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روة و كور  اوةوا  مموازة 

    وةَ))  ((كر ىاط َ و وارى م  

 د.  وةن

    مَ ىزام  

  زامؤظن  زن و

 َ وو  

 

       َ  

         وةَ مطَ//وةو مر  وكر))رةى  وةا)) وةك وموازة اوة

طم و .م  درَاَ وو روك روورووى  َ َوو دراوى ورة،

و رةو  داطدن وةو طَل وةا  داطرام رى روك َاممَ وو و مى

َام مى ن مَى زةن  روك موة .   دوة رداطر َوة 

و طر ورى طا و دطاى رةى داوة.و ممى داطرامَ  ش 

 ََ اردم رى رةت .وة رىر اوةوةو م  وكر))موممَذ 

وازةما)) و رواموة دَ   ،َ وةك َ َوةى زام و ر وردى ر 

   َم  َاوو مو مؤذمر َرو م  ، امرد مزام  اوةم

 ماون.زم رة ردى و  

      وةَ دى و م ومد و مزام وةامَ وةَ :

  كرة ا، وةكموازة اوةوةو مر  كر اط َ ووم  مر

 و اوام وةَ  كر رى ووىَ اَدر  َ م وةى ِاىَو .م

ر مَا موَ مَ َاوةو  دةى م  و زدة زا واوى موى (روك) 

ر اوة كاوة رد  .اوةَ ىوى دم ة دوامر ،  رة و  وو

  رةت .واو م اوىرد َر امم ردى و رةم وان مَم  شَ

 دمووم ،اوة ووَ ىموةى زامَ دى   وةَ  دى

  روةن.

     َ وةو طروة ردى و وةىر كرةذ   وةَ  ام :

 زةم ر)دة وام .اوة ر ى و و رة-  ان) و  م ك و

ل  - ا ا ا ا اي). طَل َ(ال ا ان و اا ا -دة) ار 

  اك و)َ و(ل ر) ى(ر د  تو درا را  ردر اظ)َ ن) و

 رو ا ا -  ا   د)َ و(أ  ل.د-   ون ار)َ و (او أ

 اق اا ر - و (م اان اا ) -  س أ)َ و(زاق اا-  

  اد و  ط)ماوةو م( ا-  رو و)مَ ر)وأ طا ا ا
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 رز رف- و (ووداَ  كر و رط و  انَم  رر)َ كر رىى دةظَر

ر ر)و )َة  دةرم زن  - ١٩١٩ى مم٣١ ى مم دووة   ١وةى 

  ى ا -  مرد  َط)َ و(وة - َ دى)و د 

)Conseruation of an Historic Tawn Qalaa of Kirkuk) ى(D.H ىد َم م و (

وةك(زَل رةدا و رو س و   و واوةم وةزارة موى 

 وم دة وام ،ةم ط َ وة َ  وةَ اوة  َلط .(....د........اقَ

و مزام و َامم مَ ماوى ت   . مَي روةى طم و 

مم طر وة ررى  مَى وردةرى  ،َ م ى وازي ى 

:ةَ ،ةَ وةرة ك و دووَ   نردة-  

ى رك  روةوماوة وازةما)): وةرةدا س  و و وةرةى :((مو     

موة وازام اوة   درَاَ وو  روك ماون و طَل دموةى مو د ووى ( 

طَل وةا  روك ) اوة   دةى م  و زدة زاوة  رى رك واون،

َ م مو روةو ماوة وازةن موة م   روك واوة ر   موة و 

  ردةن اوة.

وةرةى دووة: (( َطا روك  ماوة ردى و مما)):  دا وراوة      

زامَ  روو   ماوة ردى و مما رةت  َ طاى رى و م وا

 ،م ردى و وردوو ط ى شوازام وم  و رى َلط ,وة ن كر

  ردم  روك  رووى طاوة َراوةو اوة روو.

  

  

  :موى روك  روةوماوة وازةما //ةرةى و

ر رىو ووة كَ وم ى دوورو  ،وةةَوة درراوةنء و م ووىَ م

َة مَ م اَوم م ََا مَردة ر َر ،اوةَاوةَ  . ىة زؤرامَم 

رومط   زىر و رى و وةَررة دةطو،  زؤر رةذ  وةد  

ى داطَر  ،ىووةَ مامَ ورة ةر ىم رط   ن دراوةر 

  وم: ردا موة، م َ  ََو َامر 

 م رةوةو و واو م ريوة، زام وكر وةدام ردة م  نط ردة

 (ر) ن (ر) يوو ةر ر  واممى زوو   َوة مواممووي زر 

 ر وم مز   اوةوك ور وم يدا ط ١و .)مث. ز) ٤٠٠٠ - ٤٥٠٠

                                                
١  ،ؤظ وو، زامَ  ،ر يث.ز، م زارةي دووة  زيل: م  ران   ،مَ ي٢٠٠٤زام ،

    .١٥٩ل
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 كر رى ر) - ر(اوة،  ١َ٢م  وة كر ىَرةى مرى دةرزام م مر 

  ردة)ر) مَ) (دى٢٤٧٣ -٢٥٣٠(ث. ز  و (ر) ن (را)٣ ))Arabkhalos ((

 ن َة ث. ز) ١٥١٠ - ١٥٢٨( وم ا ) ( رةم  ٤وة، 

و،  ر ردة نء دوا  مَةش  ٥ط ر.  دةَ   دةرووة، 

  و (ط( اد  دمَرةى م كر رى  (را) وم: ر رى))و(ار)ك ، 

ماوة  روةك موةى و ،وةى د َم درواوة ر مو  َ وةن

ةَ رام زةى ر)ى طاوة) ن   (ارا) موى  وةمَا دؤزراو ، رمى

 وةءَوون ( و٥١(  وةممو دا دؤزراو وة رمى ى موتء ذرةى و مار

َ زارةى دووة وة،  زاَرط (را) دمَم م رة  وة،  ردة  

(ار)  . ((وةَر٦دةط   

ر رىو ك  ىَا ممد رىء ردة ش(ر)اوة  ةمر  َ

و م ر َرة و ر  ة)وور دوو(واما وة، (ر)ش زاراوة دى 

(ى  مى  وة،  ا) (د ما َةىرار مَمم طا،  روة

 َم  َ٧ةى (ر) مَن دوة.   ةوة رن و  دةطم َرةدراو)

 َوا دةردةم وةىر ن () َ ن  مر وةون  ور ََ

را) ةو(  ن)را - .(٨  زة رى ردةا )٦١٢ _ ٩٠٠ (ث. ز (ر) كر رى

ر و ووة  (رك) مَى دوا وا دةردةو َء َدةطم  ()مى  ،مَاوة

                                                
١  :َدة  َوم))ر ىَ ى(رة) ةرى طَوم ك م ةَى م   ،َدة َمطوة م ىوا، 

  (ع)دةم م اوةرط وةم َ وم َ) دةم َةَ وة  وةوا م- e      ) ن دةم (h(،   

  دوام   زؤرى َرَو (خ) دة (َ) ف) دةم روة  ،وة- f  ث) ةو دةمدا ممو م (-p  ى(

َر،    ر دوورم       َو(رة) ن(ر) رة وىوة مم((   زَل)  .ادرة:   د كءر 

  . )١٤٢،  ل١٩٩٨مم دووة  ، )١٩ران،  ذ(ظرى م،  ط
  .  ٤،  ل ١٩٥٧ ، )٤رةَ : ووى رى رك، طظرى ا، ذرة( ٢
٣   ،وة  ازىَ وةم(را)وىم   ) اد ازةَAr-ra-ap-hu-umو   (   ر)im   ،وة ش(

)  (phiراوة Arraphi)  (وا رى اوةمانء را )AL-ilamمزا )م  وةك   ،ر رةا 

 (ا) ر ى   ر ء َط م ىو) ىوا (ر) اراَى) (ب) ( ىةَAstour  ، 

michealC: Semites and Hurriansin northern Transtign’s” in : SECNH  ،VOL  ، 2(Eisendranus: 1987) P. 

  ). ٤٢ل  )، ١٩طظرى ران، ذ((ب)،  زَل رةدا :رك و د ن، . ).   41
  رل: ا  .  �٢٩٠،  ل١٩٧٦ ، اد  ال،  ، ١ال اء ان واا اا،  ج ل ن:  ٤

 ووىَ وةَ كر  ىء رة ( ١٩٤٥ _ ١٩٣٩( رووىزاد،  ذ  رىظ١)، ط  ،(  ٣٥،  ل٢٠٠١ 

 .� :  اا ا ،ك ا  اوا  كر رىظ١،  ذ(ط( ،  ،َ   و١٠٥،  ل٢٠٠١  .  
٥ Astour  ، m. C.  ،Topnymicparallels Between Nuzaiand Northren Syria  ، iniccc NH  ، Vol. 2  ، 1987  ، 

P. 23.  
٦  ،اا ر، اأ طا ا اد، ا ، ر١١- ٧ل ، ١٩٦٥دارا  .  
٧  ت ك :فا م  ،ت  ،ر  ،َو٣٠،  ل١٩٩٢ .   
٨ ا  ن: ر د   ،اد  ، اد .ن،  تدو ا ١٢٧،  ل١٩٧٠  .  
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 .َ١  وة كر َ مر دواى   َ  (ى) را )ر  (ةك

دووة،   (رك) موى ر مَى مس)) و رؤمم ومَامش َووم ٢مَن دوة. 

 ش(ر) روة  ر) وة ٣.  وةا)وة  

  

َ  ةرىم)(ؤم   اَ انَم مى دواى  دةرَ ارا ود

ررَار رؤذى ط َةرى   ،()   َ ى وة َو َ و داو

 طَل وةا م َ، ٤رى رك دةمةن َ   ()روان رى ر دةرَى، 

(را)كر رى نووومَ  ،نو دةم() ىررام و ى   ةرىم ؤم

داَر .وةوةى  ٥ َلط(ر) انَوةى دوورى م  ()ار رؤذ و َة ر ،ََدة 

ر وم  ََ  ا ،َ )َو كءر رى انَوة دوورى م م٨٧( ة و

وة و َرامدة  رؤذ َداَةر َ،    ةرم ىةَ اور 

 ََ دةرةوة  ٦ى ، رى را وَ مَرودةو وة د  ون زؤرَاو

َ ى زؤرى .…  نؤم َ  ر  )ىَررةوة( ردؤ نوو  ، 

، َ ووموس(رخ) واَك ر ؤمم رو زةى ر طى طة

 م رى  و،  ى وةطرطرى ََم و رة  (ر را) مو دةت.  َن

ك َةمى وى روو  وةى  دةَش (ل ر)، وة وةم  )ى ر)رة

َ وةوم ك) ى ءَ وة- Akَو رو َا رى ى( )KORKOURAK .(
٧)ط  ى(ااس) وةم ر َر ىَم زا َ دةدوو ام ن (

(رطرط)  ،ر  ى(ةطط) ىط طرطوةر ٨ىروةطى.٩م َرى ) رط(  اقَ_ 

ممرؤ  زا دةي دووة  نم) ىَم– con conووةمم ر ١.  )ةوة  

                                                
١ دي ا   اق اا : ا١٥٢ل ، ١،  ج و  .  
   . ١٦،  ل٢٠٠٤)،   ٣( ،  ذرةَوودا،  طظرى (مرؤذ) ل مرى وف: ى رك روامى َوارو ٢
٣  : ا د راكر رىظط ،ا ا  .رةش،  و م رى كرةر٤( ، ذ(ارة  ،  ،

   . ١٦٨،  ل٢٠٠٣رى 
٤ وا  ك درا :فا م ور ، أر  ،وزارة ا ٢١ل، ١٩٩٨  .  
  . ٢٩١-٢٩٠ل ل اء ان واا اا،  أل ن:  ٥
  دة   َو مو    َ طرطر دةروة.  ٦
٧   ،را  ردر ا١جظ  ،أر  ،وا  راس ١٦٧،  ل٢٠٠٣،  دار  .  
٨  :رطرط ىو  ط ىطر وةط د اوةط (ارر) ىاوةة وووةرط َةَ وةو زؤرردى وةرط ى، 

    ،َا رى وةوة (كر) رى ىَم رةت   وةك زام (وة) ىاوةو      ءَردى د  و

م ؤش  تا  مم وم  َرد .     زؤر   شَو م (وة)    وةك)    . .  ،َوة اروة روةم

( .   )َ : كور رىظك،  طر رى ووىَ ، )رة٢١ذ و  ،   ،(٩٩،  ل٢٠٠٤� . 

   ). ٨٠- ٧٩،  ل١٩٥٦ط َردم  ،مى رف،  اد،   :د دى

)،  مم  ٢وارى رك،  ذرة(   طظرى   دةم،   -دامان  -موى َووى ن -ردَ َووموس: رك  ٩

  ،ن. �٢٢،  ل١٩٩٨ ل:  لااا ن واء اك،  �. ٢٩٠،  لار ردو :ج  ى ١بدةزط  ،
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 كر رى اوةو َ دا(ن) ردة رخ)٢-(   ،(ن رى)ىوا
٣ رة رى و ةَوة ،مَروة دةط    كر  ىر ) ردة ةر)دام

 مَ  ٥ . مَى رى ر مَى ى م وةرطوة ٤،طى ىدووة

 وة َدة ر وة زؤرو م م  ،وة دوورةا  ةوم وة َ ىَا م)زىم - ث

رى   ،وة ةوة(را ىد  :خ) َلط ر زؤرhe :) ن (hwe(وة  ى وةر ى

... ث) -وَ دة)َى ا  ٦زم مَدا واى ()د .َ ش()وى (خ)، 

   وةد ا دا (ا(اوة:)) اوةرن ط وةو(ةط) ةىَ كر ىَم

م مَى رك َةى طى  ٧خ) دراوة َل ()ى مم)_ .((خ

ى (ت اي)ش (ر) مَ ٩مما (ر)مَى اوة.دة   ٨(را) وةو

مَان داقء  ،:(( ر زةواو زؤروةو اوةرةوة و ١٠دةء

(ا  ١١. و ))  ر َةطد َرز،   ... ، وَداو

(ر) ر ىَم(طدووة. ١٢ا١٣   

                                                                                                                                                   
 ،مَ ،ردة  ث ورة        . ١٥ل ، ٢٠٠٢ك، ذر ريظةش، طر م ري كر :ا ا 

   .١٦٦، ل٢٠٠٣)،  ري ٤(
و.  ا ،  طظرى ران،  َوودا،  رك  س: رو .  �٢٩٠ال اء ان وا ا،  لل ن:  ١

  .  ٥ل ، ٢٠٠٠)،١٣ذ (
٢ را (رخ)ىم وو  ،  (رخ)دزة و دةَو ) وا .. (رو) :َء دةَرد (َ   َرر رةد

 َمر ط  و ورةوط َ وىم(رخ) اوةمَم َ . . .ر    ن (را) وةرط   ةم (نط) رد   ءَ   َ

 ر      ََ نر .     وىك مر :وسوومَ َرد)-    م ووىَ–  اموارى    -دام  ،مدة

  ) ٢٢ل)،  ٢ذ( رك، 
٣ َ ىَ : كر رى ووى ، رىظذ( ط  ،(كر)٢١( ،  و  ، ٩٨،  ل٢٠٠٤  .  
   . ٢٨ م اف: ك ت ار،  ل ٤
  .  ٨ط  واد : ا ا ط ار وارة، ا اا، ل ٥
  .  ١٦٠،  ل١٩٨١اد،   دار ا  ، ازاق، ،  ت: ي أ :د  ا او ٦
٧    ن ات ،  ر مىرؤذ   .ت ، ،اا ا ا ،اد٢٦،  ل١٩٨٠ .   
  .  ٢٩٠،  ل١ل ن: ال اء ان واا اا،  ج ٨
  .  ١٦٨،  ل١ر ارد  ا،  جل ر أ: ظ ٩

  .  ٢٣٥، ١٩٩٥، دار ا  وا ،وت، ٢، ٢ اان،  ج ١٠
١١   :ا د را   ر م رى كرب    . � ١٦٧ةش،  ل  ردط    و      :  

   . ٢)،  ل٥رى رك (
١٢ َ  وةَد وى      زام مر وة (نظ) دا(كر) و(ر) انَم  وةومم َ

  ).  ٣٤ا ذةى َاوة،   رى داى َ مداوةوة.  ( م اف: ك ت ر،  ل
١٣ ا  زاقا ا أ   ون  ،اد  ،ا   ،ا   رب اوا  ادثادي : اا ط

   .    ٢٨-٢٧ط، ل
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 م ردة) كر رى اي م _ ط ،وة ىَى م(ىل  ١)

َدة(ةى رَ ر ارة ()  را ط )):  ،ز ) اماط وةم

درا  ،دى ،دو  ،ز… ،(  روة ىوم ()وة داا () ىو، 

  ا) ى ارة(ة(رط) ىرد م ةَ وة،    اوةرط ن)). دوار٢ط 

ى ن مَى رن  ((مم دة :َورةوة (ظ) رمَ وومو

  ،ز َووة دةَةت واىؤذورى ر  ورةى Gamarkan( ،-(طرن مَموة

.(( ى واىورى رؤذ٣   نم وةد )ةن ور(نن  ٤

َ  َم ٥رةاوةى ن دةطمَ. واى طمة  وة،  (رةك) و (ر) مَى

 و (رى ك) و و( خ) و(خ خ) (را) ا مَى رك َةىَامؤكء مى 

(ار) رةزوور و)٦( و .َدة (رر)ى ٧  مم  ) ى -(ىط َ 

)bethgarmeاوةَم (ن  ٨ا رى) ىَم كر رى وة - م (ا .اوه٩  

ردة دا(()) ىَة مَ م وة كر وةك (ا)١٠(ما) و و 

(ا) (خ د) ١١و )١٢ۆرخێان كی و( ن ، )ىواَد(.١٣   َ

(ح ا)ىمةى ذَ كر رى ىَدا م(ق  ر) و )(م وة١٤   ردة

                                                
د. مرى م  : رةب دم موى رك،  . ،٥٨٦ا  ا وا، ط اا و اون، وت، ل ١

  انر .و،م ،مَ ، (ى.ن.ك) رى ى  ماوةو ةي  ٩ل  .٢٠٠٣م :رم  ، .

،َو ،ن ىم،ن َ.وك، ور٣٠،ل٢٠١٣.   
  .   ٢٩د ر،  ل د درات ٢
٣  اوةوةرط /اك و :أ  ل .د  ،  ج  ،روا ١٥ -١٤،  ل١ا  .  
٤ وا ا  ون، ،  اوا اا ق،  طن دار ا ،  ،وت٥٨٦ل ، ١٩٨٦  .  
   . ٧،  ل٢٠٠١)،  و ٦رن ا: موى رك َوودا،  طظرى طرطر،  ذ( ٥
  .٣٣، طرم موي  رةزوور   روك، ل )١وام مي ذرة (  ٦
٧     بء  ردط       ) كر رى :  و،  ذ(  ٢ رىظ١٢٥)،  ط   ٤-) ى-   دوو

٢٠) َ١٠رة ر٦)،  ل١٩٥٨ .   
٨ وا ا  ا ،   ،ونوا اا ن،  لا  ،وت٥٨٦  .  
،  ٢٠٠١)،  و  ،َو ١٦مرى ا،  ذ(طظرى رزرى ردان،   و طرم :رك رةى َوو . د/ج ٩

    . ٢١٦ل

   . ٢٩٠،  ل١ج ، اء ان وا اال ن: ال  ١٠
١١ اق اا : او دي ا ج  ،وك،ل، .٢١٣،  ل١ر ةيم :رم ٣٠.   
١٢  َ :اوةوا، م م  َ ور َ _   َ  ردوو ورةوم و دداط را

        د  // اوةوة.( وةرطَر دو و (دد) اوةم    ووداَ  كر : 

 ،مَ ،رؤ يم ،كر يور م نرر ريدةورو م موة٣٨،ل٢٠١٤م .(  
١٣  ،م د كءر :رةدا زَلرىظط ن،  ر١٤٤)،  ل١٩(ذا  .  
ى َوة و ممن،  مى درا،  ردى،     وةرطاوة /  أ ، رك و اظ ى رد      ١٤

 ،مَ ىن،  زامز َ٣٢، ل٢٠٠١  ( اوةوم ) .    
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()  م (َ رة)ن١٢( رة)٣  ،اوةم ى وم او(ةر)ى

 مَةرا  ار) (مرى  دوة  ٤د ر روة. ،وةدام راوان

)  دةى/ زا اردةا ( د َر و(مر) َر ر ىَم

   ٦م((ك) درمو. ( ٥(ر) دووة.

و كر ى ةوامر ردة رة)مر ى( دا  / م) دةى 

 (زا زدةوتر دةر  داو م ،مَ ىَم اوة رووداور ةوة(كر)، 

 ٨وة.واوى  ٧ا و(رك) (ر)ةوة وةو ََ  دى مَى

 رةى وادَ وة(ر)  و(ر) وة  وة وةواوة وك ر ةىَ دوا 

 (ظم)  َر ماوى  ر وموى ر ٩ك)دا َوة.  ()وى(ر

ادةوة  داق و    )ةرى م(   َدم   ز)ى١٣٩٣ك/٧٩٦(   وة،

ورى وة َةو رمى َووى ورى رى ما ا دوا  ١٠، وة ى رك

))  (ىز  درة) ار١٤٢٥ك/٨٢٨ .و١١ز))ى م   

 رةت  و ءرطواوو م رةزا  امم (كر) ىوةى  ،و 

 َةدةَ ،   م ) رطَوةوم م و(م.... ( ادو  ط)  ةر

 َ)):موة ور ىو دو وىم  ،َو ةوةطى طو ىةم كر وىم َة

د  ،وةرطاوة طةوة وا وى(رك)(طط)ى ١٢دةورى ر))،  ىطة َ دارة

                                                
١  :(َ) ) ىا وموةر زؤر ىَر و ر دم  (َ رة ىدةورام        

روة،  ودا و رةرة مَى وةدام        )دة زام/   دةى ارة   (ةورورى موو  د

 د     اَ رةزوورو و ءم انَم َودة (ان خ) ىرؤ شوام  ،ونودا وادةرَم 

   . )٤٤٩،  ل١٩٩٥ وت،  ن، ، ٤ا اان،   :( ت اىر َرةزوور دؤوة. 
اي: ر ا واك،  "  أ        . � ٣٢٥،  ل١٩٥٧ح ا ا  ،ة،      .  ح اان،  اذري:  ٢

"اا وت، ، ا ،ن ، ١٧٦،  ل٩ج(،  ) ٥٩ل، ٢(ج(  .  
" ع  اء ا واء،     طا اا ا :  . � ١٢٩،  ل١٣٠٢ا ا  :ب اان،  ن،   ٣

   . ١٤٧،  ل١٩٥٤، ،  اةدار أء ا ا،  ، ١ج ، "ي  او
) ،  و ٢٠ز)،  مرى ا،  ذ(١٢٥٨ -٦٥٦/٧٥ - ١٣٢(در  مةر: موى رك ردة ا  ٤

  .  ١٠٢،  ل٢٠٠١
٥  ي اا ا ا ر: اا ٧٤٩  ١٣٤٩ .ط  ،   
٦  ،ا ان ا .ت مرو    ،زاقا٤ ،   ،١٢٢ - ١٢١،  ل١٩٥٤اد .   
وة   مَة  دان  َو دة  )زامزدةى / ") َرك" دةى َووى ووى  ٧

 وة     ج  ،اق اا :  ا ءدى ا ) .ام ةوامر ردة ت راوة١   ،

   ). ٢١٥ل
  .  ٩،  ل١٩٩٨)،  رى ٧رى د َردةوارى،  طظرى ؤظ، ذ(م  در: رك  ٨
 رك َوودا،  س: رو  �. ،  ل ١٩٥٨  او ،ان )١(  ،د ا  وة: ا ا ك،   ٩

  .  ٨)، ل١٣ذ( ران،  و.  ا ،  طظرى
١٠   درمةرا،  لم ردة كر :١٠٣  .  
   . ٢٩٣-٢٨٩،  ل١اء ان واا اا،  جل ن: ال  ١١
  . ٨ا ا ط اري وارة،  ا اا،  ل ١٢
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ةرطاوةو ى ردى وةرطوة،  زؤرى َةَ مَى رى ر ر وى (رر)ةوة و

َار وةوة… .روة  واى وا (ل ر)  ةوة(طط) ىو كر ىَم

مَى  َ، واى دة اد)(د.  . دةرةوةى رك موى  َطة   ١درواوة،

 كر َ وة() ىَم، َ وةىدم و (ك) و َوة دةرة  ىَم)):

 ،كر  َ (ف) ى  ،َن دادةممة دةطَم َ ،وةدؤ   ىةر

((را مر ز وةَر٢.دةط وة )( اَ  :ىَم كر ىَم)) (ر) وا () 

) ى اوةووةرطUK( رى ة ردوو َ نودووة(وةك)وة ا وةرط ،

  دةر  ن ودموة  ، )ى دموة وة رَ-UKرووم ت ى (وك

 ىو وا) ن ،(ك  و)-(ك)). كر ىَ وةىم  وو (ةك + وك) وة٣  

م) رؤذ ر-Letrenge(،ة   ىو)) :ووة ور ىرةى و

رى ك ور،  ىم ()  وةَ ط دوو ءَد ) و(رخ)ووك)ةوة 

رى  وة،  ش ر  را  )-  ،( ردووم روةن مى

 ورى كر اان دةَرام دا (  ،رؤ) و ن  م) ىَم– ءا( 

َ ك دةموومى ردوة رةت مَى روام ممر (ر زةم)  ٤ماون)).

(ر) ردة  ودةَ، (ر ن َ طورة)و (ك) ة ٥واى (ر + ك) (رك)

(ر)   ، ةوة َرما ر مى  ()روة،  طَل وةا طر وا

َ () ىواَ مو(ك) ن (ك) ،  دة (زةم ر)َ  ،(ك ى) َوة دة٦ 

 ََ  دى دة كةدا زمَم ،  ر ردة  وةَر ةم

ورة ن ك  َوا دةَ (ى رك)  ط  طر ،من ن َى ن دواى

 موم و َ ىمةوة م(زةم ر) (ك رى) نَم مامَ ىزؤر .

   ٧(رى زن) دةطمَ.  ،وا،  دووة

 ،َ َمر(كر)ىو ةر  ىَ واوى امم ردة

ر)وةط( خ و رخ ورا ءر)مَر تَ واى… م ووى م ( 

دم ؤى مو ك واوى دةروت، رمة دواى ووى ر َ٨مما وة،

 اقَ وم  ١٩٧٦ر وداََك م () مَاَ  ، ((وةرة  ر) ن، 

                                                
١ ر د  د تاد ،  ،درا ، و ا   ق؛. ٣١- ٣٠ل ١٩٨٤دار ا  ،  د:

  .٣٠٦رك َ وودا،ل
  .   ٢٢٥ -٢٤٤،  ل١٩٧٥ ،ا  ،ن  وة ر،  اد ي ت: ر رن . ت ٢
٣  ،ا   ،ك ا ا :و  د)١٣،  ل)١   .  
٤  :در  ن)ذ  ،ؤظ رىظردةوارى،  ط َرى د كر٥٢،  ل١٩٩٨)،  ٧  .  
٥   َةَ) + ر( وةرة رىى دروَم وا  ،َو (تر + ط) ارا  "مط" َو .   
   دةوس). ( . ٣٦ك وام ان،  ل ٦
٧  ب ا و   ،   ،ك  ذا :   ،ك،ط  ون ٨ل  .  
   . ٨- ٧،  ل١٩٨٦ء زةان ، )٢  ،()٢٦ -١ذرة ( ، ( اء)درات ر ل ك،  اوى: اس  ٨
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 () . وةووة  ١َ و ىووَ وةوةى ممذام وك ور وىم رط  رة 

  ٢دَى رى روك وة،  م دةك دةطراوة . 

و َدة َ (كر)ىَوةى ممَ ةر ،ووَ َدةور ماى ةرَ، 

وةك  ،طَل طرامرَ ووما طرام ردا وةو دوورو م و انء دا وة

ر)  ،  ،ر  ،رةك  ،رةخ  ،ر  ،ر  ،ق رخ  ، ر  ،طط  ،ر  ،

،  راس،  ر  ،من ،  ر را،  ررا،  رة  ،ر رة  ،را  ،را  ،رخ

  … .(رى ك 

  

  :وةرةى دووة  َاط  ىَمرردى و كو اوةم  :امم-  

رنءورد ورى مورةرة ط َ ك  اوام ووىوة،ررةوور   ارة

اَ رى.٣   َ موم   ، ر وازى ء وم ىورة

ن ر ءمم َ وازى تمم ءَرن دةطةرةوةَ روووةى مزو مةط

 وة رى زؤرىر وم وازةرن ن زؤرووم وةد   .ن،  

ردة ما،  . دةام َ َر مر َر َورى ر دةمدووة

   -و وم وازامش م رَ دةطرَوة من:

١// اَ م دواى ك ارةدة َ ،اوةموة و ردةوا،   ورى

اطاطرى د و  ءََ كر ى ازىَ م دمدة ش ،نر

وةك(ر رد اكء دةور اطرنوردةوة مم دمَرىء م،   ى ،(اوام ىَ

 راموة. داطامَ نرة نرة  كر  

٢مدةر ن // وة راََ رةىى دةرموة زامَ ءَ و وةىدمو 

ر ووىَ كءر ىاط))كو…((دراوةن ماوة ممرة و ىوامَ  ،

  نَو دةرووة مدمو ىء ور وةىى مرطدة َ موم او

ر ردةووةمة،   ن دوورند  ءو زام  ،ر ووىَ واط ء دذ 

َا ن  امم ءوورى  ،م اوةمو ىَمرو وك وة. كو  م

) م ىمرامرو طوة،١٩٢٠ –١٩١٩ َى م رام ىمةزار ،اون ٤)دا  دوا

  رم دة ك  دوا مَ اق اوة.  

                                                
  .٣٤)، ل١وام مى ذرة ( ١
٢  رى : ا   م انَم  ك١٩٧٧ – ١٩٥٧ر  ووَ وةَ :– ىَ ،

، مَ ىن، زامؤظزام َ ،ووَ  ،را١٨٤،ل٢٠١١د.(اوةوم). 
  .  ٣٢درا  وا . .، ل . . ور م اف: ك ٣
٤  ر  ر .وةى     و ) وكر رىدةظ ىَرط رار : ١و    دووة ومم ٣١ى     مم /١٩١٩   ،(

 مَ ى ذ٢٤، ل٢٠٠٦  .  
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ى واو م، //م  ر طا و َووى رد ط و روك َ ى وا3

م ك رد ى مماوةوة    مموة، رةم وام  رةزوى ن 

ن طا د .َ دى رد روةى دةوم  و رم َرو 

 ن وة دواونرة ىوام  ،وةق و  مر  نَ ن دواون َ دا رىر َذ

  ١وة موم  ،ردوو ش وزوت و را ومة.

 كر ىاط ورى رةىا دةرم ردة ىوازام وم وةدا نَ  ،

  روو:  منوموَل دةدر َدوو َل 

  

        //اط َ  كر وم اوةردام :-  

ومن  َدة،َ وم مورة ردةن دة روةو ماوو  َى

 وة دةطرَوة  ، درة رى رةك م ردرى دم رى رك

)ورىو ٢كور  .وة ردا امروة طر رامن داط ام ردة (

  من:  داوة ورى رك ذةن، مشرد و ماوة مور

رك  ورى رى داث. ز)٤٠٠٠_٤٥٠٠ان مم )) َرةى ورى روة دةَ: ٣(طظرى ا)

 وك،  ى ارووى مةوان،  ى رؤذواى روورى د مَ ى ذوورووى ز  ،زؤر اوان وة

 .((وة را ء٤   وة َري زرو روو وةَدةَوك درر وري وا

وة  ي   ،وري رؤذوة  وري رَطي َم_ ي_وري زاي 

وورة طَل رَطي (وَ) و   ،(َ)  َوري رؤذواوة وورة طَل ري 

.مَ َلط ورةو وةرى رؤذ  و (د) ري َ و (اد)٥  

ر (ل رة)ة م:  كر))  (را) ن (رة) امو،   ى ام

 ،وة ورى  وان رىواوة روورؤذ (د)  ،وةدؤ  ارووى و

 ،(ارم)و(ان) رى زروو روش طَ ،وك  وَى و (بد) ر  ء (ر)

ردوو زَ ووءة،م  وة رؤذورى م مر  ا)).   ط٦زا   

ى طورة،   ورو رواى زَى( :( )دا ورى رى رك  رةوة١٥١٤( ردة رى َان

                                                
 ، ل ٢٠٠٧، مى روون ، َم  ٢رةدا : ررى رى وان ر رد  ، ض ١
  (َ رووي      ٢٢٠دماوة ر طدَ طورةي  ،َرزاي (      روك  رووي طاوة رة ٢

دةروة، م رَةو َاوام   ة  وردة ردو و، و رَةوة ماوة  ( ي)، مةي رؤذواي                

) .امَوةو و شدةد و  ط :زماد   ،ا   .ب، ت ك و٢ ،٢٣٩، ل١٩٩٩، ار.(  
طظري ا  َ طظرامي   م م دةي ا، ن َ رؤو موري وري  ٣

و ردةي  موةم دواي  ردن  روك دةردةا،  طظرة  َو و دةروازامي  رووداو ران

 ي طمووة.
   .  ٥- ٤،  ل ١٩٥٧  ، )َ٤ووى رى رك،  طظرى ا،  ذرة( ٤
   .١٧١-١٧٠، ل٢٠٠١)، زةام١٦ران: راي و ردةواري َ وودا، طظري (زارَد)، ذرة ( ٥
  .  ٢٨-٢٦ر،  ل د د  درات ٦
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ورى ر واورة  ، مور  رتاور  ،ن  و ن ورى ورى

  ١. (َم) وة))

(وة ) :وك مر ورى رةت ) انَم و َ ى(كر) ىَم)

ؤسء ززاط مَ  مرزا واروو، د  وان)و- وو م ن (د،   

(د.مرى م) َ ة ورةى  ٢.)) مما (طرن) مَدةاردة

 ؤسزاط م انَم َوك دةر ىَدووة:((مرورى د  ك و َز ؤذر

  (د) ى وان زة ى  ورى رؤذواو زَى رؤذواو روورى د  ورى

ردوو َا َ ة   (و ور رف رز) ر ٣ورى رؤذت)).

ر ورىمدة :دووة  ى ةدوور... ((ز  ةو ز  ةوَورى در _ 

  ٥٠٠ى  رى َ دةَ درَى  زة َ  اق َامَ وة دةَةتء

  ى ءَى دةَ َىم  ٨٠٠دا دةط ،مط اط ورى ؤ   

. زة ى رط.. دا دروةت رةى َا ؤ ء (رك) مَان ردن

 وةماوى دةرممؤذواى و زة،  د َمَم ر درَى  ة ز

ةَت و دة ََودارى د مرة ةدةر ،َدة و مدةر وةةَ دة ،َدة  دة

 وةوةَ د  َ رى ورىَ.   ىَى ٣٠٠در َىم ةو)   اَ 

١٨٥٠(  انَة، مر انَوان.. م ت. زَىدة مَ كءركء د تدة ،  وةىر

روو َ َىء دةَ د َز َدة ةم وى َلَ َىءن دةطماوى دةرم .رى د

َز ىطَر انَوك.. م ر وةر  ،تدة َو كء  ار رةو َىءن دةطاوى دووم

  وةَدةر رةَ اَد ق ق ىرؤ وم اءامَور َ  رىروو َ َدة

.((٤د وا (كر رى رى)  وى تر نءز ىمو دةررط ى ذوورى ،وان

دَىء د ك َواى زر ى ،ر ى ةاروو ز ى ، . (م رؤذ )

 رةت :َك دةر ىاط ورى )) ور وء  ةوة دَو اى واىورى رؤذ

 َ  ،َ  َ او اى واورى رؤذ ،واى د   وةورى رؤذ

((مَ اى٥   ك)َ- ةَ  كر ورى ك)دا ل ا ث ا

  كر ىَاوة :((ممدة  َوء دةر نء َ ورى رؤذ 

 و مَان ام(وَو َمء ادو دو َ)دا ،ورةوة طَل اى وَ،  َاوة

َ  مَا رةو  ،مَ اى َلط وةرؤذ ،رةو د َ ء

                                                
   . ٢٦ل )، ٢طظرى وارى رك، ذ ( دةم،  -دامامَ-  ووى م  -موى –ردَ َووموس: رك  ١
٢   ،( ى) ا (نز ىمدةر)  ةاد  ،رفا  ،٦- ٥،  ل١٩٦٥ .   
  .  ٩و. ران  َم،  ل : رةدم رك ٣
٤ رط ء انَرك،   :مون،  دام ىم٢،  ل٢٠٠٤  . � َ كر   ،وودا    ،ركون،  دام ىم

   . ٥٠،  ل٢٠٠١زارى 
٥ : اوةدا،  وةرط  ودارىدى دوو م :  )ن،  ذ رىظ١٧٨ط   ،(١٨-١٧،  ل١٩٩٦  .   
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( و )ش رةت  وري  ١اى او  . (( َوروة دو رؤذو

روك مو )):َوري روك  ورةوة طَل زة م دؤن درَدةَوة، ي 

 ك وة ريوووا ر واؤذر م  ،وةور َوةش دة ،رةوة َور

  رىوورو ر و  ي ،وةدة  َو يطَر َلط زاي دو وك ور

  ٢ دا   رؤذ رة وون)).

َ ة (روك) دةوَ دة اومم رواي زة ي زاطؤس،  وري 

  وكر م .وم و َور و وةك َد   مرزا ةواوة زر

موي طاوةي مَان دة   وري رواو موي زؤم و وي  ورو وري 

و م  دةَوة،  ر  رت ماوة،  رةو وري روا ؤ، رادةي رز

   ٣ ) دا.٢٠٠ _١٠٠دةروة (

  

  //دووةاط َ اوةم  كر  امم:-   

 ء م دةزط مممورَ  ماو و م و روامى ون ةَةدا وَل دةد

   -:وةك م رك موم  طا ورىرةى   مَ  روو 

( ا )   او ىمر  ك)-  رةت ورى ر)دا رى كر  

َ دةو َرةزورو دةو))  َرى رك رزى و ا  دةَ:رووى وطاوة 

 َ ن، ورد ١٦٠ َ  ش ا ارووى رؤذ ةار ر 

  ٥)).٤م دؤ َر دؤم ز َد ،طدؤك درو اوة

 ىورة( ى)ةَ  :دووةمدة  كر)) ورى ر واىؤذ

رى زرووَوك روو ورى رؤذ ، ى واىورى رؤذ  ، وان رى-   ،د

ى درَى ٤٢ر ٢٥ر  َم زاطؤز ووة رؤذوة، طورة رى مَان دوز

رك رَ ((داوة:  )(ى دةزطى ؤ    َ٦ورة)).٣٥ر٢٥و 

روا مواوة:((رك ى و م  ، روة )دةو َورى رؤذَ اق)

اَ مرد َر،   ارةوةى  ،ؤزاط م٢٣٠  .(ادا رى٧ 

                                                
١   ،أر  ،ما ط  :ا  ٣٢،  ل٢٠٠١  .  
دموةي طا     ري رك و رَم رةردمَ" وة  طاي          ٢

  .٤٠، ل٢٠٠٧د ،و ،َ"، مي ري وماوة، َي داب، زامي 
٣    ،  ،ازم مدة ر رؤ كر م وويَ :ل َ ران٢٩، ل٢٠٠٨.  
٤   رىروو َ  د دؤ ) وةدوو دووة رةرَ  .(  
٥ س ا  ،مان،  ا ىم ،َ رط  ، ل٣٨٠٢،  ل١٨٩٨  .  
٦   رف اة اج   دا،ون، دار اوى وآا ل  ١٦،  ت. أ ،ا ن و ١، دون )kramers, 

J.H.2008.kirkuk, Encyclopaedia of Islam Beaman,P. TH.Bianquis,C.E.Bosworth,E.van Donzel and 
).:BrillW.P.Heinrichs(eds).leidn  .  
)ى ٤دا،  طظرى رك،  ذرة (   د ز :ردم رك ى وم ورو      //اوة وةرط ٧

  .  ٥٧- ٥٦،  ل٢٠٠٣رى 
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رى رك دةو َررى م زاطؤس  ، وة دةت  ذة  ى رم

 .اقَ مرد َررة( ١ى ذم ٥٠٦٩–١٣٩٧٦٤ ./fo  ةَ  ىورة امر ى(

ما ر  مك    ر –درى اوة : ((رؤذ ،مى دا:ك،  ،ان

وة ن مَ َ َ ،َةرَى و وَة  ورة مم مَان رك و مى ا 

 وات. رؤذواى زةوى م رى و رؤذ طمةم م  ،روة درو  دوو وامى

(chia zarin)َى ز ََ  ةَو و َ ةتوة رزةم ة ؤذر  وى  ،

را دةط رار (ان)ى ر روورى وان .  ورى و ى(ان)ى ر واموة 

ؤذر   ،َةَ وان و( م ) رىوور ك ط   ة وة( ل) 

َ م( ل )ى دا  .َوَة رةو روو  (ل ) ى 

   ،َاَ ى(ك)مةمو طَ و (ى ون) (زاب) رو ورى . (زاب)دةدات

 .(زاب)رىوورووى ر  ومواى زةردك (دةؤذر    وzardik    ىَ و ،دا (

( ي)ش مَ: (( روك م  ٢رةم رؤذ دةظرة دةَ ةن)).

ور َو دةورن داوة، رةوة رووري ز َوك  و  ارةوة رووري وان و ي 

  َلط ورو  وك َز ، َدة   وايرؤذ  ،و رؤذ 

((َ وك ور و َو ٣.  

ء ا ( رما َ ة ورى رن  د ى(د د

دةَ ةت،  ()ةوة َد وورة،  وك  َطَل ز دردووة:((رى رك رةوة

ورى ر َ َلط وةَدة َوودروةى زر  رةَ  رىروو (د) ،واوة رؤذ

وورى دوة دة روةى ز َووة ر (د)، ورى   َ وورة طَل روورى

َ تدة َدر   ،  ر وةَدة )و( )   ،() ى ةووى ز

 ( ةرَمر ر  ى ك ار)ىَ-  َ ر رةو ارةوة ..(

( )و ( )ورى (رة)دىط،  ى َودةدة ر  ،(ردةرة)دؤ ا

 َدة و مزةو ) َدةو َ كَم  وةَ َ را ََطت ط(ن ،  

 ر انَوى م ورى وةىومَدر م(قدا) ى و  واتدا دةر(نرة)  رووى

  دة   ،َى رة ن َ (رةو ء ) طمةم ء (ط) طمى

 َرى دروو  َ م) (و  (مرؤ)  مرؤ دؤ ر  وةرؤذ

 تةَ ى دةورة وةمرؤ دؤ ،  ََل دؤط ىورة َم ()م   ء

 زاى دؤ ورى (َل) ،َد (رةوة) ىمارووى ط   ىورة ادوا

 را ََروو رةو وةَرزدة  ()ىمط َ وةى دة  ََدة 

ن ى   دةروات (زارن) و مَان ردوو طمى (دة)، (رة ن) مى

                                                
  .  ١١،  لَ٢٠٠٣م :  ،  ،رَطى رك مو ودم رةطزا  //   اوةوةرط ١
  .  ٢٢ – ٢١و. ر ر : رار رطَى دةظرى روك، ل ٢
  .٧، ل١٩٢٤ا اق ا ، دار  ،اد،  ٣
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َ ن رة ىى م َلء دووة دةَ َ   رىروو ارووى  دؤ

دةو َارووى  (راك)  د  ،َ دادةز َ رؤذ و دؤ ،وى َد

 زدةَوة رو َة ردةوا   روورى ز َوكء دَى(ن) وَة ر

) ىمط م(((.١ )):َوة دةر ورى رةى ( د.د)  اى ورةوة

 ،ةوَو   ،ء دمَ اى وةرؤذ  ،ادةو اى وةوااى  رؤذ وةور

 . ((٢د   

)):ترى دةد ةَ  كر ورى وسوومَ ؤكءرى ط(ا)  رى زاورةوة روو

  ،ك (د) وان رىت رووورى رؤذ ،   ،  واىورى رؤذ  ورى

ما،   زةو   (( دة :َوى)ة ( ر ٣رؤذوة  زاطؤس))ة.

رك (( (ا ا) دةَ: ٤،دو ر (وَ)ةوة)) مر َو دةوَ مَان(طوق)

: ((رك (ا )  ورى رك و ٥.))  مَان داقء را

زةو رو،   وان رىان رووَم َودة-)د(  ،وة َءز  رووى رؤذ

 وةواَ وة،  ر ى َ وَو وك َو،  زا وو دَو اى انَرى ووم

 وام د ورى رؤذ،وةى دة   ن م ةوة  رواورى رؤذ

َم  رطء ةو زن  ادو د ى دةوة، رة م رةداغء

رووى رؤذواى ز َوكء ارووى روورى وا ورى و رك ى  ٦دةوة)).

َة ط دةام َ َرى رك ورةى  .و ى وام د

 وةَدةَدر   وةو َرووى ز ورى و(ى)زاى  ورى وة(مَ)اى 

رووى رؤذوا  ،(ارووى رؤذوة وورة طَل اى (د… . ى() رووى رةو

 َ و(َو) َلط ورةو  ءَ  َ و(ا) َلط ورةو وةواارووى رؤذ

 ،د .(مَ) اى َلط ورةو وة٧رووى رؤذ  )):َوش م(م ةزاقو)

ا ار  َ وكر  ،وةو د مَ  وةرؤذ  وري  ،اقَ ري ي

َةدا دةردةوَ   ٨ارط)). ٢٠,٨٠٠ورةوة ي  و  رؤذواوة وَة، روورةي 

ر ىاط ورى مدة َ مم ردى و اوةووةو مر و ،دووة ن

                                                
١ اق ا٢٤٢ -٢٤١،  ل ١ج ،  ا  .  
   .  ١٢٧،  ل١٩٩٩)،  دارى ٣رك،  ذرة(وارى  طظرى اء ك: ٢
٣  اوةوةرط// د ن: را )ذ  ،رطرط رىظرد،  ط را زم ٥   ،(

   . ٤٣،  ل٢٠٠٤
٤  اوةوةرط/ كر رى :ا  ، )ذ  ،ا رىم٢٠ و  ،(٢٥٣،  ل٢٠٠١ .   
  .  ٤٨٧،  ل١٨٥٣،  م ن،  ٢ج ،اطع  اء ا واع ا ٥
٦  د  ،اا ٢،  ل١٩٩٧،  ٢ج  ا  .  
)ز اة،        ١٤ار وال اة  اء ك ل ا ا  رة (          : اء ك ٧

  .  ١٧،  ل١٩٥٧ك،  
٨  ، و  اق٧ا ، ،ر١٨٩، ل١٩٨٢.  
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 َ رة وة َ يو وك ور وةاط ك و ووىر   وةردؤن مار

  ىمزطر ََ و": ووة مرةوة ( اا) . نرد   رة

 َ ن د، ض نن درور ك نرد ووةى م ى وة نم ن

و رةن    ، مةوة دةَ ةت و  م و َل ت و رةو ى و 

"َرةَ ر رةو َ و َو ى و ون ك ور ور١دووز  را 

 ٢ة": َي   دةن  دةوَوة ورى روة دة َورى ورى ردن"د

   (اديا ا)  اوم (ا ا ا  ) .ن ١٨٢١رد  اوة  َدا ط

 ري روا دة )):َروك ر َدووة،   رةم ردن دووة،  دم

ام ،ي دةو َر طدَ، دامامي ردن، ذرةي موةم  ش زارةو 

،((رد وو م مةوة زَ َدة  ي رةي  ، َدةو َ وكر ريوو٣ر 

 ١٧٩٤ك ردم .روة  مم ار م  دةطرَوة  م (وا رو

 ٤)ى زا ،ررك  َ وة  و  وت  ردن مَراوة.١٨٩٥و  ١٨٩٣و 

 ،َودةردة  نردم وم ووم رك دا زؤر ىرى مك و دةورور   

مة و م و واوى موم رووى زةى ى  و موم ورى رَطى 

  .   َ٥وام دةورورى ى مر 

   ( َ)١٩٥١ رد ورى ط ؤم َم رؤ ن، دا

ر ر زامى رظرد َ وةى مؤ ، درى دم ورىرواى ردن 

. َ     (٦ردن درى دووة……رك، ن ى،  –ى  –موم ) ت 

 ، امر ران ووم َ ى(نرد رد و) ك ور)مرة رة وةى َلط

 َو    (٧ردن داموة و زؤرى دامام رد  داوة . …ن ى و 

 ى زؤر َ ووم ورو دة ،َرك  ر َردم دةم َرووى 

 ،وة ؤسى زاط ارىَ َدا َوك دةر رى : وة امر ى  م

 ر َردمَ اق . مى و دامرَ ى رى رك  رة دةت : 

ر  ردن، ى رك رى  مون، دةو َورى رؤذَ اق 

                                                
١    زا // اوةوةرط ا   ا  واط ،(ا اا  درا) اقن اد ن ا :

 .  ١٨،ص٢٠٠٤امم   ام ،ء  ت در دراه، 
 .  ١٩ن روة، ل ٢
  .٢٠٠-١٩٩، ل٢٠٠٤،   )، ا ا٣ ر اْ اادي،  ك، اد ( مر: ك  وا ح ا ا ٣
  .٣٨- ٣٥)،ل ٤و٣و  ٢و  ١وام مم ذرة ( ٤
٥ َ رىم رىظاق، طَ نرد َر  ران مم : ا ا ن ،ىا وةى

 ،مَ١٩، ل٢٠٠٦  . 
٦  ،ما ،د   ، ا  .ت ،(ام درا) ند ب٤١، ل٢٠٠١  . 
٧   َو روةردةى ى وةزارةم ،رف ا َ ى ورةطَن م .ن، ورد ردوز ، ٢٠٠٢

 .  ٢٢ل
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 ( و م) ى روة . اَ مرد َر كر : اوةوا مروم

رم دان  ى ر  ١رن    َردن ذر دووة .

"مرد َر كر".٢   

)   َ رةم ةيررة)ى ط وةو  ١٧٢٤ذانرَ امرد  وة 

 اد و ن، دةررةي روك مو )):َري روك  و رةزورةو 

دا ردام رو دووةو ١٧٣٩و  ١٧٣٥روةَ ى رةم  ،     َ٣ردن)).

طرؤ دي رةم (  ٤دةَ:(( روك " "ى رةزوورة،   َ ردن)).

   ،نم َلط ي دؤ (ن.دووةو ١٨٥٦ اروو مرد  َدا ط

ي رطَي رةزوور، ووة وري وري ر مَي مو :َروك مو

 َم وم   ادة  ،َاردا دةمدؤط اروو  ر  نم

.رة يَوري مو  نرد  ذوورةوة وم يدةرط وا ،وةمردر ٥) ون

دوارم م ( طا (ط  َرةن و ردن و رمن)دا 

طاف و  ٦موَ:((روك مو رد  موي َمَ ة َاوة)).

روك  موةراَ   (ن ) دةَ:((    ا  )طا رك (

درَ دةوة  م  و و م رد ،    ٣٢دةي ظة زد و 

مش و را دوةموة  روك  رووي طاوة    َ ٧ون)).

  ردن.

 رةت َ)كر رى  َ  م مزم انَم ودة (دمر ر

)ى رؤذ ٤٤ر٨) ى رؤذواو (٤٣ر٥مَان َ درَى( ورى رةوة،  ) ٣٤ر٦) ى ورو (٣٥ْر٨(

،دا"ط" َ٨ ) رة٢١٠٠روو٩)٢ ََ١،دة  ك ن دة ردةوا  

                                                
  .  ١١- ٩، ل٢٠٠٧، conmatabaacilikرا رى رك مَان رادوو رى ؤدا، مى   : د ١
د :  رد و ردن  ى رَ وودا، دةدم  ر مَى ( .ز  ٢

 ،م د.ن)، ور، َ٣٥٨، ل٢٠٠٨ .   
 .٢٤- ٢٣،ل٢٠٠٩وةرطاوة // د َن رف: رك ر رؤ راَ ووما، ردن، رك،  ٣
٤  م  اقَ ارةي دةو ي  َم موزا: م ل نوراد و فرق رة // اوةوةرط

ارة(طك، ذر ريظوة، ط١ و ،  ،(٢٠، ل٢٠٠٦. 
)،  ١٠وةرطاوة // د. م و :رك  مي طرة ورؤذ وروموة، طظري مظ، ذرة( ٥

 .٦٠-٥٩، ل٢٠٠٧
٦  // اوةوةرطن اد ود : ا ،م ،فا  ل او ر ٢٦٠، ل٢٠٠٥. 
. ، د. اا : ٣٥- ٣٤د.ل  ا :ك وا  ار و ا، اء اول،  ر،ل ٧

- ٣١، ل٢٠٠٥ردم، ام، درا ر د ،رات  وا اد اط ا _ان  ااق 

٣٢. 
  .  ٢،  ل١٩٦٠د. أ : ا اا  ااق،   ن،  اد،   ٨
٩  ) رةروو  َم١٦ر٨٦٠٢)  ىَم ءََ١٩٨٧٣) دةو ٢()  ىَ٦٩١٣١٣ى ٢رةروو (

   (َةر) .ََدة
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) وم  ،رة دراوةووو ر وةىدم وك ن وامَ و وةاَ م دا ١٩٢٧دواى (

)٢٠,٠٠٠ى (٢َرذ  (١٩٤٧) و  دا (٢٠,٣٧٦٢) ىَرذ  (١٩٥٧) و  ٢٠٠١٣)دا٢  و (

رة و وموة روةى روورى روك  د ٢) َراوة.١٠٣٥٥٢)دا  (١٩٧٧رذى (

) و ( ٤دا (زاو١٤) و (ةر ٨٤٨مدةط (مون.ط رد م ىون مو اَ  ،وةَ٣ 

  وةَري دةطَرة ري ،وة اور وري ر  وةيوم و ري

َظ )   و ط اقَ م دواي  ك  يم٢٠٠٣_١٩٦٨ (

    ،ردةوا وماوة ورةي دان و م ر م َرةن.

 )١٠٥٠ َ( وة رَةى مَ  مَى(و)   روى َى وة رك

روو َ رز وةورووى دةر  وة (ي١١٧٥دةر(.َ٤   اوان و وةن دة كر

طدؤو م  ،رةو ورى رؤذ ؤ زةوى   دةَ و و واى دوو رَطى 

ارووى ر رةو وةؤذرووى  مرةور ر وةؤرووى ر  ،وا واؤذ

 م  واىؤذر  ، ط رزا ن و َ ااوةرم   مَ مةر

 و رن دة ،وةر و وزة طى زؤرى  ،و وو و رزو مى ى و 

ووو ر  وم َرى وةك زوَى رم وةذَى و و و وم اَ َم ن وةَ ر و

واى  ٥وك و رةو وة  مى رؤذ و و واَ  وزطرى رةموو.

 ءء و ) ا دةطو ىررةو طزط كء ىوةو ٥)٤٣  امز ،رةو ذوور

  دادةز .َزؤر  م َر ى ورَة ٦و٥)١٤ر٥ ( ى طرى

ى ررامو ط نء زؤررد مام رة وة َ كر رى م و و رى

َم ردامد را  نةذ دووة ندووة . ٧. ووة نوزةدن مرد و ٨     

  

  

                                                                                                                                                   
،  ١٩٩٩ -١٩٩٦رو تء ذاموةو ادم  راطاء       اطمم رَطى رك: ارلَ   ر ١

 مَ  ،نرد  ،م ىم٧،  ل٢٠٠٠.  
٢ // وام رى ززام م  ا ا : س اا  ، ون اس وزارة ا١٩٥٧  ا ،

  ا:رى   .١٩٥٤، ا، اد، ١٩٤٧.,اء ان  ١٩٥٧اط  ،اد، 

)م انَم  وكر٣٥٨),ل١٩٧٥- ١٩٥٧.  
  .   ٣٠٢ا : ن وة، ل ٣
٤   Conseruation of an Historic Town the Qalaa of Kirkuk  ، by : D. H. Baghad  ،university  ، 1975  ، p. 

2-4 .    
  . ٥ا  :  د ر و  ا اا،ص ون اء ك، ل ٥
٦   ،َو  ،ا ى رد :رف ر ١٧،  ل١٩٩١ .   
٧ وام // مار :   ون      ،ا ا   ،  .ت  ،اق اا ر  ،اد١٢،  ل١٩٤١ . �

  ،اان اا   ،زاق اا٢  ،ر  ،ن   ،١٨٧،  ل١٩٣٣ .     اك و :أ  ل .د �

وا را  ،٦٨ل ، ١ج  .  
٨ اا ا  و ر د  :  ا١٢٤/ل٢، ج .  
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    // و ارامن دة اوةَو مم زؤر   ىرام و َ وكر رى

) ز ،رةوةرة ٤٥ و زىر و  رى و مط  شة زؤرامَم  رى.وةم(

رةن.دةطَ م ىوة مامَو م ىَر  موش ورة راموة و داطَ  

   //دووة ،ةودةر   ةوة(زا زدة/ م)دةى  ر  وكر ىَم

    موة وو(رى)ة.  وش زؤرى َوة زموام و َوون وةن مووة

   //َر)ىوو  وكر وىم َةَ_ (تط)و ()وا (ر)ىم  َ ت)ةوة دروط

  ،اوةةوة وةرط(نى ط)  كر وىم وا ،ر رى رىدرو  (نط)وا

 دا و وة.دوا زؤر  

   //ارة ر ،ن داوةور اط مامَ وةودمو و رانوو داطَ اَدر 

.مم ردى و رةى م ىورة ر  َ واز وم دووةوا   

   //َم  ردو رامم ى مى زؤرَي ماط و َ  رةت  م

 ةون ورد موم  َ َم  رى  موم موك مر

  (ورى ردن)ةوة.

و   //روةما و رام دةردةوَ  ،َامم مي ردي رة رة

َام وري طاي،  َ و مممم  وا و رة ر ؤي 

  ووة  م مَ ووي روا.
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  روةن

// :نور  

  زم ردى:  :روك

:  د  

١.  ى رام ،ؤدا رى دوواان رَم  كر رىconmatabaacilik ،٢٠٠٧. 

:و   

 . ١٩٦٥ة  (دةرمى زن) ا (ى ) ،  ارف ، اد، .٢

  ر رف :

٣.  ، َو ، ىرؤ ى وةزارةم ، ا ى رد١٩٩٨ .                  

 د َن رف: 

  ٢٠٠٩رك ر رؤ راَ ووما، ردن، رك،  .٤

 راطمم رَطى رك:

، مى  ١٩٩٩ ١٩٩٦رو تء ذاموةو ادم  راطاء   ارَل .٥

 مَ ، نرد ،م٢٠٠٠.  

:ر ر 

٦. وةى ر) كر رىى دةظَرط ر١ا  دووة مم ٣١ى  مم ١٩١٩ى ،ى ذ ،(

،مَ٢٠٠٦. 

 : ا ا ن 

٧.  ،مَ ،ىا وةىَ رىم ،اقَ نرد َر  ران مم٢٠٠٦. 

 :  د 

رد و ردن   ى رَ  وودا، دةدم  ر مَى  .٨

، َ ،م د.و ،(نر ز .)٢٠٠٨  

 و:رز رف رو 

 .٢٠٠١رك َوودا ، مى ون ، دامرك، زارى  .٩

 . َ٢٠٠٤ان ء رط :مى ون، دامرك، م .١٠

  د دى:

 .  ١٩٥٦ط  َردما، مى ر ،اد،  .١١

:رةدا   

١٢. ،مَ،وونى رم ،دووة  ،رد  ر  وان رى رىر٢٠٠٧. 

 ران  َل: 

 ٢٠٠٨م رك ر رؤ دةم مزا، َ ، ووي  .١٣
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  َر:

١٤.  ى وةزارةم ،رف ا َ ى ورةطَن م .ن، ورد ردو

  َو روةردةى٢٠٠٢.  

   ج:

  .٢٠٠٢مَ، ، دةزطى ث و  ردة، ١ردو رك،ب .١٥

:رم  

١٦.  ،َو ،ن ىم ،ن َ.وك، ور ةيم٢٠١٣ . 

     :  د  

رك َ وودا موةم م دةوروري ررن ر موي رك، مي   .١٧

 ،مَ ،رؤ٢٠١٤  

:    

١٨.  ،مَ ،ر ىم ،ازرةط دمو وم كر ىطَر٢٠٠٣.   

 مرى م(در) :

 رةب دم موى رك، و.ران  م ،واوةم  ى  .١٩

 ، (ى.ن.ك) رى،مَ ٢٠٠٣. 

  

: وكر :رة مز   

 ا  (در):

  . ١٩٦٠ا اا  ااق ،  ن ، اد ،  .٢٠

:ا ا 

 . ١٣٠٢ب اان ، ن ،  .٢١

 : ا ا 

٢٢. ا اوطا   " ، ءوا ء اا  ع١" ،ج ي ، ،ا ء ادار أ 

  . ١٩٥٤،، اة

   اذري:أ

  .١٩٥٧ح اان ،  . ح ا ا ، ة ،  .٢٣

 : ا ا 

 دار أء ا ا، ، ١" ،ج يع  اء ا واء ،   " اوطا ا .٢٤

 . ١٩٥٤،، اة

 أ ا ازاق  اط اادي :

   وارب ا   ا ، ا ، اد، ون  ط.اادث ا .٢٥

 ل ن:

 .١٩٧٦ ،اد  ال، ،١ء ان واا اا ، جأال  .٢٦
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 ل ر (در):

 .١٩٨٤درات د  د رو، دار اق   و ا ، اد ، .٢٧

٢٨.  ، أر ،وا  راس ول ، دارء اا ، را  ردر ا٢٠٠٣ظ  . 

:  ظ و ب أ   

٢٩. .ط  ون،ك ،  ،ك  ذأ 

  

 اي:

  . )٩ج و٢(ج وت ، ،ن، أ ا اا .، واك ، ر ا .٣٠

 اد :ط  و

 .١٩٦٥ا ا ط ار وارة ، ا اا، دار ار ، اد،  .٣١

   ادمز:

٣٢.   ،ا   .ب، ت ك و د و٢ ،١٩٩٩، ار،  

: زاق اا  

٣٣.  ، ر ، نا  ،ما ط ،اان اا ١٩٣٣.  

 .١٩٨٢، ر، ٧ق  و  ،اا .٣٤

 : ا 

٣٥.  ،م ،فا  ل او ر ن اد ود٢٠٠٥،  

: ا 

٣٦. و ر ج  د ،اا اد، ٢ا ،١٩٤٦. 

  اا  (در): 

د ،رات  وا اد اط اردم، درا ر  _ان  ااق  .٣٧

 ،م٢٠٠٥ا.  

     ل  أ(در): 

٣٨. ،وا را  اك و ولء اا.ر  ، 

:م  

٣٩.  ، زاقا رو م ".ت، ا ان ا٤، ،اا   ، اد١٩٥٤.  

  م ف:

٤٠.  ،ت، ار رات ،ر ت ك١٩٩٢.  

:م  

  .١٩٤١ار ون  ر ااق ا،ت.،  ا ا،اد، .٤١

:ا أ 

  .١٩٨١اد ،  دار ا،  د  ا ، ت: ي  ازاق ، .٤٢
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:    ن 

٤٣.  ، ر مىرؤذ   .ت :    ن ات ا ا 

 ،ااد،ا١٩٨٠.  

  اء ك:

)ز اة ،   ١٤ار وال اة  اء ك ل ا ا  رة ( .٤٤

  . ١٩٥٧ك، 

:ا   

  .٢٠٠١، ار،٢ث ا ا ل ك، - ك .٤٥

 :  ا ي ودي د   

  .١٩٥٥،، اد،١ااق ا،ج .٤٦

 ن:

  ،١٩٧٠ر  ا  ا ودن ، ت.اد  ، اري ، اد،  .٤٧

  اي:

 . ١٩٢٤ا ااق ا ،  دار ا ، اد،  .٤٨

:  

٤٩.    ،ما ،د   ، ا  .ت ،(ام درا) ند ب٢٠٠١.  

 ور م اف:

٥٠. ،وا  ك درا أر ،وزارة ا ،١٩٩٨. 

ون اوزارة ا: س اا  ،  

 .١٩٥٧، ا اط  ،اد،  ١٩٥٧ا ا  مس   .٥١

٥٢.   نء ااد، ١٩٤٧ا، ا ،١٩٥٤  

 ت اي:

  .  ١٩٩٥،دار ا  وا،وت ، ٢،٤ اان ، ج .٥٣

  

 :وكر ر مز : 

 

 ت،  ي ت:

 .   ١٩٧٥ ،ر رن ا ،ن  وة ر ، اد .٥٤
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  زم ى: روك :دال

٥٥. As tour, Michael: “Semites and Hurriansin northern Transition’s” 
in: SCCNH, VOL, 2, (Eisenbranus: 1987). 

٥٦. As tour, M.C., Toponymicparallels between Nuzaiand Northern 
Syria, iniccc NH, Vol.2, 1987.  

٥٧. Conseruation of an Historic Tawn Qalaa of Kirkuk, By: D.H, Bagdad 
unevirsty, 1975.  

 

ن دووةرةظط ::  

  : زم ردى: طظر 

 ران:          

 .٢٠٠١)، زةامَ ١٦وودا، طظري (زارَد)، ذرة ( راي و ردةواري  .٥٨

:ز د 

)، رى ٤ردم رك  ى ورو و دا، طظرى رك،ذرة ( .٥٩

٢٠٠٣.  

 أ :لر 

٦٠. ) ىء رووى ووىَ وةَ كر١٩٣٩  رة () ١٩٤٥زاد، ذ  رىظ١، ط (

  ،٢٠٠١. 

:ن ار 

  .٢٠٠١)، و ٦موى رك َوودا ، طظرى طرطر، ذ( .٦١

:ا   

  . ٢٠٠١) ، و ٢٠رى رك ، مرى ا، ذ( .٦٢

  ج. طرم(در):

) ، و ، َو ١٦، طظرى مرى ا، ذ(رك رةى َوو و رزرى ردان .٦٣

٢٠٠١.  

 رق رةف د ووران ل زا:

موم م  َي ارةي دةوَ اق  م طاوة، طظري رك،   .٦٤

  .٢٠٠٦)،  ، و ١ذرة(

:ر  ن 

٦٥. َ رار، ذرطط رىظرد، ط را زم )٥،(  ٢٠٠٤. 

 د َن رف:

  ٢٠٠٩رك ر رؤ راَ ووما، ردن، رك،  .٦٦

 رو س :

 .٢٠٠٠)، ١٣رك َوودا ، و.ا ،طظرى ران،ذرة ( .٦٧

  :ا ا 
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 .٢٠٠٣)،  ري ٤رك ري م رةش، طظري رك، ذرة (  .٦٨

: ا د را 

)،.  َارة ، ١٦رك رى م رةش ، و. ا ، طظرى رك ، ذرة ( .٦٩

   ٢٠٠٣رى 

: رة 

٧٠. ا ، ذ رىظك ، طر رى ووىَ)رة٤  ،(١٩٥٧.  

 ن  در:

 .١٩٩٨، رى )٧(رك رى د َردةوارى، طظرى ؤظ، ذ  .٧١

:رةدا زَل 

  . ١٩٩٨)، مم دووة ١٩ركء د م ، طظرى ران ، ذ( .٧٢

 در  مةر:

)  ، و ٢٠ز)، مرى ا ، ذ(١٢٥٨ -٦٥٦/٧٥ -  ١٣٢موى رك ردة ا ( .٧٣

٢٠٠١   

 ل مرى وف:

٧٤. ر كر ى) رةذ ،(رؤذم) رىظوودا، طَ واروَ ى٣وام  ، (٢٠٠٤.  

 ردَ َووموس :

) ، ٢وارى رك ، ذرة (دةم، طظرى  -دامامَ-  ووى م-  رك موى  .٧٥

  مم١٩٩٨ . 

:  

 .٢٠٠٤)،  ،  و َ٢١ى َووى رى رك، طظرى (رك) ، ذ( .٧٦

 م و (در): 

 ،١٠ ،( ٢٠٠٧رك  مي طرة ورؤذ وروموة، طظري مظ، ذرة(  .٧٧

  ى:

  .١٩٩٦)، ١٧٨دى دوومودارى ا، طظرى ن، ذ( .٧٨

 ا (طظر)

  .١٩٥٧)،   َ٤ووى رى رك، طظرى ا، ذرة ( .٧٩

:   زَل  ب و  ردط 

رت  ٢٠رةَ (  ٣٠رة، ) ، ا ١٢٦ة (رى رك ،  دووة ، طظرى و ، ذر .٨٠

١٩٥٨(. 
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:رة مز  رظط : 

 ا. (رد): 

  . ١٩٩٩)، دارى ٣اء ك: طظرى وارى رك ، ذرة( .٨١

:وة  

  .١٩٥٨  او،زان )١(ا ا ك ،  ،  د  .٨٢

 س اوى:

  .١٩٨٦)، ء زةام ٢٦) ، (٢ -١ر ل ك ، ( اء) ، ذرة ( درات

:  ا 

  .٢٠٠١)،  ، َ و ١، ذ(طظرى رك ا ا واا   ك ، .٨٣

:  و  ب  

٨٤. ر اا  ك ،ظك، ذ (طر وارى رىزارى ٣ ،(١٩٩٩. 

 ح ا امر:

  . ٢٠٠٤)، ا ا ،   ٣ك  وا   ر اْ اادي،  ك، اد (  .٨٥

  

َنزام م ::  

ي زامم: :ردى مز   

: ا   

٨٦.   كر رى م انَ١٩٧٧ – ١٩٥٧م  ووَ وةَ :–  ،راى دَ ،

 ، مَ ىن، زامؤظزام  ،ووَ٢٠١١.(اوةوم). 

: و  

٨٧. دمررة مَك و رر ري     اط وةيدم 

"َوة  طاي "، مي ري وماوة، َي داب، زامي 

 ،َو ،د٢٠٠٧. 

 ران  ل:

٨٨.   ،مَ يزام ،ؤظ وو، زامَ  ،ر يث.ز، م زارةي دووة  زيم

٢٠٠٤. 

: ا   

اظ ى ردى، َوة و ممن، مى درا،  ردى ،   رك و .٨٩

 ،مَ ىن، زام٢٠٠١ز. 
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مز  زام م :  :رة 

:   ا 

٩٠.  ا   ا  واط ،(ا اا  درا) اقن اد ن ا 

  .٢٠٠٤امم   ام ،ء  ت در دراه، 

 

ارةن ::  

:رة مز :  

٩١. _ رف اة ادا .ط ن و ون ،   ج، ون ،دار اوى وآا ت.أ ، 

٩٢. _وا ا  ون ، اوا اا ق، ، طن دار ا ، ، وت١٩٨٦  . 

 

::ر مز   

: ا  

٩٣.  ، َ رط ،  لمان، ا ىم ،س ا١٨٩٨ . 

 

َ:رة مز  سدة :  

  

 : ا  ا اي

  .)ط.(١٣٤٩/٧٤٩،   ا ر .٩٤

 :زم  

٩٥. ) .ان مك واط.( 
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  م و ن 

  

  )١مى ذرة(
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  )٢مى ذرة(
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  )١ي(

  م را دة َذ مرد ى١٧٩٤م  
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  )٢ي(

م   م دة َذ مرد ى١٨٩٣  
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  )٣ي(

   م دة َذ مرد ى١٨٩٥م  
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  )٤ي(

  مى رطَي روك ردة م دا 
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ا   

    إذا أ ا و   اك و  ل أ ترا ث وااء اإ

      ،ا  و ر  نول ا و ر   لا وا م ،ر 

و ا ت اق اق و إإط     عا ا وأ ،مردا ا  و  

م ع   ق ا ان اء أ   ل ا اع م  ارات      

  اة و ارات  وك .  طق ا او ات . 

ول ا ا ا اءأ  فوا         اا  و  ل أ   ع و

        ادر وات اأ ا ا   ،ث ااء اأ وآ را ا ا ا

   اا ان وا ءل أأ) :  (ما ، ، ا ،دا) ت    ، ن ل 

  ا   س او ، ل ر رخ رو د  د تودرا  ر  در اوظ

 Conseruation of an Historic Tawnا و ط  َردما رخ ءا دي و  

Qalaa of Kirku  D.H  ز  و( : ر ا  إذا  و 

((  ا   اء ا اط  ا     ودرا أ        ار اول  

 ا وك ) . 

  مر اا    و . دا وا ددر اا  ك اا ا  و :   قا و

  ا ااء ا وار ارد و  ار ل اود اا  ك .      
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Summary 
 
 

As limited historical period, studying about the (Kirkuk in various books 
and sources) is important, because historically Kirkuk subjected to the 
invading, even its name were changed into different names as well as 
geographically deformed the importance of this subject in the other side
is that, until the present time there are no scientific research done about 
this city, in spite of a number of articles issued in the magazines,
newspapers and booklets.   
The aim of this research is for preparing a scientific and academic 
studying about the name and geographical location of Kirkuk, as 
beginning for obtaining entire research, which is depending on the 
historical scientific method including tenths of ( Kurdish , Arabic , 
Turkish and English) sources , like ( Usool Asma al-Mudin and al-
Mawaqi`h al-Iraqya – Jamal Baban), ( Dhihur al-Kurd in T`arekh , 
Dirasat Fi Bilad Subartu-Jamal Rasheed) , ( Gashtek Ba Kurdistan-     ) ,
( Qamus al-I`ilam-Shamis al-Deen Sami)…… 
After a numerous problems, the subject could arrange like following:-  
    First part (Name Kirkuk in various books and sources) it explains all 
the different names of Kirkuk within analyzing the present name of the 
mentioned city.           
    Second part (Geography Kirkuk in Kurdish sources and non-Kurdish), 
In this subject effort used to Present the point of views of the Kurdish and 
foreign writers whom they have about the geographical locations of
Kirkuk  .   
             
   

  

  

 

 

  


