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ّ

�ص البحث
ملخَّ ُ
مهمة من حياة املدن ،سواء عىل
َّبر ْ
الر َّحالة األجانب جوانب َّ
زت كتابات َّ

التعرف
السياس َّية ،أم االقتصاد َّية ،أم االجتامع َّية ،وهبذا
ْ
ساعدت عىل ُّ
األصعدة ِّ

ٍ
الر َّحالة
املهمة من تاريخ املدن
بشكل عا ٍّم ،وتُعدُّ كتابات َّ
عىل تلك اجلوانب َّ

العثامين؛ َّ
ألن
املهمة لدراسة تاريخ العراق إ َّبان العهد
األجانب من املصادر َّ
ِّ
الض ْخم ،وإنَّام يف ما َّدهتا الغزيرة ،ومنهج َّيتها التي
مه َّيتها تكمن ال يف عددها َّ
أ ِّ
درست جوانب خمتلفة وممتعة من تاريخ العراق احلديث.

الر َّحالة اإليطا ّيل َّ
(ديلفاليه) ومشاهداته للمناطق واملدن
ومن خالل رحلة َّ

السياس َّية
التي زارها ،فقدْ ساعد ذلك عىل إعطاء صورة واضحة عن احلياة ِّ
واالجتامع َّية واالقتصاد َّية لتلك املدن ،ومنها البرصة؛ إذ إنَّه أعطى وصف ًا للوضع
الفاريس عىل املدينة من قبل َّ
الشاه ع َّباس
يايس يف البرصة املتم ِّثل باحلصار
ِّ
ِّ
الس ِّ

فوي
األول من أجل فرض سيطرته عليها ،من خالل
الص ِّ
لقوة اجليش َّ
التطرق َّ
َّ
ُّ

السلطة احلاكمة واألهايل منه ،فض ً
القوة
ال عن مساندة َّ
من ناحية عدده ،وموقف ُّ
الربتغال َّية؛ إذ استعان هبم عيلُّ باشا أفراسياب يف تأمني احلدود البحر َّية للمدينة.
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ِّ  َو ْفق م�شاهداتِ ال َّر َّحال ِة الإيطا،)1625-1624( الفار�سي ملدين ِة الب�صر ِة عام
)يل (ديلالفاليه
حل�صا ُر
ِ ا
ُّ

Abstract
The writings of foreign travelers help to highlight
important aspects of cities from political, economic,
and social perspectives. This has helped readers to be
acquainted with the history of cities in general. These
writings are of special importance to study the history
of Iraq during the Ottoman Period. Also, these writings
provide a rich material that covers various aspects of the
modern history of Iraq. In this respect, the trip made by
traveler Della Valle and his observations of many cities and
places helped to draw a clear picture of the political, social,
and economic aspects of these cities including Basra. He,
for example, described the Persian siege of Basra by Shah
Abbas the First who tried to occupy it. He touched on
the power of the Safavid army, the attitude of the ruling
authority and people towards it, let alone the support of
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the Portuguese whom Ali Pasha Afrasiab asked for help to
secure the marine frontiers of the city.
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الفار�سي ملدين ِة الب�صر ِة عام (َ ،)1625-1624و ْفق م�شاهداتِ ال َّر َّحال ِة الإيطا ِّ
يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

مقدمة
ّ
مهمة يف دراسة
املهمة؛ إذ َّإنا مت ِّثل ما َّدة َّ
الرحالت من الدِّ راسات َّ
تُعدُّ دراسة ِّ

مباشة للحدث الت
التَّاريخ احلديث؛ كوهنا تُعدُّ مشاهدة َ
وإنا تُعدُّ
َّارخييَّ ،
ِّ
السياس َّية واالقتصاد َّية واالجتامع َّية وال َّثقاف َّية
مهمة لألحوال ِّ
-أيض ًا -دراسة َّ

الر َّحالة األجانبَّ ،
تصور ًا
الرحالت تعطينا ّ
وإن دراسة تلك ِّ
للمدن التي زارها َّ

وإنا
واضح ًا عن طبيعة حياة اإلنسان يف تلك األزمنة التي
ْ
الرحلةَّ ،
حصلت فيها ِّ
كذلك -تُصور لنا طبيعة األحداث والتطورات احلاصلة يف ٍبلد ما عن طريق
ّ
ِّ

الر َّحالة َ
ذلك البلد.
زيارة َّ

الفاريس ملدينة البرصة عام
والرحلة املعن َّية يف دراستنا املعنونة (احلصار
ِّ
ّ
ِ
الر َّحالة اإليطا ّيل َّ
ديلفاليه) ،امتازت بنقلها
َ 1625-1624و َ
فق مشاهدات َّ
السياسية واالجتامع َّية التي كانت سائدة يف البالد؛ إ ْذ إنّه كان يضع
لإلحداث ِّ

يايس للبلد ،فض ً
ال عن اهتاممه بشخص َّياته احلاكمة،
وصف ًا عن الوضع ِّ
الس ِّ
تصور ًا واضح ًا عن مدينة البرصة يف
وخالل رحلته إىل العراق أعطى لنا
ّ

السياس َّية واالجتامع َّية وال َّثقاف َّية
أثناء احلصار
الفاريس من خالل توثيقه احلياة ِّ
ِّ

مه َّية هذه الدِّ راسة يف كوهنا وصف احلالة أو الوضع
واحلضار َّية فيها ،وهنا تأيت أ ِّ

السائد يف مدينة البرصة بجميع جوانبها املختلفة.
َّ

ُ
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األول إىل
تطرق املبحث َّ
تضمن البحث ثالثة مباحث ومقدّ مة وخامتةّ ،
َّ

الرحالت وأهدافها من النَّاحية التَّارخي َّية ،يف حني جاء املبحث
مه َّية دراسة ِّ
أ ِّ
الفاريس للبرصة ،وما رافقه من ظروف سياس ّية
ال َّثاين ل ُيناقش أسباب احلصار
ِّ

ساعدت عىل ِّاتاذ َّ
األول قرار احتالل املدينة ،ودرس املبحث
الشاه ع َّباس َّ

الر َّحالة َّ
(ديلفاليه) للحصار الذي أوضح يف كتاباته الوضع
ال َّثالث مشاهدات َّ
السياس َّية يف مدينة البرصة وموقفها من احلصار.
يايس للقوى ِّ
ِّ
الس َّ

املتنوعة ،منها :كتاب رحلة َّ
(ديلفاليه)
اعتمد البحث عىل جمموعة من املصادر ِّ

السابع عرش ،فض ً
الرسائل واألُطروحات اجلامع َّية،
ال عن َّ
إىل العراق مطلع القرن َّ
َّ
واملجلت األكاديم َّية ،التي كان هلا إسهام واضح يف البحث.
والكتب التَّارخي َّية،
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الفار�سي ملدين ِة الب�صر ِة عام (َ ،)1625-1624و ْفق م�شاهداتِ ال َّر َّحال ِة الإيطا ِّ
يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

ُ
املبحث الأ َّو ُل
حالت و�أهدافها
الر
�أه ِّم َّي ُة
ِ
ِ
درا�سة ِّ
املهمة لدراسة تاريخ العراق
الر َّحالة األجانب من املصادر
َّ
تُعدُّ كتابات َّ
العثامين؛ َّ
مه َّيتها تعود إىل ما َّدهتا الغزيرة ومنهج َّيتها التي درست
إ َّبان العهد
ألن أ ِّ
ِّ

بالضبط عدد تلك
جوانب خمتلفة وممتعة من تاريخ العراق احلديث ،وال نعرف َّ

الرحالت ،ففي الوقت الذي ذكر فيه لونكريك ( )76رحلة أغلبها ُأور ِّب َّية(((،
ِّ
(((
الرغم من
قدَّ رها بعض
الباحثني العراق ِّي َ
َ
ني بام يقرب من ( )300رحلة  ،وعىل ُّ

الرحالتَّ ،
السبب يف ذلك
هذا العددَّ ،إل إنَّه ما ْ
ولعل َّ
زالت معرفتنا قليلة بتلك ِّ

ُتبت هبا ،أو صعوبة العثور عليها يف ُأور ّبا لقدمها(((،
هو إ َّما تعدُّ د ال ُّلغات التي ك ْ
ونتيجة ذلك أ َّدى إىل صعوبة استحصاهلا ،أو العثور عليها.

مباش عىل أحوال املدن التي
لعت بشكل َ
الرحالت يف َّأنا ا َّط ْ
مه َّية ِّ
وتكم ُن أ ِّ

السياس َّية
مرت هبا؛ إذ َّإنا َّ
الر َّحالة األُور ِّب ّيني عن األوضاع ِّ
سجلت انطباعات َّ
َّ

وتطرقت إىل أوضاعها االجتامع َّية
لتلك املدن من خالل تسجيل تلك األحداثَّ ،
االجتامعي ،وب َّينت -أيض ًا-
كذلك -من خالل إعطاء نبذة عن تركيبهاّ
املهمة يف
األحوال ال َّثقاف َّية والدِّ ين َّية لتلك املدن ،وهبذا تُعدُّ من الدِّ راسات
َّ

توضيح أو بيان تاريخ العراق يف العرص احلديثَّ ،إل إنَّه يشوهبا بعض األخطاء
بوصفها انطباعات شخص َّية َلر َّحالة عن تلك املناطق التي زاروها.
ُ
تراث الب�صرة
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شك فيه َّ
ممَّا ال َّ
الر َّحالة األُور ِّب ِّيني كانت متباينة ومتعدِّ دة،
أن غايات وأهداف َّ

السادس عرش،
لكنَّها بالتأكيد تعكس االهتامم األُور ّ
يب بالعراق منذ مطلع القرن َّ

املسيحي
يني الذي مت َّثل بنرش الدِّ ين
ّ
ومن تلك الدَّ وافع واألهداف هو الدَّ افع الدِّ ِّ
شجعت بعض الكنائس عىل إرسال
يف املناطق البعيدة والنائية عن ُأور ّبا؛ إذ َّ

سهل عمل َّية إرسال
الر َّحالة من أجل إعطاء وصف شامل لتلك املناطق ،ما ُي ِّ
َّ

اإلرسال َّيات التبشري َّية ،والس َّيام الكرمل َّية(((.

السياس َّية؛ إذ أخذت
الرحالت األُور ِّب َّية بعيدة عن األهداف ِّ
ومل تكن ِّ
مه َّية اسرتاتيج َّية،
الدُّ ول األُور ِّب َّية تنظر إىل هذه املناطق عىل َّأنا منطقة ذات أ ِّ
ِ
بوصفه مركز ًا ّ ً
وكان العراق جزء ًا ّ ً
مهم لطرق املواصالت
مهم من هذه املنطقة،
رب َّية والنَّهر َّية بني ُأور ّبا واهلند؛ إ ْذ تأيت البضائع من اهلند إىل البرصة ،ومن
ال ِّ

ثم إىل بغداد ،ومنها إىل حلب ،لتجد طريقها إىل ُأور َّبا ،وظهر ذلك عندما بدأ
َّ

التوسع
اإلسالمي ،هذا
والتوسع يف العامل
للسيطرة
الصاع والتنافس األُ ِّ ّ
ُّ
ّ
ُّ
ورب َّ
ِّ
ونِ ،
ون والفرنس ُّي َ
ومن َث َّم الربيطان ُّي َ
ون والربتغال ُّي َ
الذي بدأه اهلولند ُّي َ
ون ،بوصفها

قوى بحر َّية استطاعت الوصول إىل مناطق خمتلفة من الدَّ ولة العثامن َّية ،ومنها
ومهمة حلكوماهتم،
الر َّحالة -معلومات تفصيل َّية ودقيقة
َّ
العراق ،مو ِّفرين -أيَّ :

أسهمت إىل حدٍّ بعيد يف توجيه وبلورة سياسة تلك الدُّ ول نحو املنطقة(((؛ لذلك
ْ
وبخاص ٍة يف العراق؛
سعت الدُّ ول األُور ِّب َّية إىل إجياد موطئ قد ٍم هلا يف املنطقة،
َّ
لذا ،فقدْ َّ
املهمة.
سخ ْ
الر َّحالة هلذه َّ
رت إمكانات َّ

الرحالت؛ إ ْذ رغبت الدُّ ول
وكان للدَّ افع
ّ
كبري يف حتفيز هذه ِّ
االقتصادي ٌ
دور ٌ

السيطرة عىل جتارة احلرير والتَّوابل ،من خالل البحث عن ال ُّطرق
األُور ِّب َّية يف َّ
َّ
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يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

َ
اكتشاف طريق رأس
فكان
الشق ،سوا ٌء كانت طرق ًا بر َّي ًة أم بحر َّي ًة،
ُ
املؤ ِّدية إىل َّ

يب((( ،الدَّ افع
الصالح والوصول إىل ُجزر اهلند الغرب َّية واخلليج العر ّ
الرجاء َّ
َّ
شجع عىل البحث عن ال ُّطرق واملواصالت التِّجار َّية،
املهم الذي َّ
ّ
االقتصادي َّ
ٍ
مفص ٍل
تناولت
الر َّحالة التي
ْ
بشكل َّ
وهذا نجده واضح ًا من خالل كتابات َّ
َّهري.
رب ِّي والن ِّ
لل ُّطرق التِّجار َّية يف العراق بنوعيها ال ِّ

هتتم
الرحالت التي مت َّثلت بال ِّبعثات العلم َّية التي ُّ
ومن الدَّ وافع األُخر لتلك ِّ

بالنَّواحي العلم َّية واالستكشاف َّية ،مثل :رحلة ليوهنارت راوولف للعراق يف عام
 ،((( 1573التي هدفت إىل دراسة ومجع أنوا ٍع كثرية من النَّباتات واألشجار

التي تنبت يف العراق ،والتح ُّقق من فوائدها الغذائ َّية وال ِّط ِّب َّية((( .ومن الدَّ وافع

ذت سم ًة علم َّي ًة هي التنقيبات األثر َّية ،فقد امتاز العراق بقاعدة
األُ َخر التي َّات ْ
السومر َّية واألكد َّية والبابل َّية
حضار َّية واسعة بني األُمم؛ كونه موطن احلضارات ُّ

ثم أصبح مركز ًا للحضارة العرب َّية اإلسالم َّية لقرون طويلة ،ومن
واآلشور َّيةَّ ،

الرحالت رحلة ريج ( ،)Richالذي ساعد عىل إملام اآلثار ِّيني من خالل
تلك ِّ

جمموعته اآلثار َّية ،ودراساته التي خرج هبا من زياراته وتنقيباته للعديد من
املناطق اآلثار َّية ،التي جلبت انتباه األُور ِّب ِّيني إىل اآلثار اآلشور َّية(((.وهبذا حاز

ٍ
مهم،
بشكل عا ٍّم؛ ملا يتمتَّع به من موقع
ني
الر َّحالة األُور ِّب ِّي َ
جغرايف ٍّ
ٍّ
العراق اهتامم َّ
ٍ
ٍ
فض ً
مجيع العصور.
حلضارة
ال عن امتالكه
عريقة م َّث ْ
لت َ

شملت -أيض ًا -دوافع
الر َّحالة عىل هذه الدَّ وافع فقط ،بل
ْ
ومل تقترص غايات َّ

حب املغامرة واالستكشاف واالستطالع واالستمتاع ،منها
ذات َّية من خالل ِّ

الفرنيس (جي .دي .ثيفنو)( ،)J.De Thevnotالذي زار العراق
الر َّحالة
رحلة َّ
ّ
ُ
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يتجول يف
عام ( ،)1683وكان عاشق ًا َّ
للشق ،راغب ًا يف اكتشاف أرساره ،وأخذ َّ
والشق األوسط ،وانطلق إىل فلسطني ومرص وإيران واهلند(.((1
تركيا َّ

(((1
الر َّحالة عىل
وممَّا تقدَّ م نالحظ اختالف األهداف والدَّ وافع التي ح َّفزت َّ
ِ
والعلم َّية،
السياس َّية ،واالقتصاد ّية ،والدِّ ين َّية،
القيام برحالهتم ،بني اجلوانب ِّ
فض ً
حب االستكشاف واملغامرة؛ إ ْذ ُي ِّبي لنا مدى ارتباط هذه الدَّ وافع مع
ال عن ِّ

السادس عرش،
ُّ
التطور احلاصل يف ُأور َّبا املتم ِّثل بعرص النَّهضة األُور ِّب َّية يف القرن َّ

اجلغرايف ،وما اشتهر به من احلضارات ،سوا ٌء
وغدا العراق من خالل موقعه
ّ
ٍ
كانت يف العصور القديمة أم اإلسالم َّيةَّ ،
بشكل
الر َّحالة األُور ِّب ِّيني
حمط أنظار َّ
خاص.
ٍّ

(ديلفاليه)( ((1كان ذا توج ٍ
هات علم َّي ٍة ِّ
رحالتنا َّ
ومع َّ
بكل معنى الكلمة،
ُّ
أن َّ
َ

والتعرف عىل لغتها وكتبها النَّادرةّ ،إل أنَّه
الشق َّية،
فقدْ أراد اال ِّطالع عىل اآلثار َّ
ُّ
َّ
التعرف عىل بعض َّ
وبالذات
الشق(،((1
الشخص َّيات احلاكمة يف َّ
َ
وضع يف حسابه ُّ

َّ
الر َّحالة اإليطايل (ديلَّفاليه) بني
األول( .((1وهبذا
ْ
الشاه ع َّباس َّ
مجعت رحلة َّ
املغامرة واالستكشاف
الشق ،ومنها :العراق ،فقدْ
العميل ملناطق عديدة من َّ
ّ
بشكل ٍ
ٍ
فعمد إىل وصف املدن العراق َّية يف كتاباته،
زاره ،وحاز عىل اهتامماته
كبريَ ،
ِ
ومن املناطق التي نالت اهتاممه هي مدينة البرصة.

الر َّحالة األُور ِّب ِّيني يف العصور احلديثة ،ابتدا ًء من
حظيت البرصة باهتامم َّ
امليالدي وما تىل ذلك؛ بسبب كوهنا إحدى املح َّطات
السادس عرش
ّ
القرن َّ

يب ،وفيها
التِّجار َّية بحكم موقعها
االسرتاتيجي الواقع يف رأس اخلليج العر ّ
ّ

تلتقي القوافل القادمة من بالد َّ
رشقي آسيا؛
الشام ،أو من اهلند ومناطق جنوب
ّ
َّ
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حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

السابع عرش،
الر َّحالة األور ِّب ِّيني يف القرن َّ
كبري من َّ
إذ َو َصل إىل البرصة عد ٌد ٌ

ففي مطلعه كانت رحلة الربتغا ّيل (تكسريا) إىل املدينة عام ( ،)1604وتاله

الر َّحالة اإليطا ّيل َّ
(ديلفاليه) عام ( ،)1625ويف عام ( )1629زارها األب
َّ

الفرنيس (تافرنييه) عام ( ،)1638ورحلة
الر َّحالة
(فيليب
الكرميل) ،وزارها َّ
ّ
ّ

(فنشنسو) عام ( ،)1656ورحلة األب اليسوعي الربتغا ّيل (مانويل غودهنو)

عام ( ،)1663وبعدها رحلة (تيفينو) عام ( ،)1664ورحلة (سبستياين) عام
( ،)1666واألب (كري) عام ( ،)1674-1672وغريها كثري( ،((1ما ساعد

السياس َّية واالقتصاد َّية واالجتامع َّية هلذه املدينة يف التَّاريخ
عىل رسم األحداث ِّ
احلديث.

ونتيجة ُّ
للشهرة الكبرية التي بلغتها مدينة البرصة ،فقدْ دفعت العديد من
الر َّحالة األُور ِّب ِّيني إىل املجيء إىل العراق وزيارة تلك املدينة؛ لغرض اال ِّطالع عىل
َّ
مباش،
والسياس َّية واالجتامع َّية،
والتعرف عليها بشكل َ
ُّ
أوضاعها االقتصاد َّية ِّ

الر َّحالة اإليطا ّيل
اهتموا بزيارة هذه املدينة هو َّ
الر َّحالة الذين ُّ
ومن بني هؤالء َّ
(ديلفاليه)ِ ،
َّ
املهمة التي
وقد
ْ
السياس َّية َّ
امتازت رحلته بنقل األخبار واألحداث ِّ

ضت إىل حصار
تعر ْ
ْ
حدثت يف العراق تزامن ًا مع رحلته ،وخصوص ًا البرصة التي َّ

الصفو َّية يف زمن َّ
األول ،وذلك يف عام (.)1625
الشاه ع ّباس َّ
من قبل الدَّ ولة َّ

ُ
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ُ
املبحث ال َّثاين
الفار�سي للب�صرة
أ�سباب احل�صا ِر
� ُ
ِّ
ٍ
فاريس
الحتالل
ممهدة
تعر َض احلكم
العثامين يف العراق َّ
هلزات كثرية ،كانت ِّ
َّ
ٍّ
ُّ
ِ
ٍ
ثانَّ ،
السلطة العثامن َّية ومشاكلها الدّ اخل َّية ،التي كانت تُعاين
فإن ُبعد العراق عن ُّ

االنكشاري،
متردات اجليش
ّ
السابع عرش ،ومن بينها كثرة ُّ
منها يف بداية القرن َّ

ُّ
وتدخل
الضعاف الذين أمهلوا شؤون الدَّ ولة واحلكم،
السالطني ِّ
وتعاقب َّ

النِّساء يف شؤوهنا ،واألزمة االقتصاد َّية التي مت َّثلت يف انخفاض قيمة ال ُعملة،
ِ
السلطة املركز َّية العثامن َّية يف
وال َعجز يف ميزان َّية الدَّ ولة ،قد انعكس سلب ًا عىل هيبة ُّ

الواليات؛ إذ ك ُثرت حركات العصيان فيها( ،((1ما أ َّدى إىل عدم استتباب األمن
ِ
لالحتالل.
يف العراق ،وما جعله ُعرضة
ونتيجة لذلك ،وقع العراق يف سلسلة من القالقل الدَّ اخل َّية الواسعة النِّطاق،

كثورة آل الطويل عام ( )1608-1603يف بغداد( ،((1وحركة بكر صوبايش

دت لشاه ع َّباس دخول العراق ،وفرض سيطرته عىل
مه ْ
عام  ،((1( 1623التي َّ
بغداد ،ما أ َّدى إىل حماولته فرض نفوذه عىل البرصة.

قوهتا يف عهد َّ
األولّ ،إل
الشاه ع َّباس َّ
ويف املقابل ،كانت بالد فارس يف َأوج َّ

َّإنا كانت قبل حكمه تعيش أسوأ فرتاهتا يف مجيع املجاالت ،سواء أوضاعها

الدَّ اخل َّية التي مت َّثلت باالضطرابات َّ
الشديدة والفوىض واالغتياالت ،أم

املستمر هلجامت األُوزبك
تعرضها
ّ
ُّ

(((1

والعثامن ِّيني من اخلارج ،وحت َّق َق لبالد

َّ
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ُّ

وبشكل ٍٍ
كبري -عىل اجلانب
اهتم
يايس التَّا َّم ،وإنَّه َّ
فارس يف عهده االستقالل ِّ
الس َّ

العسكري بإدخال العديد من اإلصالحات عىل بنية اجليش ،فقىض عىل تس ُّلط
ّ

وطور
وعوضهم بجيشني جديدين( ((2ال يأمتران ّإل بأمرهَّ ،
القزلباش وطغياهنمَّ ،
ِ
َ
كذلك-واهتم
بأحدث األسلحة النَّار َّية،
يف طرائق التَّدريب ،وقام بتسليحه
َّ
وشهدت
كفلت له التحكُّم يف مجيع األقاليم(.((2
اإلداري ،فأنشأ طرائق
باجلانب
ْ
ْ
ّ

صب
بالد فارس يف عهده هنضة شاملة شملت مجيع امليادين ،ما ساعد عىل
ِّ
التوسع ِّ
باتاه العراق.
اهتاممه عىل
ُّ
مهدت َّ
للشاه ع َّباس فرض نفوذه عىل العراق بشكل
إذن ،من األسباب التي َّ

الضعف الذي َد َّب يف جسد الدَّ ولة
عا ٍّم ،والبرصة بشكل
خاص ،هو استغالل َّ
ٍّ
السابع عرش ،ومن األسباب األُخرى التي دفعت ّ
الشاه
العثامن َّية يف بداية القرن َّ

انامزت به البرصة؛ بسبب كوهنا
اجلغرايف الذي
إىل ِّاتاذ هذه اخلطوة ،هو املوقع
ْ
ّ

يب ،وفيها تلتقي القوافل
إحدى املح َّطات التِّجار َّية الواقعة يف رأس اخلليج العر ّ

القادمة من بالد َّ
رشقي آسيا ،ما أ َّدى إىل انتعاش
الشام ،أو اهلند ،ومناطق جنويب
ّ
جتارة البرصة ،ومؤ ِّثر ًا تأثري ًا مبارش ًا عىل جتارة املدن الفارس َّية الواقعة عىل اخلليج

يب ،فأثار ذلك َّ
السيطرة عىل البرصة كي ال
الشاه ع َّباس َّ
العر ّ
األول ،الذي َّقرر َّ
ترتكَّز التِّجار ُة فيها(.((2

مه َّية البرصة من النَّاحية التِّجار َّية ،وربطها لطرق
وإذا ما أخذنا بعني االعتبار أ ِّ

رب َّية ،نُدرك متام ًا قيمة اجلري احلثيث للقوى الفارس َّية يف
املواصالت البحر َّية وال ِّ
ِ
بصفة َّ
السيطرة عىل ال ُّطرق التِّجار َّية
فرض سيطرهتا عىل هذه املدينة،
أن قض َّية َّ

السياس َّية
املهمة يف العالقات الدّ ول َّية ،وهلا التَّأثري عىل العالقات ِّ
من القضايا َّ
ُ
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واالقتصاد َّية.

مه َّية اسرتاتيج َّية وإقليم َّية بالنِّسبة إىل َّ
األول؛ إ ْذ
الشاه ع َّباس َّ
وكان للعراق أ ِّ

البحري
املتوسط ،وكذلك الطريق
املباش للفرس إىل شواطئ البحر
م َّثل املعرب َ
ّ
ِّ

القوات َعرب البرصة وصوالً إىل األحساء ف ُعامن ،ل ُيصبح اخلليج
الذي تسلكه َّ
بحرية فارس َّية من جوانبه كا َّفة( .((2إذن ،كان َّ
األول أطامع سياس َّية
للشاه ع َّباس َّ

يب كا َّفة ،عن طريق فرض نفوذه عىل
يف فرض سيطرته عىل مناطق اخلليج العر ّ
البرصة.
ِ
وب البرصة هو التواجد الربتغا ّيل(((2؛ إ ْذ
حترك ال ُفرس َص َ
ومن أسباب ُّ
ساعدت اإلمكانات البحر َّية التي كان يمتلكها الربتغال ُّي َ
ون ،فض ً
ال عن نفوذهم
والعسكري ،عىل ْ
رواد حركة الكشوف اجلغراف َّية يف
يايس
أن ُيصبحوا من َّ
ِّ
ِّ
الس ِّ

والسادس عرش؛ لذلكَّ ،
فإن نفو َذهم كان قبل معظم الدُّ ول
القرنني اخلامس َّ

يب( ،((2وكان هذا التَّواجد يم ِّثل هتديد ًا ملصالح
األُور ِّب َّية يف منطقة اخلليج العر ّ
يب سياس َّي ًا واقتصاد َّي ًا.
الفرس يف اخلليج العر ّ

ونتيجة هلذا األمر ،تعاون َّ
األول مع الربيطان ِّيني  -الذين كان
الشاه ع َّباس َّ

الشق َّية اإلنكليز َّية( ((2يف اخلليج العريب منذ
هلم دور يف تثبيت أركان رشكة اهلند َّ

عام ( -)1600وذلك بسبب التقاء املصالح التِّجار َّية اإلنكليز َّية مع مصالح
ونتج عن هذا التعاون َطرد الربتغال ِّيني من هرمز عام
الفرس ضدَّ الربتغال ِّينيَ ،

ِّجاري
توجهوا نحو البرصة ،ونقلوا إليها نشاطهم الت
ّ
(((2()1622؛ لذلك َّ

ومحاسهم للتبشري ،وأقاموا وكالة جتار َّية فيها( ،((2وأصبحوا هم أصحاب
السيطرة عىل جتارة البرصة والقطيف واألحساء بحكم امتالكهم ُأسطوالً
َّ
َّ
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ُّ

بحر َّي ًا ،وهذا ما يفتقده الفرس ،فقدْ كان عىل َّ
الشاه إيقاف النَّشاط الربتغا ّيل َعرب
ٍ
خاص البرصة(.((2
وبوجه
بري ُيوقف التعامل معهم ،يف املوانئ كا َّفة،
ٍّ
حصار ٍّ

متهد األمر َّ
للشاه ع َّباس
لتمرد بكر صوبايش يف بغداد ،فقدْ َّ
وهبذا ،ونتيجة َّ

السيطرة بمدِّ نفوذه
لفرض سيطرته عىل معظم العراق ،وكان عليه إكامل هذه َّ
عىل البرصة.
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املبحث ال َّث ُ
ُ
الث
ُ
م�شاهدات ال َّر َّحالة َّ
للح�صار
(ديلفاليه) ِ
ُيعدُّ َّ
السابع عرش ،فقدْ َكتَب عن
الر َّحالة يف بداية القرن َّ
(ديلفاليه) من أوائل َّ

الرحلة ،تناول فيهام
الرسالة العارشة واحلادية عرش من ِّ
البرصة عدّ ة صفحات يف ِّ

الفاريس(.((3
العثامين
الصاع
ُأمور ًا سياس َّي ًة ُّ
ختص ِّ
َّ
َّ

(ديلفاليه) الوضع يف البرصة خالل رحلته ،فأشار إىل َّ
َذكر َّ
أن َّ
الشاه بعد

أن استوىل عىل هرمز( ((3أرسل سفري ًا إىل باشا البرصة  -وكان آنذاك أفراسياب

قائال له» :إنَّه ال ُيريد من البرصة شيئ ًا سوى ْ
باشا(ً ،-((3
أن َّ
تسك النّقود باسمه،

وأن ُيذكر اسمه يف خطبة اجلوامعْ ،
ْ
وأن ُي ِّ
صل َّ
الشعب من أجله عوض ًا عن
أن يعرتف به اسم َّي ًا ،وأخري ًا طلب ْ
العثامين»( ،((3أيْ :
يتعمم
السلطان
أن َّ
ذكر ُّ
ّ

أهل البرصة عىل طريقة الفرس ،ولقاء ذلك يبقى أفراسياب حاك ًام مطلق ًا عىل

املدينة ،يتوارثها أبناؤه من بعده ،وال َّ
السلطة
يتدخل يف شؤونه ،ويدافع عنه ضدَّ ُّ
أي ُّ
أجنبي ،وال يطلب منه شخص َّي ًا رضيب ًة ما ،وال من
تدخ ٍل
العثامن َّية ،وضدَّ ِّ
ٍّ

احلر َّية التا َّمة( . ((3أراد َّ
الرسالة
الشاه ع َّباس من هذه ِّ
أبناء شعبه ،بل يرتك هلم ِّ

لتصبح البرصة ضمن
ترغيب أفراسياب باشا من أجل الوقوف إىل جانبه،
َ
ٍ
حاجة إىل احلرب.
ممتلكاته دون

قابل أفراسياب باشا رشوط َّ
بالرفض ،وأمر سفريه
الشاه ع َّباس َّ
األول َّ
بمغادرة املدينة حاالً ،واخلروج من منطقته دون ُّ
رس ًا
تأخر؛ خوف ًا من اتِّصاله َّ
َّ
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يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

ببعض أكابر املدينة ،الذين قدْ تكون هلم ميول إىل الفرس ،فيتأ َّثرون به ،ويؤ ِّثرون
ِ
بدورهم يف َّ
ويفضل
السلطان،
ِّ
الشعب ،لقدْ كان ر ُّده حاس ًام ،وأكَّد أنَّه من أتباع ُّ
املوت هكذا ،وهو مستعدٌّ للحرب( ((3إذا ما أرادها َّ
الشاه(.((3

وع َّلل َّ
ديلفاليه عدم اهتامم أفراسياب باشا هبذه الرشوط بـ:
الرفيعة التي وصل إليها لقاء وعود َّ
الشاه غري
 -1مل ُي ِرد املغامرة باملنزلة َّ

األكيدة.

قوات
 -2ثقته بالربتغال ِّي َ
ني( ((3يف تقديم املساعدات العسكر َّية يف حال تقدُّ م َّ

الفرس من خالل البحر أو ِّ
شط العرب( .((3وهذا يؤكِّد مدى معرفة الباشا
الصفو َّية التي مل متتلك القدرة عىل مواجهة األُسطول الربتغا ّيل
القوات َّ
بقدرات ّ
املتواجد يف البرصة.

ديلفاليهْ -
أن هذه ال ُّطرق مل ُت ِد نفع ًا ،أمر خان شرياز -كام ذكر َّ
الشاه َّ
ملا رأى َّ
أن

بالقوة ،فتقدَّ م جيش اخلان ،ومل أعلم أكان
جيهز محلة عىل البرصة ،ويستويل عليها َّ
ِّ
قواده ،وسار يف طريق تسرت ،وانحدر إىل
اخلان نفسه عىل قيادته أم أناب عنه أحد َّ
احلويزة( ،((3ودخل والية البرصة يف األرايض الواقعة عىل ِّ
الشق
شط العرب إىل َّ

من جمراه  -أي :جهة فارس ،-حدث ُّ
كل ذلك قبل وصويل إىل البرصة أي :يف

هناية عام ( ،((4()1623ومطلع العام التَّايل؛ ولكنَّه مل ُيارص البرصة نفسها كام
قيل لنا ونحن يف غوا( ،((4ومل يقرتب منها ،بل اكتفى بمحارصة قلعة عىل احلدود
وكادت ْ
تتعرض البرصة
تُدعى قبان(،((4
ْ
أن تسقط بيد الفرس ،وبسقوطها َّ
للسقوط املؤكَّد ،وكان الفرس يقاتلون بقساوة ،وقتلوا عدد ًا كبري ًا من أهايل
ّ
ني املث َّبتة
البرصة ،لكنَّهم انسحبوا يف آخر األمر ،فقدْ أمطرهتم مدافع الربتغال ِّي َ
ُ
تراث الب�صرة
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ّ

السفن بوابل من النِّريان ،فأحلقوا هبم أرضار ًا جسيمة ،فانكرس القزلباش(،((4
يف ُّ

َّ
َ
احلصار-كذلك -امتدَّ ْت طويالً ،فأهنكت قواهم ،فو ّلوا عن املدينة(.((4
وإن مدَّ ة
وممَّا تقدَّ م ُيالحظ َّ
فوي يرجع إىل االستعدادات
الص ّ
أن سبب انسحاب اجليش ّ

الصفو َّية
القوات َّ
القو َّية التي أعدَّ ها أفراسياب باشا ،التي حالت دون سيطرة َّ

عليها(َّ ،((4
وإن للمساعدات التي قدَّ مها الربتغال ُّيون ألهايل البرصة دور ًا يف
إيقاف هذا اجليش ،فض ً
قوة اجليش
ال عن مدَّ ة احلصار الطويلة التي
ْ
أهنكت َّ

فوي ،ما أ َّدى إىل انسحاهبم من البرصة ،وانتهاء احلصار املفروض عليها.
الص ّ
َّ

عيل باشا أفراسياب احلصول عىل موافقة احلكومة
حاول حاكم البرصة ّ
لقواته حلاميتها من الفرسَّ ،إل َّ
أن قيام الفرس بقطع
العثامن َّية يف تقديم الدَّ عم َّ

عيل
الصعوبة وصول الدَّ عم
ال ُّطرق عىل املدينة جعل من ُّ
ِّ
اخلارجي إليها ،وكان ّ
تعرض املدينة عام ( )1625هلجو ٍم من قبل الفرس؛
أفراسياب َّ
وقواته يتو َّقعون ّ

القوات الفارس َّية من احلويزة ِّ
الرغم من
بتحرك َّ
باتاه البرصة ،وعىل ُّ
ألنم ُأبل ُغوا ُّ
َّ

ٍ
سفن مس َّلحة بعد ْ
عيل باشاَّ ،إل َّ
أن دفع
ني أعاروه مخس
إن الربتغال ِّي َ
ق َّلة َّ
قوات ّ
هلم أجرها(.((4

فويَّ ،إل َّ
إن َّ
الشاه
الص ّ
األول الذي فرضه اجليش َّ
وهبذا كانت هناية احلصار َّ

األول عاود احلصار ثاني ًة ،وذلك يف عام ( ،)1625كام ذكره َّ
(ديلفاليه)،
ع َّباس َّ
كروا عىل املدينة ،وتو َّغلوا
السنة التَّالية ،أي :يف مدَّ ة وصويل إىل البرصةُّ ،
بقوله :يف َّ

عيل باشا خارج املدينة وسط عساكره للقتال،
يف أراضيها ،وكان الوايل اجلديد ّ

اخلوف؛ َّ
ألن عساكر
عم
ُ
تدعمه ثالث سفن برتغال َّية ،أ َّما يف داخل املدينة ،فقدْ َّ
ٍ
بكثري من جيش البرصة(.((4
الفرس كانت عظيمة عدَّ ًة وعدد ًا ،أكثر
َّ
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يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

السادس عرش من آذار التقى َّ
بالس ِّيد (دون كونسالفو دي
(ديلفاليه) َّ
ويف َّ

للقوات الربتغال َّية العاملة يف البرصة ،و ُيعدُّ األخري أحد
سلفريا) القائد العا ّم َّ
(ديلفاليه) معلوماته ،وقدْ روى َّ
املصادر التي استقى منها َّ
أن الفرس حياولون

نقل سبع قطع مدفع َّية من أحد موانئهم إىل الدَّ ورق( ،((4الذي يقع قرب احلويزة،

ستغي جمرى القتال ،لذا
مهمة
ِّ
الستخدامها يف رضب البرصة ،وهذه قض َّية َّ
ٍ
ٍ
خفيف رسي ٍع يف حماولة خلطف تلك القطع
مركب
َّقرر إرسال سفينتني(((4مع
املدفع َّية(.((5كانت غاية الربتغال ِّي َني من هذه اخلطوة هو املحافظة عىل الوضع
يايس يف البرصة ،ومن َث َّم املحافظة عىل مصاحلهم فيها ،بصفة َّ
أن البرصة
ِّ
الس ّ

مهم ملصاحلهم بعد خروجهم من هرمز.
مركز ٌّ

بيني من الباشا
املقر َ
تل َّقى (ديلالفليه) خرب ًا من اخلواجا (نجم) ،وهو أحد َّ
عيل أفراسياب؛ إذ ذكر أنَّه» :أخربين َّ
أن جيش الفرس ُيعدُّ ثالثني ألف مقاتل
ّ

أشك يف قوله؛ إ ْذ َّ
يرأسهم سبعة خانات»( ،((5لكنِّي ُّ
إن خان شرياز وحده مع
جيشه كاف هلذه احلربِ ،
ومن املحتمل ْ
أن يلتحق به أخوه اخلان (داود)؛ لقربه
منه ،وكذلك خان لوجستان ،فهو يف تلك النَّواحي ،أ َّما ْ
تتحرك خانات املناطق
أن َّ

أمر مستبعدٌ  ،وال رضورة له(َّ .((5
السبب وراء
ولعل َّ
النَّائية ملحاربة البرصة ،فهذا ٌ

أن هذا العدد هائل وكبري لغزو مدينة كالبرصةَّ ،
(ديلفاليه) هو َّ
شكوك َّ
ولعل

رواية اخلواجا (نجم) يف ذكر تعداد اجليش لغزو العراق بأكمله ،وليس البرصة
فقط.

(ديلفاليه) َّ
وذكر َّ
ضت إىل فيضان ،ما أ َّدى إىل عرقلة سري
تعر ْ
أن البرصة َّ

القوات الفارس َّية نحو البرصة ،بقولهَّ :
»إن فيضان املياه حيول اآلن دون تقدُّ م
َّ
ُ
تراث الب�صرة
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ّ

الفرس إىل البرصة ،فالنَّهر عريض ،وقدْ أغرق أرايض شاسعة ،واخلنادق مليئة

قوة للبرصة»(. ((5
باملياه ،وهذه ك ُّلها مصدر َّ

حي ْل دون تقدُّ م الفرس جتاه البرصة؛ إ ْذ َذكر َّ
َّإل َّ
(ديلفاليه)
إن هذا الفيضان مل ُ

َّ
أن هناك طرق ًا عديد ًة يستطيع الفرس ِّاتاذها للوصول إىل البرصة ،وإحكام

السيطرة عليها ،سوا ٌء كانت عن طريق احل َّلة( ،((5أم بغداد ،بقوله» :ولكن
َّ
ٍ
ُ
تكون الطا َّمة الكربى ،ولن ُتدي
فعندئذ
عندما ينحرس املاء بعد ثالثة أشهر،
السفن الربتغال َّية نفع ًا إذا حاول الفرس عبور النَّهر بجرس مؤ َّقت يقيمونه شامل
ُّ
البرصة ،أو من جهة احل َّلة ،التي هي يف قبضتهم اآلن ،أو من بغداد( ((5نفسها،

نيَّ ،
وإن ال ُّطرق املؤ ِّدية إىل
فهذه املواضع ك ُّلها بعيدة عن مدى مدافع الربتغال ِّي َ

السقوط يف أيدي الفرس ،عاج ً
ال أم
البرصة كثرية ،وأعتقد َّأنا لن
َ
تنجو من ُّ

آجالً ،وبإمكان هؤالء االستعانة باجليش املوجود يف بغداد ،فيسري إليها عىل

الض َّفة الغرب َّية من النَّهر ،حيث تقوم املدينة ،فتلك اجلهة ْ
وإن كانت صحراو َّية،
ِّ
ٍ
ٍ
لكن بإمكان اجليش بقليل من املؤن ْ
قصرية ،وهذه احلملة ليست
بفرتة
أن يقطعها

الفاريس ،بينام ال تستطيع البرصة طلب النَّجدة؛ نظر ًا لبعدها،
عسرية عىل اجليش
ّ

ولكون بغداد يف قبضة الفرس»(. ((5

وحتدَّ ث َّ
(ديلفاليه) عن طريقة واحدة تُساعد أهايل البرصة يف النَّجاة من

هذا احلصار ،وهو طلب املساعدة من إمارة آل أيب ريشة( ،((5التي كانت بزعامة

األمري (مدلج أبو ريشة)(.((5

(ديلفاليه) تقدُّ م جيش عثامين ٍ
كبري صوب بغداد ،بقولهَّ :
وذكر َّ
»بأن جيش ًا
ٍّ

الشامل ِّ
حترك من َّ
باتاه بغداد وبالد فارس ،فاستعاد املوصل
جرار ًا َّ
ترك َّي ًا َّ
َّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املج َّلد ال ّثالث  -العدد ال ّتا�سع 235

حم ّرم 1441هـ � -أيلول 2019م

الفار�سي ملدين ِة الب�صر ِة عام (َ ،)1625-1624و ْفق م�شاهداتِ ال َّر َّحال ِة الإيطا ِّ
يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

أن هذا األمر ال بدَّ ْ
وكركوك ،لكنِّي مل أصدِّ ق هذا اخلرب ،مع يقيني َّ
أن حيدث،

السيع واسرتجاع املوصل
لكنَّه ٌ
ليس من املمكن هذا َّ
سابق ألوانه؛ إ ْذ َ
الزحف َّ
السعة»( . ((5واعتقدَ (ديلَّفاليه) َّ
أن سبب إشاعة هذا اخلرب هو
وكركوك هبذه ُّ

املحاصون ،من أجل االستمرار
من أجل رفع وتقوية معنويات أهايل البرصة
َ
يف مقاومة احلصار.

(عيل أفراسياب) باستعدادات كبرية من أجل محاية املدينة من
وقام احلاكم ّ

خالل إعالن الباشا يف ( )13آذار التجنيد العا ّم يف البرصة ،وقد استجاب هلذا

النِّداء ُّ
القوات املتحاربة(((6؛ إ ْذ
كل سكَّان البرصة ،وأرسلوا
املتطوعني ملساعدة َّ
ِّ
كل ٍ
(ديلفاليه)» :عندما ُأعلن التَّجنيد العا ّم يف البرصة كان عىل ِّ
بيت ْ
ذكَر َّ
أن
ُي َ
رسل رج ً
ال مس َّلح ًا إىل معسكر الباشا ملعاضدته يف احلرب ضدَّ الفرس»(.((6
وجتسد املوقف البطو ّيل ألهايل املدينة من خالل مبادرات طوع َّية لنرصة
َّ
َّ
(ديلفاليه) ُّ
الوطني ألهايل البرصة ووقوفهم بوجه
الشعور
الباشا ،وذكر
ّ

احلصار ،بقوله» :يف  19آذار قام رجل من أكابر البرصة اسمه َّ
السالم
الشيخ عبد َّ

وتوجهوا
ايس( ،((6فجمع حوله عدد ًا من أفراد ُأرسته وأصدقائه وأتباعه،
َّ
الع َّب ّ

الصابئة حيملون البنادق وخمتلف
إىل اجلبهة لنجدة الباشا ،وانطلق معه مائتني من َّ

بقوة القزلباش واستعدادهم
يقارنون َّ
أنواع األسلحة ،لك َّن هؤالء مجيع ًا ال َ
كل ٍ
القتا ّيل»( .((6عىل ِّ
حال ،متحورت إسهامات أهايل مدينة البرصة يف مواجهة
التطوع واالشرتاك يف ميادين القتال ،وهذا يم ِّثل مدى رغبة
احلصار من خالل
ُّ

التحرر واالستقالل.
األهايل يف
ُّ
ومهام يكن من ٍ
القوات الفارس َّية من البرصة ،ومل تكن
أمر ،فقد
ْ
انسحبت َّ
ُ
تراث الب�صرة
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�أ.م.د فاطمة فالح جا�سم
اخلفاجي  -م .فاطمة عبد اجلليل يا�سر الغ ِّزيّ
ّ

السيع معروفة حتّى من قبل َّ
(ديلفاليه) نفسه ،الذي
أسباب ذلك االنسحاب َّ
ِ
ألحد أمرين» :فإ َّما َّ
أن موقع هرمز كان يف
كان وسط احلدث ،وقدْ أرجع ذلك
خطر ،أم َّ
أن أحداث ًا جسام ًا كانت عىل وشك الوقوع من طرف العثامن ِّيني ،أو ِمن

ألن الفرس سبق ْ
جهة املغول؛ َّ
حترشوا هبؤالء»(. ((6
أن َّ

القوات البرص َّية من أرض املعركة ،بعد ْ
أن زال
وهبذه النتيجة انسحبت َّ

دوي
ملت احتفاالت مهيبة،
اخلطر
ْ
الفاريس(((6عن املدينة ،و ُع ْ
وعلت أصوات ِّ
ُّ

املدافع ،كام وصفه َّ
(ديلفاليه) ،قائالً» :ويف  7نيسان عاد الباشا إىل البرصة مع

جيشه بعد ْ
أن زال خطر احلرب بانسحاب الفرس ،ودخل املدينة وقت الفجر
ٍ
ٍ
دوي املدافع»(.((6
باحتفال
مهيب ،وعال أصوات ِّ

َّ
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الفار�سي ملدين ِة الب�صر ِة عام (َ ،)1625-1624و ْفق م�شاهداتِ ال َّر َّحال ِة الإيطا ِّ
يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

اخلامتة
الفاريس ملدينة البرصة عام ()1625-1624
من خالل دراستنا للحصار
ِّ
ٍ
َّ
مجلة من
التوصل إىل
تم
الر َّحالة اإليطا ّيل
ُّ
(ديلفاليه)َّ ،
َوفق مشاهدات َّ
االستنتاجات:

الر َّحالة َّ
(ديلفاليه) ،الذي زار مدينة البرصة ،يف كتاباته معلومات
 -1ذكر َّ

السياس َّية واالقتصاد َّية واالجتامع َّية ،وتلك املعلومات
مهمة عن خمتلف اجلوانب ِّ
َّ
مهمة وج َّيدة لتبيان املعامل التارخي َّية لتلك املدينة خالل التّاريخ احلديث؛
تُعدُّ ما َّدة َّ

كونه شاهد عيان عىل معظم األحداث التي كتب عنها.

أوضحت كتابا ُت ُه التَّحديات التي كانت تواجه مدينة البرصة من قبل
-2
ْ

املتكررة من قبل َّ
األول من
حكّام بالد فارس ،واملتم ِّثلة بمحاوالهتم
الشاه ع َّباس َّ
ِّ

أجل فرض سيطرته عليها ،وأوضح دور أهايل مدينة البرصة من هذا احلصار،

ومدى استجابتهم ملواجهته.

الر َّحالة َّ
 -3و ُيالحظ -أيض ًاَّ -
(ديلفاليه) كان ينقل األحداث التي
أن َّ

جتري يف البرصة من بعض َّ
والس ِّيد (دون
الشخص َّيات ،أمثال :اخلواجا (نجم)َّ ،
كونسالفو دي سلفريا) القائد العام للقو ِ
ات الربتغال َّية العاملة يف البرصةّ ،إل إنَّه
ُّ َّ
مل يكن فقط يذكر تلك األحداث التي تصل إليه ،بل قام -أيض ًا -بالتعليق عليها

ُ
تراث الب�صرة

238

جم ّلة ف�صل ّية حم َّكمة

�أ.م.د فاطمة فالح جا�سم
اخلفاجي  -م .فاطمة عبد اجلليل يا�سر الغ ِّزيّ
ّ

الصحيح واملوثوق عن غريه من املعلومات ،وهذا
وحتليلها؛ من أجل إبراز َّ

يوضح لنا مدى قيمة ود َّقة كتاباته؛ ألنَّه كان حريص ًا عىل نقل جمريات األحداث
ِّ
يف مدينة البرصة.

مه َّية القوى املوجودة يف هذه املدينة ،التي كان هلا موقف مساند
 -4أوضح أ ِّ

ألهايل مدينة البرصة يف مواجهة هذا التحدِّ ي من أجل املحافظة عىل مصاحلها

(عيل
يف املدينة ،ومت َّث ْ
لت تلك القوى بالوجود الربتغا ّيل يف املدينة؛ إ ْذ استعان هبم ّ
باشا أفراسياب) يف تأمني احلدود البحر َّية للمدينة.

َّ
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الفار�سي ملدين ِة الب�صر ِة عام (َ ،)1625-1624و ْفق م�شاهداتِ ال َّر َّحال ِة الإيطا ِّ
يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

ُ
الهوام�ش
 -1ستيفن مهسيل لونكريك ،أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث :ص.347-337
الرحالت التي قام هبا أصحاهبا إىل العراق ،جم ّلة
 -2كوركيس َّ
عواد ،بيبلوغرافيا عن ِّ
املورد ،املج ّلد ( ،)18العدد ( :)4ص.245-217
عيل ّ
الشيخ حسني ،رحلة ليوهنارت راوولف إىل العراق ،وما انطوت
 -3عادل َّ
حممد ّ
عليه من نبات وشجر ،جم ّلة املورد ،املجلد ( ،)18العدد ( :)4ص.97
ني
 -4للتفاصيل حول املوضوعُ ،ينظر :حيدر جاسم
الرويعي ،نشاطات اآلباء الكرمل ِّي َ
ّ
يف العراق حتّى احلرب العامل َّية األُوىل ،جم ّلة القادس ّية للعلوم اإلنسان ّية ،جم ّلد (،)8
العددان( :)2-1ص.128-108
العثامين ،جم ّلة
الر َّحالة األجانب يف العهد
 -5هشام سوادي هاشم ،أربيل يف كتابات َّ
ّ
الرتبية والعلم ،جم َّلد ( ،)15العدد ( :)3ص.90
 -6يوسف حبيَّ ،
السنة الثالثة عرشة ،العراق ،آيار
ديلفاليه يف العراق ،جم ّلة آفاق عرب َّيةَّ ،
 :1988ص.145
الرحلةُ ،ينظر :ليوهنارت راوولف ،رحلة املرشق إىل العراق وسوريا
 -7للتفاصيل حول ِّ
التكريتي ،منشورات وزارة ال َّثقافة والفنون ،بغداد،
وفلسطني سنة  ،1573ترمجة :سليم طه
ّ
.1978
حممد ّ
عيل ّ
السابق :ص.97
الشيخ حسني ،املصدر ّ
 -8عادل ّ
الرحلةُ ،ينظر :كلوديوس جيمس ريج ،رحلة ريج يف العراق ،ترمجة:
 -9للتفاصيل حول ِّ
هباء الدِّ ين نوري ،ج ،2بريوت.2003 ،
الرحلةُ ،ينظر :بطرس حدَّ اد ،مقتطفات من رحلة ثيفنو
 -10للمزيد من املعلومات حول ِّ
السنة ال َّثانية ،العدد( :)8ص.291-287
السابع عرش ،جم َّلة بني النَّهرينَّ ،
إىل العراق يف القرن َّ
الر َّحالة
الرحالتُ ،ينظر :حيدر جاسم
الرويعي ،أهداف َّ
ّ
 -11لال ِّطالع عىل دوافع ِّ
ُ
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�أ.م.د فاطمة فالح جا�سم
اخلفاجي  -م .فاطمة عبد اجلليل يا�سر الغ ِّزيّ
ّ
وتوجهاهتم إىل العراق ،جم َّلة القادس َّية للعلوم اإلنسان ّية ،جم ّلد( ،)15العدد:)2( ،
األُور ِّب ِّيني
ُّ
ص.159-137
َّ -12
ديلفاليه :ولد بيرتو ديلال فاليه يف نيسان ( )1576من ُأرسة رومان َّية عريقة ،شغف
أحب فتاة يف بداية حياته ،لكنَّها مل تبادله
منذ نعومة أظفاره عىل اكتساب العلوم املختلفة،
َّ
فقرر اهلرب من جمتمعه ،واالبتعاد
هز ْت كيانه،
ْ
املشاعرُ ،فأصيب بخيبة أمل َّ
وجرحت كرامتهَّ ،
الشق لال ِّطالع وتسجيل املعلومات ،فوصل استانبول َّأوالً،
الرحيل إىل َّ
عن وطنه؛ إذ َّقرر َّ
ثم ارحتل إىل حلب ،وهناك التقى شخص ًا
ثم غادرها إىل مرص ،وبعدها إىل بيت املقدسَّ ،
َّ
ٍ
ٍ
فقرر َّ
الذهاب إىل بغداد ،فوصلها عام ( ،)1616وخالل
حدَّ ثه عن فتاة بغداد َّية فاتنة اجلاملَّ ،
تزوج تلك الفتاة املسيح َّية ،واسمها (معاين بنت حبيب جان جويريدة)،
تواجده يف بغداد َّ
فقرر
ْ
وسافرت معه إىل إيران ،لك َّن ح َّظه العاثر أ َّدى إىل وفاهتا بعد إصابتها بمرض املالرياَّ ،
واستمر ْت رحلة عودته أربع سنوات وهو حيمل
محلها معه ،ودفنها يف روما؛ إ ْذ قام بتحنيطها،
َّ
جنازة زوجته معه ،إىل ْ
الرحلة
أن وصل إىل بالده ،ودفنها بمقربة أجداده ،وكان خالل تلك ِّ
مر هبا ،وأ َّلف عدَّ ة مؤ َّلفات ،منها :احلفلة
الطويلة ُيعطي وصف ًا دقيق ًا ومسهب ًا عن املناطق التي َّ
للس ّت معاين ،معلومات عن بالد جورجيا ،أحوال َّ
الفاريس ،رحلة إىل
الشاه ع َّباس
التأبين َّية ِّ
ّ
ديلفاليه ،رحلة َّ
توف يف عام (ُ ،)1652ينظرَّ :
الشق ،وغريها من املؤ َّلفاتِّ ،
ديلفاليه إىل
َّ
السابع عرش ،ترمجة وحتقيق :بطرس حدَّ اد :ص.10-7
العراق مطلع القرن َّ
السابق :ص.8
 -13ديلَّفاليه ،املصدر ّ
السلطة بعد أبيه ّ
ّ -14
حممد
الشاه ع ّباس َّ
الشاه ّ
األول :شاه إيران املل َّقب بالكبري ،تس َّلم ُّ
الثوار والعصاة داخل مملكته ،نقل
خدابندة عام (ُ ،)1588عني بالتنظيامت العسكر َّية وقمع َّ
عاصمته من قزوين إىل أصفهان ،استوىل عىل بغداد عام ( ،)1622وعىل احل ّلة عام (،)1623
ِّ
حممد مجعةّ ،
الشاه ع ّباس الكبري (-1587
وتوف عام ( ،)1629للتفاصيلُ ،ينظر :بديع ّ
 :)1629ص.29
السابق :ص.23
 -15طارق نافع
احلمدان ،املصدر ّ
ّ
 -16خليل ّ
السيطرة العثامن َّية وقيام احلكم اجللييل (-1516
عيل مراد ،املوصل بني َّ
 ،)1726موسوعة املوصل احلضار َّية ،املج َّلد ( :)4ص.17
حممد ساجت ،ثورة آل الطويل يف بغداد ( ،)1608-1603جم َّلة ك ِّل َّية
 -17إبراهيم َّ
َّ
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الفار�سي ملدين ِة الب�صر ِة عام (َ ،)1625-1624و ْفق م�شاهداتِ ال َّر َّحال ِة الإيطا ِّ
يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

اإلسالم َّية اجلامعة ،املج َّلد ( ،)2العدد ( :)41ص.536-511
 -18للتفاصيل حول حركة بكر صوبايشُ ،ينظر :عيل شاكر عيل ،تاريخ العراق يف العهد
العثامين ( :)1750-1638ص.32-29
حممد
 -19األوزبك :قبيلة ترك َّية كانت قد
ْ
استولت عىل األمر يف تركستان بزعامة َّ
مترس بف ِّن القتال يف احلروب التي نشبت بني ُأمراء املغول يف تلك البالد ،ويف
شيباين ،الذي َّ
ّ
ني يف خراسان وهراة ،لتُصبح بذلك متامخة
عام ()1494
ْ
قضت هذه القبيلة عىل بقايا التيمور ِّي َ
الشق َّية هتديد ًا متواصالًُ ،ينظر :كارل بروكلامن،
للدَّ ولة الفارس َّية،
ْ
وأخذت ُتدِّ د حدودها َّ
تاريخ ُّ
الشعوب اإلسالم َّية.124/2 :
األول جيشني جديدينَ ،وفق رؤيته َّ
 -20بنى َّ
الشخص َّية ،ومها :جيش
الشاه ع َّباس َّ
ني
املسلمني،
الصفو َّية من غري
ني،
ويضم أبناء الكرخ ِّي َ
َ
القورج ِّي َ
وتكون من رعايا الدَّ ولة َّ
َّ
ُّ
والشكس ،ويتقاضون رواتبهم من خزينة َّ
الشاه ،وهو جيش خاضع ألوامر
واألرمن
َّ
مهمة الدِّ فاع عن َّ
َّ
الشاه وحراسة قصوره؛ اجليش ال ّثاين
الشاه مبارشة ،و ُأوكلت هلذا اجليش َّ
الشاه املخلصني الذين ينتسبون إىل طوائف َّ
الشاهسون ،وتشكَّل من رعايا َّ
َّ
الشعب املختلفة،
الشء الوحيد الذي يربط بينهم هو االلتفاف حول َّ
الشاه ع َّباس ،والتَّفاين يف خدمته ،وتنفيذ
ّ
أوامره ،والدِّ فاع عن أرض إيران ضدَّ أعدائها ،وقدْ ُأطلق عىل هذا اجليش اسم (شاهسون)،

أي :محاة امللك ،أو محاة َّ
الشاهُ ،ينظر :ع َّباس إسامعيل ص َّباغ ،تاريخ العالقات العثامن َّية
والصفو ِّيني :ص.265
والسلم بني العثامن ِّيني َّ
اإليران َّية احلرب ِّالصفو َّية وعالقاهتا اخلارج َّية يف عهد َّ
الشاه
 -21عبد احلميد األرقط ،أوضاع الدَّ ولة َّ
األول ( ،)1629-1588رسالة ماجستري غري منشورة ،ك ِّل َّية العلوم االجتامع َّية
ع َّباس َّ
واإلنسان َّية ،جامعة محة خلرض (الوادي) :2015 ،ص.104-56
اإليطايل َّ
ّ
السابع عرش
احلمدانـي ،البرصة يف رحلة
 -22طارق نافع
ديلفاليه يف القرن َّ
ّ
امليالدي ،جم َّلة دراسات تارخي َّية ،العدد ( :)10ص ،23ص.27
ّ
السابق :ص.73
 -23ع َّباس إسامعيل ص ّباغ ،املصدر َّ
 -24لقدْ َعرف األور ِّب َ
السادس
للمرة األوىل أثناء النِّصف َّ
األول من القرن َّ
يون البرصة َّ
عرش ،ففي عام ( )1529قام الربتغال ُّيون بمساعدة حاكم البرصة األمري راشد بن مغامس
ضدّ شيخ آل عل َّيان يف أهوار البرصة (ال ُقرنة) ،مقابل وعد احلاكم هلم بتعطيل التِّجارة
ُ
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�أ.م.د فاطمة فالح جا�سم
اخلفاجي  -م .فاطمة عبد اجلليل يا�سر الغ ِّزيّ
ّ
التك َّية ،ويف عام ( )1550قام ُأسطول برتغا ٌّيل مؤ َّلف من( )19فينة حرب َّية بزيارة البرصة،
ُّ
جتاري فيها ،وبذلك
بعد قيامه بطرد األتراك من مدينة القطيف ،والقيام ببناء حصن ومركز
ٍّ
وحتولوا إىل خطر مبارش هيدِّ دها ،الس َّيام بعد احتالل العثامن ِّيني هلا عام
أصبحوا جريان ًا للبرصةَّ ،
التارخيي16/1 :؛ ألكسندر آداموف،
(ُ ،)1546ينظر :ج.ج .لوريمر ،دليل اخلليج ،القسم
ّ
التكريتي :ص.15
والية البرصة يف ماضيها وحارضها ،ترمجة :هاشم صالح
ّ
املهمة
الر َّحالة ُاألور ِّب َيني إحدى املصادر
َّ
 -25حيدر صربي شاكر اخليقاين ،كتابات َّ
يف تدوين تاريخ مدينة البرصة (نامذج خمتارة) ،جم ّلة آداب البرصة ،جم ّلد( ،)2العدد (:)63
ص.772
الشق َّية اإلنكليز َّيةُ :أ ِّسست يف إنكلرتا بموجب املرسوم الذي أصدرتْه
 -26رشكة اهلند َّ
احلق لعدد من
األول عام  ،)1600الذي
منحت بموجبه َّ
ْ
امللكة إليزابيث األُوىل يف ( 31كانون َّ
الشق ،وال س َّيام مع اهلند وجنوب رشق آسيا واخلليج
التجار باملتاجرة مع بعض املناطق يف َّ
َّ
الشكة دور ًا ف َّعاالً خلدمة املصالح اإلمربيال َّية يف اهلند منذ القرن ال َّثامن
يب ،ومارست َّ
العر ّ
الصني أيض ًا ،للتفاصيلُ ،ينظر :حيدر
عرش ،وكان هلا دور كبري يف توسيع النفوذ
الربيطاين يف ِّ
ّ
السابق :ص.804-803
صربي شاكر اخليقاين ،املصدر َّ
السابق :ص -220
 -27للتَّفاصيل عن املوضوعُ ،ينظر :عبد احلميد األرقط ،املصدر ّ
.228
العزاوي ،صفحات من تاريخ العالقات الفرنس َّية مع البرصة يف
حممد عبد اهلل َّ
َّ -28
العرص احلديث ،جم َّلة آداب البرصة ،املج َّلد ( ،)2العدد ( :)2ص.568
السابق :ص .161
 -29ع َّباس إسامعيل ص َّباغ ،املصدر ّ
عيل عبيد املصطفى ،البرصة يف رحالت تيخريا َّ
 -30حسني ّ
وديلفاليه واألب فيليب
األول ،العدد ( :)1ص.245
الكرميل ،جم ّلة تراث البرصة ،املج ّلد َّ
 -31هرمز :جزيرة دائر َّية َّ
الشكل يبلغ طوهلا بني ( )7/24كيلو مرت ،إىل ( )8كليو مرت،
يب ،وكانت هرمز دولة غن َّية تسيطر عىل
وتقع بني املدخل الذي يفصل خليج عامن واخلليج العر ّ
جلزر الواقعة يف مضيق هرمز ،وكانت هلا جتارة واسعة مع اخلارج ،وقدْ بلغت
البحرين ومجيع ا ُ
واستمر ْت
اهلجري،
هرمز هذه الدَّ رجة من االزدهار منذ بداية العقد ال َّثالث من القرن الرابع
ّ
َّ
امليالدي،
يف ذلك حتَّى الغزو الربتغا ّيل .كانت حتكم هرمز ُأرسة عرب َّية منذ هناية القرن العارش
ّ
َّ
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الفار�سي ملدين ِة الب�صر ِة عام (َ ،)1625-1624و ْفق م�شاهداتِ ال َّر َّحال ِة الإيطا ِّ
يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

(حممد درهم كوب) ،وكان حاكم هرمز األمري سيف
أسسها يف األصل شيخ عر ٌّ
يب ُيدعى َّ
َّ
(حممد درهم كوب) ،للتفاصيلُ ،ينظر :جون غوردن لوريمر ،دليل
الدِّ ين ،وهو من ساللة َّ
اجلغرايف ،ج ،2ترمجة :مكتب الرتمجة بديوان حاكم قطر :ص 938؛
يب القسم
اخلليج العر ّ
ّ
العريب :ص .49-46
التكريتي ،املقاومة العرب َّية يف اخلليج
سليم طه
ّ
ّ
الكعبي ،فقدْ نسبه
 -32أفراسياب :هو أفراسياب بن ترك بن نورين بن فرديون ،أ َّما
ّ
إىل آل سلجوقَّ ،
يري)؛ إ ْذ قام يف عام
وإن أهل الدّ يري أخواله ،وهلذا ُعرف بـ(أفراسياب الدّ ّ
(عيل باشا) بمبلغ قدره ( )1000قرش عىل ْ
أن
( )1596برشاء مدينة البرصة من الوايل
العثامين ّ
ّ
حممد ال َّثالث ( )1603 -1566من اخلطبة ،واستطاع ْ
أن جينِّد
السلطان
العثامين َّ
ال يقطع اسم ُّ
ّ
أخذت تُعرف بـ (آل أفراسياب)،
فيؤسس ساللة
ْ
عدد ًا كافي ًا من اجلند ،ويضبط شؤون البالدِّ ،
تسنَّى هلا ْ
أن حتكم البرصة زهاء اثنني وثامنني عام ًا (1668 -1596م) ،للتفاصيلُ ،ينظر:
يايس يف البرصة ( ،)1668-1596جم َّلة
حمسن عدنان صالح ،إمارة أفراسياب ودورها ِّ
الس ّ
يت ،صمود
حممد القهوا ّ
الك ِّل َّية اإلسالم َّية اجلامعة ،العدد ( :)34ص769-749؛ حسني َّ
العريب ،العدد ( :)1ص.243
البرصة َعرب التَّاريخ ،جم َّلة اخلليج
ّ
السالطني
الرابع ،ويعدُّ من َّ
السلطان مراد َّ
السلطان العثامين خالل هذه املدَّ ة هو ّ
 -33كان ُّ
ني األقوياءَّ ،
الضعف واالنحالل ،ومتكَّن من
متر بمرحلة من َّ
العثامن ِّي َ
تول احلكم والدَّ ولة ُّ
تصفية األُمراء املستق ِّلني يف لبنان وسوريا ،ونجح يف اسرتداد بغداد عام ( )1638من أيدي
بسام عبد الوهاب اجلايب:
الفرسُ ،ينظر :يوسف آصاف ،تاريخ سالطني آل عثامن ،حتقيقَّ :
ص.104-98
َّ -34
السابق :ص124؛ حسني ّ
السابق:
عيل عبيد املصطفى ،املصدر ّ
ديلفاليه ،املصدر ّ
ص.256
 -35وما ْ
إن أعلن رفضه هذا ،حتّى جلأ اىل مجلة من التدابري ،فن َّظم احلالة املعاش َّية للمدينة،
واحلراس،
وسجل األهلني ليتسنَّى له حجم إعالتهم ،كام ضبط األمالك ،ورتَّب املرافقني
َّ
َّ
التع ،وعمل جاهد ًا عىل مكافحة االحتكار؛
وأجرب النَّاس عىل العمل
الزراعي ،وحفر ّ
ّ
ثم إنَّه -بحكم عالقاته اجل ِّيدة
السيكولوج َّيةَّ ،
وذلك للحفاظ عىل أحوال النَّاس من النَّاحية ّ
السابق:
مع الربتغال ِّيني -أ َّمن مدينته من جهة البحرُ ،ينظر :ع َّباس إسامعيل ص ّباغ ،املصدر َّ
ص.161
ُ
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اخلفاجي  -م .فاطمة عبد اجلليل يا�سر الغ ِّزيّ
ّ
السابق :ص.125
 -36ديلَّفاليه ،املصدر َّ
العربـي إىل عام ( ،)1507عندما قامت
الربتغالـي يف اخلليج
 -37يعود تاريخ التواجد
ّ
ّ
تتكون من ستَّة عرش سفينة بقيادة (الفونسو دي البوكريك) بمهامجة هرمز
محلة بحر َّية برتغال َّية َّ
واقتصادي عرفته املنطقة ،فض ً
ال عن موقعها
سيايس
والسيطرة عليها؛ كوهنا تُعدُّ أقوى تنظيم
ٍّ
َّ
ٍّ
يب دراسة لتاريخ
يب .مجال زكر ّيا ،اخلليج العر ّ
االسرتاتيجي بوصفها منفذ ًا للخليج العر ّ
ّ
األول ( :)1840-1507ص.52
التوسع
اإلمارات العرب َّية يف عرص
األورب ّ
ِّ
ُّ
السابق :ص.125
 -38ديلَّفاليه ،املصدر ّ
ُ -39
احلويزة :وهي تصغري احلوزة ،وأصلها مصدر (حاز) ،بمعنى احليازة ،أو التم ُّلك،
وكان العرب يستعملون هذا ال َّلفظ داللة عىل مت ُّلك األرض دون سواها ،و ُيشريون هبا إىل
وبي حدودها ،فاستح َّقها دون منازع ،وخضع هذا اإلقليم إىل دولة
األرض التي َّاتذها فرد َّ َ
استمر حكمها زهاء ثالثامئة عام (،)1724-1454
املشعشعني العرب َّية (إمارة احلُويزة) ،التي
َّ
عندما استطاع بنو كعب مدَّ نفوذهم إىل هذا اإلقليمُ ،ينظر :أمحد حاشوش عليوي عبيد
امي ،سوق ّ
السياس َّية
َّ
الشيوخ مركز إمارة املنتفك ( )1869-1761دراسة يف أوضاعها ِّ
احلج ّ
واالقتصاد َّية ،رسالة ماجستري غري منشورة :ص.9
احلمدانـي» :يبدو َّ
أن خطأ وقع يف هذا التَّاريخ ،إ ْذ
 -40ذكر األستاذ الدّ كتور طارق نافع
ّ
إن النُّسخة األصل َّية يف رحلة َّ
َّ
ديلفاليه تذكر عام ( ،)1624وليس عام ( )1623كام ورد يف
السابق :ص.28
النُّسخة املرتمجة لألب بطرس حدَّ اد»ُ ،ينظر :طارق نافع
احلمدانـي ،املصدر ّ
ّ
 -41غوا :هي إحدى مدن اهلند ،للتفاصيلُ ،ينظر:
https: //ar.wikipedia.org/wiki

مصب ِّ
العربـي ،وهي التَّابعة
شط العرب باخلليج
 -42قبان :وهي جزيرة صغرية عند
ِّ
ّ
للبرصةُ .ينظر :عبد العزيز بن مساعد الياسنيَّ ،
كشاف األلقاب معجم ألقاب األُرس الكويت َّية:
ص.185-184
الرؤوس احلمراء) ،وهو لباس
 -43القزلباش :أو ما ُيعرف بـ ُ
الرؤوس ،أو ُّ
(حر ُّ
فوي ،وعبارة عن قلنسوة محراء ال َّلون ،ذات اثنتي عرش ش َّقة،
الص ّ
عسكري امتاز به اجليش َّ
ّ
فوي ،للتفاصيلُ ،ينظر :كامل مصطفى
باألئمة االثني عرش،
تيمن ًا
ْ
الص ّ
صارت شعار ًا للجيش َّ
َّ
ُّ
ّ
الصفو َّية ورواسبها يف العراق :ص.15
يبي ،الطريقة َّ
الش ّ
َّ
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يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

السابق :ص.256
السابق :ص125؛ حسني املصطفى ،املصدر ّ
 -44ديلَّفاليه ،املصدر َّ
السابق :ص.29
 -45طارق نافع
احلمدان ،املصدر َّ
ّ
السابق :ص.132
 -46ستيفن هيمسيل لونكريك ،املصدر َّ
السابق :ص.257
السابق :ص126-125؛ حسني املصطفىّ ،
 -47ديلَّفاليه ،املصدر َّ
تسمى رسق ،وهي مركز ُأمراء بني كعب يف
 -48الدَّ ورق:
وتسمى الفالح َّية ،وأيض ًا َّ
َّ
الرمحن كريم َّ
مي،
املحمرة ،تقع عىل هنر
األحواز قبل بناء مدينة
الل ّ
اجلراحيُ ،ينظر :عبد َّ
ّ
َّ
إمارت املشعش ِّيني والكع ِّبيني :ص.26-25
العريب يف األحواز خالل حكم
موسوعة األدب
َ
ّ
 -49وذكر َّ
عادت إىل البرصة سفينتان برتغال َّيتان
ديلفاليه» :يف احلادي وال َّثالثني من آذار
ْ
كان القائد العا ّم قدْ أرسلهام خلطف املدافع الفارس َّية كام ذكرت أعاله ،لقدْ عاد الربتغال ُّيون
بخ َّفي ُحنني؛ إذ مل جيدوا أثر ًا للمدافع؛ َّ
السفينتني هلذه الغاية بلغ مسامع
ألن خرب خروج َّ
السفن املذكورة وضعت اليد عىل ثالثة قوارب
حيركوا املدافع عن امليناء ،لك َّن ُّ
الفرس ،فلم ِّ
غني من ذوي َّ
الشأن ُأخذ رهين ًة ،فقدَّ م
حمملة بالبضائع ،وفيها رجل ٌّ
فارس َّية و َأرسهتا ،وكانت َّ
للحال فدية خلالصه ألف ريال أبو طاقة ،لكنَّهم رفضوا ،وقتلوا مجيع األرسى ،ما أفظع هذه
ٍ
أفعال كهذه ،وقدْ فعلوا يف اهلند أفظع منها»َّ ،
ديلفاليه،
األعامل! لقد اعتاد الربتغال ُّيون عىل
السابق :ص.129-128
املصدر َّ
 -50املصدر نفسه :ص.126
 -51خان :تعني أمري أو حاكمُ ،ينظر :مصطفى بركان ،األلقاب والوظائف العثامن َّية
العثامين ملرص حتّى إلغاء اخلالفة العثامن َّية من
تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح
دراسة يف ُّ
ّ
خالل اآلثار والوثائق واملخطوطات ( :)1924-1517ص.21
السابق :ص.126
 -52ديلَّفاليه ،املصدر َّ
 -53املصدر نفسه.
2
 -54احل َّلة مدينة تقع جنوب بغداد ،وتبعد عنها مسافة (100كم ) ،وتبلغ مساحتها
(167كم ،)2وهي تتبع حمافظة بابل .مؤ َّيد سعيد بسيم وآخرون ،الدَّ ليل اإلداري للجمهور َّية
العراق َّية.90/1 :
الفاريس عىل أثر قيام بكر صوبايش يف
تعرضت بغداد عام ( )1624لالحتالل
ِّ
َّ -55
العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني.225-211/4 :
بغداد ،للتفاصيلُ ،ينظر :ع َّباس َّ
ُ
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اخلفاجي  -م .فاطمة عبد اجلليل يا�سر الغ ِّزيّ
ّ
السابق :ص.127-126
 -56ديلَّفاليه ،املصدر َّ
والر َّقة ً
شامال،
 -57إمارة أيب ريشة :نشأت يف أعايل الفرات ما بني الف ُّلوجة جنوب ًاَّ ،
حممد ساجت ،إمارة آل أيب ريشة ،جم َّلة
ونواحي حلب غرب ًا ،للتفاصيلُ ،ينظر :إبراهيم َّ
التبو َّية ،املج َّلد ( ،)15العدد( :)2ص.233-200
القادس َّية يف اآلداب والعلوم َّ
السابق :ص.128
 -58ديلَّفاليه ،املصدر َّ
 -59املصدر نفسه.
املتكررة يف
احلمدانـي ،صمود البرصة ومقاومتها للهجامت الفارس َّية
 -60طارق نافع
ِّ
ّ
العربـي ،العدد ( :)25ص.129-128
املؤرخ
ّ
السابع عرش ،جم ّلة ِّ
العقد الثالث من القرن َّ
َّ -61
السابق:
السابق :ص128؛ طارق نافع
احلمدانـي ،املصدر َّ
ّ
«ديلفاليه ،املصدر َّ
.132-131
السالم الكبري ابن َّ
الشيخ
ايس :عميد األرسة الع َّباس َّية،
ويسمى عبد َّ
َّ
السالم الع َّب ّ
 -62عبد َّ
بالزهد والتقوىُ ،ينظر:
والسيمر ،اشتهر ُّ
ساري ،جاء مع أبيه إىل البرصة اجلديدة يف املرشاق ِّ
حسني ّ
السابق :ص.271
عيل عبيد املصطفى ،املصدر َّ
السابق :ص.128
 -63ديلَّفاليه ،املصدر َّ
السابق :ص30؛ َّ
السابق:
 -64طارق نافع
ديلفاليه ،املصدر َّ
احلمدانـي ،املصدر َّ
ّ
ص.128
ٍ
فاريس ثالث ،وقع
السابع عرش أيض ًا
حلصار ٍّ
تعرضت البرصة يف عرشين َّيات القرن َّ
َّ -65
املسمى بوقعة
احلويزي بذكرى نزول اخلان عىل البرصة ،وهو
سمه
ّ
َّ
عام ( ،)1628وهو الذي َّ
الرباط ،وال ختتلف األسباب الدَّ اعية حلصار البرصة عام ( )1628عن أسباب احلصارات
ِّ
عيل باشا أفراسياب يف اخلضوع َّ
للشاه ع َّباس .طارق
َّ
السابقة؛ إذ إنَّه جاء نتيجة لعدم انصياع ّ
السابق :ص.31
نافع
احلمدانـي ،املصدر َّ
ّ
َّ -66
السابق:
السابق :ص129؛ طارق نافع
احلمدانـي ،املصدر َّ
ّ
ديلفاليه ،املصدر َّ
السابق :ص.257
عيل املصطفى ،املصدر َّ
ص30؛ حسني ّ
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الفار�سي ملدين ِة الب�صر ِة عام (َ ،)1625-1624و ْفق م�شاهداتِ ال َّر َّحال ِة الإيطا ِّ
يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
الكريم.
القرآنُ
ُ

�أ َّو ًال :الكتب

حممد مجعةَّ ،
الشاه ع َّباس الكبري ( ،)1629-1587بريوت ،املطبعة العرص َّية،
 -1بديع َّ
1980م.
التمجة
يب القسم
اجلغرايف ،ج ،1ج  ،2ترمجة :مكتب َّ
 -2ج.ج .لوريمر ،دليل اخلليج العر ّ
ّ
بديوان حاكم قطر ،الدوحة.1981 ،
ـي
يب دراسة لتاريخ اإلمارات العرب َّية يف عرص
 -3مجال زكر َّيا ،اخلليج العر ّ
التوسع األُور ِّب ّ
ُّ
األول ( ،)1840-1507القاهرة1985 ،م.
َّ
اجللييل (-1516
السيطرة العثامن َّية وقيام احلكم
عيل مراد ،املوصل بني َّ
ّ
 -4خليل ّ
 ،)1726موسوعة املوصل احلضار َّية ،املج َّلد ( ،)4املوصل1992 ،م.
ديلفاليه ،رحلة َّ
َّ -5
السابع عرش ،ترمجة وحتقيق :بطرس
ديلفاليه إىل العراق مطلع القرن َّ
حدَّ اد ،الدَّ ار العرب َّية للموسوعات ،بريوت2006 ،م.
 -6ستيفن مهسيل لونكريك ،أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث ،ترمجة :جعفر
اخل َّياط ،ط ،3بغداد1962 ،م.
احلر َّية للطباعة والنَّرش،
 -7سليم طه
التكريتي ،املقاومة العرب َّية يف اخلليج العر ّ
يب ،دار ِّ
ّ
بغداد1982 ،م.
والسلم بني
 -8ع َّباس إسامعيل ص َّباغ ،تاريخ العالقات العثامن َّية -اإليران َّية احلرب
ِّ
ني ،دار النفائس ،بريوت1999 ،م.
والصفو ِّي َ
العثامن ِّي َ
ني َّ
العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني ،ج ،4الدَّ ار العرب َّية للموسوعات ،قم،
 -9ع َّباس َّ
.#1410
ُ
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�أ.م.د فاطمة فالح جا�سم
اخلفاجي  -م .فاطمة عبد اجلليل يا�سر الغ ِّزيّ
ّ
الرمحن كريم َّ
إمارت
يب يف األحواز خالل حكم
َ
مي ،موسوعة األدب العر ّ
الل ّ
 -10عبد َّ
ني ،الدَّ ار العرب َّية للموسوعات ،بريوت2011 ،م.
ني والكعب ِّي َ
املشعش ِّي َ
 -11عبد العزيز بن مساعد الياسنيَّ ،
كشاف األلقاب /معجم ألقاب األُرس الكويت َّية،
مكتبة دار العروبة للنَّرش والتوزيع ،الكويت2007 ،م.
العثامين ( ،)1750-1638املوصل،
عيل ،تاريخ العراق يف العهد
ّ
عيل شاكر ّ
ّ -12
1975م.
 -13كارل بروكلامن ،تاريخ ّ
الشعوب اإلسالم َّية ،ج ،2دار العلم للماليني1968 ،م.
 -14كامل مصطفى الشيبي ،الطريقة الصفوية ورواسبها يف العراق ،بغداد.1967 ،
 -15ألكسندر آداموف ،والية البرصة يف ماضيها وحارضها ،ترمجة :هاشم صالح
التكريتي ،بريوت2009 ،م.
ّ
 -16كلوديوس جيمس ريج ،رحلة ريج يف العراق ،ترمجة :هباء الدِّ ين نوري ،بريوت،
2003م.
 -17ليوهنارت راوولف ،رحلة املرشق إىل العراق وسوريا وفلسطني سنة (،)1573
التكريتي ،منشورات وزارة ال َّثقافة والفنون ،بغداد1978 ،م.
ترمجة :سليم طه
ّ
تطور األلقاب والوظائف
 -18مصطفى بركان ،األلقاب والوظائف العثامن َّية دراسة يف ُّ
العثامين ملرص حتّى إلغاء اخلالفة العثامن َّية من خالل اآلثار والوثائق واملخطوطات
منذ الفتح
ّ
( ،)1924-1517دار غريب ،القاهرة2000 ،م.
اإلداري للجمهور َّية العراق َّية ،ج ،1الدَّ ار
 -19مؤ َّيد سعيد بسيم وآخرون ،الدَّ ليل
ّ
العرب َّية ،بغداد1990 ،م.
الوهاب اجلايب ،دار
بسام عبد َّ
 -20يوسف آصاف ،تاريخ سالطني آل عثامن ،حتقيقّ :
البصائر ،دمشق1985 ،م.

ثانياً :ال َّر�سائل والأُطروحات اجلامع َّية

امي ،سوق ُّ
الشيوخ مركز إمارة املنتفك (-1761
 -21أمحد حاشوش عليوي عبيد َّ
احلج ّ
السياس َّية واالقتصاد َّية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ك ِّل َّية
 ،)1869دراس ٌة يف أوضاعها ِّ
اآلداب ،جامعة ذي قار2010 ،م.
َّ
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الفار�سي ملدين ِة الب�صر ِة عام (َ ،)1625-1624و ْفق م�شاهداتِ ال َّر َّحال ِة الإيطا ِّ
يل (ديلالفاليه)
حل�صا ُر
ا ِ
ُّ

الصفو َّية وعالقاهتا اخلارج َّية يف عهد َّ
الشاه
 -22عبد احلميد األرقط ،أوضاع الدَّ ولة َّ
األول ( ،)1629-1588رسالة ماجستري غري منشورة ،ك ِّل َّية العلوم االجتامع َّية
ع َّباس َّ
واإلنسان َّية ،جامعة محة خلرض (الوادي)2015 ،م.

ثالثاًَّ :
املجلت الأكادمي َّية

حممد ساجت ،إمارة آل أيب ريشة ،جم َّلة القادس َّية يف اآلداب والعلوم
 -23إبراهيم َّ
الرتبو َّية ،املج َّلد ( ،)15العدد ( ،)2جامعة القادس َّية2015 ،م.
حممد ساجت ،ثورة آل ال َّطويل يف بغداد ( ،)1608-1603جم َّلة الك ِّل َّية
 -24إبراهيم َّ
اإلسالم َّية اجلامعة ،املج َّلد( ،)2العدد ( ،)41النَّجف2016 ،م.
السابع عرش ،جم َّلة بني
 -25بطرس حدَّ اد ،مقتطفات من رحلة ثيفنو إىل العراق يف القرن َّ
السنة الثانية ،العدد ( ،)8املوصل1974 ،م.
النَّهرينَّ ،
عيل عبيد املصطفى ،البرصة يف رحالت تيخريا َّ
وديلفاليه واألب فيليب
 -26حسني ّ
الكرميل ،جم َّلة تراث البرصة ،تصدر عن مركز تراث البرصة ،التَّابع لقسم شؤون املعارف
ّ
األول ،العدد ( ،)1البرصة ،كانون
اإلسالم ّية واإلنسان ّية/العتبة الع ّباس ّية املقدَّ سة ،املج َّلد َّ
الثاين 2017م.
يب ،العدد (،)1
يت ،صمود البرصة َعرب التاريخ ،جم َّلة اخلليج العر ّ
حممد القهوا ّ
 -27حسني َّ
يب1985 ،م.
مركز دراسات اخلليج العر ّ
وتوجهاهتم إىل العراق ،جم َّلة
ني
 -28حيدر جاسم
الر َّحالة األور ِّب ِّي َ
ُّ
الرويعي ،أهداف َّ
ّ
القادس َّية للعلوم اإلنسان َّية ،جم َّلد ( ،)15العدد ( ،)2القادس َّية2012 ،م.
الرويعي ،نشاطات اآلباء الكرمل ِّيني يف العراق حتّى احلرب العامل َّية
 -29حيدر جاسم
ّ
األُوىل ،جم َّلة القادس َّية للعلوم اإلنسان َّية ،جم َّلد ( ،)8العددان ( ،)2-1القادس َّية2005 ،م.
املهمة
الر َّحالة األُور ِّب ِّيني إحدى املصادر
 -30حيدر صربي شاكر
َّ
اخليقاين ،كتابات َّ
ّ
يف تدوين تاريخ مدينة البرصة (نامذج خمتارة) ،جم َّلة آداب البرصة ،جم َّلد( ،)2العدد (،)63
البرصة2012 ،م.
احلمدانـي ،البرصة يف رحلة اإليطا ّيل َّ
السابع عرش
 -31طارق نافع
ديلفاليه يف القرن َّ
ّ
امليالدي ،جم َّلة دراسات تارخي َّية ،العدد ( ،)10جامعة البرصة2011 ،م.
ّ
ُ
تراث الب�صرة
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�أ.م.د فاطمة فالح جا�سم
اخلفاجي  -م .فاطمة عبد اجلليل يا�سر الغ ِّزيّ
ّ
املتكررة يف
احلمدانـي ،صمود البرصة ومقاومتها للهجامت الفارس َّية
 -32طارق نافع
ِّ
ّ
يب ،العدد ( ،)25بغداد1984 ،م.
املؤرخ العر ّ
السابع عرش ،جم َّلة ِّ
العقد الثالث من القرن َّ
عيل ّ
الشيخ حسني ،رحلة ليوهنارت راوولف إىل العراق ،وما انطوت
 -33عادل َّ
حممد ّ
عليه من نبات وشجر ،جم َّلة املورد ،املج َّلد ( ،)18العدد ( ،)4العراق1989 ،م.
الرحالت التي قام هبا أصحاهبا إىل العراق ،جم َّلة
 -34كوركيس َّ
عواد ،بيبلوغرافيا عن ِّ
املورد ،املج َّلد ( ،)18العدد ( ،)4العراق1989 ،م.
يايس يف البرصة (-1596
 -35حمسن عدنان صالح ،إمارة أفراسياب ودورها ِّ
الس ّ
 ،)1668جم َّلة الك ِّل َّية اإلسالم َّية اجلامعة ،العدد ( ،)34النَّجف2015 ،م.
العزاوي ،صفحات من تاريخ العالقات الفرنس َّية مع البرصة يف
حممد عبد اهلل َّ
َّ -36
العرص احلديث ،جم َّلة آداب البرصة ،املج َّلد ( ،)2العدد ( ،)2البرصة2012 ،م.
العثامين ،جم َّلة
الر َّحالة األجانب يف العهد
 -37هشام سوادي هاشم ،أربيل يف كتابات َّ
ّ
الرتبية والعلم ،جم َّلد ( ،)15العدد ( ،)3جامعة املوصل2008 ،م.
 -38يوسف حبيَّ ،
السنة ال َّثالثة عرشة ،العراق،
ديلفاليه يف العراق ،جم َّلة آفاق عرب َّيةَّ ،
آيار1988 ،م.

رابعاً :الإنرتنيت

39- https: //ar.wikipedia.org/wiki
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