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Abstract:  

 This research attempts to study what foreign travelers wrote about 

social life in Basra during modern history. Basra was the focus of 

interest from the travelers who visited it for different purposes. 

But they agreed on its importance in all respects. They presented 

different pictures of the aspects of its residents' social activities, 

especially with regard to the people's clothes, food, customs and 

traditions, as well as the nature of the relations that prevailed 

between its various components. Therefore, the books of those 

travels can be an important source for studying the social history of 

this city. Especially since travelers are interested in details that may 

be insignificant to the local population, such as clothes, types of 

food, and other details of their daily life, but travelers find them 

strange and important and work on writing them down. Which 

constitutes a historical stock for the following generations.  

Key words: Travelers European, Basra, Social Life in Basrah, Basrah in 

Modern History, Iraq Social Life.  
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ي البرصه  ةمالمح من الحياة االجتماعي
 
 ف

ي العرص الحديث
 
 من خالل كتب الرحاله ف

 

 2   حيدر الزم عزيز 
 

 الملخص

ي البرصة خالل  اجاب يحاول هذا البحث دراسة ما كتبة الرحالة ال 
 
عن الحياة االاجتماعية ف

 هدا ير من الرحالة الذين زاروها لثفقد كابت البرصة محط اهتمام الك. التاري    خ الحديث

 مختلفة عن اواجه . ها من كافة النواحي تأهميوا عىل أاجمعلكنهم . مختلفه
ً
وقد قدموا صورا

عاداتهم وتقاليدهم و  ها وطعامهمأهل السيما فيما يخص مالبس ، نشاط سكابها االاجتماعي 

ي كابت سائدة بير  مكوباتها المختلفة
 عن طبيعة العالقات الت 

ً
تكون  أن  لذلك يمكن. ضا

 كت  تلك الرحالت مصدر 
ً
 وان . التاري    خ االاجتماعي لهذه المدينةة مهما لدراس ا

ً
خصوصا

 الرحالة يهتمون بتفاصيل قد تكون بالنسبة للسكان المحليير  غير ذات شأن مثل المالبس

ها من تفاصيل الحياة اليومية لهمو  الطعام أبواعو  لكن الرحالة يجدوبها غريبة ومهمه ، غير

 لال مما يشكل م. فيعملون عىل تدوينها
ً
 تاريخيا

ً
 . اجيال التاليةخزوبا

ي البرصه، البرصة، الرحالة الاجاب : الكلمات المفتاحية
 
التاري    خ ، الحياة االاجتماعية ف

 . االاجتماعي 
 
 

 : المقدمة

ي هذا اإلطار ظهر أدب الرحالت  ممإن التاري    خ من العلوم المفيدة الممتعة تتداوله ال 
 
والاجيال وتعشق قراءته وسماعه وف

ي تاري    خ ال ويتساءل كثير من 
 
ي دراسة الو  ممالباحثير  عن أدب الرحالت ودوره ف

 
. االاجتماعيه وضاعالشعوب السيما ف

ي به أعالم بارزون عير مراحل التاري    خ مأن  والواقع
 أدب الرحالت استأثر باالهتمام، وعت 

ً
 وحديثا

ً
 وقديما

ً
ا  وحاض 

ً
. اضيا

ي مروا بها وزياما حيث تحدثوا فيه عن مشاهداتهم وال 
 مالبسو  دوبوا مشاهداتهم عن طعامو  رة المعالم واآلثار كن الت 

ي زاروهاو 
ي . ثقافات وعادات العديد من المجتمعات الت 

لبه فن متمير  ومعلم بارز وأثر . بهمل أدب الرحالتإال  وينبغ 

 
ً
 وفكرا

ً
وال تخلو  فهو بحق كحديقة غناء تشتمل عىل ثمار يابعة. حيوي من معالم الثقافة والمعرفة يتطل  ثقافة وعلما

فالقارئ يطل منه عىل أبماط مختلفة وصور من صور الحياة وأشكالها المتباينة، ويرى ويشاهد من خاللها . من الشواك

 . . عوالم واسعة يستقرئ واقعها ويتعر  عىل بيئاتها وحياتها
ً
 مضنيا

ً
 وأسلوبا

ً
 شاقا

ً
. . وإذا كابت الرحالت فيما مض  عمال

 حضاري والتقاليوم بفضل التطور الفإبها 
ً
 مريحا

ً
فكم من رحالة أمدبا بمعلومات تاريخية . نية الحديثة صارت عمال

ات ومعلومات عن الحياة وعادات الناس وعن المدن والجزر والقرى والجبال والودية ومختلف أشار واجغرافية، تتخللها 

 . الخطر اث وعير وركوبأحد الظواهر مما يمتع النظر، ويثير الشجون بما يعرض للرحالة من

 

اب سكان البرصه -  : طعام وشر

ي المائده البرصيهأهميوا أكدوالذين ، اجذب طعام سكان البرصه بعض الرحاله الذين زاروها 
 
لما تشتهر به هذه ، ة التمر ف

ي ابتاج التمور فضال عن تعدد و  المدينه
 
يأن  حت  ، هأبواعالمناطق المحيطه بها من غزاره ف ( ) الرحاله االبكلير  ي كرستجر

Cursetjee  البرصي يبدء يومه بتناول التمر فهو صنف رئيسي أن  م ذكر 1917و عام 1916الذي زار البرصه مابير  عام

ي واجبة الفطور 
 
 (هو تمر وهو ثواب) البرصه لديهم مثل معرو  يخص تناول التمر أهل  أن إىل بفس الرحاله أشار كما،  ف

،. أم. سي ). (3) عن كوبه غذاء ذو قيمه عاليةاكل التمر حسنه لها اجزاء العمل الصالح فضال أي أن  ي وهو . (1998كرستجر
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 الذي زار البرصه قبل Jean Baptiste Tavernierاجان بابتيست تافربييه( ) عليه الرحاله الفرنسي  أكد الذي  المر بفس 

( ب) ي ي عام  أكي  كرستجر
 
التمر وان فقرائها ال طعام سكان البرصه الرئيسي هو أن  إىل أشار إذ م1676من قربير  وتحديدا ف

ي الهواء وهذه الحالة تطبق عىل و  يعروفون الرز وهم يتناولون التمر 
 
السكان القاطنير  عىل  أغل السمك المملح المقدد ف

تغاىلي  أكد كما . (2006اجان بابتيست تافربييه). (4) طول المنطقه المتده من البرصه حت  السند بيدرو ) الرحاله الير

ا ء فيما يخص التمر و  Pedro Teixiera( تيخير ي
 أكد الذي زار البرصه قبل زميليه االوربيير  المذكورين سابقا عىل ذات الس 

الخضار فيها فضال عن الحبوب و  الفواكه أبواعلغذاء سكان البرصه بصوره عامه عىل الرغم من توفر كل  أساسي ابه مورد 

ا ). (5) عن تناول التمور ها لكن السكان كابو ال يستغنونأثمابرخص  إىل أشار مثل الرز كما ولم يشذ . (2013بيدرو تيخير

ي 
فعىل الرغم من  ،1781الذي زار البرصه عام  Domenico Sestiniعن زمالئه الرحاله االيطاىلي دومينيكو سيستيت 

لذي الرز ا، الزبد و  البيضو  الطيور ، لذيذ بأبه  لحم الخرو  الذي وصفه: عده من المؤكوالت مثل أبواعتأكيده عىل توفر 

ي  سماكال ، اجيد اجدا بأبه  قال عنه
زمو  النهريه مثل البت  ي  سماكوهو صغير القطان وهو بوع فاخر من ال ) الير

النهريه الت 

ي اهوار اجنوب العراق( فضال عن الفواكه الطازاجه
 
ي  ،المجففه والحلوياتو  تواجد ف

عىل علو كع   أكد لكن الرحاله سيست 

ي المائده البرصيه بسب  رخص ثمن
 
ه أبواعه وتوفر التمر ف ي ). (6) عديده منه بكميات كبير

 أشار كما. (2010سيستيت 

ي اجاكسون  ، الماء و  الخير  ، يه يعتاشون عىل التمر غلبسكان البرصه من الفقراء وهم ال أن  إىل Jacksonالرحاله االبكلير 

وقد الحظ الرحاله اجاكسون ، من االوربيير  بسب  ما يمنحه لهم التمر من طاقه أضعا ب أقوىوعىل الرغم من ذلك فهم 

 . (200اجاكسون ). (7) بسب  ما شاهده من اعمال شاقه يقوم بها اوالئك السكان لكس  قوتهم المر هذا 

تغاىلي أن  ويمكن القول  زيارة الرحاله الير
ا خالل المده المحصوره بير  الرحاله و  العادات الغذائيه لسكان البرصه لم تتغير كثير

ها االبكلير  و  الفرنسي  ي التمر هو سيد المائده البرصيه بال منازع، ي ذو االصول الهنديهبظير
 . فقد بق 

اب أما  ب القهوه أهل  عىل ولع( بيبور) الرحالة الدبماركي  أكد البرصه فقد  أهل  عن ش  وب بأبها  ذكر إذ  البرصه بش  المش 

ي ) الشائع لديهم واستدل عىل ذلك من خالل واجود شخص يسىم
ي القوافل التج( القهوات 

 
ي تنطلق من البرصهف

 إىل اريه الت 

ي ما كان يعر  بطريق برصه حل  للقوافل التجارية
 
، (1989السيد مصطق  اجعفر و  فالح عبد الحسير  ). (8) حل  ف

ي ) يقوم هذاو 
التجار و  القافله أعياناجراء هذه الخدمه من  أاجر القهوه وتوزيعها عىل الخيام ويحصل عىل  أعداد ب( القهوات 

ي . (1950،بيبور ). (9) فيها
ي اليوم عىل االقل أهل أن  ويذكر الرحالة االيطاىلي سيستيت 

 
بون الشاي مرتير  ف ، البرصه يش 

، ). (10) ". . . وعند حلول المساء بتناول الشايالشايأو  بتناول الفطور المكون من القهوه" ي
 . (2010سيستيت 

 

 : الطقوس الدينيه لدى البرصيي    -

ي العرص الحديث عىل الرحلة الذين زاروا البرصه أاجمع
 
ومن . (2000اجاكسون ،). (11) سكابها من المسلمير   أغل أن  ف

فهو يركز عىل الجاب  الذي يهمه ، مهنة الرحاله يكون لها تأثير كبير عىل ما ينقله لنا من مشاهداتأن  الجدير بالمالحظه

ي صميم اختصاصه اكر من الجواب  ال 
 
( راجل دين ) فلكون، خرىويخل ف ي

فقد اهتم بوصف الطقوس الدينيه سباستيات 

 . (2007عماد اجاسم حسن الموسوي،). (12) للبرصيير  

ي ) فيذكر
كون، سكان البرصه متدينير  يؤدون صالواتهم يوميا بابتظامأن  (سباستيات  لون عن الخيل ويي   دون تأخير فهم يي  

ي ، هوضهم من النوممنذ الصباح الباكر بعد ب فيبدؤون بصالة الصبح، صالواتهم أداء أاجلعمل من أي 
 
ثم يصلون ف

ي المساء عند غروب الشمس، وكان يقصد صالة الظهر ، منتصف النهار 
 
ي ) كما وصف. ويصلون ف

ي ( سباستيات 
الطريقه الت 

هذا  أشار كما،  كابت عبارة عن سجدات وركعات وابحناءات متكررةبأبها   ذكر إذ  يصىلي بها سكان البرصة من المسلمير  

ي السفر البرصيير  أن  إىل الرحالة
 
 يحرسهم ويوفقهمأن  كابوا يطلبون من هللا، إذ   كابوا يرددون عددا من االدعيه سيما ف

ي لم يذكر شيئا عن الوضوء الذي يقوم به أن  لكن من المهم ذكره هنا . (2006الب بطرس حداد،). (13)
سباستيات 

 . المسلمون قبل الصالة
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 : البرصة أهل  نةأما -

تهم التجاريه أهل أن  إىل بعض الرحالة أشار  تعاملو بصورة ممتازه مع ، إذ البرصه كابوا تجارا موثوقير  بفضل بزاهتهم وخير

ي 
 
ي كابت تقع ف

ي العصور الحديثه أحد  مكابت مدينتهم الت 
 
ي اهم الطرق التجاريه ف

 
. (14) حل –وهو طريق برصه ، طرف

 . (1989السيد مصطق  اجعفر،و  فالح عبد الحسير  )

ي زاروها  Carsten Niebuhrويعد كارسن بيبور 
ومنها البرصه ، من الرحله الذين أتسمت كتاباتهم بالدقه عن المناطق الت 

ي عام 
 
ي زارها ف

ي ،). (15) م1765الت 
ي شاكر الخيقات  ي هذا السياق ذكر. (2012حيدر صير

 
بيبور( ابه كان يشعر ) وف

ي بفس )و أاجر يقوم هذا الت، إذ البرصة أعيان أحد ن قافله يقودها ن التام وعدم الخو  اذا ما كان مسافرا ضممابال 
 
العير  ف

ه بحماية القافله ي  المر ، البه ال يريد التفريط بسمعته، الوقت( بالعنايه بصورة كبير
 
الذي يجعله ال يتوات  عن حماية من ف

 من اجميع ا أاجر ذلك التأن  إىل بيبور أشار كما،  تلك القافله
ً
ي البرصي كان معروفا

 
كن أما لشيوخ الكبار الذين تمر القافله ف

وا بأن  وهذا يدل بشكل قاطع عىل. (1950بيبور ،). (16) بفوذهم وسمعه اجيده بير   إليهبه عأماتجار البرصة قد تمير 

ي كابوا يزوروبها ، المسافرين عىل حدا سواء و  التجار 
ام وتقدير زعماء العديد من المناطق الت  ، فضال عن اكتسابهم الحي 

اسها ت غارةالذي منع سكان تلك المناطق من ال  المر  ي يي 
المسافرين و  مما اجعل الرحالة، برصي أاجر وبه  القوافل الت 

 . تجار البرصه أحد  يسعون للسفر بقافله يقودها 

 

 : لدى البرصيي    أخرىعادات  -

ا  تغاىلي بيدرو تكسير . إذ م1604الذين زاروا البرصه وذلك عام من أوائل الرحاله االوربير   Pedro Teixeiraيعد الرحالة الير

ي بيوت فيها باحات واسعه أهل بأن  ذكر 
 
، بيوتها كان ينقصها الجمال المعماريأن  إىل أشارو ، البرصه يميلون للعيش ف

بيوت الفقراء فقد بنيت من مواد  أما من ثالث سنوات " أكي  وان تلك المنازل مبنيه من الطوب المحروق والذي اليبق  

،). (17) السعف"و  مثل القص بسيطه  ي
ي شاكر الخيقات   سقوفها فكابت من اجذوع النخيل أما . (2012حيدر صير

ي وهو امر طبيغي 2000اجاكسون ،). (18)
الطوب المحروق هو الطابوق المفخور  أما ( وهذا يدل عىل واجود تمايز طبق 

ا ، من ثالث سنوات كي  ه ل العوامل الطبيعي مأماتصمد أن  يمكن لها و  وهو ماده انشائيه طويلة العمر  لذلك ربما كان تكسير

ي البرصه مبنيه من
 
ي مصنوع من الطير  ) قد شاهد منازل ف

( وهي طابوق طيت  الماء وكابت هذه و  القشأو  التير  و  اللير 

ي الزبير 
 
 وهي مع ذلك طويلة، االن إىل البيوت القديمه المبنيه من تلك الماده باقيه أطاللوما تزال ، البيوت مواجوده ف

ي تشير ، العمر نسبيا 
ا بتلك المعلومه الت   تكسير

عمر البيت كان ثالث سنوات أن  إىل لذلك ليس من المعرو  من اين ات 

ي البناء. فقط
 
ي من تلك أن  إىل أشارو ، بدرة الحجر  إىلو  وعلل الرحاله بكغهام استخدام اللير  ف

حت  سور المدينه قد بت 

ي بنيت بال  أما ، الماده
ي البرصهفهي  اجر المنارل الت 

 
يطابيه ف مركز الحكم ) بناية القشلهو   قليله ومنها مقر الوكاله الير

ي 
 من المنارل لل ( العثمات 

ً
يه فضال عن مسجد  ش وعدد قليل اجدا اجمس ). (19) مسجدين حس  تعبير بكنغهامأو  الي 

 . (1969بكنغهام ،

كي عاىلي بك الذي زار البرصه عام  أشار فيما
ه أهل  ح  إىل م1885الرحاله الي  وصف القوارب ، إذ المرحو  البرصه للتي  

ي 
 
ي بهر الفرات أكي  بأبها  بهر البرصهأالمواجوده ف

 
ي شاهدها ف

 من مثيالتها الت 
ً
كما وصف سكان البرصه بابهم ،  تنظيما

ي شط العرب السيما عندما يكون الطقس مؤاتيا وهم يغنون  أصحاب
 
ه ف ذوق لذلك استخدموا تلك القوارب للتي  

ي الليلويمرحون لس
 
ي مركز مدينة البرصه أن  ويبدو . (2015عاىلي بك ). (20) اعات متأخره ف

 
هذه الصوره الجميله كابت ف

 أشار حيث، فبالتاكيد كابت ذات طابع محافظ، بقية المناطق ذات الطابع العشائري أما ، الن الرحاله كابوا يستقرون فيه

الدخيل( من ) الدخاله( حت  لو كان طال  الحمايه) يق عر  الحمايهتطبو  بالثأر  خذ الرحالة بكنغهام عىل استمرار عادة ال 

ي الجزيره و  اقض العقوبات كابت تطبق ضد اجرائم الزبا أن  إىل أشار كما،  المجرمير  
 
ي شاهدها ف

الدعاره وبنفس الشده الت 

ي تنبه أما . (1969اجيمس بكغهام،). (21) العربية
 
البرصه الطالق  حاله مهمه وهي ح  سكان إىل الرحاله اجاكسون ف

ي كل العراقأن  فعىل الرغم من. (200اجاكسون،). (22) شوارب  هم
 
ي البرصه فقط بل ف

 
ه ليس ف ، هذه الظاهرة كابت منتش 

ي الحقيقيه
 
قيهإذ  وال بجاف ي الكثير من المجتمعات الش 

 
ه حت  وقت قري  ف ي ، فإبها قلنا ابها كابت منتش 

 
لم تنل اهتمام باف

 . ا الرحاله اجاسكون فقطإليه أشار . إذع عىل ماكتبوه عن البرصهالرحاله الذين تم االطال 
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 : البرصة مدينة التعايش السلمي  -

 منال و  العديد من الرحالة الذين مروا عىل مدينة البرصه عير عقود التاري    خ الحديث عىل روح التعايش السلىمي  أشار 

ي القرن السابع عش  الميالدي الرحالة الفرنسي  أكد فقد . المجتمغي الذي عاشته هذه المدينه
 
تافربييه الذي زار البرصه ف

ي عام 
 
ي لهذه المدينه م عىل التنوع1676وتحديدا ف

 النساطره، اليعاقبه: فيها ثالث طوائف مسيحيه وهمأن  ذكر إذ  الثت 

 إذ  بصارى القديس يوحنا وهم الصابئهو 
ً
يه لالباء  واجود بعثه إىل أشار كما،  عدهم هذا الرحالة من المسيحيير  خطا تبشير

تغاليير   أخرىو  الكرمليير   ي عبادتهم". (2008اجان بابتيست تافربييه ،). (23) للرهبان االغسطينيير  الير
 
 "فالناس أحرار ف

ي مدينة البرصة كما ذكر ذلك الرحالة الفرنسي 2006،ديلالفاليه). (24)
 
ي  Pietro della Valle ديلالفاليه( ف

 
الذي زارها ف

ي الذي زار البرصه عام  أشار كما،  م1625عام 
من قرن عىل زيارة تافربييه  أكي  بعد ، أي م1781الرحالة االيطاىلي سيستيت 

. (25) ودإليهنساطره فضال عن ، االرمن، تراكسكان البرصة من قوميات واديات مختلفه فمنهم الأن  إىل، لها 

(، ي
ي بكغهام. (2010سيستيت 

يطات  ي ا واعج  الرحاله الير
 
ي ف

ي عامبالتنوع االثت 
 
م وقدم لنا صوره 1816 لبرصه حيث زارها ف

ي فيها عىل الرغم من كل ذلك التنوع الذي شهدتهو  رائعه عن االلفه
ود إليهو  واجود االرمن إىل أشار حيث، التسامح الديت 

سكان أن عىل " أكد و ، وكذلك الفرس فضال عن المسيحيير  الكاثوليك الذين قال عنهم ابهم اجاؤها من بغداد وحل 

 مخالفه لدينهم" أما البرصه متسامحون تم
ً
ومن الجدير  (1969اجمس بكنغهام،). (26) أزاء الناس الذين يعتنقون أديابا

ي  إىل من الرحالة الذين زاروا البرصه عىل مر العرص الحديثأي  باالمالحظه أبه لم يش  
تميير  أو  واجود اضطهاد ديت 

ي سواء من سلطاتها الحاكمهأو  عنرصي
ي البرصهبأبه   فيذكر تافربييه. السكان المحليير  من أو  اثت 

 
من أشخاص  كابت ف

 رعايا الدولأن  إىل أشار بل ابه، النظامو  اجنسيات مختلفه واجميعها كابت تجد ترحيبا حارا ولم تشعر بغير الطمأبينيه

ي شوارع البرصه دونالاجنبية  
 
ون ليال ف ض سبيلهمأن  كابوا يسير فيما . (2006افربييه، اجان بابتيست ت). (27) أحد يعي 

ي اجاكسون الذي زار البرصه عام  ي هذه المنطقه أقل تحرشا بال أن  إىل 1779ذكر الرحاله االبكلير 
 
من  اجاب "الناس ف

ها" ام ال  المر . (2000اجاكسون ،). (28) غير ي  اجاب الذي يدل عىل حرص سكان البرصه عىل احي 
 
باعتبارهم ضيو  ف

ي بكغهام لهذه الحاله عندما الرحاله اال  أشار كما. مدينتهم امأن  أكد بكلير   إىل أشار بل، سكان البرصه يعاملون الغرباء باحي 

(أغلب) ابهم ياملوبهم كما يعاملون المسلمير   ي تمتع بها ابناء هذه المدينه، ية السكان المحليير 
 واالشاد بخاصية الكرم الت 

 . (1969اجمس بكنغهام ،). (29)

ي مجال السلم 
 
ي البرصهمابال  ديلالفاليهالرحاله الفرنسي أشاد  الهىلي وف

 
البسطات الذين كابوا  أصحاببأن  ذكر إذ  ن ف

ي ساحه مفتوحه و  يبيعون الحبوب
 
وات ف لم يكوبوا مضطرين لنقل بضائعهم عن ، حاكم المدينهأي  دار الباشا  مأماالخرص 

قسوة العقاب من السلطات  إىل المرذلك  ديلالفاليههذه الساحه فلم يكن هناك احتمال لتعرضها للشقه ويعزي 

ي كثير من االحيان ال يهمه . (2006، ديلالفاليه). (30) العثمابيه
 
ام بالقوابيير  يحس  لسكان البرصة فالمجرم ف  

لكن االلي 

 . قساوة العقاب

 

 : مناخ البرصه -

ي البرصه أاجمع
 
ي فصل الصيفبأبها  الرحلة الذين مروا ف

 
ي وااجه بها  وذكر بعض، ذات مناخ حار ف

الرحالة الطرق الت 

ي النهار يتم وضع اغصان ببات عرق السوس عىل الشبابيك وترش بالماء 
الذي  المر ، البرصيير  ذلك المناخ الحار فق 

 اثناء الليل فلم يكن هناك وسله غير النوم فوق سطوح المنازل أما ، يجعل الهواء الذي يمر من خالل تلك الشبابيك باردا 

ي ،). (31) فرن" إىل   يتحول"لن داخل الغر 
 .(2010سيستيت 

 

ي المجتمع البرصي -
 
 : دور المرأه ف

ي العديد من المناسبات أشار 
 
ي كافة مناحي الحياةبأن  الرحالة ف

 
ي الجاب  االاجتماعي ، للمراءة البرصيه دور مهم ف

 
، سيما ف

ي الحياة اليوميه سواء داخل 
 
، من خالل تفاعلها مع المجتمع المحيط بها أو  تها أش فقد كابت هذه المرأه تؤدي دورا فعال ف

 عن دورها ال 
ً
ي  ساسي ففضال

 
ي عمله الشاق أداءف

 
ليه فهي تساعد الراجل ف فهي تجمع الحط  البه مصدر ، المهام المي  

ل إىل وتجل  المياه من النهر، الخير   عداد كما تطحن الحبوب ل ،  بل الوحيد وقت ذلك ساسي الوقود ال  لم تكن ، إذ المي  
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تعد بعض المنتواجات من فائض ذلك و  وتهتم وتحل  الماشيه، وفر شبكة ابابي  لنقل المياه ابذلك كما هو معرو تت

ي ،). (32) الحلي  وتصنع منه بعض مشتقاته
ي شاكر الخيقات  ي الذي زار  أشار فقد ،(2015حيدر صير الرحاله كرستجر

ي الصباح الباكر ويذهير  بأن  م1917البرصه عام 
 
سوق البرصه القديمه ) سوق البرصهأو  سوق العشار  إىل النساء ينهضن ف

  أشار و ، المردي( ليعرضن منتواجاتهن هناك) عضي طويلهأو  بواسطة زوارق محليه وهن يجذفن بواسطة مجاذيف( االن

ي   بأن  كرستجر
ً
هذا الرحالة بشجاعة تلك النسوه واجرائتهن عىل تحمل هذه أشاد  كما ،  هذه العمليه تحقق لهن ربحا اجيدا

،. أم. سي ). (33) االعمال ي  . (1989كرستجر

فقدان فرص و  فعىل الرغم من ظروفها الصعبه اجراء تخلف الواقع االاجتماعي ، فقد استجابت المرأه البرصه للتحديات

ي الحصول عىل فرص العمل، التعليم
 
ئ له ف

 
 . لكن الضغوط االقتصاديه اجعلت من المرأه منافس الخيها الراجل بل ومكاف

ام بحشمتها كماإال  العمل إىل من تلك الظرو  واضطرار المرأه البرصيه للخروجوعىل الرغم   إىل أشار ابها استمرت بااللي  

ي هذه المدينه المر ولم يقترص  ،الخير ذلك بفس الرحالة 
 
ي ذلك عىل المرأه المسلمه ف

 
بل شمل ذلك النساء ، ف

ي ، أيضا وديات إليهو  المسيحيات ي اسواق المدينه فمن خالل اجوله قام بها كرستجر
 
نساء المدينه متحجبات بأن  الحظ ف

،. أم. سي ). (34) بالشادور( ويقصد العبائه) اخمص اقدامهن إىل من قمة روؤسهن ي  . (1989كرستجر

 

 : الصحيه للبرصه حوالال  -

ي  أشار  ينهذا الرحالة زار المدينه أن  تدهور الحاله الصحيه للمدينه عىل الرغم من إىل الرحالة كرستجر ، مطلع القرن العش 

ي المتخلفأي 
ي و  مع زوال الحكم العثمات 

يطات  ي العشار. إذ قدول االحتالل الير
 
وهو مركز مدينة ) ذكر هذا الرحلة " ف

. أم. سي ). (35) وكذلك حكيمان وطبيبان لديهما عيادتان عاديتان "، طبيبان لالسنانأو  البرص( يواجد طبي  واحد 

، ي ي تعتمد عىل ال الس أغل . إذ أن (1989كرستجر
 . عشابكان كابوا يتعالجون بالطرق التقليديه الت 

 

 : مالبس سكان البرصه -

 لتنوع أصول السكان المواجودين فيها  أما 
ً
 بشكل كبير بظرا

ً
 لكوبها مدينه ، عن لباس سكان البرصه فقد كان متنوعا

ً
فنظرا

ي سكنها  أغل وكان ، فقد تنوعت اصول سكابها كما مر بنا ، تجاريه وعىل الرغم من ذلك فقد كان ، يرتدون الزي العرتر

ي فصل الصيف بينما ارتدوا مالبس واسعه ذات الوان زاهيه من ) تجارها يرتدون
 
( الهندي وشاويل الحرير ف الموسلير 

ي فصل الشتاء و  االنسجه الهنديه
 
يه ف ي فصل الشتاء عباءات سميكه سوداء اللون ذات خط  غنياءولبس ال ، الكشمير

 
ف

ي حير  لبس الفقراء العباءات السميكه ذات اللون الواحد  يمنمذه  ينحدر من فوق الكتف ال  واسع
 
أي  حت  الظهر ف

 . (1969اجمس بكنغهام،). (36) زخار أي  بدون

 

 : النتائج -

ي  ي عىل رأس منطقة الخليج العرتر اتيجر  عن وقوعها عىل خط تجارة التوابل، بظرا لموقع البرصه االسي 
ً
البخور و  فضال

ق قارة آسيا بقارة و  العالىمي  ي العرص الحديث وكتبوا الكثير من  اجاب فقد زارها العديد من الرحالة ال ، أوربا الذي يربط ش 
 
ف

الن ما  ، المدينه االاجتماعيه أحوالوبذلك يمكن االعتماد عىل ما كتبوه لدراسة . ها االاجتماعيهأوضاعالمالحظات عن 

ت بالدقهأن   كما ،  تلك المرحله أحوالكتبوه كان يمثل شهادة شاهد عيان عىل  البهم كابوا متعجبير  من ، كتاباتهم تمير 

 عن كوبهم مهتمير  بها من و  تلك العادات
ً
 . فهم طبيعة المجتمع المحىلي  أاجلالتقاليد فضال

 

  : قائمة المصادر -

ي  ،حداد ،الب بطرس
الدار العربية ، 1ط ،1666سنة العراق  إىل االب اجوزيبيه دي سابتا ماريا الكرمىلي : رحلة سباستيات 

 . 2006، للموسوعات
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ا  ا من البرصة ،بيدرو ، تيخير ي إىل رحلة بيدرو تيخير أبيس عبد  تراجمة وتعليق ،(1605-1604) حل  عير الطريق الير

وت ، النش  و  المؤسسه العربيه للدراسات،الخالق محمود   . 2013بير

ي عن العراق، اجاكسون 
وت، الدار العربيه للموسوعات، 1ط، فاروق عمر تراجمة خالد ، مشاهدات بريطات   . م2000، بير

ي القرن السابع عش   إىل رحلة الفرنسي تافربييه، اجان بابتيست، تافربييه
 
 تراجمة كوركيس عواد  ،1676سنة ، العراق ف

وت، الدار العربيه للموسوعات ،فرنسيس ،1ط، بشير و   . 2006، بير

ي  ،اجمس، بكنغهام
ي تراجمة ، العراق إىل رحلت 

ي  ،2ج، سليم طه التكريت 
 
 . 1969، بغداد ، المجمع العلىمي العراف

ي 
ي شاكر ، الخيقات  ي تدوين تاري    خ مدينة البرصهأحد كتابات الرحالة االوربيير  ،  حيدر صير

 
بماذج : ى المصادر المهمه ف

 . 2012، 2المجلد  ،63العدد ، مجلة كلية االداب، مختاره

، الدار العربيه للموسوعات، 1ط، تراجمة بطرس حداد ، (مطلع القرن السابع عش  ) العراق إىل ديلالفاليهرحلة ، ديلالفاليه

وت  . 2006، بير

ي   ،1ط، تراجمة منذر الخور  ،1917-1916ا إليهالعوده و  البرصه إىل رحله من بومبايأو  ارض النخيل ،أم. سي ، كرستجر

 . 1989، المنامه

ي 
 . 2010، بغداد ، المركز العلىمي  ،1ط، تراجمة وتعليق بطرس حداد  ،1781البرصه سنة  إىل رحلة من اسطنبول، سيستيت 

ي  إىل رحلة عاىلي بك ،عاىلي ، بك
اجمه، 1ط، تراجمة محمد حرب، الهند و  العراق العثمات   . 2015، القاهرة، المركز القومي للي 

ي كتابات الرحالة، عماد اجاسم حسن، الموسوي
 
، السنة االوىل، رصةمجلة تراث الب، اجاب المسوؤلير  ال و  مدينة القربه ف

 . م2017حزيران  -ـه 1438رمضان ، 2العدد ، المجلد االول

ي العرص  –طريق برصه ، السيد مصطق  اجعفر و  فالح عبد الحسير  
 
حل  للقوافل التجاريه كما وصفها الرحاله االوربيون ف

 . 1989ابريل ، 15السنه  ،58العدد ، الجزيره العربيهو  مجلة دراسات الخليج، الحديث

ي رحلته من البرصه، بيبور 
 
 . 1950، بغداد ، تراجمة سعاد هادي العمري، م1765الحله عام  إىل مشاهدات بيبور ف

  

 

 


