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املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ
رئيس التّحرير

املوسوي
أ.د .عالء
ّ

ّنفيذي
رئيس التّحرير الت
ّ
ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ

مدير مركز تراث البرصة
اهل ْيأة االستشار ّية

الزبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم
ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النجف األرشف.

اليارسي/ك ّلية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل /ك ّل ّية اآلداب /جامعة البرصة.

حممد جايد العيداين/عضو اهليئة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التحرير
السعد /ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
سكرتري التحرير
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التحرير
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية الرتبية -بنات/جامعة البرصة.
أ.د رحيم حلو ّ
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/كل ّية الرتب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار عبود
ّ
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية الرتبية -بنات/جامعة البرصة.
أ.م.دّ .
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .نجم عبد اهلل املوسوي/ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
العبادي /ك ّلية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/كلية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
اإلدارة املال ّية
سعد صالح بشري
اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ
الطباعي
التصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط الن�شر يف جم ّلة تراث الب�صرة
َ
يرس جم ّلة تراث البرصة ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي وخطواته
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ

املتعارف عليها عامل ّي ًا.

ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص

ّ
وبخط (Simplified Arabic)،عىل
مدمج) ،(CDبحدود ( )1000-5000كلمة،
ِ
ْ
متسلسالً.
أن تر ّقم الصفحات ترقي ًام
ْ -4
أن ُيقدّ م ّ
ملخص للبحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية ،مع عنوان

البحث ،وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

الوظيفي ،ورقم اهلاتف أو املحمول ،والربيد
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب البحث،
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
أن َّ

وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن

األلفبائي ألسامء
قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ

ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

ْ -9
للمرة
السرية العلم ّية إذا كان الباحث ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل

قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

بالضورة
تعب ّ
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنّ ّية.
رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز)،(Basrah@alkafeel.net

مقر املركز عىل العنوان اآليت( :العراق/البرصة/شارع
أو تُس ّلم مبارشة إىل ّ
بغداد/حي الغدير/مركز تراث البرصة).
ّ

و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العددِ
الر ِ
الر ِحي ِم
محن ّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

ِ
ني،
رب
ي ،وخاتم النب ّي َ
املر َس ِل ْ َ
َ
العاملنيَّ ،
احلمدُ هللِ ِّ
والسال ُم عىل س ّيد ْ
والصال ُة ّ
ْ
ِ
ِ
وسادة األم ِم ...
مصابيح ال ُّظ َل ِم،
بني الطاهري َن،
حمم ٍد ،وعىل آلِ ِه الط ّي َ
ّ
ِ
رفد األم ِم بال ُق ِ
الرتاث منْبع ًا حيوي ًا من مناب ِع ِ
واهلم ِة،
واإلرادة
درة
ُيشك ُِّل
ُ َ ََ ََ ّ
ّ
حمط ٍ
تكون َّ
ُ
بني األم ِم،
فاأل ّم ُة التي تُطالع تأرخيَها وتُعاي ُن آثارها
فخر واعتزاز َ

ِ
ٍ
ٍ
َّ
والت ُ
بوصف ِه ُمفرد ًة لغو ّي ًةُ -ي ُيل عىلاث
إكبار
وحمل
وإجالل َمل ْن يرنُو إليهاّ ،
ِ
والسريورة.
اإلرث ،وهو(البق ّية من األصل) ،وهو ما َي ْع ُ
كس االمتدا َد ّ
بوصف ِه ترك ًة مادي ًة ألم ٍة ِمن األم ِم ،أو لس ٍ
ِ
ِ
اللة برش ّي ٍة ما
الرتاث
نظر إىل
ُ
ّّ ّ
قدْ ُي ُ
ٍ
ٍ
مكان ّ ٍ
زمان ُم ّ ٍ
معي ،ولك ّن احلقيقة هي ّ
أن الرتاث هو حرك ُة أ ّم ٍة ِمن
عي أو
يف
ٍ
ٍ
ِ
األم ِم ِّ
وبقعة من املكان ،بام
الزمان
حقبة من
بكل إمكاناهتا املا ّد ّية واملعنو ّية يف
ِ
يكشف عن جتربتِها َعرب ذلك الزمان أو املكان ،ويكون ِ
املنبثق
لفر ِعها
ُ
مله َ ًم ْ
فالت ُ
جتارب األمم التي تكون زمخ ًا وطاق ًة ألجياهلا ،بام
اث هو
عنها ،من هناُّ ،
ُ

يؤكِّد وجو َدها ،وحي ِّقق استمرار ّيتَها.

ِ
تأكيد تلك
لتسري سري ًا ت َْو َأم ًا معه يف
التاث
من هنا -أيض ًا -تأيت دراس ُة ُّ
َ

ِِ
ِ
الزمن؛ لتقدِّ م هو ّيتها ناصع ًة
مر عليها ّ
حل ْفر يف مكنوناته ،التي َّ
اهلو ّية وإبرازها ،وا َ

مرصع ًة بالعطاء ،جاري ًة يف هنْج اخللود.
ّ

ِ
مهيته ،كام ُع ِر َف ْت
والبرص ُة هي تلك املدين ُة التي ُع ِر َف ْت بتأرخيها وتراثها وأ ّ
ِ
ِ
ِ
بعطائها ّ
املعرفة شتّى ،بل هي ِمن احلوارض
ميادين من
الزخار ،ورجاالهتا يف

املؤس ِ
ٍ
كانت االنطالق ُة إىل
لكثري ِمن العلوم والفنون اإلنسان ّية ،وعليه،
سة
ْ
ِّ
ِ
ِ
ُ
تكون َنْج ًا و َعطا ًء
وتثوير كنوزها؛ لتُقدِّ م مائد ًة
تقص تراث هذه املدينة
رضورة ِّ

ألوهلا.
وإهلام ًا آلخرها ،كام كانت حرك ًة وسعي ًا ومنهج ًا ّ
ِ
وقدْ َ
اجلود املمتدّ ِة من أيب الفضل الع ّباس بن أمري املؤمنني
لكف
كان
ِّ

الرشعي سامحة الس ّيد أمحد
املطهرة ،متم ِّثل ًة بمتو ّليها
ونعني العتبة الع ّباس ّيةّ
ّ
ِ
كان هلا اليدُ ال ّطوىل يف دعم ِ
عزه)َ -
املدينة الزاخر بتأسيس
تراث هذه
الصايف(دام ُّ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
املتخصصة (تراث البرصة) ضمن
البرصة) ،الذي جاءت جم ّل ُت ُه
تراث
(مركز
ِّ

ٍ
ِ
َ
مجلة ط ّي ٍبة ِمن الكفاءات
لتأخذ عىل عاتقها -مع
سلسلة أنشطتِ ِه الرئيسة؛
ِ
ِ
الكريمة ،ولِت ِ
واألقالم ّ
ُسهم يف
املدينة
تسطري مدادها يف تراث هذه
الفذة-
َ
ِ
ِ
الرتاثي الذي ُيعدُّ القناة الرئيسة لنرش
وذخائرها؛ ب ّث ًا للوعي
بكنوزها
التعريف
ّ
دون الوعي بأ ِ
ِ
ِ
والبحث فيه؛ إ ْذ ِمن ِ
السريور ُة إىل
الرتاث
مهية املوضو ِع ال يمكن ّ
ّ
تطبيقاتِ ِه.
فها هي جم ّلة (تراث البرصة) تأيت اليوم لتفتح أبواهبا لألقال ِم الر ِ
صينة
َ
ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
مدينة حاف ً
واملحامد ،وهي
ال بالكنوز
تأريخ
األمينة ال َع ِل ْي َم ِة؛ لتس ّطر
والكتابات

إ ْذ ت ِِ
يرضب
األو ُل
ُعل ُن ع ْن ذلك -تتبنّى
حمورين أساسني عن ُّ
ُ
التاث ،املحور ّ

التاث؛ إ ْذ ُ
حتيل عىل
يف البعد
الزمني القديم ،وهو ما تعارف عند التبادر ملفردة ُّ
ّ

ُ
سيكون تراث ًا لألجيال م ْن
تقص ما
ما له ُل ْص َق ٌة باملايض ،أ ّما
املحور الثاين ،فهو ِّ
ُ
ِ
أبعاد هذه املدينة ،وتوثيقه وتدوينه وتقديم الدّ راسات عنه بام يدعمه ويث ّبته،
ُ
التاث
السليمة يف التعامل مع ُّ
والرؤية ّ
فاألمل معقو ٌد عىل ذوي ال َب َص والبصرية ّ
يف رفد مسرية جم ّلتنا إىل األمام؛ خدم ًة لإلنساني ِة مجعاء ،وبرصتِنا الفيحاءِ ،
ومن
ّ
ِ
التوفيق.
اهلل

ٌ
ق�صيدة ت�ؤ ِّرخ �سنة �صدور جم ّلة (تراث الب�صرة) املحكّمة

الفيحاء ِس ْم ُط ن ِ
ُضار
البرص ُة
ُ
حترس جيدها
َجذىل
الكواكب وهي ُ
ُ

ِ
األمصـار
زادت به ُحسن ًا عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
األنوار
قالئد
بالفاتنات
ِ
األطهــــــــــار
ِمن َهدي س ّيدنا أيب

فأسس مركز ًا
قدْ
أعلن ّ
َ
(الصـايف) َّ
ِ
ِ
عصـرنا
املهديُ ،ح ّج ِة
مولد
يف
ِّ
ِ
ّ
ِّ
سخاء ُه
اهلالل
كف
سأخط يف
َ
ألوان الع ِ
ِ
ِ
طاء جم ّل ٌة
بني
ِم ْن
َ
ِ
َت هلا
ص ِت َوت َُراثِ َها َصاغ ْ
م ْن َب ْ َ
ِ ِ
ؤر َخ ًا:
فاكت ْ
ُب عىل َس َعف النَّخـ ْي ِل ُم ِّ

ِ
ِ
َ
اآلثـار
مدينة
تراث
ُييي
العقيدةِ ،
ِ
ِ
ـــــــــار
قاص ِم الك ّف
ُميي

للو َرى
يكتب
كي
الدؤيل نحو ًا َ
َ
ُّ
َ
مؤسـس ًا
بقري
ويروح
ذاك ال َع ُّ
َ
ِّ
بأن ربـو َعنا
ولِتشهدَ الدّ نـيا
ّ
ِ
َ
بجود ِه
النفوس
ولذاك قدْ غ ََمر
َ

			
		

			

النخيل م ِ
ِ
األشعـار
راق َص
حتت
َ
ِ ُ
ِ
ِمن ذي ُ
األفكـار
اخلريبة َمولدُ
ِ
ِ
ِ
قرار
بخري
فاستبشي خري ًا

ِ
يب ُم َسائ ً
بثامر
ال
َر ْو ٌض ُي ُ
ِ
األنظار
َانت ُمنى
علم ّي ٌة ك ْ
َــان َت َز ُّين ًا بِ َو َق ِ
ــار
إس ًام ،فك َ
ْ
( َقمر ي ِ
راق ُص أن ُْج َم ال َع َّش ِ
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Basrah in Teixeira's & Della Vale's & The
Father Carmel Philip Travels

حسني عيل عبيد املصطفى.د.أ

قسم التاريخ/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة
Prof.Dr.Hussain Ali Obaid Al Mostafah

History Department/College of Education for Human
Sciences/University of Basrah

�أ.د ح�سني علي عبيد امل�صطفى

ملخّ �ص البحث
تناول البحث ثالث رحالت ،الرحلة األوىل للربتغا ّيل (بيدرو تيخريا) الذي

زار البرصة سنة (1604م) ،ووصف ّ
والرساجي ،وهنر ّ
العشار،
شط العرب،
ّ
و ُأعجب بكرم البرص ّيني ،ووصف البرصة وحيواناهتا وطيورها ،وذكر بعض

يبي لنا
مظاهر التجارة فيها ،وأوضح طبيعة أرض البرصة الزراع ّية اخلصبة ،ومل ّ
عادات السكّان وتقاليدهم.

والثانية لإليطايل (ديلالفاليه) ،الذي وصل البرصة سنة (1625م) ،فوصف

ّ
وشط العرب ،ومل يكن وصفه هلام دقيق ًا ،وقدْ الحظ ظاهرة
طبيعة البرصة
املدّ واجلزر يف أهنر البرصة ،وذكر سور البرصة وأسواقها ،ووصف السكّان

الصابئة والنصارى ،مركِّز ًا عىل افتتاح كنيسة
وطوائفهم ،وتك ّلم باختصار عن ّ

مرة مسجد مقام عيل يف ّ
العشار ،وو ّثق لنا
اآلباء الكرمل ّيني ،وذكر ّ
ألول ّ
السنة ،وعالقة وايل البرصة مع شاه
هجوم الفرس الفاشل عىل البرصة يف هذه ّ
إيران والعثامن ّيني.

ني
والثالثة لألب (فيليب الكرميل) سنة (1630م) ،وصف فيها كرم البرص ّي َ

الزراعي يف البرصة،
وصف ًا بديع ًا ،ونشاط دير اآلباء الكرمل ّيني ،وطبيعة اإلنتاج
ّ

بأنم
الصابئة
ِّ
من حبوب ومتور وفواكه خمتلفة ،وذكر ّ
مصحح ًا القول السائد ّ
نصارى ،وذكر ّأنم ليسوا كذلك.
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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الكرملي
رحالت تيخريا وديلالفاليه والأب فيليب
الب�صر ُة يف
ِ
ّ

Abstract
The research explores three travels. The first one was
the travel paper of (the Portuguese Pedro Teixeira) who
visited Basrah in 1604. He described Shatt-alArab, alSarraji
and the Ashar River. He was impressed by the generosity
of the citizens in Basrah . He also described Basra city and
its animals and birds .He didn’t show us the traditions and
habits of the Basrah population; rather, he mentioned
some aspects of trade in the city and highlighted the fertile
agricultural nature of Basrah. The Italian Della Vale reached
Basrah in 1625. He described the nature of Basrah and ShattalArab, but his description was not accurate. He noticed
the phenomenon of the tide and ebb in Basrah rivers. He
mentioned the wall and markets in the city. He describes
the population and their communities and hinted briefly at
the Sabians and the Christians and focused on setting up
the Fathers Carmelites Church ،and he referred for the first

time to the Mosque of Imam Ali (in Ashar). He documented
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234

تراث الب�صرة

د ح�سني علي عبيد امل�صطفى.�أ
the failed Persian attack on Basrah in this year, and the
relationship between the Governor of Basrah and the
Shah of Iran and the Ottomans. The third trip was made by
the Father Carmel Philip in 1630, who gave a magnificent
description of the generosity of Basrah citizens, the activity
of the Monastry of Carmilian fathers and the agricultural
production in Basrah. He also mentioned the Sabians
and corrected the then common concept that they were
Christians and said they were not.

م2017  كانون الثاين- #1438 ربيع الآخر

235

 العدد الأ ّول-  املجلّد الأ ّول- ال�سنة الأوىل

الكرملي
رحالت تيخريا وديلالفاليه والأب فيليب
الب�صر ُة يف
ِ
ّ

املقدمة
ّ
الرحالة الذين زاروا البرصة
السادس عرش
ّ
امليالدي بق ّلة عدد ّ
اتّصف القرن ّ

فيه ،فض ً
ال عن ق ّلة املعلومات التي س ّطروها فيام كتبوه ،بينام ازداد عد ُدهم،
السابع عرش.
وزادت املعلومات التي أوردوها فيام كتبو ُه عنها يف القرن ّ

الرحالة األجانب ،أحدهم برتغا ُّيل
حياول البحث معرفة ما كتبه ثالثة من ّ

راهب
اجلنس ّية ،وهو (بيدرو تيخريا) ،والثاين إيطا ٌّيل وهو (ديلالفاليه) ،والثالث
ٌ

الكرميل).
فرنيس هو (فيليب
ّ
ٌّ

ٍ
نقدي ،فض ً
ال عن
بشكل
ويس ّلط البحث عىل املعلومات التي أوردوها
ٍّ

تصحيح األخطاء التي وقعوا فيها ،ومنها عدم د ّقة املسافات بني املدينة وأهنارها،
والرؤية الغرب ّية للسكّان ومعتقداهتم يف البرصة ،وقيام أحدهم بالكتابة عن
األقل ّيات املسيح ّية يف املدينة ،واهتامم اآلخر بكتابة تفاصيل عن األوضاع

السياس ّية يف البرصة ،وعالقتها مع الفرس والعثامن ّيني ،واهتامم أحدهم بالكتابة
ّ

الصابئة يف البرصة ،بينام قام أحدُ هم بنقل صور عن طبيعة السكّان
عن طائفة ّ
ٍ
بشكل أكثر موضوع ّية.
الصابئة
وكيف ّية تعاملهم مع الغرباء ،والكالم عن ّ
لقدْ ِ
الرحالت األجنب ّية إىل
السابع عرش
ّ
امليالدي تزايد ًا يف عدد ّ
شهد القرن ّ

الرحالت ،أكثر
تضمنتها تلك ّ
بالد وادي الرافدين ،وأصبحت املعلومات التي ّ
تطرقها جلوانب أكثر ،عن
فائدة من سابقاهتا ،يف القرن السادس عرش؛ نظر ًا إىل ّ
النّواحي االقتصاد ّية واالجتامع ّية ،فض ً
ال ع ْن إيرادها معلومات سياس ّية ودين ّية

خاصة.
مه ّية ّ
ذات أ ّ

تراث الب�صرة
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ُ
رحلة الربتغا ّ
يل(بيدرو تيخريا)
انطالق ُة الرِّحلة
()1
الرحالت التي
افتتح ّ
الرحالة الربتغا ّيل (بيدرو تيخريا ّ )Pedro Teixeira
ٍ
بسفينة من (لشبونة)
زارها إىل العراق ما بني سنة (1604و 1605م) ،عندما أبحر

(خ ْرج) ،وبعدها وصل إىل ّ
يب ،فوصل إىل جزيرة َ
شط العرب،
إىل اخلليج العر ّ

(الرساجي)(،)2
توجه إىل منطقة
الذي
ْ
السفينة فيه مخسة أ ّيام ،وبعدها ّ
بقيت ّ
ّ

ومنها دخل إىل هنر ّ
العشار فمركز الوالية(.)3

واجلدير بالذكرّ ،
الرحالة (تيخريا) سافر من (لشبونة) برفقة تاجر
أن
ّ

السلع التي جلبها
من البندق ّية وبعض الربتغال ّيني ،بعد نقل حاجاته ،وبعض ِّ

املتوجهة َعرب الطريق
التحق بالقافلة
للتجارة ،وبعد وصوله إىل بالد الشام،
َ
ّ
ربي إىل البرصة( ،)4وعند وصفه ّ
شط العرب[ويبدو أنّه استقاه من األهايل]
ال ّ

هنري دجل َة والفرات] تبعدان عن املدينة
قال :إنّه ّ
يتكون م ْن قناتني[ويقصد هبام َ
ثالثة فراسخ( )5يف منطقة ال ُقرنة ،التي توجد فيها قلع ٌة لألتراك ،و ُيعدُّ هذا النهر
وتتفرع منه قنا ٌة صناع ّية [هو
الشب وسقي املزروعات،
املصدر األساس ملياه ُّ
ّ

هنر ّ
[واألصح نحو غرب
سميه تيخريا] ،تتّجه إىل شامل املدينة
ّ
العشار ،وهكذا ُي ّ
ٌ
كبري من البساتني ،وأخربه املسنّون:
املدينة] ،ومنه تُسقى
حقول واسع ٌة ،وعد ٌد ٌ
أن النهر كان فيام مىض صاحل ًا للمالحة ،إىل حدّ املدينة التي تقع عىل ب ِ
ّ
ثالثني
عد
َ
ُ
ُ
مي ً
ال نحو الداخل(.)6

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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الكرملي
رحالت تيخريا وديلالفاليه والأب فيليب
الب�صر ُة يف
ِ
ّ

و�صف عا ّم للطبيعة الب�صر ّية و�ضفاف ّ
ُ
�شط العرب
وأساب ال ّطيور
وصف لنا (تيخريا) قطعان احليوانات األليفة والبهائمْ ،

ّ
والبط والدّ جاج ،التي متأل شاطئ النهر( .)7وذكر األحوال
املتنوعة من اإلوز
ّ
العا ّمة يف البرصةّ ،
أغلب سكّاهنا من العرب ،وكان قس ًام منهم قدْ جاء إىل
وأن
َ

السفينة سباح ًة ،عىل جلود (قرب) منفوخة؛ لبيع الدّ جاج
البحري( ،)8واإلوز،
ّ
ّ
ٍ
ٍ
زهيدة جدّ ًا.
بأسعار
والزبدة ،والتّمور ،وغريها من األطعمة ،وك ُّلها
واحلليبُّ ،

مالم ُح من الو�صف العمرا ّ
االجتماعي لل�س ّكان
ين والرتكيب
ّ
املحملة –آنذاك -ترسو
السفن
ْ
ّ
الرساجي؛ إ ْذ كانت ُّ
ألقت ّ
السفينة مرساها يف ّ

يف ميناء البرصة ،لتفريغ محولتها مقابل قلعة يشغلها األتراك ،ر ّبام كانت مركز ًا

والسفن
الستيفاء ّ
الضائب ،ويوجد أكثر من قلعة عىل الشاطئ حلامية املنطقة ُّ
من هجامت ال ّلصوص(.)9

السفينة ،ويبدو أنّه ركب زورق ًا ّ
واته به نحو هنر ّ
العشار،
غادر (تيخريا) ّ
وقدْ ُأ ِ
عجب بالبساتني عىل ض ّفتيه ،واملزروعة بالنخيل ،واخلرضوات ،وأشجار

الفاكهة ،وحدَّ د موقع املدينة من ّ
بأنا
شط العرب عىل بعد ميلني منه ،ووصفها ّ
ٍ
ٍ
منبسطة ،وقدَّ ر عدد بيوهتا بـ(عرشة آالف بيت) داخل القلعة
أرض
تقع عىل
ٍ
وخارجها [أي ّ
نسمة]
ألف
إن عدد سكّاهنا يف مركز الوالية يقدَّ ر بخمسني َ

ألنا مبن ّية
والبيوت واسعة وفسيحة ،إال أنّه انتقدَ بناءها ووصفه بالرديء؛ ّ

من اآلجر املج َّفف ّ
بالشمس ،الذي ال يصمد أكثر من ثالث سنوات –عىل حدّ

قوله -وقدْ بالغ يف قوله هذا.
تراث الب�صرة
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أ ّما بيوت باقي النّاس ،الذين يصفهم بالفقراء ،فهي مبن ّية من احلرصان

(البواري)( ،)10وحزم القصب ،الذي يكثر عىل ضفاف األهنار .ويف املدينة
يوجد حصن مر ّبع الشكل ،ومجيع األسوار واملتاريس بناؤها من ال ّطني ،وعندما
ف االستحكامات فيها ّ
بأن املدينة
وصلها (تيخريا) كانت شبه مهدَّ مة،
ووص َ
َ

ُييطها خندق عميق وعريضُ ،ي ِّ
غذيه رافدٌ واحدٌ ( .)11ويقول عن العمران يف
البرصة :إنّه ال توجد يف املدينة ٍ
مبان جدير ٌة ّ
احلممات
بالذكر ،باستثناء بعض ّ
احلممات
السائد يف ّ
العا ّمة ،التي يص ُفها بالنظيفة جدّ ًا واملربحة .والعرف ّ

ْ
للرجال بدخوهلا حتّى الظهرية ،وللنّساء من الظهرية حتّى مغيب
أن ُيسمح ّ
ٍ
ٍ
فتتم
نفسه
سو ْ
َ
الشمس ،وإذا ما ّ
ارتكاب محاقة ،وخرق هذا القانونُّ ،
لت ألحد ُ
ٍ
بقسوة بالغة(.)12
معاقبته
وعند وصول (تيخريا) البرصة ،وصف معظم بيوهتا باخلراب ،داخل
األسوار وخارجها ،وعزا ذلك إىل ٍ
نار ش ّب ْت يف مستودع البارود قبل ثامنية أو

جلدي من البارود ،وأحدث هياج ًا ،حتّى
عرشة أ ّيام ،فانفجر مخسة آالف كيس
ّ
اعتقدَ النّاس ّأنا هناية العامل! وقدْ أحدث رضر ًا كبري ًا يف املدينة ،التي مىض عليها

–اآلن -نحو قرنني من الزمان ،وهي منتصبة يف هذا املكان ،وهي يف الوقت
ّ
وحيتل األتراك هذه املدينة ُ
منذ أكثر من مخسني سنة،
احلايل يف موقعها الثالث(.)13

بعد ْ
أن سيطر عليها أحدُ ال ُّطغاة العرب [يقصد شيوخ آل مغامس من املنتفق]،

ترصفه.
ووضعها حتت ُّ

يبي (تيخريا) تقاليد السكّان وعاداهتم ونوع ّية مالبسهم؛ وع َّلل ذلك بأنّه
مل ِّ

ألنم ك َّلهم عرب ،ومالمح معظمهم مجيلة ،والس َّيام
ليس هناك ما يمكن قوله؛ ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ِ
ّ

حق،
أخالقه َّن بغري اجل ّيدة!! وهو
ف
وصف بغري ّ
ٌ
وص َ
ُ
األطفال والنساء ،وقدْ َ
الشف أغىل ما حيافظ عليه املسلم.
وخصوص ًا يف ذلك الزمان الذي ُيعدُّ ّ
وهناك أتراك .وغالب ًا ما يستخدم السكّان ِ
اجلامل والبغال واحلمري واخليول

لنقل سلعهم( ،)14ويذكر (تيخريا) أنّه اصطحب ملقابلة أحد أوالد ّ
الشيخ (راشد
(حممد
بن مغامس)( ،)15الذي كان حيكم البرصة قبل االحتالل
سمى ّ
العثامين ،و ُي ّ
ّ
رحب به ،وتساءل عن لغته وعاداته وملبسه(.)17
بن راشد)( ،)16الذي َّ

تعجب (تيخريا) عندما شاهد منزالً صغري ًا أشبه بالكنيسة ،وعندما
ّ

يبجلونه كثري ًا،
سأل عنه ،قالوا له :إنّه مكان عبادة (عيسى بن مريم) ،وكانوا ِّ
ويسمونه (روح اهلل) ،وأروه بعض األرايض املوقوفة عىل الكنيسة ،وقدْ أثار
ُّ
ذلك دهشتَه(.)18

ويقع قرب احلصن(حوش الباشا) مركز احلركة التجارية ،ومعظم ِ
احلرف
ّ

مقرات القيادة
اليدو ّية،
واملقرات الرئيسة للحكم ،ومباين اإلدارة .وهناك ّ
ّ
ٍ
بشكل عا ٍّم من ثالثة آالف من اجلنود املس ّلحني واخل ّيالة
تتكون
العسكر ّية ،التي َّ

إىل جانب املوجودين يف املخافر ،وتوجد دار مكوس (كمرك) تَدُ ُّر عوائد كبرية،

تُد َفع منها نفقات احلاميات العسكر ّية ،والتكاليف األُ َخر ،ويزيد منها فائض
كبري(.)19

السفن يف البرصة ،ومل ُيدِّ د مكاهنا،
وأشار (تيخريا) إىل وجود مراكز لصناعة ُّ

ويمكن حتديده يف منطقة املنّاوي عىل ّ
السفن
شط العرب ،وتُصنع فيها بعض ُّ
ُسمى (قوادس) ،تُستخدم يف األهنار واألهوار ضدّ القبائل
الصغرية ،التي ت َّ

السفن التي تسري يف شامل البرصة ،وتأخذ منهم
املوجودة هناك ،وتقوم بمهامجة ُّ
تراث الب�صرة
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السفن قادرة عىل التصدّ ي لسفن الربتغال ّيني يف
(إتاوات) ثقيلة ،ومل تكن هذه ُّ

شط العرب ،عىل حدِّ قوله ،وإنّام تُستخدم يف هنر ّ
جنوب ّ
شط العرب ،واملناطق
السفن قليل؛ َّ
املجاورة (يف مياه األهوار)ّ ،
ألن كلفتها عالية؛
وإن عد َد تلك ُّ

نموها يف املنطقة(.)20
الصنوبر من اخلارج؛ لعدم ِّ
بسبب رشاء أخشاب ُّ

ٍ
مكون من ثامنية
جرس
وأشار (تيخريا) كذلك إىل وجود
خشبي عىل النهر َّ
ٍّ

يسموهنا (دوانق)(،)21
يعب النّاس عىل قوارب صغرية ّ
قوارب ،ويف األماكن األُ َخر ُ
مصنوعة من قطع خشب صغرية ،ومغ ّطاة بالقار من األسفل(.)22

ال ّزراعة واالقت�صاد

بأنا أرض زراع ّية ِخصبة ،والس ّيام زراعة النخيل
وصف تيخريا البرصة ّ

الكثيفة ،التي تُنتج أنواع ًا متعدّ دة وفاخرة جدّ ًا من التمور ،وتقوم بتصدير

البعض منها إىل بغداد ،وإىل موانئ بالد فارس وهرمز سنو ّي ًا؛ كوهنا تُعدُّ مورد ًا
زرع فيها ُّ
غذائ ّي ًا رئيس ًا للنّاس عا ّمة( ،)23وأشار إىل ّ
كل صنوف الفاكهة
أن البرصة ُي ُ

والرز واحلبوب األُ َخر ،وهي َوفرية ورخيصة ال ّثمن،
واخلضار والقمح والشعري ّ
وهناك حركة استرياد من موانئ بالد فارس ،مثل :بوشهر ،وبندريق ،وسيف
السعر منخفض ًا ،وتوجد أنواع من
الدّ ين ،وبعض املدن كـ(الدّ ورق)؛ لذا يبقى ِّ

الصغرية والكبرية ،وأنواع كثرية من ال ّطيور املائ ّية ،والدّ جاج املائي،
املوايش ّ
متعود ًا
واألسامك النهر ّية،
ُ
طعم األخرية بأنّه ليس لذيذ ًا( ،)24ور ّبام كان ّ
ويصف َ

عىل طعم أسامك بالده؛ لذا وصفها هبذا الوصف ،وأشار –أيض ًا -إىل وجود
ٍ
جتاري بني البرصة وبغدادّ ،
وكل أنحاء اجلزيرة العرب ّية ،وهرمز ،التي
نشاط
ٍّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ِ
ّ

تأيت منها ُّ
الس َلع اهلند ّية ،وكذلك مع البحرين ،والقطيف ،واألحساء ،وبالد
كل ِّ
فارس(.)25

أن مجيع النقود ّ
و َذك ََر (تيخريا) ّ
الذهب ّية والفض ّية متداولة يف البرصة ،بام تساويه

قيمتها من العمالت األُ َخر ،ولك ّن النقود املرضوبة يف دار السكّة مصنوعة من
الفض ّي ّ
ّ
و(الشاه ّيات)
ة(اللرينات)(،)26
الفضة والنّحاس ،ومنها :العمالت ّ
ّ

()27

وعيارها ّ
أقل من عيار ّ
(اللرينات).
ذات األشكال اجلميلة جدّ ًا،
ُ

ٌ
مفتوح
كبري
املسمى (حوش الباشا)
مقر اإلمارة
ٌ
َّ
ويوجد يف جنوب ّ
مكان ٌ
ٍ
ومستوُ ،يدعى (املرشاق)ُ ،يستخدم سوق ًا عا ّم ًا للبيع والرشاء ،ومعرض ًا ملختلف
السلع ،فض ً
جل َمع ملعب ًا للفروس ّيةُ ،ي ِربز فيه اخل ّيالة
ال عن استخدامه يف أ ّيام ا ُ
ِّ

للصالة يف اجلوامع،
ف ّعال ّياهتم ،وهم ُخرباء ،وأعدادهم كثرية ،واملص ُّلون يأتون ّ
ومشاهدة هذه الف ّعال ّية ،وال يتو ّقفون عن مزاولة أعامهلم ،ومتابعة جتارهتم ،يف

لني من حرمة يوم اجلمعة(.)28
ذلك اليوم ،مق ِّل َ

بندقي يف املدينة]
عند مغادرة (تيخريا) البرصة [وكان يسكن يف بيت تاجر
ّ

التجاري ،واتّفق مع رئيس القافلة
الربي ،طريق (برصة–حلب)
الطريق
اختار
َ
ّ
ّ

العدساين) ،وجلب معه ثالث (باالت) من صبغ النّيلة
(حممد بن فالح
احلاج ّ
ّ

لبيعها يف بعض املدن واالستفادة من أرباحها ،ومل خيرت طريق هنر دجلة؛ خوف ًا ممّا

َ
السفن ،ويفرضون (اإلتاوات) عىل
سمعه من وجود ال ّلصوص الذين ُي
امجون ُّ
حترك القافلة خالل بساتني النخيل املحيطة
الركّاب وسلعهم(.)29
ُ
ويصف بداية ّ

ّ
(العشار واخلُورة).
بنهري
َ

ِ
سمه
ويف هناية املدينة شاهدَ األرض مغ ّطاة بامللح ،وعزا ُه إىل انسياح مياه ما ّ
تراث الب�صرة
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ِ
بعض األجزاء؛ ولذا
تغمر تلك األرايض يف
الفاريس) ،التي
(بحر اخلليج
ُ
ّ
ِ
أصبحت تلك األرايض مهجورة ،بعد ْ
والصحيح
أن كانت خصب ًة فيام مىض(ّ ،)30
ُ
التصل إىل هذه املنطقة يف غرب البرصةّ ،
ّ
وأن تلك املياه املوجودة
أن مياه اخلليج

تنساح من شامل البرصة من هنر الفرات يف منطقة (كَرمة عيل) ،وقت ارتفاع املياه
الربيع ،وشاهد (تيخريا) سدّ ًا تراب ّي ًا غرب املدينة ،وقدَّ ر ارتفاعه بني
فيه يف فصل ّ
ستّة إىل سبعة أشبار ،وعرضه أربعة أشبار.

الدّريهم ّية
تسمى (الدّ رهيم ّية) ،وحدَّ د
وبعد مسرية أربعة فراسخ ،تو ّقف عند منطقة ّ

موقعها عند منتصف خرائب البرصة الثانية( ،)31مب ِّين ًا إمكان رؤية بعض آثار
ال عن اجلامع الكبري ،ووصف هذه املدينة بـ(العظيمة) ِّ
هذه املدينة ،فض ً
لكل

للشب ،وأرايض مزروعة بغالل
الصاحلة ّ
َمن ُيشاهدها ،وشاهد بعض اآلبار ّ
القمح ّ
والشعري والفواكه(.)32

جبل �سنام
الرحلة ،كان وكالء ّ
(حممد بن راشد) يتشاجرون مع
الشيخ ّ
بعد انطالق ّ

ثم سارت القافلة
املسافرين عىل فرض (اإلتاوات) عىل ما حيملونه من سلعَّ ،
أن هناك سلسلة جبال ي ِ
يب ،وذكر (تيخريا) َّ
طلق عليها
ُ
باالجتاه الشام ّيل الغر ّ
العرب(جبل سنام)( ،)33وذكر له األهايل ّ
كم ّيات وفرية من املياه كانت
أن ّ

تتزود هبا القوافل يف طريقها من البرصة إىل مكّة.
موجودة يف املكانَّ ،

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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الب�صر ُة يف
ِ
ّ

الربج�س ّية

ٍ
منطقة فيها آبار مياه
فت يف
وبعدها واصلت القافلة سريها ،وبعد ميلني تو ّق ْ

ٍ
ْ
سهل ُملئ بنبات احلنظل ،الذي يستخدمه عرب
تسمى (الربجس ّية) ،يف
عذبة ّ

تتم عمل ّية رصف
ّ
الصحراء دوا ًء بعد خلطه مع حليب النّوق ،ويف هذه املنطقة ُّ
تتكون
العمالت -عىل حدّ قوله -ويف هذا املكان
ْ
اجتمعت القافلة التي كانت ّ

الرغم
ومخسني مجالً ،ومخسة
من مائة
َ
َ
وتسعني محار ًا ،واثني عرش حصان ًا ،عىل ُّ
أن عد َد املسافري َن ُّ
م ْن ّ
التجمع،
أقل من هذا العدد ،وعند مشاهدة األهايل هذا
ّ
ُّفروا وابتعدوا عن املكان ،ووصف(تيخريا) ُأولئك النّاس بالفقر ،وهم عراة،
َ
ويعتاشون عليها ،مثل :الغزالن،
ويلبسون جلو َد احليوانات التي يصطادوهنا،
واحلُ ُمر الوحش ّيةّ ،
رب ّية(.)34
والذئاب ،واألرانب ال ّ

جويبدة
اجتازت أرايض منبسط ًة توجد فيها عدّ ة آبار
وخالل مسرية القافلة عرص ًا،
ْ
للشب ،ويف هذه املنطقة توجد خرائب مبن َي ِ
ِ
ني
كبريينُ ،يعتقدُ
ذات مياه صاحلة ُّ

وتسمى (جويبدة)(.)35
ّأنام كانا فيام مىض مساكن لشيوخ آل مغامس،
ّ

ال ُّرميلة

ٍ
منطقة
ووصلت إىل
يف صباح يوم ( )7أيلول استأنفت القافلة مسريها،
ْ
ٍ
(الرميلة) ،وتوجد فيها ثامين خيمُ ،
وشوهد دخان
سميها العرب ُّ
منبسطةُ ،ي ِّ
القصب املوجود؛ لغرض هتيئة
الساكنني هناك
كثيف ناتج عن حرق العرب
َ
َ
يتم صيدها
األرض للزراعة ،وشاهد (تيخريا) األرانب الرب ّية ،والريابيع التي ُّ
تراث الب�صرة
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وأكلها من قبل البدو(.)36

ٍ
وتن ّبه (تيخريا) إىل ّ
مسافات متقاربة للسكن فيام بينها،
أن العشائر ُتافظ عىل

مضطرة لدفع (اإلتاوات) هلا؛ لتأمني معاملة ج ّيدة ،أو
حتّى جتعل القوافل
ّ

الصحيح ،ومواضع رشب املياه ،وبخالف ذلك ال يمكن
إلرشادها إىل الطريق ّ
للقافلة املرور(.)37

ُ
رحلة الإيطا ّ
يل (ديلالفاليه)
()38
َب
السابع عرش ،كت َ
الر ّحالة يف بداية القرن ّ
ُيعدّ (ديلالفاليه) من أوائل ّ

الرحلة ،تناول
الرسالة العارشة واحلادية عرش من ِّ
عن البرصة عدّ ة صفحات ،يف ّ
ٍ
فيهام أمور ًا سياسي ًة ختص الصاع (العثامين–الفاريس) يف ٍ
انعكست
عصيبة
فرتة
ْ
ُّ
ّ
ّ
ّ
املؤرخة يف ( 20آيار 1625م) ،ذكَر
عىل الوضع
العراقي ،ويف رسالته العارشة ّ
ّ

مصب هنر ّ
شط العرب يف العارش من آذار (1625م) ،وأعطى
أنّه وصل إىل
ِّ
وصف ًا عن طبيعة البرصة ،وابتدأ بوصف تكوين ّ
هنري
شط العرب ،من التقاء َ
الصواب عندما ذكرّ :
يتفرع
َب ّ
دجلة والفرات ،إال أنّه جان َ
أن النّهر يف جريانه ّ
ِ
البحارة
إىل فرعني ،الفرع
الرشقي وهو أوسع حج ًام ،وأكثر أمن ًاُ ،يطلق عليه ّ
ّ

سميه (فرع البحرين) ،أو (فرع
–عىل حدِّ قوله -اسم (هرمز) ،والفرع الغر ّ
يب ُي ّ

السفن الكبرية إال نادر ًا ،وحيدث االنقسام إىل فرعني
القطيف) ،وال تدخله ُّ
يف جنوب البرصة ،فتتكون بينهام جزيرة مث ّلثة الشكل ،ي ِ
طلق عليها األهايل
ُ
ّ
دخلت ّ
اسم (اخلرض)( .)39ويبدو ّ
شط العرب،
الر ّحالة (ديلالفاليه)
ْ
أن سفينة ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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الب�صر ُة يف
ِ
ّ

وسارت يف جهته الرشق ّية ،عندها شاهد األرايض املحيطة بالنهر ،و َع َّب عنها
ْ
بأنا عامر ٌة بأشجار النخيل ،وكثرية الزرع .وواصلت سفينته سريها حتّى
ّ
ٌ
عميق –عىل حدّ قولهَ -
متخر فيه القوارب املح ّل ّية،
وصوهلا إىل موض ٍع فيه
جدول ٌ

السفن الربتغال ّية ،ومراكب ُأخر خمتلفة ،تقف عند موضع الكمرك(،)40
وبعض ُّ
يقع يف بداية هنر ّ
العشار (عىل ض ّفته الشامل ّية) مقابل متثال (الس ّياب)
هذا املوضع ُ

الضائب حتّى بداية االحتالل
احلايل ،وبقي هذا املكان موضع ًا الستحصال ّ

الربيطاين للعراق.
ّ

مل حيدِّ د (ديلالفاليه) اليوم الذي وصل فيه ،إال ّ
السفينة
أن املدّ ة التي تقطعها ّ

مصب ّ
شط العرب إىل بداية هنر ّ
العشار ال تستغرق أكثر من يو ٍم ،ومن
من
ِّ
وصل يف احلادي عرش من آذار.
املرجح أنّه َ
َّ

و�صف نهر ّ
ُ
الع�شار
جرس من اخلشب مث َّب ٌت عىل
يمتدُّ هذا النهر إىل داخل مدينة البرصة ،ويوجد ٌ

القوة ،وتقوم إىل ّ
الشامل من
قوارب مربوطة بسالسل حديد؛ ليكسبها مزيد ًا من ّ
ِ
الرغم من ّ
أن
اجلرس بناي ٌة هلا تصميم القلعة واحلصن ،غايتها حفظ املدينة ،عىل ُّ
البناء امتدّ إىل أبعد من القلعة( .)41والحظ (ديلالفاليه) ّ
أن ماء النّهر يرتفع بتأثري
ُ
السفن من ّ
ظاهرة املدّ ،
شط العرب إىل حدّ هذا اجلرس فقط ،وقدْ
وتصل بعض ُّ
ٍ
بأمان عند تلك القلعة ،وباإلمكان
شاهد هناك سفن الوايل احلرب ّية ،وهي راسية

وتتفرع من ذلك النهر عدّ ة قنوات ،متتدُّ إىل داخل
سحبها م ْن دون جتديف،
ّ
املدينة ،وينتقل النّاس بالقوارب يف هذه القنوات من ٍ
َ
طلقون
بيت إىل آخر ،و ُي
تراث الب�صرة
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عىل هذه القوارب اسم (دانك)( ،)42وهناك عد ٌد من اجلسور للمشاة فوق تلك
القنوات(.)43

اال�ستقرا ُر يف الب�صرة
ويبدو أنّه ال توجد يف داخل املدينة أماكن إليواء املسافرين ،فعند نزوله إىل
بحث عن ٍ
بيت ُّ
َ
حيل فيه ،وكان ذلك يف يوم ( 13آذار1625م) ،ومل حيصل
رب
ال ّ

الرجوع للمركب للمبيت فيه .ويف صباح اليوم التايل
عىل ما يريد،
فاضطر إىل ّ
ّ
فلحُ ،فأ ِ
واصل البحث عن ٍ
بيت لإلجيار فلم ي ِ
رشدَ إىل مسؤول امليناء (الشاهبندر،
ُ
الصابئة ،وذكر أنّه يتمتّع
خواجة نجم) ،وكان يعمل يف الكمرك ،وهو من طائفة ّ
ٍ
ٍ
حسنة بني النّاس ،ومعرفتُه ج ّيدة ،وقدْ شدّ ته به صداقة أثناء
بمكانة اجتامع ّي ٍة
وجوده يف البرصة ،وقدَّ م له خدمات جليلة ،واستطاع بجهود زوجتِ ِه احلصول
ٍ
للسكَن ،ومل يكن عىل ما ُيرام ،إال أنّه وعدَ ُه برتتيبه ،فعاد إىل املركب
عىل بيت َّ
ليقيض فيه ليل ًة ُأخرى(.)44

بمعتمد الربتغال ّيني يف البرصة،
وعند استقراره يف املسكن ،التقى (ديلالفاليه)
َ
ٍ
توصية من نائب
الس ّيد (كوفسالنو ماتينيز دي كاستيل برانكو) ،وقدَّ م له رسال َة

()45
مهمة عن البرصة وبالد
ملك (غوا)  ،فأحسن استقباله ،وأطل َعه عىل أخبار ّ

حلويزة مع بالد فارس.
حلويزة ،ومنها أخبار عن عالقة ا ُ
فارس وا ُ

ٍ
والطريف يف األمر ّ
معلومات
أن (ديلالفاليه) كتب يف ( 22آذار 1625م)،

عن بعض ما جيري قرب بيت الباشا (حوش الباشا) ،ومنها تربية بعض

أبيض ال ّلون ،ويف ظهره ٌّ
خط أشقر ال ّلون،
محار ُ
احليوانات غري املألوفة ،ومنها ٌ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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الب�صر ُة يف
ِ
ّ

يبد ُأ من ِ
رأس ِه وينتهي عند ِ
ذيل ِه ،وهو رسيع اجلري(.)46

ُ
و�صف الب�صرة
بأنا مرتامية األطراف ،عامرة بالسكّان ،أ ّما مركز
وصف (ديلالفاليه) البرصة ّ

حيطت
مسورة ،وقدْ ُأ
ْ
ألنا غري َّ
املدينة ،فهو رديء العمران ،وأرضها مفتوحة؛ ّ
الس ِ
ٍ
وبي َّ
بسور َّ
ور أبراج ًا
أن يف ُّ
مؤخر ًا ،وعزا ذلك إىل التهديدات الفارس ّية هلاَّ ،

ِ
أبواب تُقفل ،وفيها
للمدينة
البعض منها متهدِّ م ًا ،وكان
شاهدَ
َ
من ال ِّطني ،وقدْ َ
ٌ
ٌ
الصاغة ،وسوق املنسوجات ،وأسواق ُأ َخر تُباع
متنوعة ،منها :سوق ّ
أسواق ِّ
فيها خمتلف البضائع التي تروج يف األسواق( .)47وذكر ّ
والسوق
أن أمام القلعة ُّ
ساح ًة واسع ًة تنترش فيها املدافع من العيار الثقيل ،بعضها برتغال ّية األصل ،كان

كانت س ُفنُهم َ
متخر
البرص ّيون قدْ غنموها يف (مسقط) قبل عدّ ة سنني ،عندما
ْ
َع َباب ال َب ِ
حر ،لك ّن الربتغال ّيني متكّنوا ِمن تدمريها فيام بعد(.)48
ُباع فيها
ويف داخل املدينة ،مقابل دار الباشا (حوش الباشا) ساح ٌة كبري ٌة ت ُ

ّ
والرز ،وخمتلف اخلرضوات ،وهذه
األغنام ،واحلبوب من احلنطة
والشعري ُّ
الساحة مفتوحة يف ال ّليل والنهار ،والبضائع معروضة م ْن دون دكاكني وال أقفال
ّ
ِ
شكل ُف ُر ٍ
ِ
ش تُوضع عليه احلاجات] ،وال خوف عليها
األرض عىل
[أي :تُباع عىل
من الساقِ ،
فالعقاب الذي ُينزله األتراك بال ُّلصوص يكون قاسي ًا(.)49
ُّ ّ
توهم (ديلالفاليه) ّ
تركي ،وحقيقة األمر ،أنّه األمري
أن حاكم البرصة
وقدْ َّ
ٌّ

(عيل باشا أفراسياب)(1650-1623( )50م) ،من ُأرسة أفراسياب.
ِ
وصف ِه السكّان وطوائفهمَّ ،بي ّ
معظمهم من العرب ،وفيهم عد ٌد
أن
ويف
َ
تراث الب�صرة
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ٌ
قليل من األتراك ،وال ُّلغة العرب ّية األكثر انتشار ًا يف املدينة ،وال ُّلغتان العثامن ّية
والفارس ّية مألوفتان فيها –أيض ًا.-

ُ
الديني يف الب�صرة
و�صف الواقع
ّ

أن َ
َ
يذكر(ديلالفاليه) ّ
ِّ
والش ْيعة ،و ُيع ِّلق
السنّة
أهل البرصة
مسلمون ،من ُّ

عىل العبادات بقوله :النّاس أحرار يف عباداهتم ،ويستدرك عىل األذان بأنّه

الصلوات حسب طريقتهم؛ ّ
ألن البرصة خاضعة
السنّة ،وتُقام ّ
عىل طريقة أهل ُّ
()51
ٍ
اسمي).
(بشكل
العثامين يف إسطنبول
للسلطان
ٍّ
ُّ
ّ

سميهم (النّصارى
ويف معرض كالمه عن طائفة ّ
الصابئة يف البرصةُ ،ي ِّ
ِ
الصابئة ،ومل يستطِ ْع حتديد
الكلدان ّيني) ،أو نصارى (القدِّ يس يوحنّا) ،أو ّ
أعدادهم ،ويذكر أنّه ليس هلم من النرصان ّية إال االسم-كام يظ ُّن -لعدم وجود

َ
تموا
كنيسة هلم يف البرصة ،وكانوا
يذهبون إىل بيت كاهنهم ليص ُّلوا فيه ،أو ُي ُّ

َ
يتناولون
مراسيمهم الدّ ين ّية ،وليس هلم طقوس تُشابه النّصارى ،وذكر ّأنم
ال ّلحوم عىل طول األ ّيام ،وعامدهم ُيشبِه ِعامد (القدِّ يس يوحنّا) ،وهم ُ ِ
ي ُّلونه
َ
البت يف نوع ّية ديانتهم ،فظ َّن ّأنم ِمن بقايا
ويبالغون يف تقديسه ،ومل يستطع ّ
اليهود الذين نالوا ِ
َ
عرفون عند األهايل باسم
العامد عىل يد (يوحنّا) ،وهم ُي
(الصابئة) ،ويتك ّل َ
ُسمى (املندائ ّية) إىل
ّ
حمرفة ،ت ّ
مون فيام بينهم بلغة كلدان ّية ّ
جانب العربية ،وي ِ
سميهم األورب ّي َ
طل َ
ون
ّ ُ
قون عىل أنفسهم تسمية (مندائي) ،بينام ُي ِّ

(نصارى القدِّ يس يوحنّا) ،وليس هلم أناجيل ،وال كتب ُأ َخر مقدَّ سة ،ماعدا

(السذرا)( ،)52وهم يت َ
ّبعون أحكامه الدّ ين ّية ،أ ّما لغتُهم،
كتاب ًا ّ
سمى ّ
خاص ًا هبم ُي ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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الكرملي
رحالت تيخريا وديلالفاليه والأب فيليب
الب�صر ُة يف
ِ
ّ

ِ
ختتلف عن الكلدانية والسيانية ِ
وهبذه
القديمة واحلديثة،
خاصة،
فحروفها
ُ
ّ ّ
ّ
ّ

َ
الصابئة ال يعرفون هذه ال ُّلغة ،ال
احلروف
يكتبون أسفارهم املقدّ سة ،وعا ّمة ّ
ِ
للصابئة يف
كتاب ًة وال تك ُّل ًام ،ويقترص األمر عىل كهنت ِهم .وتوجد املراكز السكّانية ّ
البرصة ،ويوجد بعضهم يف (الدّ ورق)( ،)53و(تسرت)( ،)54ويف منطقة (احلويزة)
جتمع هلم هناك(.)55
القريبة من البرصة يوجد أكرب ّ

وبي(ديلالفاليه) ّ
أن الطائفة األخرى الكبرية يف املدينة ،هي من املسيح ّيني؛
ّ
ونظر ًا إىل وجود ٍ
عدد ٍ
كبري من املسيح ّيني يف املدينة –عىل حدّ قوله -فقدْ فتح
ِ
()56
الرهبان األوغسطين ّي َ
ون
الرهبان الكرمل ّيني مبعث ًا هلم فيها ،وجاء من بعدهم ُّ
ُّ
ٍ
ِّ
خاصة هبم تُقام فيها ّ
الشعائر الدّ ين ّية ،حسب
الربتغال ّيون.
ولكل رهبان ّية كنيسة ّ

الر ّحالة (ديلالفاليه) معبد اآلباء الكرمل ّيني ،بأنّه
وماين.
َ
ووصف ّ
ال ّطقس ّ
الر ّ
ٍ
مجيل مع ٍ
ٍ
ٍ
الرهبان ،وغرف لعابري
ملحق به ،فيه
دير
بشكل
مش َّيدٌ
ُ
صوامع ُّ
اخلاص ،والقسم اآلخر وهبهم إ ّياه
السبيل ،وقدْ اشرتوا قس ًام من األرض بامهلم
ِّ
ّ

الباشا وايل البرصة (عيل باشا أفراسياب)(.)57

تم افتتاح كنيسة اآلباء الكرمل ّيني يف البرصة يف الثالث عرش من نيسان
َّ

الكرميل) تشييد الكنيسة
(1625م) ،عندما أكمل األب (باسيل فرنسيس
ّ
اخلاص برهبان ّيته يف البرصة ،وأقام احتفاالً كبري ًا هبذه املناسبة ،وز ّين
والدّ ير
ّ
ني عىل اختالف طوائفهم،
ني ورشق ّي َ
وه َرع النّصارى من أورب ّي َ
الكنيسة والدّ يرَ ،

لالشرتاك هبذا االحتفال ،بافتتاح كنيسة (مريم العذراء)( ،أ ّم ّ
الشفاء) .ويف املساء

وقدت النّار ،وأطلق اجلنود الربتغال ّي َ
ون العيارات
شعلت األنوار يف املكان ،و ُأ
ُأ
ْ
ْ
النّار ّية ،وأرسل الوايل نحو مخسامئة من جنوده ،ليشاركوا يف االحتفال ،وقام
تراث الب�صرة
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هؤالء بدورهم بإطالق العيارات النّار ّية ،فض ً
قامت مدافع ال َقلعة
ال عن ذلك
ْ

باإلطالق ،للمشاركة يف االحتفال ،وبالغ (ديلالفاليه) يف القول ّ
بأن املدينة ك َّلها
َ
السواء.
احتفلت باملناسبة ،النّصارى
ْ
واملسلمون عىل ّ

ويف مساء اليوم الثاين قبل غروب ّ
الشمس ،زار الوايل مع حاشيته الكنيسة

والدّ ير ،وسط احتفاء األب الرئيس به باملراسيم الالئقة ،وتقديم أنواع احللو ّيات
واملر ّطبات عىل عادة أهل البلدٍ ،
بنحو أرىض الوايل و َمن معه ،فخرجوا مرسوري َن،
وقدَّ م الوايل عند خروجه هد ّي ًة مال ّية للكنيسة ،وكان القبطان الربتغا ّيل وربابنة

ني) حارضي َن ،ومل حيرض
السفن ،وكبار رجال البحر ّية ،ومجيع اإلفرنج (األورب ّي َ
ُّ
ٍ
ألـم ْت به(.)58
(ديلالفاليه) االفتتاح؛ لوعكة ّ
صح ّية ّ
الرهبان األوغسطين ّي َ
خاص ًا هبم ،وكانوا مرت ِّددي َن كثري ًا يف
ون( )59دير ًا ّ
مل يش ِّيد ّ

هذا ّ
الشأن ،فلم جيرسوا عىل ذلك؛ خوف ًا من سقوط البرصة يف قبضة الفرس؛
ني؛ لذا اكتفوا باستئجار ٍ
ّ
دار للسكن
ألن احلرب كانت قائمة بينهم وبني العثامن ّي َ

الصالة فيها ،وكان الوايل يدفع ثمن استئجارها ،وقدْ جع ُلوا إحدى غرف
إلقامة ّ
ني ،وكان رئيس الدّ ير مق َّلد ًا وظيفة نيابة ُأسقف ّية
الدّ ار معبد ًا وفتحو ُه للمص ِّل َ

راهب َ
ني منافسة شديدة
(غوا) ،ومعه
آخر ،وكان بني ديرهم ودير اآلباء الكرمل ّي َ
ٌ
ني؛
ني وسائر األورب ّي َ
والرئاسة ،وكان الوايل ُي ِسن معاملة الربتغال ّي َ
عىل احلقوق ّ
نظر ًا إىل املساعدات الكثرية التي تل ّقاها منهم ،حتّى وقت زيارة (ديلالفاليه)
ني
البرصة ،وكان-أيض ًا -يدفع املبالغ للمراكب اخلمسة
املستأجرة من الربتغال ّي َ
َ

–عىل حدّ قوله.)60(-

دخل (ديلالفاليه) من ّ
شط العرب إىل هنر ّ
يسمه باسمه ،بل
العشار ،ومل ِّ
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رحالت تيخريا وديلالفاليه والأب فيليب
الب�صر ُة يف
ِ
ّ

سمه (النهر الدّ اخيل لنهر ّ
شط العرب) ،وذكر وجود قلعة معتدلة البناء ،يف
ّ
اجلانب الشام ّيل من هنر ّ
للسفن التي تنقل البضائع،
العشار ،وهي مكان الكمرك ُّ

الرضا )احلايل.
ويقابل القلعة مسجدٌ  ،وهو مسجد اإلمام
(عيل بن موسى ّ
ّ
وعند دخوله هنر ّ
العشار دفع ت ّي ُار املاء سفينته إىل جهة املسجد ،وهناك رأى قائد
األسطول الربتغا ّيل ،ومعه سفنُه اخلمس ،وثالث سفن يف ّ
شط العرب ،وكان

الوايل معهم ،ويتو ّقعون هجوم ًا فارس ّي ًا عىل البرصة .وعند دخوله هنر ّ
العشار،
ٍ
وتعرضوا إىل بعض املشاكل يف
رافقه األب (باسيل الكرميل) مع
راهب إيطا ٍّيلّ ،

مركبهم أثناء الدّ خول يف هنر ّ
العشار بفعل ارتفاع املدّ  ،فاستدار املركب ،وبعدها
استمر باملسري داخل املدينة ،وذكر ّ
أن هناك الكثري من البيوت عىل جانبي النهر،
ّ

وكانت البساتني متّصلة ،وبعدها تو ّقف املركب داخل املدينة من اجلانب الشام ّيل
من النهر؛ إ ْذ يكثر عد ُد السكّان هناك(.)61

ُ
و�صف الأحداث الع�سكر ّية
والسياس ّية يف
اهتم (ديلالفاليه) يف زيارته البرصة بنقل األحداث العسكر ّية ّ
ّ
املنطقة؛ إ ْذ كان العثامن ّي َ
ون ُي ِعدُّ ون ال ُعدّ ة لطرد الفرس من بغداد ،ويف ذلك اليوم
كل ٍ
رجل من ِّ
أن خيرج ٌ
أن املنادي أعل َن يف املدينة ْ
ذكر لنا ّ
بيت ،ومعه سالحه،
فيلحق باجليش ليساعد الوايل يف حربه ضدَّ الفرس؛ وذلك لوصول أخبار عن
اقرتاهبم من البرصة(.)62

ٍ
رجل من أكابر البرصة ،هو ّ
الشيخ
و َّثق (ديلالفاليه) يف ( 19آذار) قيام

ايس)( )63بتحشيد أهايل البرصة ،فجمع حوله عدد ًا من أفراد
(عبد ّ
السالم الع ّب ّ
تراث الب�صرة
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وتوجهوا إىل جبهة القتال؛ لنجدة وايل البرصة (عيل
أرسته وأصدقائه وأتباعه،
َّ
َ
حيملون البنادق،
الصابئة
باشا أفراسياب)،
وانضم إليه نحو مئتني من طائفة ّ
ّ

وبي ّ
الفاريس،
بقوة اجليش
وخمتلف أنواع األسلحةَ َّ ،
أن هذا اجلمع ال ُيقارن ّ
ّ
فذكر لنا ّ
واستعدادهم القتا ّيل(َ .)64
الشيخ (منصور) ،الذي ّ
أن ّ
حلويزة
تول ُحكم ا ُ

بعد وفاة أخيه (مبارك) ،كان ُيراسل وايل البرصة ،ويبتعد عن إغراءات ّ
الشاه
َ
فوي)ْ ،
يكون تابع ًا له.
بأن
الص ّ
(ع ّباس ّ

وعند كالمه عن ُأرسة (أفراسياب) مل يكن (ديلالفاليه) دقيق ًا؛ إ ْذ عدَّ
ِ
إن األمر غري ذلك؛ وذلك ّ
للسلطة يف البرصة ،إال ّ
ألن
(أفراسياب) مغتصب ًا ُّ
العثامين (عيل باشا)؛ لعدم قدْ رتِ ِه عىل ض ْبط ُأمور
األخري اشرتى الوالية ِمن الوايل
ّ

الوالية ،وانتشار الفوىض فيها( ،)65إال ّ
السيطرة االسم ّية
إن كالمه عن أسباب ّ

والسياس ّية،
للعثامن ّي َ
ني عىل البرصة ،التي أوجزها بقدْ رات (أفراسياب) اإلدار ّية ّ
ني ،و ُقرب البرصة
و ُبعد البرصة عن إسطنبول ،وكلمته املسموعة بني البرص ّي َ

ني
من الفرس أعداء الدولة العثامن ّية ،كانت صحيحة ،وقدْ استقاها من املسيح ّي َ
ني يف البرصة ،أو كام ّبي هو ّ
أن صديقه ّ
(الشاهبندر اخلواجة نجم) قدْ
الربتغال ّي َ

أخربه هبا .وقدْ ذكر لنا ّ
بتقرب ّ
الشيخ (منصور) من
أن حكومة فارس
ْ
علمت ّ

وايل البرصة ،وعدم احرتامه ّ
الشاه ،إال ّأنا مل تقطع العالقات به ،وحينام انطلقت

الشاه ّ
الشاه عىل بغداد سنة (1623م) ،متّت دعوة ّ
محلة ّ
للشيخ (منصور) من

أجل املشاركة يف هذه احلملة ،إال ّ
أن األخري أعطى تربيرات غري مقنعة ّ
للشاه،
الشاه من محلته عىل بغداد إىل أصفهان ،دعا ّ
وعند رجوع ّ
الشيخ (منصور)

للمجيء إىل بالطه ،إال أنّه كان يامطل ومل يذهب أبد ًا ،وعندها غضب ّ
الشاه،
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ِ
ّ

سيسل إليه َم ْن يقطع رأسه ْ
إن امتنع عن
وكتب إليه باملجيء فور ًا ،وهدّ ده بأنّه ُ
ْ
بقوله:إن أراد ّ
املجيء ،وكان جواب ّ
الشاه قطع
الشيخ (منصور) حازم ًا شجاع ًا

بالسيف ،وزاد عىل
رأيس،
ّ
فليتفضل بنفسه؛ ألنّه مستعدّ للدّ فاع ج ّيد ًا عن رأسه ّ
ِ
ذلك بقولهْ :
إن كان ّ
حلويزة ،وال يعرتف به
الشاه ملك ًا عىل فارس ،فهو ملك ا ُ
أبد ًا.)66(
عُدّ هذا املوقف من ّ
صمم األخري
الشيخ منصور حتدّ ي ًا كبري ًا لشاه إيران؛ لذا َّ
عىل معاقبته ،وخلعه عن حكم احلويزة ،وقام لتحقيق هدفه بإرسال ٍ
محلة عسكر ّي ٍة
ُ
(حممد بن مبارك) ،الذي أقنعته حكومة
بقيادة (إمام قيل خان) ،واصطحب معه ّ

ّ
عمه (منصور) ،بعد وفاة والده ،وكان موجود ًا يف
الشاه بأنّه ّ
حلكم من ّ
أحق با ُ
بالط ّ
الشاه منذ وفاة والده.

لـ(حممد
ّصلت مع بعض شيوخها املؤ ّيدي َن
حلويزة ،وات ْ
ْ
ّ
وصلت احلمل ُة إىل ا ُ

اضطر
ابن مبارك)؛ ليكون شيخ ًا عليهم بدالً من (منصور) ،وأمام هذا األمر
ّ
ّ
حلويزة مع مخسامئة من أتباعه املخلصني ،والتجأ إىل
الشيخ (منصور) إىل مغادرة ا ُ
برتحاب ٍ
ٍ
كبري ،وأقطعه أرض ًا
البرصة؛ إ ْذ استقبلهم الوايل (عيل باشا أفراسياب)

ليستقر فيها مع أتباعه(.)67
حلويزة،
ّ
واسع ًة بالقرب من ا ُ
ِ
صمم عىل دخول البرصة عن
حلويزة ،بل َّ
حلكم يف ا ُ
(حممد) با ُ
مل يكتف اخلان ّ
طريق ال ُقرنة –التي ُت َعدُّ ّ
األول عن البرصة من جهة ّ
الشامل– والتو ّغل
خط الدّ فاع ّ
متأهب ًا للقتال خارج البرصة ،وسط عساكره،
يف الوالية ،لك ّن وايل البرصة كان ّ
ومعه ثالث سفن برتغال ّية حرب ّية مستأجرة ،إال ّ
إن القلق واخلوف قدْ خ َّيم عىل

البرصة؛ ّ
ألن جيش الفرس كان أكثر عدّ ًة وعدد ًا من جيش البرصة( .)68وقدْ
تراث الب�صرة
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للقوات الربتغال ّية لـ(ديلالفاليه) كيف حاول الفرس نقل سبع
روى القائد العام ّ

قطع مدفع ّية من أحد موانئهم إىل (الدّ ورق) الستخدامها يف رضب البرصة؛ لذا

ّقرر القائد الربتغا ّيل إرسال سفينتني رسيعتي احلركة للتصدّ ي هلذه املحاولة(.)69

الرحالة (ديلالفاليه) وأخربه
وقبل هذه املدّ ة زار (الشاهبندر اخلواجة نجم) ّ
ٍ
عن ما جيري من أحداث ،ومنها ّ
مقاتل
ألف
أن الفرس ت ُِعدُّ جيش ًا تعداده ثالثون َ
حتت إمرة سبعة من (خاناهتم)[ ،اخلان هو لقب األمري ،أو الوايل عىل املقاطعات

أن فيضان ّ
الفارس ّية] ،وذكر اخلواجة (نجم) ّ
شط العرب يف ذلك الوقت حال
قوة للبرصة إال ّ
أن انحسار املياه بعد
القوات ،وهذا ُيعدُّ مصدر ّ
دون تقدُّ م تلك ّ
سهل للفرس إقامة جرس شامل البرصة ،والعبور إىل األرايض
ثالثة أشهر قدْ ُي ّ

السفن الربتغال ّية نفع ًا؛ ّ
لتعذر وصوهلا إىل هناك؛ بسبب
هناك ،وعند ذاك ال ُتدي ُّ
عدم صالح ّية النهر لإلبحار .وتشاءم اخلواجة من مصري البرصة؛ ّ
ألن هناك طرق ًا

كثرية تؤ ّدي إليها ،سواء أكانت من بغداد –التي استوىل عليها الفرس -أم احل ّلة
التي تقع حتت سيطرهتم ،واجلهة الوحيدة التي يمكن ْ
أن تقدِّ م النجدة للبرصة

واألصح (أبو
هي جهة البادية ،التي ُيسيطر عليها أمريها (مدلج أبو الريش)،
ّ
ريشة) ،وأخربه عن كيف ّية احتالل الفرس لبغداد وكركوك واملوصل ،ومل يصدّ ق
األقوال ّ
حترك الستعادة بغداد واملوصل وكركوك ،وعدّ ها
جرار ًا ّ
بأن جيش ًا ترك ّي ًا ّ

شائعات لتقوية معنويات أهايل البرصة(.)70

ذكرهّ ،
أن عالقات ّ
جلدد(أرسة أفراسياب)
الشاه مع حكّام البرصة ا ُ
واملهم ُ
ّ

كانت غري و ّد ّية ،فبعد ْ
أن استوىل ّ
الشاه عىل (هرمز) سنة (1622م) ،أرسل
سفري ًا إىل وايل البرصة يطلب منه تنفيذ بعض املطالب ،وهيْ :
أن يذكر اسمه
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول

255

ربيع الآخر  - #1438كانون الثاين 2017م

الكرملي
رحالت تيخريا وديلالفاليه والأب فيليب
الب�صر ُة يف
ِ
ّ

وأن ت َُس ّك النقود باسمه ،وأخري ًا ،طلب منه ْ
يف (خطبة اجلمعة)ْ ،
أن يأمر شعبه

(يتعمم) أهل البرصة عىل طريقة الفرس ،مقابل ْ
ْ
أن يبقى حاك ًام مطلق ًا عىل
بأن
ّ
البرصةْ ،
حلكم فيها وراث ّي ًا يف عائلته ،وال ّ
يتدخل يف شؤونه ،ويدافع
وأن يكون ا ُ

أي ّ
أي رضيبة عىل
تدخ ٍل
أجنبي ،وال يطلب منه فرض ّ
عنه ضدّ العثامن ّيني ،وضدّ ّ
ٍّ

احلرية التا ّمة ،وكان ر ّد وايل البرصة (عيل باشا أفراسياب)
البرصة ،بل يرتك هلم ِّ
بالرجل الفطِن الذي يعرف ج ّيد ًا أهداف ّ
الشاه ،ومل
[الذي يصفه (ديلالفاليه) ّ
يطمئ ّن بوعوده ،فض ً
القوات البحر ّية الربتغال ّية يف البرصة،
ال عن ثقته بمساعدة ّ

وشط العربّ ،
ّ
الس َّيام ّ
وأن
القوات الفارس ّية ليس هلا طريق سوى البحر
أن ّ
َ
قوة بحر ّية تستطيع جماهبة سفن الربتغال ّيني] رفض عرض
الفرس ال
يملكون ّ

الشاه ،وأمر سفري ّ
ّ
الشاه بمغادرة املدينة حاالً؛ خوف ًا من اتصاله مع بعض أكابر
الوالية الذين هلم ميول مع الفرس ،الذين بدورهم يؤ ِّث َ
رون يف النّاس.

السلطان
لقدْ كان ر ّد (عيل باشا) حاس ًام ،ويف هلجة دبلوماس ّية أكّد أنّه من أتباع ُّ

ويفضل املوت هكذا ،وهو مستعدٌّ للحرب إذا ما أرادها ّ
الشاه(.)71
العثامين،
ِّ
ّ

الشاه ّ
و ّملا عرف ّ
القوة ،فأمر
أن هذا األسلوب ال ُيدي نفع ًاّ ،اته إىل ُأسلوب ّ
(خان شرياز) –وهو من أقوى حكّام واليات فارس -بتجهيز ٍ
محلة عسكر ّي ٍة

لالستيالء عىل البرصة.

حلويزة ،ودخل حدود والية البرصة إىل
سارت احلملة يف طريق تسرت إىل ا ُ

املحمرة ،وكان ذلك يف هناية سنة (1623م) ،وقام بمحارصة قلعة
الشق من
ّ
َّ

(قبان) ،وكادت ْ
السفن الربتغال ّية ،التي أمطرهتم
أن تسقط بأيدهيم ،لوال مساعدة ُّ

واضطر إىل اجلالء عن
الفاريس،
بوابل من قذائف مدفع ّيتها ،فانكرس اجليش
ّ
ّ
تراث الب�صرة
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املنطقة( .)72و َذكر لنا ّ
السيع ،تركوا عدد ًا كبري ًا من
أن الفرس عند انسحاهبم ّ

السيع غري املتو ّقع،
وبرر لنا هذا االنسحاب ّ
وكم ّية وافرة من املؤنّ ،
مواشيهمِّ ،
أنّه مل يكن فرار ًا أمام جيش الوايل ،ولكن ألحد أمرين ،إما ّ
أن (هرمز) كانت يف
خطر ،أو ّ
ني ،أو من
أن أحداث ًا كبري ًة كانت عىل وشك الوقوع من طرف العثامن ّي َ

جهة املغول(.)73

عادت إىل البرصة سفينتان برتغال ّيتان لقصف املدافع
يف هناية شهر آذار
ْ

الفارس ّية املوجودة يف (الدّ ورق) ،لكنّهم مل جيدوا أثر ًا لتلك املدافع ،ور ّبام أخفاها
ٍ
وضعت يدها عىل ثالثة قوارب فارس ّية،
السفن
ْ
الفرس يف مكان آخر ،لك ّن ُّ
حممل ًة بالبضائع ،وكان فيها ٌ
غني ،حاول ختليص
ْ
رجل ٌّ
وقامت بأرسها ،وكانت ّ
ٍ
فدية مال ّي ٍة ،لكنّهم رفضوا ،وقاموا –أيض ًا -بقتل مجيع األرسى،
نفسه بدفع
ٌ
أفعال فظيع ٌة ،اعتاد الربتغال ّي َ
ون عىل فعلها يف
بأنا
وع ّلق (ديلالفاليه) عىل ذلك ّ
اخلليج ،وفعلوا أفظع منها يف اهلند(.)74

السابع من نيسان عاد الوايل مع جيشه إىل البرصة ،بعد ْ
أن زال اخلطر
ويف ّ
ٍ
ٍ
مهيب ،وعىل َو ْقع أصوات
باحتفال
الفاريس ،ودخل إىل مركز املدينة مع الفجر
ّ
املدافع(.)75
السدار(رئيس
يف الرابع عرش من نيسان (1625م) وصل مبعوث من ّ
(القبوجي) إىل البرصة ،وهو حيمل ِخلع ًة
السلطان
ّ
الوزراء) ،وهو حاجب ّ
العثامين قدْ زحف الستعادة بغداد ،إال ّ
كهد ّي ٍة ،وأخربه ّ
أن (ديلالفاليه)
أن اجليش
ّ
أن تلك األخبار غريبة؛ ّ
يرى ّ
حتركه من إسطنبول يف شهر آذار ِمن تلك
ألن ّ
السنة ،واستعداده يف حلب جلمع ما حتتاج إليه احلرب يستدعي وقت ًا أطول حتّى
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ِ
ّ

السعة ،وأنّه مل ُيصدِّ ق ُقرب
يصل إىل بغداد؛ ولذا فمن ّ
الصعوبة وصوله هبذه ّ
السدار ،كام ُأشيع بني النّاس(.)76
وصول جيش ّ

يتضم ُن صدور
للسفر من البرصةَ ،ذكر لنا خرب ًا
وخالل ّ
ّ
تأهب (ديلالفاليه) ّ

ٍ
الشاه إىل (اخلان) احلاكم يف بغدادْ ،
أمر من ّ
بأن يطلب من أمري البادية (نارص)

املتوجهة من البرصة إىل حلب وهنبها،
القيام عىل قطع الطريق عىل القافلة
ِّ

التجار يف البرصة واملسافري َن قدْ أكملوا استعداداهتم للرحيلَ ،
فداخ َل ُهم
وكان ّ
اخلوف من هذه اإلشاعة ،وبعثوا رسوالً منهم من أكابر أهايل البرصة إىل األمري

َ
السفر ،وهل للقافلة املرور
(نارص)،
يستوضحون منه اخلرب ،وهل باستطاعتهم ّ
بسالم؟(.)77
و ُي ِ
رجع (ديلالفاليه) هذا اإلجراء من ّ
الشاه إىل حماولته حماربة البرصة
وانتقلت
مه ّيتها التجار ّية،
اقتصادي ًا؛ ألنّه بعد سيطرته عىل (هرمز)،
ْ
ْ
فقدت أ ِّ

والقوة البحر ّية الربتغال ّية
احلركة التجار ّية إىل البرصة ،املدعومة من جيشها،
ّ
القوة البحر ّية الكافية ،التي تستطيع ْ
املرابطة فيها ،وافتقار ّ
أن تقف
الشاه إىل ّ

مصم ًام
القوة الربتغال ّية التي متنع عن وصول البضائع إىل البرصة؛ لذا كان
بوجه ّ
ِّ
عىل ْ
أن ُيارب البرصة ليحرم الربتغال ّيني من احلصول عىل موطئ قدَ ٍم هلم يف

الرجوع إىل أحد موانئه دون ْ
أن يس ِّلم هلم (هرمز) ،وبام
املنطقة،
ويضطرهم إىل ّ
ّ

أنّه ال يستطيع إيقاف التجارة بني اهلند والبرصة ،فقدْ حاول عدم وصوهلا إىل

حلب .وشكّك (ديلالفاليه) ْ
بأن يوافق األمري (نارص) عىل طلب ّ
الشاه هذا؛

الستفادته من مرور القوافل عىل هذا الطريق؛ حلصوله عىل اإلتاوات من
والتجار ،فض ً
ال عن كونه عرب ّي ًا فال يعمل ضدّ أبناء ِجلدته(.)78
املسافرين
ّ
تراث الب�صرة
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َذكَر (ديلالفاليه) وصول مبعوث آخر إىل البرصة يف التاسع من آيار

السدار ،يف جهوده الستاملة وايل البرصة إىل الدولة العثامن ّية
(1625م) من قبل ّ
ٍ
بحفاوة ،وأطلقت املدفع ّي ُة عياراهتا إكرام ًا له ،وبدوره
ضدّ الفرس ،فاستُقبل
جلب معه خلع ًة جديد ًة للوايل ،وأخربه ّ
العثامين يف طريقه إىل بغداد،
أن اجليش
ّ

ومل يتأكّد متام ًا من اخلرب ،وقالّ :
إن ذلك يقع يف جمال رفع معنو ّيات الباشا وأهل
البرصة جتاه الفرس.

مبعوث ٌ
ٌ
السدار ،حيمل خلع ًة ،وقرد ًا ،وفرمان ًا
وبعد أ ّيام وصل
ثالث من قبل ّ

(مرسوم ًا سلطان ّي ًا) بتثبيت الوايل عىل حكم البرصة؛ ألنّه مل حيصل –حتّى ذلك
السلطان(.)79
الوقت -عىل تأييد ّ

ال�شرو ُع مبغادرة الب�صرة
الضوء
حتر ْ
للسفر –ويبدو ّأنا أخذت ّ
كت القافلة ّ
يف احلادي عرش من آيار ّ

للسري باجتاه
األخرض من األمري نارص -وخ َّي ْ
مت خارج املدينة ببضعة فراسخ ّ

وأتم (ديلالفاليه) استعداداته ،واستأجر
حلب ،طريق (برصة–حلب)
ّ
التجاريّ ،
عدد ًا من ِ
السلع من البرصة لبيعها
اجلامل حلسابه
اخلاص ،ور ّبام اشرتى َ
ّ
بعض ّ

اجلملني (كروان
يف حلب ،وأوعز رئيس ّ
الشطة يف املدينة (عيل أغا) إىل رئيس ّ
السفر ملدّ ة ثالثة أ ّيام ،إال ّ
أن
بايش) املدعو(حاج أمحد األسود) ،بالرت ُّيث عن ّ
السفر مع القافلة ،وطلب منه الرت ُّيث ملدّ ة
رئيس ّ
الشطة منع (ديلالفاليه) من ّ

للتوسط يف
ني يف املدينة
أسبوع لقضايا أمن ّية ،إال أنّه التجأ إىل معتمد الربتغال ّي َ
ّ
السفر ملصلحته ،فاقتنع
سفره ،ولك ّن رئيس ّ
الشطة أقنعه برضورة تأجيل ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ّ

(ديلالفاليه) بذلك(.)80

املؤجر،
يصف (ديلالفاليه) أ ّيامه األخرية يف البرصة قبل سفره ،برتك بيته
ُ
ّ

ومحل حاجاته إىل دير اآلباء الكرمل ّيني ،ملجيء صاحب البيت (األمري زنبور)
[أحد أمراء اإلمارة املشعشع ّية يف األحواز] ،ويف مساء احلادي والعرشين من

()81
السفر.
آيارّ ،
توجه إىل (املرشاق)  ،وهناك د َف َع رسوم ّ

سارت القافلة يف طريقهاّ ،
واتهت إىل كويبدة (جوبيدة)( ،)82وكان فيها
ْ

شيخ ُيدعى (عبد اهلل) جيمع اإلتاوات من القوافل العابرة ،ويذكر ّ
أن املسافري َن

مرات ،األوىل كانت يف (كويبدة) ،والثانية
دفعوا يف الطريق الصحراوي أربع ّ
عت إىل شيخ
يب اسمه (أبو خالد) ،والثالثة ُدفِ ْ
يف البادية ،استوفاها شيخ عر ّ
يب ثالث يلقب بـ(األعور) ،ومل خيربنا باسم ّ
عت إليه
الشخص الرابع الذي ُدفِ ْ
عر ّ
اإلتاوة(.)83

تسمى (الغنيامت)،
وبعد مغادرة القافلة (كويبدة)،
ْ
وصلت إىل منطقة آبار ّ

لني ِّ
بتوخي احلذر واحليطة من ق ّطاع ال ّطرق ،وبعدها مررنا
اجلم َ
وأبلغنا رئيس ّ

تم
ُسمى (العرجة) ،حيكمها (حسن أغا الكردي) ،ويف هذه املنطقة ّ
بقرية ت ّ

وسارت القافلة
سمون (املعدان)،
ْ
حتذيرنا من مهامجة رعاة اجلاموس ،الذين ُي ّ

يف اليوم التايل حتّى وصلت إىل خرائب األبنية القديمة يف (أور) ،وأعطانا وصف ًا
واصلت القافلة مسريهتا إىل حلب(.)84
خمترص ًا عن تلك اآلثار ،وبعدها
ْ
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ُ
الكرملي)
رحلة الأب (فيليب
ّ
الكرميل)
تُعدُّ رحلة األب (فيليب
ّ

()85

الرحالت ،التي توجد
من أقدْ م ّ

السابع عرش،
فيها معلومات ج ّيدة عن العراق ،يف النصف ّ
األول من القرن ّ
(الرحلة الرشق ّية) ،وكان سبب سفره إىل البرصة قيام احلرب
وأطلق عليها اسم ّ

ّيني والفرس يف سنة (1630م) ،وكان يف أصفهان التي وصلتها
بني العثامن َ

فتقرر ْ
الرهبان إىل البرصة ،وكان
أن يغادر بعض ُّ
جحافل اجليوش العثامن ّيةّ ،
سفرتم مضنية،
األب (فيليب) منهم ،فغادرها عن طريق البحر ،وقدْ كانت
ُ

ونفدت مؤونتهم ،وعندما اقرتبوا من ّ
الشاطئ ،ولع ّله
وكادت سفينتُهم تغرق،
ْ
ْ

بدايات هنر ّ
شط العرب من جهة اجلنوب ،استقبلهم أهايل املنطقة بزوارقهم(.)86
ٍ
ٍ
بديعة ،بقولهُ  :يقدِّ ُم عرب البرصة ضياف ًة المثيل
بصورة
ووصف هذا املشهد
ولطف عاليني ،وهذا ما حدث يل ولرفاقي عندما ِ
ٍ
قدمنا
هلا نحو الغرباء ،بكر ٍم
ونفدت مؤنتناِ ،
نموت جوع ًا وعطش ًا ،وما ْ
وكدنا ْ
أن
أن
إليها بحر ًا من فارس،
َ
ْ ُ
وصلنا إىل أحد قراهم ،حتّى قدَّ موا لنا خبز ًا ولبن ًا ومتر ًاَّ ،
وكل ما عندهم يف ذلك

الشاء ،فأعدُّ وا لنا
املوسم ،وعندما أكلنا وشبعنا ،طلبنا منهم املزيد عىل سبيل ّ

ّ
كل ما طلبنا ،ورفضوا رفض ًا با ّت ًا استيفاء ثمن ما قدّ موه لنا ،وقالوا باعتزازّ :
إن
الضيافة واجبة ِّ
أردت ْ
أن أقدِّ م شيئ ًا لقاء ذلك ،فعند
لكل عابر سبيل أ ّي ًا كان ،وإذا
ُ
ّ
أعطيت مقدْ ار ًا من املال بيد األوالد ،ومل تكن هذه احلادثة وحيدة ،بل
خروجي
ُ
مرة.)87(
صادفتنا أكثر من ّ

ني،
وعند وصوله إىل البرصة يف ( 15متّوز1630م) ،نزل يف دير اآلباء الكرمل ّي َ
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ِ
ّ

السنة
وبقي فيه مخسة عرش شهر ًا؛ ليتع ّلم ال ّلغتني العرب ّية والفارس ّية .ويف هذه ّ
شاب
حدثت مشكلة بني حاكم شرياز
الفاريس ،وبني وايل البرصة ،عندما هرب ّ
ّ

مهمة
نرصاين كان أسري ًا عند حاكم شرياز(إمام قيل خان) ،وقدْ أوفده األخري يف ّ
ٌّ

حلويزة القريبة من البرصة ،إال ّ
أن ّ
اب انتهز الفرصة وهرب إىل
الش َّ
ّ
خاصة إىل ا ُ
ني ،و ّملا علم حاكم شرياز
البرصة للتخ ّلص من العبود ّية ،ونزل يف دير الكرمل ّي َ
وكانت عالقة
النرصاين،
الشاب
بذلك أرسل إىل وايل البرصة يطلب منه إعادة
ْ
ِّ
ِّ

ني يف املدينة ،فدعاهم
وايل البرصة (عيل باشا أفراسياب) حسنة مع اآلباء الكرمل ّي َ
ُ
رجال الباشا ،إال ّ
أن آباء الدّ ير قاموا
الشاب ،ويف الطريق خطفه
وطلب إحضار
ّ
ٍ
غني ،ومعه هدايا معتربة للباشا،
تاجر برتغا ٌّيل ٌّ
بزيارة الحقة للباشا ،ورافقهم ٌ
الر ّحالة (فيليب) ّ
أن ّ
اب
فل ّبى الباشا طلبهم وس ّلم
الشاب إليهم(َ َّ ،)88
الش َّ
َّ
وبي ّ
ٍ
رسالة إىل وايل البرصة ،طالب ًا منه تسليم ِقطع
النرصاين كان مك ّلف ًا بإيصال
َّ
األسطول الربتغا ّيل املوجودة يف البرصة ،واملؤ َّلفة من مخس وعرشين سفينة؛

السالم مع البرصة؛ ّ
بأمس احلاجة إليها؛ بسبب
ألن الفرس كانوا ِّ
رشط ًا لعقد ّ

الصاحلة للقتال عندهم ،وعندما عرف الربتغال ّيون بذلك
الصغرية ّ
السفن ّ
ق ّلة ُّ

أرسعوا يف حتميل مراكبهم بالتمور يف ِّ
شط العرب ،وأقلعوا نحو البحر (اخلليج
العريب)(.)89

َ
وخالل مشاهداته يف البادية– يف طريق سفره-يذكر ّ
يقومون
أن األعراب فيها
ٍ
بأسعار بخسة ،ويشرتيه
بجمع (الكمأ)( ،)90وحيملونه إىل البرصة ،و ُيباع فيها
َ
الربتغال ّي َ
السفرة من البرصة إىل
ون
ويتاجرون فيه؛ إ ْذ ُيستعمل دوا ًء ،وتستغرق ّ
حلب مدّ ة شهرين(.)91
تراث الب�صرة
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ويف وصفه البرصة ،يقول عنهاّ :إنا مدينة واسعة ،تبعد نحو ميل عن
النهر [أي :هنر ّ
كبري [هنر ّ
يمر حول
شط العرب]،
ويتفرع منه ٌ
العشار] ُّ
ّ
فرع ٌ
أسوار املدينة( ،)92وهي كثرية اخلريات ،وتأتيها البضائع من اهلند ،وفيها من

والر ّمان) ،ويكثر النخيل فيها ،وهو عىل مدّ البرص،
الفواكه(العنب ،والت ّفاحّ ،
الرز ،أ ّما القمح ،ف ُيجلب من بالد فارس ،وتقوم
يف مجيع اجلهات ،كام يوجد فيها ُّ
حممل ًة بالتّمور
ثم تعود َّ
السفن الربتغال ّية بجلب البضائع اهلند ّية إىل البرصةَّ ،
ُّ
والس ّجاد ِ
واجلياد العرب ّية الرائعة(.)93
والفواكه عىل أنواعهاّ ،
بي ّ
أن معظم سكّاهنا عرب ،وفيها أتراك ِم َن
ويف وصفه جمتمع البرصةَ َّ ،
العسكريني ،أما ال ُفرسِ ،
فيفدون إليها من أجل التجارة ،وي ِ
طلق األهايل عليهم
ُ
ّ
ّ
لقب (األعاجم)؛ لذا نجد ّ
أن ال ّلغتني الرتك ّية والفارس ّية منترشتَان يف املدينة(،)94
وفيها ِمن النصارى عدّ ة طوائف ،منها :األرمن ،والنّساطرة( ،)95واليعاقبة(،)96
الر ّحالة األورب ّي َ
ون باسم نصارى
ني،
الصابئة املندائ ّي َ
وهناك طائفة ّ
ويسميها ّ
ِّ
صحح ذلك ،ويقولّ :إنم
(القدِّ يس يوحنّا) ،ولك ّن األب (فيليب
الكرميل) ُي ِّ
ّ

ليسوا نصارى(.)97

يايس يف البرصة ،أوضح ّ
أن عالقة وايل
ويف معرض كالمه عن الوضع ّ
الس ّ

نت زيارته للدّ ير
سميه (الباشا) ،مع النصارى فيها ج ّيدة،
وتضم ْ
ّ
البرصة ،و ُي ِّ
إعطاء اهلدايا لآلباء فيه ،وأشار إىل ن ّية (الباشا) نقل مدينة البرصة إىل ض ّفة هنر

سميه ً
ّ
ّ
(شط الفرات) ،وفع ً
ال قام ببناء قلعتني مجيلتني
خطأ
شط العرب ،الذي ُي ِّ
هناك ،وأسوار ودور كثرية ،وحفر حوهلا خنادق عريضة وعميقة(.)98
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ِ
ّ

اخلامتة
السابع عرش امليالدي،
تناول البحث ثالث ّ
رحالة زاروا البرصة يف بداية القرن ّ

األول (بيدرو تيخريا) ،الذي وصف أهنار البرصة ،وطيورها وحيواناهتا األليفة،
ّ
وبي ّ
الساجي ،و ُأعجب بنهر ّ
العشار والبساتني
ّ
أن ميناء البرصة كان يف بداية هنر ّ ّ

باحلممات
عىل ض ّفتيه ،ووصف العمران يف البرصة بصورة سلب ّية ،إال أنّه ُأعجب ّ
األول والثاين.
يف البرصة ونظافتها ،وقدْ و َق َع بأخطاء يف حتديد موقع املدينة ّ
ني مع الدّ يانات األُ َخر ،ومنها النرصان ّية .وصدق
و ُد ِهش من تسامح البرص ّي َ

يب عن التمور وقيمتها التجار ّية ،إال أنّه مل يكن مو ّفق ًا يف كالمه عن
بوصفه اإلجيا ّ
ٍ
بوصف ج ّي ٍد عن القوافل التجار ّية ،وطريق
السمك يف البرصة ،وجاء
طعم ّ
التجاري.
(برصة–حلب)
ّ

والثاين هو الرحالة (ديلالفاليه) ،فقدْ أعطى وصف ًا دقيق ًا لألهنار ِ
والقالع،
ّ
ٍ
مسجد يف بداية هنر ّ
العشار ،وهو
الر ّحالة الذين ذكروا وجود
وهو من أوائل ّ
الرضا  ،)الذي ما يزال قائ ًام حتّى اآلن.
عيل بن موسى ّ
(مسجد اإلمام ّ

اهتم
وذكر عدم وجود أماكن إليواء املسافرين إال القليل جدّ ًا ،وقدْ
ّ

األخص ما
السياس ّية والعسكر ّية يف البرصة ،وعىل
ّ
(ديلالفاليه) بذكر األحداث ّ
ٍ
لقواهتم م ْن أجل دخول البرصة ،وفشلهم يف ذلك،
قام به ال ُفرس من حتشيد ّ
ووصف عالقة وايل البرصة (عيل باشا أفراسياب) معهم وحتدّ يه هلم ،وكذلك
تراث الب�صرة
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سياسة التم ّلق العثامن ّية جتاهه ،وكانت تلك املعلومات هي األكثر يف رحلته.

الكرميل) ،الذي جاء إىل البرصة بعد قيام احلرب
والر ّحالة الثالث هو (فيليب
ّ
ّ

ني والفرس سنة (1630م) ،وقدّ م وصف ًا شائق ًا ألهايل البرصة،
بني العثامن ّي َ
ِ
صححوا
الر ّحالة الذين َّ
ولطفهم وكرمهم العايل جتاه الغرباء ،وكان من أوائل ّ
وأعطوا لنا طبيعة العالقة اجل ّيدة بني وايل البرصة (عيل باشا أفراسياب) مع دير
ٍ
ٍ
بشكل عا ٍّم.
خاص ،والنصارى
بشكل
ني
اآلباء الكرمل ّي َ
ٍّ
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الكرملي
رحالت تيخريا وديلالفاليه والأب فيليب
الب�صر ُة يف
ِ
ّ

ُ
الهوام�ش
السابقة باسم (تكسريا) ،أو (تاكسريا)،
1-1بيدرو تيخريا :كُتب اسمه يف الرتمجات ّ
يرجح ّ
أن والدته
رحالة برتغا ّيلّ ،
واألصح هو (تيخريا) ،كام يلفظ يف ال ّلغة الربتغال ّية ،وهو ّ
ّ
سنة (1570م) ،وأنّه زار العراق بني سنة (1605-1604م) .يعتقدُ أنّه ينتسب إىل إحدى
بالرغم من عدم إشارته إىل ديانته ،ومل ُيرش إىل الغاية من أسفاره ،هل كانت
العوائل اليهود ّيةُّ ،
التجارة ،أو غري ذلك؟ .للمزيد من التفاصيل عن حياته وأسفارهُ ،ينظر :رحلة (بيدرو تيخريا
رب ّي 1605-1604م) ،ترمجة وتعليق :أنيس عبد اخلالق
من البرصة إىل حلب َعرب الطريق ال ّ
حممود ،بريوت2013 ،م :ص .14-5
اجي :منطقة يف قضاء (أبو اخلصيب) ،جنوب ّ
العشار ،كانت امليناء الرئيس
الس ّ
ّ ّ 2-2
احليدري ،إبراهيم بن
السوج فيهاُ .ينظر:
ّ
للبرصة آنذاكُ ،س ِّميت هبذا االسم؛ نسبة إىل صناعة ُّ
البغدادي ،عنوان املجد يف بيان أحوال بغداد والبرصة ونجد،
احليدري
فصيح بن صبغة اهلل
ّ
ّ
العثامين
القاهرة1999 ،م :ص ،179واملصطفى ،حسني عيل عبيد ،البرصة يف مطلع العهد
ّ
(1668-1546م) ،دمشق2012 ،م.
ُ 3-3ينظر :رحلة تيخريا :ص.12
رب ّي :وهو طريق (برصة-حلب)
التجاري (ُ ،)The desert Routeيعدُّ
ّ
4-4الطريق ال ّ
املهمة يف القرون احلديثة ،بدأ استخدامه يف القرن اخلامس عرش
رب ّية ّ
من طرق التجارة ال ّ
الشق ()levant company
مه ّية
خاصة عىل أثر تأسيس رشكة ّ
ّ
ّ
امليالدي ،واكتسب أ ِّ
مه ّيته
سنة (1581م) ،وكذلك رشكة اهلند الرشق ّية الربيطان ّية ،سنة (1600م) ،وترجع أ ِّ
السويس سنة
السلع والبضائع من اهلند والرشق األقىص إىل أور ّبة ،قبل افتتاح قناة ّ
إىل نقل ِّ
التجار واملسافرين الذين ال يرغبون يف املرور
(1869م) ،وهذا الطريق كان يسلكه معظم ّ
حممد ،القوى البحر ّية يف
السفارات الدّ بلوماس ّيةُ .ينظر :أمني ،عبد األمري ّ
ببغداد ،أو لقضايا ّ
حممد حسني،
اخلليج العريب يف القرن الثامن عرش ،بغداد1966 ،م :ص ،30والقهوايتّ ،
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األول والثاين(1638-1534م) ،رسالة ماجستري
تاريخ العراق بني االحتاللني العثامن ّيني ّ
غري منشورة ،جامعة بغداد1975 ،م :ص.400
يب ُيساوي(1973مرت ًا) ،ومن
5-5ثالثة فراسخ :الفرسخ ُيساوي ثالثة أميال ،وامليل العر ّ
َث َّم تُصبح املسافة( )17،754كيلو مرت ًاُ .ينظر :هنتس ،املكاييل واألوزان اإلسالم ّية ،ترمجة:

َب
والسيمر) ،فقدْ جان َ
كامل العسيل :ص ،94وإذا كان (تيخريا) يقصد باملدينة (املرشاق ِّ
الصواب يف ذلك؛ إ ْذ ّ
الصحيح هو ( )5كيلو مرتات.
إن ال ُبعد ّ
ّ
ُ 6-6ينظر :رحلة تيخريا :ص .40-28لقدْ بالغ (تيخريا) كثري ًا يف احتساب هذه املسافة،
يقرب من ( )13 ،242ميالً ،وليس ( )30ميالً.
ّ
والصحيح ّأنا تبعد ( )22كيلو مرت ًا ،أي ما ُ
ُ 7-7ينظر :املصدر نفسه :ص.31
8-8الدّ جاج البحري :ي ِ
طلق عليه األهايل دجاج املاء ،ويكون لونه أسود.
ّ ُ
ُ 9-9ينظر :املصدر نفسه.
البواري :نسيج من عيدان القصب ،يقوم بصناعته أهل األهوار يف جنوب العراق،
1010
ّ
و ُيستخدم غطا ًء للبيوت املبن ّية من القصب أو الطني ،وغريها من االستعامالت.
1111هناك رافدان ّ
العشار من اجلنوب ،وهنر اخلندق من ّ
يغذيان اخلندق ،مها هنر ّ
الشامل.
ُ 1212ينظر :رحلة تيخريا :ص.40
1313هذا هو املوقع الثاين ملدينة البرصة ،وليس املوقع الثالث؛ إ ْذ ّ
األول للمدينة
إن املوقع ّ
الر ّحالة
تقع عليه اآلن مدينة الزبري ،وكان مسجد البرصة الكبري يقع يف وسطه ،وقدْ أطلق عليه ّ
(كرم اهلل وجهه)) ،ويبدو ّ
أن (تيخريا) مل
عيل بن أيب طالب ّ
(ابن ب ّطوطة) اسم(مسجد اإلمام ّ
األول والثاين .
يم ّيز بني املوقع ّ
ُ 1414ينظر :رحلة تيخريا :ص.37
حكمت البرصة قبل
1515راشد بن مغامس :من شخص ّيات إمارة آل مغامس التي
ْ
العثامين
للسلطان
االحتالل
العثامين للبرصة سنة (1546م) ،وكان قدْ قدَّ م فروض ال ّطاعة ّ
ّ
ّ
تم
(سليامن القانوين 1566-1520م) عند احتالله بغداد سنة (1535م) ،وعىل أثر ذلك ّ
تثبيته حاك ًام عىل البرصة.
حممد بن راشد :أحد أحفاد راشد بن مغامس ،الذين تركوا البرصة بعد االحتالل
ّ 1616
مقر ًا هلم .للمزيد
العثامين هلا ،والتجأوا إىل بادية البرصة ،واختذوا من منطقة كويبدة (جويبدة) ّ
ّ
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الب�صر ُة يف
ِ
ّ
السابق :ص.147-144
من التفاصيل عن أرسة آل مغامسُ ،ينظر :املصطفى ،املصدر ّ
ُ 1717ينظر :رحلة تيخريا :ص.40
ُ 1818ينظر :املصدر نفسه :ص.41
ُ 1919ينظر :املصدر نفسه :ص.34
ُ 2020ينظر :املصدر نفسه :ص.38 ،35
تسمى (دانك) ،والبلم
2121ال يوجد يف أهنار البرصة –عىل حدّ علمي -وسيلة نقل هنر ّية ّ
هو الوسيلة التي تقوم بالنقل ،وهو زورق مصنوع من اخلشب.
ُ 2222ينظر :املصدر نفسه :ص.36
ُ 2323ينظر :املصدر نفسه.
ُ 2424ينظر :املصدر نفسه.
ُ 2525ينظر :املصدر نفسه.
ّ 2626
ُسمى يف مدينة (الر) ،التي قيلّ :إنا ُسكَّت فيها ّأوالً ،وكانت
اللر ّيات :هكذا ت َّ
(اللرين) ،أو ّ
أن ّ
تساوي عرش بنسات ،يف حني ذكر مصدر آخر ّ
(اللري) كلمة فارس ّية،
يب
والساحل الغر ّ
وهي نوع من العمالت املعدن ّية التي كانت تُستخدم يف سواحل اخلليجّ ،
طوالين ذات هنايات منحنية .ينظر :هامش املرتجم :ص.38
للهند وجزر املالديف ،وشك ُلها
ّ
ّ 2727
العراقي ،وقدْ اختلفت
نحايس إيراين ،يشبه البارة الرتك ّية ،أو الفلس
الشاهي :نقدٌ
ّ
ّ
الزمن والبلدانّ ،
وإن كلمة شاهي ليست منسوبه لشاه إيران ،وإنّام هي نقود
قيمتها باختالف ّ
عثامن ّية –أيض ًاُ .-ينظر :هامش املرتجم :ص.39 ،38
ُ 2828ينظر :املصدر نفسه :ص ،46واملالحظ ّ
الرحالة مل يستوعبوا تعاليم الدّ ين
أن
ّ
الرياض ّية.
تفرق بني العمل والعبادة ،أو حتّى أداء املامرسات ِّ
اإلسالمي ،التي ال ّ
ّ
ُ 2929ينظر :املصدر نفسه :ص ،44هذا موقعها الثاين ،خالف ما يقوله املرتجم ،من ّ
أن
ٍ
التحوالت التي طرأت عىل موقع البرصة ،و ُينقل عن األب
بشكل ج ّي ٍد عىل
تيخريا كان م ّطلع ًا
ّ
جمرد وهم؛ ّ
الكرميل ّ
ألن بناء قرصين
فيليب
أن املوقع الثالث كان أثناء حكم أفراسياب ،وهذا ّ
ّ
شط العرب ،ال يعني ّ
الضفة الغرب ّية من هنر ّ
أن
من قبل األخري يف منطقة املنّاوي القريبة من ّ
ّ
(العشار).
موقع املدينة انتقل إىل هناك
ُ 3030ينظر :رحلة تيخريا :ص.46
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والصحيح البرصة األوىل؛ إ ْذ قامت مدينة الزبري عىل
ُ 3131ينظر :رحلة تيخريا :صّ ،46
أنقاض البرصة األوىل (برصة عتبة بن غزوان) ،ومل تكن هذه البرصة الثانية؛ ألن الثانية التي
القطراين ،حسني عيل عبيد،
والسيمرُ .ينظر:
انتقل إليها النّاس كانت يف حم ّلة الباشا واملرشاق ّ
ّ
العثامين(1914-1571م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية اآلداب،
الزبري يف العهد
ّ
جامعة البرصة 1988م.
ُ 3232ينظر :املصدر نفسه :ص.47
3333املصدر نفسه :ص.48
ُ 3434ينظر :رحلة تيخريا :ص.49
مقر ًا هلم ،بعد
3535جويبدة :منطقة تقع يف هناية مدينة البرصة األوىل ،اختذها آل مغامس ّ
السابق :ص.146
االحتالل
العثامين ملدينتهمُ .ينظر :املصطفى ،املصدر ّ
ّ
ُ 3636ينظر :املصدر نفسه :ص.51
ُ 3737ينظر :املصدر نفسه :ص.53
رحالة إيطا ّيل ،ولد سنة (1576م) من عائلة أرستقراط ّية ،سافر إىل
3838ديلالفاليهّ :
السفر إىل بغداد ،كتب
إسطنبول سنة (1614م) ،وبعدها زار مرص وحلب ،وبعدها ّقرر ّ
أسفاره عىل شكل رسائل ،بلغت أربع ًا ومخسني رسالة ،وصل البرصة يف سنة (1625م)،
وبقي فيها ّ
أقل من شهر ،كتب عنها معلومات مفيدة يف رسالته العارشة واحلادية عرشُ .ينظر:
ِ
السابع عرش ،ترمجها عن اإليطال ّية،
مقدّ مة املرتجم ،رحلة ،ديلالفاليه إىل العراق ،مطلع القرن ّ
احلمداين،
وع ّلق عليها :األب بطرس حدّ اد ،بغداد2006،م :ص  ،16-8و ُينظر :طارق نافع
ّ
السابع عرش ،جم ّلة دراسات تارخي ّية ،العدد،1
البرصة يف رحلة اإليطا ّيل ديلالفاليه يف القرن ّ
السنة2011م :ص.26-24
ّ
ُ 3939ينظر :رحلة ديلالفاليه :ص.116
ُ 4040ينظر :املصدر نفسه :ص.117
حي الباشا احلايل،
ُ 4141ينظر :املصدر نفسه ،ويمكن حتديد موقع اجلرس بالقرب من ّ
مقابل دائرة بلد ّية جماري البرصة احلال ّية.
4242الدانك :هو سفينة رشاع ّية تسري يف املياه العميقة ،وليس يف األهنر ،أ ّما اسم القوارب
العشار ،فهي األبالم ،ومنها البلم ّ
يف هنر ّ
العشاري.
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ِ
ّ
ُ -43ينظر :املصدر نفسهّ ،
تتكون من جذوع النخيل.
وكل تلك اجلسور ّ
ُ -44ينظر :املصدر نفسه.
ُ -45ينظر :املصدر نفسه.
ُ -46ينظر :املصدر نفسه :ص.128
ُ -47ينظر :املصدر نفسه :ص.117
ُ -48ينظر :املصدر نفسه.
ُ -49ينظر :املصدر نفسه :ص.118
مؤسس اإلمارة يف البرصة،
 -50عيل باشا أفراسياب (1647-1603م) ابن أفراسياب ِّ
وأ ّمه عرب ّية من منطقة الدّ ير شامل البرصة ،قام ببناء البرصة من النواحي االقتصاد ّية واالجتامع ّية
شجع األدب ّ
والشعر،
والعسكر ّية ،وبنى عالقات ج ّيدة مع األورب ّيني ،ومنهم الربتغال ّيونّ ،
حتّى قيل ّ
املذهبي،
التعصب
ايس ،اتّبع سياسة بعيدة عن
ّ
ّ
إن عهده شابه عهد هارون الع ّب ّ
فأرشك شخص ّيات من معظم املذاهب اإلسالم ّية يف حكومته ،مستشارين وقضاة .للمزيد من
التفاصيلُ ،ينظرّ :
يب ،ياسني بن محزة بن أمحدُ ،أرجوزة يف تاريخ البرصة ،دراسة وحتقيق:
الشها ّ
والشيخ حييى بن ّ
البرصيّ ،
فاخر جابر مطر ،البرصة 1990مّ ،
الشاهد اجليل يف
مل خليل
ّ
مناقب ّ
الشيخ عيل ،خمطوطة يف املكتبة الع ّباس ّية يف البرصة :ورقة .149
األصح كتاب الكنزربا ،الذي يعني الكتاب العظيمُ .ينظر :سباهي ،عزيز ،أصول
-51
ّ
الصابئة (املندائيني) ومعتقداهتم الدّ ين ّية ،دمشق1996 ،م :ص  ،15و كنزربا ،الكتاب املقدّ س
ّ
هريي ،وأعاد
الس ّ
ّ
للصابئة املندائيني ،ترمجه إىل العرب ّية من املندائ ّية ،يوسف متّي وصبيح مدلول ّ
صياغته األدب ّية ،عبد الرزاق عبد الواحد ،بغداد 2000،م.
املهمة.
حلويزة ّ
 -52الدّ ورق :من مدن ا ُ
 -53تسرت :بالفارس ّية شوشرت ،مدينة زراع ّية ،تقع شامل مدينة األحواز يف حمافظة
املهمة فيهاُ .ينظر.(www.google.ae/?gwsfd) :
خوزستان ،وتُعدُّ من املدن ّ
 -54رحلة ديلالفاليه :ص .119
الرهبان الكرمل ّيني :تسميتهم نسبة إىل جبل الكرمل يف فلسطني ،قدموا إىل العراق
ُّ -55
سنة (1623م) ،ومازالوا فيه حلدّ اليوم ،يف دير عامر يف بغداد .للمزيد من التفاصيلُ ،ينظر:
الرويعي ،حيدر جاسم ،نشاطات اآلباء الكرمل ّيني يف العراق حتّى احلرب العامل ّية األوىل ،جم ّلة
ّ
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األول والثاين2005 ،م.
القادس ّية للعلوم اإلنسان ّية ،املج ّلد الثامن ،العدد ّ
ُ -56ينظر :رحلة ديلالفاليه :ص .130-129
ُ -57ينظر :املصدر نفسه :ص .120-119
ُ -58ينظر :املصدر نفسه.
ُ -59ينظر :املصدر نفسه :ص.121
ُ -60ينظر :املصدر نفسه.
ّ -61
السالم الكبري بن
سمى عبد ّ
ايس :عميد األرسة الع ّباس ّية ،و ُي ّ
الشيخ عبد ّ
السالم الع ّب ّ
ّ
بالزهد والتقوى.
والسيمر ،اشتهر ّ
الشيخ ساري ،جاء مع أبيه إىل البرصة اجلديدة يف املرشاق ِّ
ُينظرّ :
األول ،بغداد1988 ،م:
الشيخ عبد القادر باش أعيان ،موسوعة تاريخ البرصة ،اجلزء ّ
ص.344
ُ -62ينظر :رحلة ديلالفاليه :ص.128
-63غوا :من أصغر واليات اهلند مساح ًة ،والرابعة عرش يف السكّان ،تقع يف غرب اهلند،
احلرة).
يف إقليم كونكانُ .ينظر :ويكيبيديا (املوسوعة ّ
ُ -64ينظر :رحلة ديلالفاليه :ص.122
ُ -65ينظر :املصدر نفسه :ص.123
ُ -66ينظر :املصدر نفسه :ص.124
ُ -67ينظر :املصدر نفسه.
ُ -68ينظر :املصدر نفسه :ص.126
ُ -69ينظر :املصدر نفسه :ص.127
ُ -70ينظر :املصدر نفسه :ص.125-124
ُ -71ينظر :املصدر نفسه.
ُ -72ينظر :املصدر نفسه :ص.128
ُ -73ينظر :املصدر نفسه.
ُ -74ينظر :املصدر نفسه :ص.129
ُ -75ينظر :املصدر نفسه.
ُ -76ينظر :املصدر نفسه :ص.130
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ُ -77ينظر :املصدر نفسه :ص.131
ُ -78ينظر :املصدر نفسه :ص.132
ُ -79ينظر :املصدر نفسه :ص.134-132
ُ -80ينظر :املصدر نفسه :ص.133
أسسها عتبة
 -81املرشاق :إحدى املناطق التي هاجر إليها النّاس من البرصة األوىل (التي ّ
املهمة؛ لسكن عوائل البرصة املشهورة فيهاُ .ينظر:
ابن غزوان سنة 14هـ) ،وعدّ ت من املناطق ّ
السابق :ص.116
املصطفى ،املصدر ّ
 -82جويبدة :منطقة تقع عىل بعد بضع كيلو مرتات غرب آثار البرصة اإلسالم ّيةّ ،اتذها
ني سنة (1546م)ُ .ينظر :املصطفى،
مقر ًا هلم ،بعد هزيمتهم من قبل العثامن ّي َ
آل مغامس ّ
السابق :ص.145
املصدر ّ
ُ -83ينظر :رحلة ديلالفاليه :ص.137-136
ُ -84ينظر :املصدر نفسه :ص.139-138
فرنيس ،ولد قرب مدينة أفينون سنة (1603م) ،اسمه
الكرميل :راهب
 -85فيليب
ّ
ّ
الكرميل،
احلقيقي أسربي بوليان ،وعند دخوله دير الكرمل ّيني يف ليون ،بدّ ل اسمه إىل فيليب
ّ
ّ
ن ُِّسب للعمل يف بالد فارس ،قدم إىل العراق عن طريق حلب سنة (1629م) ،أثناء احلرب
الفارس ّية–العثامن ّية ،انتقل إىل البرصة ،ومنها أبحر إىل اهلند ،له مؤ ّلفات تارخي ّية ودين ّية ،منها
(الرحلة الرشق ّية) .للمزيد من التفاصيلُ ،ينظر :مقدّ مة املرتجم ،بطرس حدّ اد،
املسمة ّ
رحلته ّ
ضمن كتاب ،رحالت إىل العراق ،ترمجة وتعليق :بطرس حدّ اد ،مجع وتقديم :وسن محيد
حميميد ،بغداد 2013،م ،ص.42-41
ُ -86ينظر :املصدر نفسه :ص.43
-87املصدر نفسه :ص.57
ُ -88ينظر :املصدر نفسه :ص.48
ُ -89ينظر :املصدر نفسه.
ربُ ،يشبه البطاطا ،ولكن بدون أغصان وأوراق ،يستخدمه
 -90الكمأٌ :
نبات ينمو يف ال ّ
النّاس للغذاء.
ُ -91ينظر :املصدر نفسه :ص.50
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�أ.د ح�سني علي عبيد امل�صطفى
 -92وصف غري دقيق للنهر؛ ّ
يطوقان املدينة ،مها هنر اخلورة ،وهنر
ألن هناك هنران ِّ
العشار ،والبعد بني هنر ّ
ّ
شط العرب ومركز املدينة هو ( )5كيلو مرتات ،أي ما يعادل ()12
مي ً
ال أورب ّي ًا.
ُ -93ينظر :املصدر نفسه :ص.52
ُ -94ينظر :املصدر نفسه.
 -95النّساطرة :النّسطور ّية ،نسبة إىل (نسطور) بطريرك القسطنطين ّية ،الذي عارض
تعاليم جممع أفسس سنة (431م) حول الهوت العذراء مريم ،واستنكر تلقيبها بـ(أ ّم
فحرم املجمع برئاسة بطريرك اإلسكندر ّية مم ّثل البابا
اهلل)ّ ،
وفضل دعوهتا بـ(أ ّم املسيح)ّ ،
فتم نفيه إىل البرتاء يف بالد العرب سنة (436م)ّ ،
وتوف سنة (451م).
(سيليستينوس ّ
األول)ّ ،
انترشت تعاليم هذه الكنيسة وحركتها التبشري ّية يف جزيرة العرب واهلند وتركستان والتبت
الصني .للتفاصيلُ ،ينظر.(www.ebnmaryam.com/vb/t190244.html):
حتّى ّ
الربادعي ،وأكّدت تعاليمها عىل الطبيعة
مؤسسها يعقوب
ّ
 -96اليعاقبة :نسبة إىل ّ
للسيد املسيح ،وقالواّ :
إن املسيح أقنوم واحد ،إال أنّه من جوهرين ،ور ّبام طبيعة
الواحدة ّ
واحدة من طبيعتني .املصدر نفسه.
ُ -97ينظر :املصدر نفسه :ص.52
ُ -98ينظر :الكرميل :ص ،52وكالمه حول نقل املدينة إىل ض ّفة ّ
شط العرب الغرب ّية غري
دقيق؛ إ ْذ إنّه بنى قرصين لالستجامم عىل ض ّفة ّ
يسورمها ،بل
شط العرب يف منطقة املنّاوي ،ومل ِّ
السابق :ص.75
السور ملركز املدينة ك ّلهاُ .ينظر :املصطفى ،املصدر ّ
كان ُّ
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ِ
ّ

البحث
مراجع
ِ
ُ
يب يف القرن الثامن عرش،
حممد أمني ،القوى البحر ّية يف اخلليج العر ّ
 -1أمني ،عبد األمري ّ
بغداد1996 ،م.
األول ،بغداد1988 ،م.
 -2باش أعيان ،عبد القادر ،موسوعة تاريخ البرصة ،اجلزء ّ
ربي (-1604
 -3تيخريا ،رحلة بيدرو تيخريا من البرصة إىل حلب َعرب الطريق ال ّ
1605م) ،ترمجة وتعليق :أنيس عبد اخلال حممود ،بريوت2013 ،م.
السابع عرش ،ترمجها عن
 -4ديلالفاليه ،رحلة ديلالفاليه إىل العراق مطلع القرن ّ
اإليطال ّية ،وع ّلق عليها :األب بطرس حدّ اد ،بغداد2006 ،م.
 -5رحالت إىل العراق ،ترمجة :بطرس حدّ اد ،مجع وتقديم :وسن محيد حميميد ،بغداد،
2013م.
ني يف العراق حتّى احلرب العامل ّية
ويعي ،محيد جاسم ،نشاطات اآلباء الكرمل ّي َ
الر ّ
ّ -6
األول والثاين،
األوىل ،بحث منشور يف جم ّلة القادس ّية للعلوم اإلنسان ّية ،املج ّلد الثامن ،العدد ّ
2005م.
الصابئة (املندائ ّيني) ومعتقداهتم الدّ ين ّية ،دمشق1996 ،م.
 -7سباهي ،عزيز ،أصول ّ
ّ -8
يب ،ياسني بن محزة بن أمحدُ ،أرجوزة يف تاريخ البرصة ،دراسة وحتقيق :فاخر
الشها ّ
ج ّبار مطر ،البرصة 1990م.
العثامين (1914-1571م) ،رسالة
القطراين ،حسني عيل عبيد ،الزبري يف العهد
-9
ّ
ّ
ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة1988 ،م.
األول والثاين
حممد حسني ،تأريخ العراق بني االحتاللني العثامن ّيني ّ
 -10القهوا ّ
يتّ ،
(1638-1534م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة بغداد1975 ،م.
العثامين (1668-1546م)،
 -11املصطفى ،حسني عيل عبيد ،البرصة يف مطلع العهد
ّ
دمشق2012 ،م.
العسيل ،عامن1970 ،م.
 -12هنتس ،فالرت ،املكاييل واألوزان اإلسالم ّية ،ترمجة :كامل
ّ
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