خان المحاويل في أثناء عودته من ) بيدروتاكسير(ويصف لنا  الرحالة        

وقد بدت لنا األرض اآلن أكثر ... ": ل مدينة بابل فيقولكربالء بإتجاه أطال

خصوبة والطقس أشد احتماًال، والخانات أتم راحة والسيما ذلك القريب من أطالل 

 .)٥٠(بابل، والذي شيدته سيدة تركية تقربا باهللا

فقد تحدث عن خان يقع بين مدينة المسيب ومدينة ) ديلالفاليه(أما الرحالة   

تشرين الثاني  ٢٣رحلته من بغداد إلى مدينة بابل األثرية في يوم  بابل في أثناء

غادرنا خان المسيب منذ الصباح الباكر وعند منتصف : "م حيث قال ١٦١٦

، فهو )٥١()أبو القاسم(النهار رأينا من بعيد عن يسارنا بلدة فيها مسجد يقال له 

على خان للنزول فيه مدفون هناك ولذا يحظى المكان بإكرام المسلمين، ثم عرجنا 

  .)٥٢()خان البئر(ويقع قرب قلعة مهملة يسمى 
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إن قرية جميلة كانت : "خان المحاويل فيقول) بارسنز(ويذكر الرحالة   

  .)٥٣("تحيط بهذا الخان

في حوالي : "فإنه ذكر خان المحاويل فقال) جمس بكنغهام(أما الرحالة   

هذا الخان مشابهًا لخان اإلسكندرية وجدنا .. الساعة العاشرة بلغنا خان المحاويل، 

في تصميمه العام وهو أكبر منه تقريبًا، وهو قد شيد مثل ذلك الخان من آجر قديم 

جئ به من المناطق المجاورة وكان العمل جاريًا في تصليح المنصات بآجر من 

الحجر الكبير أحمر اللون جئ به من القصر في بابل، وقد اشترى هذا اآلجر 

  .)٥٤("بالنقود

: عن الخدمات المقدمة في خان المحاويل فقال) لجان(وتحدث الرحالة   

كانت الساعة قد قاربت الثامنة عندما ظهر في األفق نخيل خان المحاويل "

فسررت جدًا ألمرين، أولهما وصولي إلى غاية رحلتي ألن منطقة بابل األثرية تبدأ 

  .)٥٥("من هناك، والثانية إني سأتناول الغداء في الخان

فـي معـرض رحلتـه إلـى خـان المحاويـل ) جدالسير واليس بـ(وتطرق الرحالة   

وبلغنـــا خـــان المحاويـــل قبـــل أن يرخـــي الليـــل عـــن الـــدنيا ســـدوله، وبنايـــة : "... فقـــال

الخان هذا وسيعة سعة خان اإلسكندرية، لكنها متداعية وبحاجة إلى تـرميم وتـدعيم، 

  .)٥٦("من خرائب بابل بهيء ومما ال ريب فيه أنها بنيت بطابوق ج

فـي رحلتـه الـى منطقـة الفـرات األوسـط شـيء عـن )الواموسـيل(وذكر الرحالـة         

مســـاًء نصـــبنا  ٦ر٤٣الســـاعة ١٩١٢آيـــار ســـنة )١(فـــي يـــوم :"خـــان المحاويـــل فقـــال

، وقـد تجمـع )٥٧(الخيام وراء خان المحاويل، وكان في هذا الخان الكبير مركز للدرك

  . )٥٨("خلفه نحو ثالثين كوخا
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 –يعتبر خان المحاويل من أفضل الخانات الموجودة على طريق حلة   

بغداد من حيث البناء وحسن العمارة وتقديم الخدمات، فضًال عن ذلك يعتبر محطة 

االستراحة األولى لقوافل التجارة والمسافرين الخارجة من الحلة، واألخيرة لتلك 

  .القوافل القادمة من بغداد

مسافة تقدر بأربعة و  مسير ثالث ساعات خان المحاويل عن الحلةيبعد           

  ، )٥٩(فراسخ

  -:خانا الناصرية والحصوة -ب

 )٦٠(في رحلته شيء من خانا الناصرية) السير واليس برج(وذكر الرحالة         

م شددنا الرحال  ١٨٨٨في الرابع والعشرين من شباط سنة : "فقال )٦١(والحصوة

ماًال ومررنا بخان الناصرية ثم سرعان ما عبرنا قناة وسيعة، متجهين في سفرنا ش

وما أن تجاوزنا تلول طوبية اتجهنا نحو خان الحصوة فوصلناه عند الظهر، إن 

األراضي المحيطة به مليئة باألنقاض والحجارة الصغيرة، والخان هذا قذر عادة وال 

  .)٦٢("يلفت النظر أبدًا، لذا سرعان ما واصلنا سفرنا دراكاً 

تعتبر هذه الخانات صغيرة وال تلفت األنظار بالنسبة للمسافرين أو للقوافل   

التجارية بسبب صغر حجمها ومتقاربة مع بعضها البعض هذا من جانب وقربها 

إلى خان المحاويل وخان اإلسكندرية اللذان يعتبران من الخانات الرئيسة على 

  .بغداد –طريق حلة 

  - :خان اإلسكندرية - ج

في رحلته من الحلة إلى بغداد خان ) بيترو ديلالفاليه(لقد ذكر الرحالة          

غادرت الحلة ضحى الخامس والعشرين من تشرين الثاني، : "اإلسكندرية فقال

وأمضينا الليلة الثانية في خان يقع قرب قلعة ... وأمضينا الليل في خان البئر، 
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الطريق بين الحلة  غير مأهولة يدعى خان النص، ألنه يقع في منتصف

  .)٦٣("وبغداد

من عادة العرب أن يسموا المواقع أو الخانات بأسماء اآلبار ومنابع المياه   

بخان البئر هو ) ديلالفاليه(واآلثار الموجودة بالقرب منها ألهميتها، ويقصد الرحالة 

  .خان المحاويل، وخان النص هو خان اإلسكندرية

معجبًا بخان اإلسكندرية من حيث البناء  فكان) جمس بكنغهام(أما الرحالة   

والطراز المعماري واختالفه عن باقي خانات العراق األخرى، وخصوصًا على 

الموصل، فضًال عن الخدمات التي يقدمها من أكل وشراب، فضًال  –طريق بغداد 

عن مرافق الخان األخرى مثل المطبخ واإلسطبالت ومكان للصالة وحانوت 

  .)٦٤(وغيرها

خان اإلسكندرية في رحلته إلى العراق ) المنشئ البغدادي(ر الرحالة ويذك  

وهناك خان كبير وبعض بيوت ... من بغداد إلى اإلسكندرية ثمانية فراسخ، : "فقال

  .)٦٥("العرب يسكنونها ويزرعون في تلك األنحاء

في يوم : "انطباعه عن خان اإلسكندرية فقال) جون أشر(كما ذكر الرحالة   

وعند الغروب توجهنا إلى خان اإلسكندرية الكبير، ... م،  ١٨٦٥الثاني كانون  ٧

ونصبنا خيمتنا في صحنه لقضاء ليلتنا تلك فيه، وكان هذا الخان قد بناه على 

  .)٦٧("، لزوار مشهد علي)٦٦()رئيس وزراء إيران(سبيل البر والخير 

المناخ بارد جدًا ": ليلته في خان اإلسكندرية إذ قال) لجان(في حين قضى الرحالة 

وال يمكن النوم على السطوح، أخيرًا وجدنا حنيات كبيرة عريضة يبلغ عمق الواحدة 

نحو مترين ونصف ضمن بناء الجدار في ظهر اإلسطبل فاخترناها كموضع 

وعندما إستيقضنا صباح اليوم التالي لنستمر في السفر فنصل إلى ... للمبيت، 
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رأيت في الحنية التالية وهي غير بعيدة عني أنها الخان التالي قبل ازدياد الحر، 

  .)٦٨("استضافت في الليلة السابقة جثة في طريقها إلى كربالء

بين خان المحمودية وخان ) مدام ديوالفوا(بينما قارنت السائحة الفرنسية   

م أفقنا في الصباح الباكر  ١٨٨١كانون األول  ٢٢في : "اإلسكندرية فذكرت اآلتي

، وفي األخير قرب ...صوات القوافل التي خرجت من خان المحموديةعلى جلجلة أ

الظهر بلغنا خان اإلسكندرية التي كانت دون الخان السابقة بناءًا واستحكامًا 

وجماًال، بيد أنها كانت ذات حركة دائبة وكان عدد األشخاص يبدو فيها أكثر ممن 

اهما تذهب إلى مدينة هناك، ذلك ألن هذه المدينة تقع على تقاطع طريقين أحد

  .)٦٩("كربالء واألخرى نحو الحلة

فذكر خان اإلسكندرية خالل رحلته من ) السير واليس برج(أما الرحالة   

إن خان اإلسكندرية أخا الدهر، قديم، لكن هذا الذي كنا : "بغداد إلى الحلة فقال

ء بنائه نطرق بابه ونروم ولوجه بني أبان القرن الثامن عشر، وكان يرمى من روا

تمكين الزوار الفرس من اتخاذه مسكنًا ومبيتًا عندمًا يتخذون سبيلهم إلى زيارة 

  .)٧٠("عبر الفرات، وما وراء الحلة) مسجد الحسين(أو ) مسجد علي(

إلى أهمية خان اإلسكندرية في رحلته إلى العراق، ) بهادر(وتطرق الرحالة        

ى كربالء عن طريق مدينة المسيب ألنه يقع على مفترق طرق أحدهما يذهب إل

  .)٧١(واآلخر يذهب مباشرة إلى بغداد

لمسافرين والزوار ويعتبر خان اإلسكندرية المحطة الثانية الرئيسة الستراحة ا       

  .بغداد –على الطريق حلة
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   -:خان المحمودية -د

امس ففي الخ: "عن خان المحمودية فقال) جمس بكنغهام(ذكر لنا الرحالة        

م، وفي حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل  ١٨١٦والعشرون من تموز سنة 

خان بير (، وتسميه العرب )٧٢()خان أورطه(مررنا بخان ثالث يدعوه األتراك 

، فاسمه األول مأخوذ من طراز بنائه المعماري، واسمه الثاني أخذ من اسم )يونس

ء سفراته من نينوى وٕاليها، مررنا بهذا بئر قيل أن النبي يونس كان يستقي منه أثنا

الخان من دون أن ندخله وبعده بنحو ساعة وجدنا طريقًا يتفرع نحو الغرب بينما 

  .)٧٣("الطريق المستقيم ما يزال مستمراً 

في معرض رحلتها من بغداد إلى بابل ) مدام ديوالفوا(ووصفت السائحة   

ية كبيرة من اآلجر وهي خان ظهرت على األفق بنا: "... خان المحمودية فقالت

بجهودهم وفلوسهم، فيه بضع حجر واسعة معدة الستراحة  )٧٤(كبير شيده اإليرانيون

زوار العتبات المقدسة من الشيعة، وهذا الخان يناظره خانات إيران التي شاهدتها 

لدرجة كبيرة إذ تحيط بصحنها الحجر من جميع الجوانب التي يتقدم كل منها 

ع، والمسافرون عادة عندما يكون الجو لطيفًا ينزلون في هذا اإليوان واس )٧٥(إيوان

وعند برودة الطقس يأوون إلى الحجر ويجعلون دوابهم وحيواناتهم األخرى في 

  .)٧٦("اإلسطبل المقابل لهم لكي تكون على مرأى منهم على الدوام مخافة سرقتها

عن خان في معرض رحلته شيء ) السير واليس برج(وكتب الرحالة   

ومن تل عجيلي اتجهنا نحو المضافة المشهورة التي يسميها : "... المحمودية فقال

أي الخان المسقف أو المغطى، ويعتقد إنه يقع في منتصف ) أورطه خان(األتراك 

المسافة بين بغداد والحلة تمامًا، وليس هذا بصحيح على ما بلغني ببغداد، ويسميه 

البئر الكائنة في منتصف المسافة، وأبرز ما في أي خان ) خان بئر النص(العرب 

  .)٧٧("الخان بئر ذات غور عميق ينزل إلى مائها على درجات
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على طريق حلة ) المغطى(يعتبر خان المحمودية الخان الوحيد المسقوف   

بغداد، فضًال عن أنه  المحطة الرئيسة الثالثة لطريق القوافل التجارية الخارجة  –

ليس بخان منتصف الطريق، ألن المحمودية ال تقع في  من الحلة، كما أنه

  .بغداد –منتصف طريق حلة 

  -:خان آزاد -ه

أصاب هذا  الخان الدمار وصار مكمنًا لقطاع الطرق من األعراب وكان         

م  ١٦٨١في سنة  )٧٨(في السابق تنزله الرواحل والقوافل، فأمر الوزير عمر باشا

م ومحافظين له لغرض راحة أبناء السبيل، ولم يتبق بتعميره وتحصينه وتعيين خدا

منه في هذه األيام إّال بعض رسومه، ويقع على يمين الذاهب إلى المحمودية قبل 

عبور قنطرة اليوسفية، واآلن تكونت بالقرب منه قرية جديدة في جانبي النهر فيها 

  .)٧٩(بعض األبنية وتتصل بها بساتين

خان آزاد عندما رغب في زيارة أطالل  عن )٨٠()كلوديوس ريج(وتحدث   

م حيث غادر مدينة  ١٨١١مدينة بابل األثرية في أوائل شهر كانون األول سنة 

بغداد الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وبعد مدة قصيرة وصلنا إلى خان آزاد على 

تحوي على غرفة ... هذه الخان ذات بناء مربع الشكل: "بغداد فقال –طريق حلة 

تان قرب البوابة، وفي وسط الفناء توجد وطيدة مرتفعة ينام عليها المسافرون أو غرف

وهناك سلسلة من اإلسطبالت حول ساحة الخان الرباعية، وفي أعلى ... صيفًا، 

البوابة توجد غرفتان مفتوحة، كما توجد على الدوام قرية صغيرة تترامى بالقرب من 

  .)٨١("كل خان بيوتها طينية

وصفًا عامًا لمكان خان آزاد حيث ) مدام ديوالفوا(ائحة وقد ذكرت الس  

قد بلغنا عددًا من أكواخ الفقراء القذرة في جوارها خان يستقبل : "... قالت

فهبطنا عنده وتركنا جيادنا وترجلنا ولفت نظرنا هناك ! المسافرين للراحة واالستجمام
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بيع كما رأينا دكان صغير وضع صاحبه بإزائه عدة سالل من التمر وعرضها لل

  .)٨٢(..."على الجانب اآلخر من الخان مقهى صغيراً 

في معرض رحلته إلى العراق شيء ) السير واليس بدج(وتحدث الرحالة   

وتوقف سيرنا عند خان آزاد الكائن على الجهة اليمنى، وطال : "عن خان آزاد فقال

  .)٨٣("ثواؤنا فيه أربعين دقيقة ثم فصلنا منه فعبرنا نهر ملكا

إن خان آزاد يعتبر المحطة الرئيسة الرابعة واألخيرة لطريق القوافل التجارية   

الخارجة من الحلة، بينما العكس تعتبر المحطة الرئيسة األولى للقوافل التجارية 

والمسافرين الخارجين من بغداد، حيث يأخذ المسافرون في هذا الخان قسطًا من 

  .ء لمتابعة سفرهم بعد ذلكالراحة فضًال عن التزود بالطعام والما

  - :كربالء –خانات طريق حلة . ٢

كربالء من الطرق المهمة واألساسية لزيارة العتبات  –إن طريق حلة        

  :المقدسة في كربالء وأول هذه الخانات هو

  - :خان حسن أغا -أ

كان موجود في بداية الطريق المباشر إلى كربالء، وهو يؤوي الزوار        

وكان يزود المسافرين ) عليهما السالم(لزيارة اإلمام الحسين وأخيه العباس  الذاهبين

يقوم بترميم الخان ورعايته ) حسن أغا(بالطعام والشراب، وكان صاحب الخان 

  .)٨٤(وتوفير وسائل العيش والسكن وتحمل المصاريف
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  -:)٨٥(خان عنزة -ب

لطريق الثانوي لطريق حلة هو الخان الموجود في منطقة الطهمازية، وهو ا       

كربالء، حيث كان البعض من أبناء العشائر يذهبون في هذا الطريق مخترقين  –

  .)٨٦(بعض البساتين للوصول إلى مدينة كربالء في مواسم الزيارة

  -:خان الهندية - ج

في أولها بناء مربع الشكل : "... خان الهندية فيقول) لجان(يصف الرحالة         

يشبه القلعة، إنه خان يأوي إليه المسافرين والزوار الذين يقصدون  أبيض اللون

  .)٨٧("أضرحة الصالحين

كربالء،  –إن المسافر أو الزائر إذا كان يسلك الطريق المباشر بين الحلة   

فتكون أول محطة له خان حسن أغا، بعد ذلك يستأنف سفره فينزل في خان 

ر في سفره حتى الوصول إلى مدينة الهندية وهي المحطة الثانية، بعدها يستم

  .كربالء

كربالء فسيكون محطته األولى  –أما إذا سلك الطريق الثانوي بين الحلة   

خان عنزة في الطهمازية، ثم بعد ذلك يستأنف سفره حتى الوصول إلى الهندية 

فينزل في خانها فتكون المحطة الثانية، وبعدها يستأنف سفره للوصول إلى مشهد 

  .الحسين وأخيه العباس في كربالءاإلمامين 

  -:نجف –خانات طريق حلة  - ٣

يعتبر هذا الطريق من الطرق المهمة والرئيسة لزوار العتبات المقدسة في   

مدينة الكفل والنجف، ولذا قام العديد من الموسرين بإنشاء عدد من الخانات في 
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م هذه الخانات على هذا الطريق لتسهل ألبناء جلدتهم في زيارة قبور أولياءهم، وأه

  :نجف هي –طريق حلة 

  -:)٨٨(خان دبي -أ

األثري وهو محطة  )٨٩()بورسيبا(يقع هذا الخان بين مدينة الحلة وموقع         

االستراحة األولى للمسافرين إلى مدينتي الكفل والنجف األشرف للراحة والتزود 

ة وهي مدينة الكفل، بالطعام والشراب من أجل استئناف الرحلة إلى المحطة التالي

من : "فيقول )٩٠(الطريق بين الحلة وذو الكفل) المنشئ البغدادي(ويصف الرحالة 

الحلة إلى ذو الكفل خمسة فراسخ وذو الكفل نبي من أنبياء بني إسرائيل، وفي كل 

سنة يزوره اليهود من أنحاء عديدة، وهناك قلعة صغيرة، ومعبد لليهود وسط البلدة 

لعرب اتخذوها مسكنًا، وبمسافة فرسخ واحد خان كبير جدًا يقال له وفيها بيوت من ا

  .)٩١()البرس(، وبين الحلة والخان تل كبير يقال له )خان السيد اوخان دبلة(

  -:خان الكفل -ب

هو الخان الموجود في مدينة الكفل بالجانب الشرقي لنهر الفرات والذي         

في معرض رحلته من مشهد ) نيبور(الة ، ويذكر لنا الرح)٩٢(كان يملكه اليهود

إلى الحلة إنه مر بمنطقة ذو الكفل في الخامس ) عليه السالم(اإلمام علي 

م ووصف لنا حالة التعامل بين  ١٧٦٥والعشرين من شهر كانون األول سنة 

إذا حصل خالف بين اليهود والمسلمين فإن : "... المسلمين واليهود حيث قال

عة صغيرة أو يقفلون على أنفسهم الخان الموجود في مدينة اليهود يختبأون في قل

  .)٩٣("الكفل
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وهذا يعني أن يهود الكفل يتخذون من الخان ملجًأ يأويهم من الخوف في   

حال حصول نزاع بينهم وبين المسلمين، فضًال عن ذلك يتخذونه مسكنًا في أوقات 

  .زيارتهم لمرقد نبيهم في مواسم الزيارة

  -:خان قريش - ج

يقع هذا الخان في مدينة الكفل في الجانب الغربي لنهر الفرات، وقد بناه         

أحد الموسرين من العرب ليكون محطة المسافرين والزائرين لمشهد اإلمام علي 

، وكان مكان الخان مفترق طرق أحدهما يذهب إلى مدينة الكوفة )عليه السالم(

  .)٩٤()الحماد(واآلخر إلى مدينة النجف عبر طريق الصحراء 

وبذلك يكون خان دبي محطة االستراحة األولى للمسافرين والزائرين لمشهد   

في النجف، وخان الكفل وخان قريش محطة االستراحة ) عليه السالم(اإلمام علي 

الثانية للمسافرين والزائرين، بعدها يستأنف السفر أما عن طريق مدينة الكوفة ثم 

للوصول ) الحماد(لفرات ومن ثم عبر  الصحراء النجف، أو عن طريق عبور نهر ا

  .إلى النجف

  -:خانات الطرق األخرى - ٤

توجد هنالك مجموعة من الخانات موزعة على الطرق الثانوية التي تصل   

  :مدينة الحلة بالحواضر األخرى المجاورة لها، ومن هذه الخانات
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  -:)٥٩(ديوانية –خان طريق حلة  -أ

نية طريق ثانوي ألنه يمكن االستعاضة عنه ديوا –يعتبر طريق حلة   

بالطريق النهري عبر شط الحلة، والمواصالت النهرية أسهل وأرخص وأكثر أمنًا 

من المواصالت البرية، ومن ثم يرتبط وجود الخانات بمدى نشاط هذا الطريق أو 

  )٩٧(والهاشمية )٩٦(ديوانية فيه عدد من القرى والمدن مثل الدبلة –ذلك، فطريق حلة 

  .)٩٨(والقاسم

له سياج طيني ) خان جبر الساني(يوجد خان في مدينة القاسم يسمى   

وباب خشبية كبيرة ذات مسامير حديدية، ويقسم الخان إلى قسمين قسم فيه غرف 

لمبيت الزوار، واآلخر حظائر للماشية، واستمر هذا الخان بتقديم خدماته لغاية 

  .)٩٩(أواخر عقد الستينات من القرن الماضي

  -: )٠١٠(خانات مدينة المسيب -ب

كان  إنشاء أول خان في مدينة المسيب في مطلع القرن السادس عشر   

الميالدي ومكانه على الضفة اليسرى من نهر الفرات، ثم أنشأ خان آخر على 

م على الضفة اليسرى إلى  ١٦٣٢الضفة المقابلة للنهر، ثم أعقبه خان ثالث سنة 

ل، وهكذا تزايدت الخانات لتكون محطات استراحة الجنوب من الخان األو 

للمسافرين ولمبيتهم، ويقوم ببنائها غالبًا والصرف عليها بعض المحسنين من 

األثرياء، وكانت تتصف هذه الخانات الواقعة على الطريق المؤدية إلى العتبات 

  .)١٠١(المقدسة بفخامة البناء
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لى العراق في مطلع القرن السابع في رحلته إ) ديلالفاليه(ويذكر لنا الرحالة   

م وبينما هو مغادر بغداد باتجاه  ١٦١٦تشرين الثاني سنة  ٢٢عشر، ففي يوم 

مدينة بابل بمحاذاة نهر الفرات أمضى ليلته في خان المسيب، وكانت مالحظاته 

كان بناؤه جيدًا وله جدران عالية أشبه بالقلعة وقد شيد في : "حول هذا الخان هي

ة لراحة المسافرين، فهو مكان أمين، وال يعطى المسافر في الخان إّال وسط البادي

غرفة خالية، وقد ال يعثر على غرفة فتبقى أمام المسافر أروقة الخان ال غير، 

المهم تحت سقف، وال يدفع المسافرون أجرًا لقاء النزول في الخان ألنه شيد من 

أما . ه اهللا من قبل بعض األفرادقبل الحكام لراحة المسافرين، أو حبًا للخير ولوج

خانات المدينة وهي كثيرة فإنها تستوفي أجرًا بسيطًا ويعطى بعضها للبواب شيء 

يسير عند تسليمه مفتاح الغرفة، وعلى المسافر النازل أن يجهز نفسه بالطعام 

  .)١٠٢("واألفرشة وغير ذلك إذ ال يوجد للمطاعم في تلك البالد، وال أعلم سببًا لذلك

ما تقدم يتضح أن خان المسيب كانت الحركة فيه تدب طيلة أيام السنة م  

وذلك لوقوع مدينة المسيب على طريق العتبات المقدسة في كربالء هذا من جانب، 

فضًال عن أنها تقع على مجر نهر الفرات والتي تحط فيها المراكب النهرية 

  .آخرالمحملة بالبضائع التجارية والمسافرين والزوار من جانب 

فتركت لنا انطباعها الخاص عن خان المسيب ) مدام ديوالفوا(أما السائحة   

وبعد ألي وصبر : "في معرض رحلتها من مدينة بابل األثرية إلى كربالء فتقول

فتحت الباب ودخلنا فإذا هو خان بين بين ال بالواسع وال الصغير تحيط به من 

وانيس نفطية وكذلك الدكاكين الجوانب عدة دكاكين، وكان يضاء هذا الخان بف
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الصغيرة القذرة، لقد أمضينا ليلتنا هنا مضطرين لهطول األمطار بغزارة في ذلك 

  .)١٠٣("الوهن األخير من  الليل

شيدت في مدينة المسيب مجموعة غير قليلة من الخانات، وكان أهمها   

كربالء أو خانان رئيسان لمبيت الزوار الذين يقصدون زيارة العتبات المقدسة في 

  :هما) عليهما السالم( )١٠٤(لزيارة مرقد أوالد مسلم

  -:خان الوقف - ١

ويعتقد أن تاريخه يمتد إلى ) الجانب الكبير(يقع في الجانب الشرقي للمدينة        

أكثر من ثالثة قرون خلت، وقد ظل صامدًا طيلة هذه القرون لقوة بنائه مع إجراء 

مرة عليه، ولكنه كان قريبًا من مياه نهر الفرات أعمال الصيانة والترميمات المست

فجرفت جزءًا منه، ثم هدمت بقاياه وأزيلت من الوجود عند منتصف العقد الثالث 

في القرن ) محمد حسين خان(من القرن الماضي، ويذكر أن الذي شيد الخان هو 

  .)١٠٥(الثامن عشر الميالدي

   -:خان آل كبة - ٢

ت التي بنيت أواسط القرن التاسع عشر الميالدي، هو ضمن سلسلة الخانا       

، ويقع في الجانب الغربي )١٠٦()محمد صالح كبة(وتنسب آخر عمارة له إلى 

، وقد )الصوب الصغير أو صوب البوحمدان(لمدينة المسيب أو كما يسميه الناس 

أزيل قسم منه في العقد الرابع من القرن الماضي عند بناء الجسر المعقوف، 

قسم من الخان ضمن مقتربات الجسر، والقسم اآلخر مازالت معالمه باقية  فأصبح

  .)١٠٧(حيث يشغل معمل ثلج المسيب قسمًا منه
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  - :خان الهنود - ٣

مطًال على نهر ) أم الصخول(هو خان صغير مازال قائمًا في محلة         

  .)١٠٨(الفرات، وهو أقل أهمية من الخانان اآلخران في سعته وبناؤه

نما تأتي المراكب النهرية التي كانت تمخر عباب مياه نهر الفرات وحي  

  :بصورة منتظمة يكون نزول الزوار في مدينة المسيب كاآلتي

الذاهبون إلى كربالء يكون نزولهم في الجانب الغربي ويكون خان آل كبة  -

 .في صوب البوحمدان محطتهم األولى

يكون نزولهم في الجانب ) معليهما السال(الذاهبون إلى زيارة أوالد مسلم  -

  .ويكون خان الوقف محطتهم األولى) الصوب الكبير(الشرقي 

  - :خانات مدينة الحلة: ثانياً 

بالنسبة للخانات الواقعة في مركز المدينة الكبيرة منها والصغيرة فقد تركزت 

، وان مقدار هذا التركز يعطي المرء فرصة تقدير )١٠٩(بالقرب من منطقة األسواق

، وقد تعددت اختصاصات هذه الخانات )١١٠(الذي تلعبه التجارة في المدينة الدور

ومأوى للتجار الغرباء والمسافرين ومخازن ، فكانت مكانا للتجارة الداخلية والخارجية

إن المواد المستعملة في بناء ) نيبور(ويذكر لنا الرحالة . )١١١(لبضائعهم وسلعهم

حتى إن : "... نة بابل األثرية حيث قالخانات الحلة هي من بقايا خرائب مدي

  .)١١٢("الخان الجميل الذي أقمت فيه في الحلة بني منذ سنوات قليلة من هذه البقايا
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، المنتشرة في )١١٣(ويوجد في الحلة خالل مدة الحكم العثماني العديد من الخانات

   :تيأماكن مختلفة من المدينة تختلف في تاريخ إنشائها والغرض منها وهي كاآل

  -:خان الخواجة -١

) ٦٠٠(موقعه في محلة المهدية، ويتكون من طابقين على مساحة تقدر         

م، ليكون مسكنًا للنزالء  ١٨٨٨وقد بناه رضا الخواجة، وانتهى منه سنة  ٢م

الوافدين إلى المدينة، وقد استفيد منه عند دخول القوات البريطانية إلى الحلة 

  .)١١٤(لتأسيس أول مستشفى فيه

  -:خان آل كبة -٢

موقعه في محلة الجباويين، وتطل واجهته على سوق الحلة الكبير في           

الجانب الغربي منه، شيد هذا الخان ليكون سكنًا للزوار المتنقلين عبر الحلة إلى 

، وقد بناه محمد صالح ٢م) ٨٠٠(العتبات المقدسة في النجف، وتبلغ مساحته 

  .)١١٥(كبة

  -:لباشاخان ا -٣

، وقد بناه والد ٢م) ١٠٠٠(موقعه في سوق الهرج، وتزيد مساحته على          

في بداية القرن التاسع عشر الميالدي، ليكون مسكنًا للنزالء ) جاعد أغا(المالك 

الوافدين إلى المدينة، واستغل مع بداية االحتالل البريطاني في تأسيس أول مدرسة 

  .)١١٦(ابتدائية على أرضه
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  - :خان التجار -٤

ويطلق عليه خان الرشدية، نسبة إلى السلطان العثماني محمود رشاد، ويقع        

في محلة جبران على مقربة من خان الباشا، وأبوابه مطلة على سوق الهرج، وكان 

  .)١١٧(هذا الخان مأوى ومركز للتجار الذين يفدون للمدينة

  -:خان الحشاشة -٥

وموقعه في محلة السنية، وكان يشغل كموقع للقوات العسكرية        

، وٕان أهل الحلة أعلنوا العصيان على الحكومة وحاصروا جيشها في )١١٨(العثمانية

، وهو من  أوقاف القرن الثامن )١٢٠( ٢م) ١٦٨٠(، وتبلغ مساحته )١١٩(هذا الخان

  .)١٢١(عشر

  -:خان الشهربلي -٦

السوق الكبير، شيد في العقد الثاني من القرن التاسع  وموقعه على مقربة من      

عشر الميالدي،ويذكر أن أغلب التجار الذين يقصدون الحلة من مختلف إنحاء 

  .البالد يتوجهون إلى هذا الخان للسكن فيه

  - :خان الطبقجلي -٧

وموقعه في محلة الجباويين وقد بناه أحد أفراد الطائفة اليهودية لسكن بعض       

قراء اليهود فيه، وقد آلت ملكيته فيما بعد إلى توفيق الطبقجلي الستثماره الف

  .ألغراض السكن
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  -:خان عبد الكريم شبيب البغدادي -٨

موقعه في محلة المهدية، ويستخدم نزًال للمسافرين الوافدين إلى المدينة       

حاب بعض ألغراض العلم والتجارة، وأصبح فيما بعد مخزنًا للحبوب ثم مقرًا ألص

  .الحرف الشعبية

  -:خان السيد ياقوت -٩

وموقعه جوار الجامع الكبير في سوق المدينة،وكان يستخدم نزال من قبل       

الوافدين إلى المدينة فضال عن أهالي المدينة، وقد نقض وتحول إلى أسواق 

  .)١٢٢(ومحالت عصرية فيما بعد

  - :خان آل جلبي - ١٠

الميدان وسط الحلة وقد استخدم سكنا للشخصيات موقعه بالقرب من مقهى       

  .)١٢٣(الرسمية التي تفد المدينة

  -:خان مير دلومي - ١١

وقد استخدم سكنا ألبناء األقلية اليهودية أثناء زيارتهم لقبور أوليائهم       

ومناسباتهم الدينية التي تقام في الحلة، ويشغل موقعه حاليًا دائرة الرعاية 

  .)١٢٤(لة على شارع الرياالجتماعية المط

  - :خان علي الحسون - ١٢



  خانات الحلة في العهد العثماني

 

، وقد استخدمته )الغربي(وموقعه على حافة شط  الحلة في الجانب الصغير       

قوات االحتالل البريطاني سجنًا رئيسيًا في المدينة، وقد نفذت بعض حاالت 

  .)١٢٥(اإلعدام في هذا الخان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الهوامش

  .٣٩٧،ص١٩٨٦، ٥ر المشرق،طالمنجد األبجدي،بيروت،دا) ١(

خليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم نوري،خانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحلة،الحلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) ٢(

  .٢٠٠٣/كانون الثاني/٢٧،)١٣٦(،بابل،العدد"صحيفة"األولى،الجنائن
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ثريـــا فـــاروقي وآخرون،التـــاريخ االقتصـــادي واالجتمـــاعي للدولـــة العثمانية،ترجمـــة )٣(

  .٤٢٠،ص١،٢٠٠٧قاسم عبده قاسم،بيروت،دار المدار اإلسالمي،ط

محمـــــــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــــــد الجليل،الخانـــــــــــــــــــــــــات العراقيـــــــــــــــــــــــــة وخصوصـــــــــــــــــــــــــيتها ) ٤(

  .٢٠٠٦/كانون الثاني/٣،)٧٣٧(،بغداد،العدد"صحيفة"التاريخية،الصباح

، ١خليـــل إبـــراهيم نوري،قطـــوف حليـــة،النجف االشـــرف،دار الضـــياء للطباعـــة،ط) ٥(

  . ٦٨،ص٢٠٠٧

  .خليل إبراهيم نوري،خانات الحلة،المصدر السابق) ٦(

  .المصدر نفسه) ٧(

  .٦٨ص.خليل إبراهيم نوري،قطوف حلية، المصدر السابق) ٨(

  .٦٩المصدر نفسه،ص) ٩(

ال تـــزال إطاللـــه معروفـــة ومحلـــه علـــى شـــاطئ نهـــر اليوســـفية بـــين :خـــان آزاد) ١٠(

المحمودية وبغداد،قريبا من معبر اليوسفية أو قنطرتها،إال انـه انـدثر وتكونـت بعـض 

احمـــد المنشـــئ البغدادي،رحلـــة  محمـــد بـــن:للمزيـــد ينظـــر.البيـــوت حـــديثا بـــالقرب منـــه

، ١المنشـــــــئ البغـــــــدادي إلـــــــى العراق،ترجمـــــــة عبـــــــاس العزاوي،لنـــــــدن،دار الـــــــوراق،ط

  .١٥٢،ص٢٠٠٨

  .٦٩ص.خليل إبراهيم نوري،قطوف حلية، المصدر السابق) ١١(
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حلة بني مزيد،من بناء صدقة بن منصـور بـن دبـيس بـن مزيـد االسـدي :الحلة) ١٢(

 يد الجبــار ناجي،اإلمــارة المزيديــة دراســة فــعبــ:للمزيــد ينظــر.م١١٠١/هــج٤٩٥ســنة 

  .١٩٧٠وضعها السياسي واالقتصادي واالجتماعي،البصرة،دار الطباعة الحديثة،

كانــت قريــة طيلــة العهــد العثمــاني،ثم أصــبحت ناحيــة تابعــة لقضــاء :المحاويــل) ١٣(

ــــــة فــــــي ســــــنة  ــــــد ينظــــــ.م١٨٩٢الحل ــــــد اهللا الســــــويدي :رللمزي ــــــرحمن بــــــن عب عبــــــد ال

ــــــــــة ــــــــــد الســــــــــالم  البغدادي،حديق ــــــــــق عمــــــــــاد عب ــــــــــي ســــــــــيرة الوزراء،تحقي ــــــــــزوراء ف ال

؛صـالح السـعيد،الحلة ١١٥،ص٢٠٠٣رؤوف،بغداد،مطبعة المجمع العلمي العراقـي،

ـــــافي للطباعـــــة والنشـــــر،ط ـــــة والمستكشـــــفين،بابل،المركز الثق ـــــي مـــــذكرات الرحال ، ١ف

  .٧١،ص٢٠٠٨

ا والـــي ناحيـــة تابعـــة لقضـــاء المســـيب،وهي مـــن بنـــاء اســـكندر باشـــ:اإلســـكندرية) ١٤(

محمــد بــن احمــد المنشــئ البغدادي،المصــدر :ينظــر. بغــداد،وكانت فــي األصــل خانــا

  .١٤٣السابق،ص

الســالم رؤوف،عهــد المماليــك واألســر  دعــالء موســى كــاظم نــورس وعمــاد عبــ) ١٥(

الحاكمـــــــــــــة،بحث ضـــــــــــــمن كتـــــــــــــاب العـــــــــــــراق فـــــــــــــي التاريخ،بغـــــــــــــداد،دار الحريـــــــــــــة 

  .٦٢٠،ص١٩٨٣للطباعة،

م،ترجمـــــــة ســـــــليم طــــــــه ١٨١٦العــــــــراق ســـــــنة  جمـــــــس بكنغهـــــــام،رحلتي إلـــــــى) ١٦(

؛كييــــوم لجان،رحلــــة لجــــان إلــــى ٢٣٨،ص١٩٦٨،بغداد،مطبعــــة اســــعد،١التكريتــــي،ج

م،ترجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس ١٨٦٦العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق

  .٦١،ص١٩٨٣،لسنة)٣(،العدد)١٢(،بغداد،المجلد"مجلة"حداد،المورد
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  . ٨٥٣المنجد األبجدي،المصدر السابق،ص.تعني فتحة:كوى) ١٧(

  .٢٣٨السابق، ص جمس بكنغهام، المصدر) ١٨(

ــــ) ١٩( العصــــر العثماني،ترجمــــة لطيــــف  ياندريــــه ريمون،المــــدن العربيــــة الكبــــرى ف

ــــع،،ط تفرج،القــــاهرة،دار الفكــــر للدراســــا ؛هاشــــم ٢٣٧،ص١٩٩١، ١والنشــــر والتوزي

ــــداخلي لمدينــــة الموصــــل القديمــــة دراســــة فــــي جغرافيــــة  خضــــير الجنابي،التركيــــب ال

  .١٨،ص١٩٨٢جامعة الموصل، المدن،الموصل،مديرية مطابع دار الكتب في

ــ. كونســتانس م) ٢٠( األيــام الخوالي،ترجمــة المجمــع الثقــافي فــي  يالكســندر،بغداد ف

  .١٤٦،ص٢٠٠١أبو ظبي،أبو ظبي،

المنجـــــد األبجدي،المصـــــدر . تعنـــــي قواعـــــد البنيـــــان المقـــــوى والمثبـــــت:وطيـــــدة) ٢١(

  .١١٥٧السابق،ص

،بغـــــداد،دار ١يــــل،جالســــير والـــــيس بــــدج،رحالت إلـــــى العراق،ترجمــــة فـــــؤاد جم)٢٢(

  .١٢٣،ص١٩٦٦الزمان،

  .٢٣٩المصدر نفسه؛ جمس بكنغهام، المصدر السابق، ص) ٢٣(

  .المصدر نفسه) ٢٤(

توفيـــــــــــــــــــــــق احمـــــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــــد الجواد،تـــــــــــــــــــــــاريخ العمـــــــــــــــــــــــارة والفنـــــــــــــــــــــــون ) ٢٥(

  .٥٣،ص١٩٧٠،)ط.د(اإلسالمية،بغداد،

  .١٨هاشم خضير الجنابي، المصدر السابق، ص) ٢٦(
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(27) Parsons ,A.: Travels In Asia And Africa Including A Journey 
From Scanderoon To Aleppo And Over The Desert To Baghdad 
And Bussora,(London,1808),p.140.  

  .٢٣٩جمس بكنغهام، المصدر السابق، ص) ٢٨(

  .المصدر نفسه) ٢٩(

داني، )٣٠( افع الحم ارق ن مالمــح سياســية وحضــارية فــي تــاريخ العــراق الحــديث ط

  .١٦٣،ص١٩٨٩، ١،بيروت،الدار العربية للموسوعات،طرمعاصوال

(31) Howel, T.: A journal Of Passage From India By Partly Un 
Frequented Through Armenia Anatolia And Asia 
Minor,(London,1785),p54;                                                                

                    

علي هادي عباس المهداوي،آراء الرحالة األجانب في مدينة الحلة خالل العهد 

  .  ٢٠،ص٢٠٠٩الضياء للطباعة والتصميم، العثماني،النجف االشرف، دار

علي هادي عباس المهداوي،الحلة كما وصفها السواح األجانب في العصر ) ٣٢(

  .٦٠،ص٢٠٠٥الحديث،الحلة،مكتبة الرياحين،

الحســــــــــــــين (مــــــــــــــن ألويــــــــــــــة العراق،واصــــــــــــــلها مشــــــــــــــاهد األئمــــــــــــــة:ءكــــــــــــــربال) ٣٣(

ــدة وأدى إلــى عمارتهــا)والعبــاس ــدة بجوارهما،واحيــا هــذه البل النهــر (وغيرهما،بنيــت البل

حفـره السـلطان سـليمان القـانوني اثـر فتحـه )ةبنهـر الحسـيني(المسمى أخيـرا )السليماني

ـــــد ينظـــــر.لبغـــــداد ـــــاري:للمزي خ العـــــراق ســـــتيفن همســـــلي لونكريك،أربعـــــة قـــــرون مـــــن ت
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؛ســـــعيد ٣٩،ص١٩٦٨، ٤الحديث،ترجمـــــة جعفـــــر خياط،بغداد،المكتبـــــة الحيدريـــــة،ط

  .٦٧،ص١٩٩٠رشيد زميزم،لمحات تاريخية عن كربالء، بغداد، مكتبة الشطري،

ساراسيرايت،رحلة البرتغالي تاكسيرا إلى العراق في القرن السـابع عشـر،ترجمة ) ٣٤(

  .٢٤٧،ص١٩٨٩،لسنة)٤(،العدد)١٨(،بغداد،المجلد" مجلة"فؤاد قزانجي، المورد

يقصـــد بهـــا بلـــدة المحاويـــل التـــي أصـــبحت فيمـــا بعـــد ناحيـــة فـــي عـــام :مهافيـــة) ٣٥(

  .م١٨٩٢

  .يقصد بها ناحية المحمودية:بيرونوس) ٣٦(

ــــة إلــــى شــــبه الجزيــــرة العربيــــة والــــى بــــالد أخــــرى مجــــاورة ) ٣٧( كارســــتن نيبور،رحل

  .٢٣٥،ص٢٠٠٧، ١لعربي،ط،بيروت،شركة االنتشار ا٢لها،ترجمة عبير المنذر،ج

  .٦٤لجان،المصدر السابق،ص) ٣٨(

  .محمد عبد الجليل،المصدر السابق) ٣٩(

جاســـم شـــعالن كـــريم الغزالي،الكفـــاءة الوظيفيـــة للمحـــالت الســـكنية فـــي مدينـــة ) ٤٠(

ـــــر منشـــــورة،جامعة بغـــــداد مركـــــز التخطـــــيط الحضـــــري -الحلة،رســـــالة ماجســـــتير غي

ـــة العثمانيـــة مـــن النشـــوء إلـــى ؛خليـــل اينالجيك،تـــار ٥٢،ص١٩٨٥واإلقليمـــي، يخ الدول

، ١االرناؤوط،بنغـــــــــــازي،دار المـــــــــــدار اإلســـــــــــالمي،ط. االنحدار،ترجمـــــــــــة محمـــــــــــد م

  .٢٢٩،ص٢٠٠٢

  .٥٦٧؛ ثريا فاروقي وآخرون، المصدر السابق،ص٢٢٠المصدر نفسه،ص)٤١(
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-١٧٥٠(عـــــــــــالء موســـــــــــى كـــــــــــاظم نـــــــــــورس،حكم المماليـــــــــــك فـــــــــــي العـــــــــــراق)٤٢(

؛عــــــــذراء شــــــــاكر هــــــــادي ١٣٨،ص١٩٧٥،بغــــــــداد،دار الحريــــــــة للطباعــــــــة،)م١٨٣١

ــــــــة دراســــــــة فــــــــي األحــــــــوال السياســــــــية واالقتصــــــــادية )م١٨٦٩-١٨٠٠(الهاللي،الحل

صــفي الــدين /كليــة التربيــة-واالجتماعية،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،جامعة بابــل

  .٩٣،ص٢٠٠٩الحلي،

  .محمد عبد الجليل،المصدر السابق) ٤٣(

-١٨٣١(ريــــة فــــي العــــراقهاشــــم ســــوادي هاشــــم السوداني،المواصــــالت التجا) ٤٤(

ــــــــــــــــر منشــــــــــــــــورة،جامعة الموصــــــــــــــــل)م١٩١٤ ــــــــــــــــة -،رســــــــــــــــالة ماجســــــــــــــــتير غي كلي

  .٤٥،ص١٩٩٧التربية،

  .٢٤٨ساراسيرايت، المصدر السابق،ص) ٤٥(

م،ترجمـة علـي ١٨٨١ ةالعـراق سـن-مدام ديوالفوا،رحلـة مـدام ديوالفـوا إلـى كلـدة) ٤٦(

  .١٥٢،ص١٩٥٨البصري، بغداد، منشورات دار البصري،

  .٤٥دي هاشم السوداني،المصدر السابق،صهاشم سوا) ٤٧(

كارستن نيبور،مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة إلى الحلة سنة )٤٨(

  ؛        ١٠٧،ص١٩٥٥م،ترجمة سعاد هادي العمري،بغداد،دار المعرفة،١٧٦٥

Taylor J.: Voyage Dan's India Au Travers Due Grand Desert Par 
AIP, 

Antioch Et  Bossara Trans,Vol.2,(Paris,1897), p.209 .                   
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  .٦١؛ لجان،المصدر السابق،ص٢٣٨جمس بكنغهام، المصدر السابق، ص) ٤٩(

  .٢٤٨ساراسيرايت، المصدر السابق،ص) ٥٠(

علـي بـن أبـي هو من أبنـاء الحسـن المثنـى بـن الحسـن المجتبـى بـن :أبو القاسم)٥١(

  ).أبو الجاسم(،ويطلق عليه حاليا)عليهم السالم(طالب

بتــرو ديلالفاليه،رحلــة ديلالفاليــه إلــى العــراق مطلــع القــرن الســابع عشــر،ترجمة ) ٥٢(

  .٥٥،ص٢٠٠١حداد،بغداد،شركة الديوان، سبطر 

(53) Parsons, Op. Cit.,p140. 

  .٢٤١جمس بكنغهام، المصدر السابق، ص) ٥٤(

  .٦٤صدر السابق،صلجان،الم) ٥٥(

  .٢٠٩السير واليس بدج،المصدر السابق،ص) ٥٦(

  .وهي لفظة تركية تعني الشرطة:الدرك)٥٧(

ــــة وصــــفية ودراســــات تاريخية،ترجمــــة صــــدقي )٥٨( الواموســــيل،الفرات األوســــط رحل

حمـــــــــــدي وعبـــــــــــد المطلـــــــــــب عبـــــــــــد الرحمن،بغـــــــــــداد،مطبوعات المجمـــــــــــع العلمـــــــــــي 

  .٧٣،ص١٩٩٠العراقي،

يعقــــوب ســــركيس،مباحث : للمزيــــد ينظــــر.كيلــــو متــــر) ٥.٧٥(الفرســــخ يســــاوي )٥٩(

ـــــة،ج ؛ ١١١،ص حاشـــــية١٩٥٥،بغداد،شـــــركة التجـــــارة والطباعـــــة المحـــــدودة،٢عراقي

ـــــــــــراجم آل  ـــــــــــي ت ـــــــــــواعظ،الروض األزهـــــــــــر ف ـــــــــــدين ال ـــــــــــور ال  الســـــــــــيدمصـــــــــــطفى ن
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ـــــــــــــاس ٢١٣،ص١٩٤٨جعفر،الموصـــــــــــــل،مطبعة االتحـــــــــــــاد، ـــــــــــــي هـــــــــــــادي عب ؛ عل

تــــاريخ  يدراســــة فــــ)م١٩١٤-١٨٦٩(المهداوي،الحلــــة فــــي العهــــد العثمــــاني المتــــأخر

العـــــراق السياســـــي واالقتصــــــادي واالجتماعي،رســـــالة ماجســـــتير منشــــــورة،بغداد،بيت 

  .١٤٥،ص٢٠٠٢، ١الحكمة،ط

منطقة موجودة مابين المحاويل والحصوة ،وقد انـدثر الخـان الموجـود :الناصرية)٦٠(

اني العهـــد العثمـــ(عبـــاس العزاوي،العـــراق بـــين احتاللـــين:ينظـــر. فيهــا منـــذ مـــدة طويلـــة

ـــــــــــــــــــــــــــاني ،بغداد،شـــــــــــــــــــــــــــركة التجـــــــــــــــــــــــــــارة للطباعـــــــــــــــــــــــــــة  ٥،ج)م١٧٥٠-١٦٣٩الث

  .١٦٤،ص١٩٥٣المحدودة،

أي األرض التي يكثر فيها الحصـى،وهي مـن حجـر رملـي ومنـه جـاء :الحصوة)٦١(

-تســــــــمية الحصـــــــــوة،وهي تقـــــــــع بــــــــالقرب مـــــــــن اإلســـــــــكندرية علــــــــى طريـــــــــق حلـــــــــة

  .المصدر نفسه:ينظر.بغداد

  .٢٠٩السير واليس بدج،المصدر السابق،ص) ٦٢(

  .٦٢بترو ديلالفاليه، المصدر السابق،ص) ٦٣(

  .٢٣٩-٢٣٨جمس بكنغهام، المصدر السابق، ص ص) ٦٤(

  .١٤٣محمد بن احمد المنشئ البغدادي،المصدر السابق،ص) ٦٥(

فــي )محمــد حســين خــان أميــر الدولــة(رئــيس وزراء إيــران فــي ذلــك الوقــت هــو) ٦٦(

  .١٢٢ج،المصدر السابق،صالسير واليس بد: ينظر).فتح علي شاه القاجاري(عهد
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جون أشر،مشاهدات جـون أشـر فـي العراق،ترجمـة جعفـر خياط،ضـمن كتـاب ) ٦٧(

  .١٦٨،ص٢٠٠٧، ١رحلة أوربيون في العراق،لندن،دار الوراق،ط

؛ خليـــــل إبـــــراهيم نوري،خانـــــات الحلة،الحلقـــــة ٦٤لجان،المصـــــدر الســـــابق،ص) ٦٨(

  .٢٠٠٣/شباط/١٧،)١٣٩(،بابل،العدد"صحيفة"الثانية،الجنائن

  .١٣٢-١٣١مدام ديوالفوا،المصدر السابق،ص ص) ٦٩(

  .١٢٢السير واليس بدج،المصدر السابق،ص) ٧٠(

ـــــــــــــــى بغداد،ترجمـــــــــــــــة كـــــــــــــــاظم ســـــــــــــــعد ) ٧١( ـــــــــــــــد بهادر،رحلـــــــــــــــة إل ـــــــــــــــواب حمي ن

  .١٤٣،ص١٩٨٩، لسنة)٤(العدد)١٨(،المجلد"مجلة"الدين،المورد

لغطـاء أي الخان معروف،وأورطه أو أورتمـه كلمـة تركيـة بمعنـى ا:خان أورطه) ٧٢(

الخــان المغطــى،ال تدخلــه الشــمس وال المطر،وبـــارد جدا،ويدخلــه الهــواء مــن جوانبـــه 

عبـد الحميـد عبادة،العقـد الالمـع :للمزيد ينظـر.األربعة من خالل النوافذ الموجودة فيه

بآثــار بغــداد والمســاجد والجوامع،تحقيــق عمــاد عبــد الســالم رؤوف،بغــداد،أنوار دجلــة 

  .٣١٤،ص٢٠٠٤، ١للطباعة،ط

  .٢٣٧جمس بكنغهام، المصدر السابق، ص) ٧٣(

المصـــدر :ينظـــر. هـــذا رأي الســـائحة وهـــي تـــردد مـــا يقولـــه لهـــا دليلهـــا اإليرانـــي) ٧٤(

  .نفسه

جمعـــه أواويـــن ومعنـــاه المكـــان المتســـع،يحيط بـــه ثـــالث حيطـــان،ويكون :إيـــوان) ٧٥(

ى بهـو مرتفع البناء غير مسدود الوجه،أي انه قاعة مسـقوفة بقبـوه مفتـوح مقـدمها علـ
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حميـــد محمـــد حســـن الـــدراجي،البيت العراقـــي فـــي :ينظـــر.بعقـــد مقـــوس نصـــف دائـــري

،رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير ٢العصـــــــــــر العثمـــــــــــاني عناصـــــــــــره المعماريـــــــــــة والزخرفيـــــــــــة،ج

  .٦١،ص٢٠٠٨، ١منشورة،بغداد،دار الشؤون الثقافية العامة،ط

  . ١٢٨مدام ديوالفوا،المصدر السابق،ص) ٧٦(

  .١٢١ق،صالسير واليس بدج،المصدر الساب) ٧٧(

م،وقبلهــا كــان واليــا علــى واليــة ١٦٧٨تــولى الحكــم فــي بغــداد ســنة : عمــر باشــا)٧٨(

ديـــار بكـــر،من أهـــم أعمالـــه نشـــر األمـــن وٕاعـــادة ترتيـــب األمـــور اإلدارية،ولـــه أعمـــال 

عبـــــــاس :م،ينظـــــــر١٦٨١خيريـــــــة فـــــــي البنـــــــاء واألعمـــــــار،عزل عـــــــن الحكـــــــم ســـــــنة 

  .١٢٠-١١٤العزاوي،المصدر السابق،ص ص

  .١١٧سه،صالمصدر نف)٧٩(

-١٨٠٨(هــــــــو القنصــــــــل البريطــــــــاني فــــــــي بغــــــــداد للمــــــــدة: كلوديــــــــوس ريــــــــج) ٨٠(

حيــث كــان يتــدخل فــي سياســة إدارة الواليــة ممــا أدى إلــى ظهــور خالفــات )م١٨٢١

كلوديـــــوس جـــــيمس :ينظـــــر).م١٨٣١-١٨١٧(شـــــديدة بينـــــه وبـــــين الـــــوالي داود باشـــــا

غداد،مطبعــة ،ترجمـة بهــاء الـدين نوري،ب١م،ج١٨٢٠ريج،رحلـة ريـج فــي العـراق عــام 

  .٢٠،ص١٩٥١السكك الحديدية،

  .١٤٧-١٤٦الكسندر،المصدر السابق،ص ص. كونستانس م) ٨١(

  .١٢٥مدام ديوالفوا،المصدر السابق،ص) ٨٢(

  .١٢٠السير واليس بدج،المصدر السابق،ص) ٨٣(
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-١٧٠٠(علــي طالــب عبيــد عاصــي الســلطاني،الحلة فــي القــرن الثــامن عشــر)٨٤(

 رحـــوال السياســـية واإلداريـــة والفكرية،رســـالة ماجســـتيدراســـة تاريخيـــة فـــي األ)م١٨٠٠

  .٢٢٨،ص٢٠٠٩والتاريخية، ةمنشورة،بابل،مركز بابل للدراسات الحضاري

م فــي ١٧٩٩/هــج١٢١٤هــو الموقــع الــذي نزلتــه قبيلــة عنــزة ســنة :خــان عنــزة) ٨٥(

عندما قدمت لالكتيال من الحلة،وربما تحـول هـذا الموقـع إلـى خـان فيمـا )الطهمازية(

ســب إلــى عنــزة ألنهــم اعتــادوا أن يكتــالوا منــه فــي مواســم االكتيــال،وليس فــي بعــد ون

جمـس بكنغهـام، المصـدر : للمزيـد ينظـر.الحلة خان بهـذا االسـم فـي الوقـت الحاضـر

  .٦١،ص٢السابق،ج

  .المصدر نفسه) ٨٦(

  .٧٤لجان،المصدر السابق،ص) ٨٧(

ــــة أحيانا،والخــــان كــــا:خــــان دبــــي) ٨٨( ن يمتلكــــه ويســــمى خــــان الســــيد أو خــــان دبل

اسم شائع بين اليهود وقد كانت في بغداد أسرة يهوديـة كبيـرة بهـذا )دبي(اليهود،واسم 

جمـــس بكنغهام،المصـــدر :ينظـــر.اليـــوم فـــي الحلـــة خـــان بهـــذا االســـم داالســـم،وال يوجـــ

  .٩٠؛المنشئ البغدادي،المصدر السابق،ص٦١،ص٢السابق،ج

الحلـة،بناؤه مرتفع،وهـو اليـوم  من اآلثار العراقية القديمة الموجـودة فـي:بورسيبا) ٨٩(

  .على شكل تل يشاهد من مسافة بعيدة

ـــة،فيها مشـــهد نبـــي اهللا ذي الكفـــل:ذي الكفـــل) ٩٠( ـــة تابعـــة لقضـــاء الحل ـــه (ناحي علي

للمزيــد ).حزقيــال(علــى مــا هــو مشــهور فــي العراق،واليهــود يقولــون انــه مشــهد )الســالم

-١٩٢١(ء الحلــــــةعلــــــي كامــــــل حمــــــزة الســــــرحان،األقلية اليهوديــــــة فــــــي لــــــوا:رينظــــــ
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دراســــة تاريخيـــــة فـــــي أحـــــوالهم االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والسياسية،رســـــالة )م١٩٥٢

ــــــــــل للدراســــــــــات الحضــــــــــاري ــــــــــل، مركــــــــــز باب  ةماجســــــــــتير منشــــــــــورة،بابل،جامعة باب

  .٦٣،ص٢٠٠٩والتاريخية،

  .١٤٤المنشئ البغدادي،المصدر السابق،ص) ٩١(

امن عشــر مجــاورا لمرقــد فــي القــرن الثــ)شــلومو مــراد آل قلبــاق(شــيده اليهــودي ) ٩٢(

عبـــد .،لغـــرض إقامـــة الـــزوار اليهـــود فيـــه عنـــد زيـــارتهم لمراقـــد أوليـــائهم)حزقيـــال(النبـــي

، ١الرضــــــــــــــا عوض،صــــــــــــــفحات بابليــــــــــــــة،النجف االشــــــــــــــرف،مطبعة الضــــــــــــــياء،ط

  .٢٩،ص٢٠٠٦

  .٨٩كارستن نيبور،مشاهدات،المصدر السابق،ص) ٩٣(

،النجــف ١،ج)م١٩٧٣-١٨٦٠(كامــل ســلمان الجبوري،تــاريخ الكوفــة الحــديث) ٩٤(

  .٢١٢،ص١٩٧٤االشرف،مطبعة الغري،

م ١٧٤٧/هـــج١١٦٠تعنـــي المضـــيف،وأطلقت هـــذه التســـمية فـــي ســـنة :ديوانيـــة) ٩٥(

التـي بـدأت تنـدثر شـيئا فشـيئا وأصـبح بـديال لهـا الديوانيـة،وكانت )الحسـكة(بديال عن 

 وداي العطيـــة،تاريخ الديوانيـــة:للمزيـــد ينظـــر.فـــي البدايـــة تطلـــق علـــى ديوانيـــة خزاعـــة

  .٢١،ص١٩٥٤قديما وحديثا،النجف االشرف،المطبعة الحيدرية،

  .ديوانية وتابعة لقضاء الحلة-وهي قرية موجودة على الطريق حلة:الدبلة)٩٦(

الحافـة الغربيـة  ىكيلو متر عل)٢٨(تقع الهاشمية جنوب مدينة الحلة :الهاشمية)٩٧(

،وكانـت )المطلـب بهاشم بن عبد مناف بن عبد(لشط الحلة،وسميت بالهاشمية تيمنا 
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عبـد الرضـا : للمزيـد ينظـر.العباسية زهاء خمس عشـرة سـنة ةالهاشمية عاصمة للدول

، ١عوض،الــــدرة البهيــــة فــــي تــــاريخ المدحتيــــة، النجــــف االشــــرف،مطبعة الضــــياء،ط

؛ عبــد الرضــا عوض،الشــوملي نشــأتها وتطورهــا دراســة فــي ١٢-١٠،ص ص٢٠٠٦

  .١١،ص٢٠٠٩، ١األوضاع العامة،بابل،دار الفرات،ط

تقــع مدينــة القاســم ضــمن الحــدود اإلداريــة لمحافظــة بابــل جنــوب مدينــة :القاســم)٩٨(

كيلــو متــر علــى الطريــق المــؤدي لمدينــة الديوانية،وســميت المدينــة بالقاســم )٣١(الحلــة

وهـي بدرجـة ناحيـة )عليهـا السـالم(نسبة إلى مرقد اإلمام القاسم بـن موسـى بـن جعفـر

عبـد الرضـا : ينظـر).الجربوعية(ها في السابق تابعة إلى قضاء الهاشمية ،وكان اسم

  .١٢عوض،الدرة البهية،المصدر السابق،ص

  .٧٤ص.خليل إبراهيم نوري،قطوف حلية، المصدر السابق) ٩٩(

المســـــــيب بـــــــن نجبـــــــة (ســـــــميت بالمســـــــيب لوجـــــــود قبـــــــر التـــــــابعي:المســـــــيب)١٠٠(

وكـــــان قبـــــره بـــــالقرب مـــــن الضـــــفة اليســـــرى لنهـــــر )هـــــج٦٥(المتـــــوفى ســـــنة)الفـــــزاري

ت،والمسيب أصبحت مدينـة مـع إنشـاء أول خـان فيهـا فـي مطلـع القـرن السـادس الفرا

عشر الميالدي،فقد تطلب وجود هذا الخان بعض الخـدمات لنزالئـه وتـوفير قـدر مـن 

الراحــة لهم،فتجمعــت حولــه بعــض البيــوت مــا لبثــت أن تكــاثرت أعــدادها مــع مــرور 

سـافرين والـزوار بـين الوقت،وأصبحت المسـيب نقطـة عبـور لنهـر الفـرات مـن قبـل الم

جــــــــــواد عبــــــــــد الكــــــــــاظم محســــــــــن،من تــــــــــراث المســــــــــيب :ينظــــــــــر.بغــــــــــداد وكــــــــــربالء

  . ٥،ص٢٠٠٢، ١الشعبي،بغداد،مكتب احمد الدباغ،ط
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قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم (جعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخليلي،العتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المقدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة) ١٠١(

  .٣٠٥،ص١٩٦٦،)ت.د(،بغداد،١،ج)كربالء

  .٥٤-٥٢بترو ديلالفاليه، المصدر السابق،ص ص) ١٠٢(

  .١٥٠ا،المصدر السابق،صمدام ديوالفو ) ١٠٣(

علــيهم (أوالد مســلم بــن عقيــل بــن أبــي طالــب)محمــد وٕابــراهيم(همــا:أوالد مســلم)١٠٤(

جاؤوا مـع أبـيهم إلـى الكوفـة عنـدما أوفـد إلـى أهـل الكوفـة ألخـذ البيعـة لإلمـام )السالم

كيلــو متــر )٨(وقــد استشــهدا بعــد أبيهمــا،ويقع المرقــد علــى بعــد) عليــه الســالم(الحســين

عبــــــــد الرضــــــــا عوض،صــــــــفحات بابلية،المصــــــــدر : ينظــــــــر.مســــــــيبعــــــــن مدينــــــــة ال

  .٣١السابق،ص

  .١٢جواد عبد الكاظم محسن،المصدر السابق،ص) ١٠٥(

ـــه) ١٠٦( ـــد ســـنة :محمـــد صـــالح كب بيـــت آل كبـــه مـــن البيـــوت القديمـــة فـــي بغداد،ول

م،ونشأ محبا للخير والعلـم واألدب،بـرع فـي كثيـر مـن الفنـون غيـر ان مزاولتـه ١٧٨٦

ه لألعمال الواسعة لمساعدة العلم والعلماء،وٕانفاقه عشـرات األلـوف مـن للتجارة وٕادارت

م ودفـن فـي النجـف االشـرف فـي ١٨٧٠الدنانير في سبيل ذلك،توفي في بغداد سـنة 

ـــي،ج:ينظـــر.مقبرتـــه الخاصـــة ،تحقيـــق علـــي ١حيـــدر الحلي،ديـــوان الســـيد حيـــدر الحل

  .١٥٠،ص حاشية٢٠٠٨، ١الخاقاني،بيروت،مؤسسة األعلى للمطبوعات،ط

  .١٢جواد عبد الكاظم محسن،المصدر السابق،ص) ١٠٧(

  .المصدر نفسه) ١٠٨(
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،بحــث ضــمن كتــاب حضــارة )الخانــات(طــارق جــواد الجنابي،العمــارة العراقيــة) ١٠٩(

  .٣٥٠،ص١٩٨٥،بغداد،دار الحرية للطباعة،١٠العراق،ج

(110) Andre Raymond: The Great Arab Ci es In The 16th ‐18th 
Centuries, New York,(University Press,1984),p.44. 

  .١٦٣طارق نافع الحمداني،المصدر السابق،ص) ١١١(

  .١٠٢كارستن نيبور،مشاهدات،المصدر السابق،ص) ١١٢(

ــــــة ومــــــا )١١٣( ــــــام اإلمــــــارة المزيدي ــــــة الســــــيفية أي ــــــد الرضــــــا عوض،شــــــعراء الحل عب

  .٢٩٦،ص٢٠٠٥بعدها،الحلة،مكتبة الصادق،

حليـــــــــة مـــــــــن الـــــــــزمن الصـــــــــعب،الحلة،مكتبة  عبـــــــــد الرضـــــــــا عـــــــــوض،أوراق)١١٤(

  .١٦٩،ص٢٠٠٥، ١الصادق،ط

اإليرانية،بيروت،مطبعــــــة -محســــــن عبــــــد الكــــــريم األمين،الــــــرحالت العراقيــــــة) ١١٥(

  .٣٩،ص١٩٥٤اإلنصاف،

  . وقفية نازنده خاتون بنت مصطفى أغا) ١(ينظر الملحق رقم) ١١٦(

مــاني دراســة فــي عــامر راجــح نصــر،مورفولوجيا مدينــة الحلــة فــي العهــد العث)١١٧(

كليــة التربيــة للبنــات ، -،جامعــة الكوفــة"مجلــة"الجغرافيــة التاريخيــة،البحوث الجغرافيــة

  .٢٥٠،ص٢٠٠٨،لسنة)٩(العدد

ــــــــة،ج) ١١٨( ــــــــاريخ الحل ،النجــــــــف االشــــــــرف،المطبعة ١يوســــــــف كركــــــــوش الحلي،ت

  .١٣٧،ص١٩٦٥، ١الحيدرية،ط



  خانات الحلة في العهد العثماني

 

لجعفريـة،النجف محمد حسين كاشف الغطاء،العبقات العنبرية في الطبقـات ا) ١١٩(

  .٦٥،ص٢٠٠٧االشرف،مكتبة كاشف الغطاء،

خليل إبراهيم نوري،خطط الحلة في القرن الثامن عشر،النجف االشرف،دار ) ١٢٠(

  .٦٦،ص٢٠٠٨، ١الضياء للطباعة،ط

خـان (وقفية اسما خاتون، نجد فيه ان الخان المسمى ) ٢(ينظر الملحق رقم) ١٢١(

  .)خان محمد نوري باشا(هو نفسه) الحشاشة

  .٩٣عذراء شاكر هادي الهاللي، المصدر السابق،ص) ١٢٢(

  .٢٥٠عامر راجح نصر، المصدر السابق،ص) ١٢٣(

ـــة فـــي العـــراق ) ١٢٤( ـــة الملكي سندرســـن باشـــا،مذكرات سندرســـن باشـــا طبيـــب العائل

ـــــــــة اليقظـــــــــة ١٩٤٦-١٩١٨ ،ترجمـــــــــة ســـــــــليم طـــــــــه التكريتي،بغداد،منشـــــــــورات مكتب

  .٤٦،ص)ت.د(العربية،

 

  

  

  

 

  الخاتمة
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امتــــــازت مدينــــــة الحلــــــة بوقوعهــــــا علــــــى مفتــــــرق طــــــرق المواصــــــالت البريــــــة        

ـــذلك كانـــت خانـــات  ـــة،وبين مجموعـــة مـــن المـــدن والحواضـــر المجـــاورة لها،ول والنهري

الحلــة فــي العهــد العثمــاني وخصوصــًا خانــات نــزول المســافرين لهــا أهميــة فــي عــدة 

  -:جوانب أهمها

لمقدسة من البلدان المجاورة كان يقصدها زوار العتبات ا :الجانب الديني .١

وخصوصًا إيران وأفغانستان وباكستان والهند فضًال  من مختلف مدن 

العراق األخرى من الجنوب والشمال، وذلك باعتبار الحلة منطقة مرور 

 .القوافل الزائرين إلى مدينتي كربالء والنجف

كان يقصد خانات الحلة التجار من مختلف مدن  :الجانب االقتصادي .٢

راق لعرض سلعهم وبضائعهم وشراء ما يحتاجونه من السلع الع

والخضروات وذلك ألن الحلة منطقة زراعية ويزرع فيها أنواع شتى من 

  .الحبوب والخضراوات

استخدمت بعض خانات الحلة كمقرات للقوات  :الجانب العسكري .٣

العسكرية العثمانية، أو استعمل البعض اآلخر كسجن أو محطة لسعاة 

 .مكان الستضافة الوفود العسكرية البريد أو

كان يقصد خانات الحلة الخارجية منها والداخلية  :الجانب االجتماعي .٤

السياح األجانب والعرب على السواء من أجل التعرف على آثار وحضارة 

وادي الرافدين، وبما  أن الحلة فيها الكثير من المناطق األثرية في شمال 

ط أنظار أغلب الرحالة والمستكشفين المدينة وجنوبها، لذلك كانت مح



  خانات الحلة في العهد العثماني

 

األجانب، فضًال عن ذلك أصبحت الخانات مأوى للكثير من طلبة العلم 

 .وللعوائل التي ليس لها مكانًا وغير قادرة على البناء أو شراء الدور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر

  - :الوثائق غير المنشورة:أوال

  .)يل إبراهيم نوريمقتنيات خل(وقفية اسما خاتون ،رئاسة ديوان األوقاف-١

مقتنيــات خليــل (وقفيــة نازنــده خــاتون بنــت مصــطفى أغــا ،____________ -٢

  .)إبراهيم نوري

  -:الرسائل واالطاريح الجامعية:ثانيا

  -:المنشورة-أ
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ــــدراجي،البيت العراقــــي فــــي العصــــر العثمــــاني عناصــــره  -١ ــــد محمــــد حســــن ال حمي

د،دار الشــــــؤون الثقافيــــــة ،رســــــالة ماجســــــتير منشــــــورة،بغدا٢المعماريــــــة والزخرفيــــــة،ج

  .٢٠٠٨، ١العامة،ط

وضـــعها السياســـي واالقتصـــادي  يعبـــد الجبـــار ناجي،اإلمـــارة المزيديـــة دراســـة فـــ -٢

  .١٩٧٠واالجتماعي،البصرة،دار الطباعة الحديثة،

-١٧٠٠(علـــي طالـــب عبيـــد عاصـــي الســـلطاني،الحلة فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر -٣

 راإلداريـــة والفكرية،رســـالة ماجســـتيدراســـة تاريخيـــة فـــي األحـــوال السياســـية و )م١٨٠٠

  .٢٠٠٩والتاريخية، ةمنشورة،بابل،مركز بابل للدراسات الحضاري

-١٩٢١(علــــــــي كامــــــــل حمــــــــزة الســــــــرحان،األقلية اليهوديــــــــة فــــــــي لــــــــواء الحلــــــــة-٤

دراســــة تاريخيـــــة فـــــي أحـــــوالهم االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والسياسية،رســـــالة )م١٩٥٢

ــــــــــل، مركــــــــــز  ــــــــــل للدراســــــــــات الحضــــــــــاريماجســــــــــتير منشــــــــــورة،بابل،جامعة باب  ةباب

  .٢٠٠٩والتاريخية،

-١٨٦٩(علــــي هــــادي عبــــاس المهداوي،الحلــــة فــــي العهــــد العثمــــاني المتــــأخر -٥

تاريخ العراق السياسي واالقتصادي واالجتماعي،رسالة ماجسـتير  يدراسة ف)م١٩١٤

  .٢٠٠٢، ١منشورة،بغداد،بيت الحكمة،ط

  -:غير المنشورة-ب

فــــاءة الوظيفيــــة للمحــــالت الســــكنية فــــي مدينــــة جاســــم شــــعالن كــــريم الغزالي،الك -١

ـــــر منشـــــورة،جامعة بغـــــداد مركـــــز التخطـــــيط الحضـــــري -الحلة،رســـــالة ماجســـــتير غي

  .١٩٨٥واإلقليمي،
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دراســــــة فــــــي األحــــــوال )م١٨٦٩-١٨٠٠(عــــــذراء شــــــاكر هــــــادي الهاللي،الحلــــــة -٢

كليـة -السياسية واالقتصـادية واالجتماعية،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،جامعة بابـل

  .٢٠٠٩صفي الدين الحلي،/ربيةالت

-١٨٣١(هاشـــــم ســـــوادي هاشـــــم السوداني،المواصـــــالت التجاريـــــة فـــــي العـــــراق -٣

  .١٩٩٧كلية التربية،-،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الموصل)م١٩١٤

  -:الكتب:ثالثا

  -:العربية-ا

  .١٩٧٠،)ط.د(توفيق احمد عبد الجواد،تاريخ العمارة والفنون اإلسالمية،بغداد، -١

  .١٩٦٦،)ت.د(،بغداد،١،ج)قسم كربالء(جعفر الخليلي،العتبات المقدسة -٢

جـــــواد عبـــــد الكـــــاظم محســـــن،من تـــــراث المســـــيب الشـــــعبي،بغداد،مكتب احمـــــد  -٣

  . ٢٠٠٢، ١الدباغ،ط

،تحقيـــــــــــــــق علـــــــــــــــي ١حيـــــــــــــــدر الحلي،ديـــــــــــــــوان الســـــــــــــــيد حيـــــــــــــــدر الحلـــــــــــــــي،ج -٤

  .٢٠٠٨، ١الخاقاني،بيروت،مؤسسة األعلى للمطبوعات،ط

نــوري،خطط الحلــة فــي القــرن الثــامن عشــر،النجف االشــرف،دار  خليــل إبــراهيم -٥

  .٢٠٠٨، ١الضياء للطباعة،ط

، ١،قطــــوف حليــــة،النجف االشــــرف،دار الضــــياء للطباعــــة،ط___________ -٦

٢٠٠٧ .  
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  .١٩٩٠سعيد رشيد زميزم،لمحات تاريخية عن كربالء، بغداد، مكتبة الشطري، -٧

ـــة و  -٨ ـــافي صـــالح الســـعيد،الحلة فـــي مـــذكرات الرحال المستكشـــفين،بابل،المركز الثق

  .٢٠٠٨، ١للطباعة والنشر،ط

،بحــــث ضــــمن كتــــاب حضــــارة )الخانــــات(طــــارق جــــواد الجنابي،العمــــارة العراقيــــة -٩

  .١٩٨٥،بغداد،دار الحرية للطباعة،١٠العراق،ج

داني، -١٠ افع الحم ارق ن مالمــح سياســية وحضــارية فــي تــاريخ العــراق الحــديث ط

  .١٩٨٩، ١بية للموسوعات،ط،بيروت،الدار العر روالمعاص

ـــــــين -١١ ـــــــين احتالل ـــــــاس العزاوي،العـــــــراق ب ـــــــاني(عب -١٦٣٩العهـــــــد العثمـــــــاني الث

  .١٩٥٣،بغداد،شركة التجارة للطباعة المحدودة، ٥،ج)م١٧٥٠

عبــد الحميــد عبادة،العقــد الالمــع بآثــار بغــداد والمســاجد والجوامع،تحقيــق عمــاد  -١٢

  .٢٠٠٤، ١طعبد السالم رؤوف،بغداد،أنوار دجلة للطباعة،

عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عبـــــد اهللا الســـــويدي البغدادي،حديقـــــة الـــــزوراء فـــــي ســـــيرة  -١٣

الوزراء،تحقيـــــــــق عمـــــــــاد عبـــــــــد الســـــــــالم رؤوف،بغداد،مطبعـــــــــة المجمـــــــــع العلمـــــــــي 

  .٢٠٠٣العراقي،

، ١عبد الرضا عوض،أوراق حلية من الزمن الصـعب،الحلة،مكتبة الصـادق،ط -١٤

  .١٦٩،ص٢٠٠٥

ية في تـاريخ المدحتيـة، النجـف االشـرف،مطبعة الدرة البه ،____________-١٥

  .٢٠٠٦، ١الضياء،ط
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،شــــــــعراء الحلــــــــة الســــــــيفية أيــــــــام اإلمــــــــارة المزيديــــــــة ومــــــــا ___________ -١٦

  .٢٠٠٥بعدها،الحلة،مكتبة الصادق،

،الشـــــــــوملي نشـــــــــأتها وتطورهـــــــــا دراســـــــــة فـــــــــي األوضـــــــــاع ___________ -١٧

  .٢٠٠٩، ١العامة،بابل،دار الفرات،ط

ــــــة،النجف االشــــــرف،مطبعة الضــــــياء،ط،___________ -١٨ ، ١صــــــفحات بابلي

٢٠٠٦.  

-١٧٥٠(عـــــــــــالء موســـــــــــى كـــــــــــاظم نـــــــــــورس،حكم المماليـــــــــــك فـــــــــــي العـــــــــــراق -١٩

  .١٩٧٥،بغداد،دار الحرية للطباعة،)م١٨٣١

الســالم رؤوف،عهــد المماليــك واألســر  دعــالء موســى كــاظم نــورس وعمــاد عبــ -٢٠

  .١٩٨٣حرية للطباعة،الحاكمة،بحث ضمن كتاب العراق في التاريخ،بغداد،دار ال

علي هادي عباس المهداوي،آراء الرحالة األجانب في مدينة الحلة خالل  -٢١

  .٢٠٠٩الضياء للطباعة والتصميم، العهد العثماني،النجف االشرف، دار

السالنامات العثمانية،الحلة،مكتبة  ي،الحلة ف_________________-٢٢

  .٢٠٠٥الرياحين،

ما وصفها السواح األجانب في العصر ،الحلة ك________________ -٢٣

  .٢٠٠٥الحديث،الحلة،مكتبة الرياحين،

،النجـــف ١،ج)م١٩٧٣-١٨٦٠(كامـــل ســـلمان الجبوري،تـــاريخ الكوفـــة الحـــديث -٢٤

  .١٩٧٤االشرف،مطبعة الغري،
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اإليرانية،بيروت،مطبعـــــــة -محســـــــن عبـــــــد الكـــــــريم األمين،الـــــــرحالت العراقيـــــــة -٢٥

  .١٩٥٤اإلنصاف،

لغطاء،العبقــات العنبريــة فــي الطبقــات الجعفريــة،النجف محمــد حســين كاشــف ا -٢٦

  .٢٠٠٧االشرف،مكتبة كاشف الغطاء،

ــــــــواعظ،الروض األزهــــــــر فــــــــي تــــــــراجم آل  -٢٧ ــــــــدين ال  الســــــــيدمصــــــــطفى نــــــــور ال

  .١٩٤٨جعفر،الموصل،مطبعة االتحاد،

هاشــم خضــير الجنابي،التركيــب الــداخلي لمدينــة الموصــل القديمــة دراســة فــي  -٢٨

  .١٩٨٢وصل،مديرية مطابع دار الكتب في جامعة الموصل،جغرافية المدن،الم

وداي العطيـــــــــة،تاريخ الديوانيــــــــــة قـــــــــديما وحــــــــــديثا،النجف االشــــــــــرف،المطبعة  -٢٩

  .١٩٥٤الحيدرية،

ـــــــــة،ج -٣٠ ـــــــــوب ســـــــــركيس،مباحث عراقي ،بغداد،شـــــــــركة التجـــــــــارة والطباعـــــــــة ٢يعق

  .١٩٥٥المحدودة،

مطبعة ،النجــــــــــف االشــــــــــرف،ال١يوســــــــــف كركــــــــــوش الحلي،تــــــــــاريخ الحلــــــــــة،ج -٣١

  .١٩٦٥، ١الحيدرية،ط

  -:المترجمة-ب

ـــــ -١ ـــــرى ف ـــــة الكب ـــــه ريمون،المـــــدن العربي ـــــف  ياندري العصـــــر العثماني،ترجمـــــة لطي

  .١٩٩١، ١والنشر والتوزيع،،ط تفرج،القاهرة،دار الفكر للدراسا
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ثريــا فــاروقي وآخرون،التــاريخ االقتصـــادي واالجتمــاعي للدولــة العثمانية،ترجمـــة  -٢

  .٢٠٠٧، ١ط،دار المدار اإلسالمي،قاسم عبده قاسم،بيروت

. خليل اينالجيك،تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى االنحدار،ترجمـة محمـد م -٣

  .٢٠٠٢، ١االرناؤوط،بنغازي،دار المدار اإلسالمي،ط

ســتيفن همســلي لونكريك،أربعــة قــرون مــن تــاريخ العــراق الحديث،ترجمــة جعفــر  -٤

  .١٩٦٨، ٤خياط،بغداد،المكتبة الحيدرية،ط

سندرســـــن باشـــــا،مذكرات سندرســـــن باشـــــا طبيـــــب العائلـــــة الملكيـــــة فـــــي العـــــراق   -٥

ـــــــــة اليقظـــــــــة ١٩٤٦-١٩١٨ ،ترجمـــــــــة ســـــــــليم طـــــــــه التكريتي،بغداد،منشـــــــــورات مكتب

  ).ت.د(العربية،

األيام الخوالي،ترجمـة المجمـع الثقـافي فـي أبـو  يالكسندر،بغداد ف. كونستانس م -٦

  .٢٠٠١ظبي،أبو ظبي،

  -:األجانب كتب الرحالة:رابعا

الواموســـــيل،الفرات األوســـــط رحلـــــة وصـــــفية ودراســـــات تاريخية،ترجمـــــة صـــــدقي  -١

  .١٩٩٠حمدي وعبد المطلب عبد الرحمن،بغداد،مطبوعات المجمع العلمي العراقي،

بتـــرو ديلالفاليه،رحلـــة ديلالفاليـــه إلـــى العـــراق مطلـــع القـــرن الســـابع عشـــر،ترجمة  -٢

  .٢٠٠١حداد،بغداد،شركة الديوان، سبطر 

م،ترجمـــــــــة ســـــــــليم طـــــــــه ١٨١٦جمـــــــــس بكنغهـــــــــام،رحلتي إلـــــــــى العـــــــــراق ســـــــــنة  -٣

  .١٩٦٨،بغداد،مطبعة اسعد،١التكريتي،ج
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جــون أشر،مشــاهدات جــون أشــر فــي العراق،ترجمــة جعفــر خياط،ضــمن كتــاب  -٤

  .٢٠٠٧، ١رحلة أوربيون في العراق،لندن،دار الوراق،ط

ن الســابع عشــر،ترجمة ساراســيرايت،رحلة البرتغــالي تاكســيرا إلــى العــراق فــي القــر  -٥

  .١٩٨٩،لسنة)٤(،العدد)١٨(،بغداد،المجلد" مجلة"فؤاد قزانجي، المورد

ـــــيس بـــــدج،رحالت إلـــــى العراق،ترجمـــــة فـــــؤاد جميـــــل،ج -٦ ،بغـــــداد،دار ١الســـــير وال

  .١٩٦٦الزمان،

كارســـــتن نيبور،رحلـــــة إلـــــى شـــــبه الجزيـــــرة العربيـــــة والـــــى بـــــالد أخـــــرى مجـــــاورة  -٧

  .٢٠٠٧، ١ت،شركة االنتشار العربي،ط،بيرو ٢لها،ترجمة عبير المنذر،ج

م ١٧٦٥،مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة إلى الحلة سنة_________ - ٨

  .١٩٥٥،ترجمة سعاد هادي العمري،بغداد،دار المعرفة،

،ترجمـــة بهـــاء ١م،ج١٨٢٠كلوديـــوس جـــيمس ريج،رحلـــة ريـــج فـــي العـــراق عـــام  -٩

  .١٩٥١الدين نوري،بغداد،مطبعة السكك الحديدية،

م،ترجمـــــــــــــة بطـــــــــــــرس ١٨٦٦كييـــــــــــــوم لجان،رحلـــــــــــــة لجـــــــــــــان إلـــــــــــــى العـــــــــــــراق -١٠

  .١٩٨٣،لسنة)٣(،العدد)١٢(،بغداد،المجلد"مجلة"حداد،المورد

محمــد بــن احمــد المنشــئ البغدادي،رحلــة المنشــئ البغــدادي إلــى العراق،ترجمــة  -١١

  .٢٠٠٨، ١عباس العزاوي،لندن،دار الوراق،ط

م،ترجمــة علــي ١٨٨١ ةالعــراق ســن-دةمــدام ديوالفوا،رحلــة مــدام ديوالفــوا إلــى كلــ -١٢

  .١٩٥٨البصري، بغداد، منشورات دار البصري،



  خانات الحلة في العهد العثماني

 

نــــــــــــــــواب حميــــــــــــــــد بهادر،رحلــــــــــــــــة إلــــــــــــــــى بغداد،ترجمــــــــــــــــة كــــــــــــــــاظم ســــــــــــــــعد  -١٣

  .١٩٨٩، لسنة)٤(العدد)١٨(،المجلد"مجلة"الدين،المورد

  -:القواميس:خامسا

  .١٩٨٦، ٥المنجد األبجدي،بيروت،دار المشرق،ط -١

  -:بيةالكتب والبحوث األجن:سادسا

1‐ Andre Raymond: The Great Arab Ci es In The 16th ‐18th 
Centuries, New York,(University Press,1984). 

2‐ Howel, T.: A journal Of Passage From India By Partly Un 
Frequented Through Armenia Anatolia And Asia Minor 
,(London,1785).  

3‐ Parsons ,A.: Travels In Asia And Africa Including A Journey 
From Scanderoon To Aleppo And Over The Desert To Baghdad 
And Bussora,(London,1808).  

        4‐Taylor J.: Voyage Dan's India Au Travers Due Grand 
Desert Par AIP, An och Et  Bossara Trans,Vol.2,(Paris,1897) . 

  -:البحوث المنشورة في الدوريات:سابعا

عــــامر راجــــح نصــــر،مورفولوجيا مدينــــة الحلــــة فــــي العهــــد العثمــــاني دراســــة فــــي  -١

كليــة التربيــة للبنــات ، -،جامعــة الكوفــة"مجلــة"الجغرافيــة التاريخيــة،البحوث الجغرافيــة

  .٢٠٠٨،لسنة)٩(العدد

  -:الدراسات والمقاالت المنشورة في الصحف المحلية:ثامنا



  خانات الحلة في العهد العثماني

 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم نوري،خانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحلة،الحلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إ -١

  .٢٠٠٣/كانون الثاني/٢٧،)١٣٦(،بابل،العدد"صحيفة"األولى،الجنائن

،خانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحلة،الحلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ______________________ -٢

  .٢٠٠٣/شباط/١٧،)١٣٩(،بابل،العدد"صحيفة"الثانية،الجنائن

محمــــــــــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــــــــد الجليل،الخانــــــــــــــــــــــــــات العراقيــــــــــــــــــــــــــة وخصوصــــــــــــــــــــــــــيتها  -٣

  .٢٠٠٦/كانون الثاني/٣،)٧٣٧(،بغداد،العدد"ةصحيف"التاريخية،الصباح
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