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  األجانب الرحالة األوسط االجتماعية في منطقة الفرات األحوال

) ١٩١٤-١٨٣١(    

   سهير عباس كاظم الزبيديالمؤلفة  

  - :الخالصة

توجهــت الـــدعوات فـــي الـــسنوات الـــسابقة الـــى تجـــاوز الموضـــوعات التـــي  -

ركزت اهتمامها على ابراز الجوانب الـسياسة لمنطقـة محـددة ،سـواء مـن ناحيـة 

سياسي او نظـام الحكـم او االحـزاب الـسياسية الحاكمـة فـي تلـك ابراز الوضع ال

المنطقـــــة ،الـــــى ضـــــرورة االهتمـــــام بـــــابراز الجوانـــــب االقتـــــصادية واالجتماعيـــــة 

والثقافيـــة ،والتـــي هـــي فـــي الواقـــع االمـــر نتاجـــا طبيعيـــا للواقـــع الـــسياسي لتلـــك 

ات المنطقــة ،مــن هنــا جــاء االهتمــام بدراســة االحــوال االجتماعيــة لمنطقــة الفــر

االوســط ،ولكــن مــن خــالل كتــب الرحالــة االجانــب الــذين زاروا المنطقــة للحقبــة 

وذلــك الســباب متعــددة يقــف فــي مقــدمتها اهميــة هــذه ) م١٩١٤ -١٨٣١(مــن 

الحقبــة التاريخيــة التــي تمثــل بدايــة النهايــة فــي عهــد الدولــة العثمانيــة التــي بــدأ 

حـدة تلـو االخـرى الضعف يدب في كيانهـا الـسياسي فـصارت تخـسر والياتهـا وا

، االمـــر االخـــر ) الرجـــل المـــريض ( حتـــى اطلـــق عليهـــا فـــي نهايـــة المطـــاف 

يتعلـــق بالرحالـــة االجانـــب انفـــسهم ،فهـــذه الحقبـــة شـــهدت تـــدفقا واضـــحا باعـــداد 

الرحالـــة ،ومـــن مختلـــف الجنـــسيات ،وتعـــدد اغـــراض زيـــارتهم للمنـــاطق العربيـــة 

   .ومنها العراق ،فهناك اغراض سياسية ودينية وأثارية

      يضاف لالسباب السابقة ،رغبتي فـي دراسـة االحـوال االجتماعيـة لمنطقـة 

الفــــرات االوســــط فــــي هــــذه الحقبــــة التاريخيــــة للوقــــوف علــــى الجــــذور التاريخيــــة 
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للعادات والتقاليد االجتماعية الحالية فضال عن ناحية اخرى تتعلق بـان الرحالـة 

 فــي مــدن الفــرات االوســط ،وفــي االجانــب نقلــوا لنــا أراءهــم بــاالحوال االجتماعيــة

بعضا منها جاء بصورة مغايرة للواقع ،لذلك وجدت من الضروري التعليق علـى 

  .هذه االراء الخاطئة وابراز الجانب الصحيح منها 

  

 االجتماعيــــة فــــي جميــــع مــــدن العــــراق األحــــوال       حظــــي موضــــوع دراســــة 

 التــي األخيــرةات باهتمــام واضــح مــن قبــل المــؤرخين والبــاحثين خاصــة فــي الــسنو

 عديـدة فـي هـذا أكاديميـةتوجهت لدراسـة مثـل هـذه المواضـيع ،فظهـرت دراسـات 

 االجتماعيـة ،وخاصـة بـاألحوال األجانـب الرحالة أراءالجانب ،لكنها لم تنقل لنا 

 الكتابــة فــي مثــل إلــى إضــافيا ،وهــذا مــا شــكل لــي دافعــا األوســطبمنطقــة الفــرات 

ات عديــدة تتعلــق بقلــة المــصادر التــي هــذا الموضــوع مــع مــا يحملــه مــن صــعوب

توفر معلومات كافية عن الجوانب االجتماعية بشكل خاص ،لذلك شكلت كتب 

 ومهما في هذه الدراسة لما حوته مـن معلومـات ًأساسيا مصدرا األجانبالرحالة 

قيمــة لكـــن الـــبعض مــن هـــذه الكتـــب كانــت تعـــاني الـــنقص الواضــح فيمـــا يتعلـــق 

 االجتماعيــة والــسبب أحــوالهم والتحــدث عــن األوســط بالمنــاطق الجنوبيــة للفــرات

ــــاطق كانــــت تعــــاني مــــن الحركــــات  ــــى احتمــــال ان هــــذه المن ــــك ال يعــــود فــــي ذل

 عـدم احتكـاك الرحالـة بهـذه إلى أدىالعشائرية التي تواجه الدولة  العثمانية مما 

 والــــبعض منهــــا لــــم يتنــــاول الجوانــــب األخــــرىالمنــــاطق والمــــصادر االجتماعيــــة 

 الـــسبب نفـــسه إلـــى بـــشكل مفـــصل فـــي هـــذه المنـــاطق وذلـــك يعـــود االجتماعيـــة 

واحتمال ان هذه المناطق كانـت تعـاني الفقـر والجـوع زمـن الدولـة العثمانيـة ممـا 

  .  عدم ظهور معالم الحياة االجتماعية إلى أدى
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) ع( المـؤمنين أميـرما الوثـائق الغيـر منـشورة  ،والمحفوظـة فـي مكتبـة أ        

 لنـا وأكـدتة  ال سـعيدة  فقـد زودتنـا بمعلومـات قيمـة ومهمـة في النجف ،ومكتبـ

   .األجانبصحة بعض الروايات التي وردت في كتب الرحالة 

  

       اعتمــدت الرســالة علــى عــدد غيــر قليــل مــن المــصادر العربيــة والمحليــة 

منها بـشكل خـاص والتـي نقلـت لنـا جوانـب مـن الحيـاة االجتماعيـة لمـدن الفـرات 

علوماتهــا مكملــة لمــا ورد فــي كتــب الرحالــة االجانــب ونخــص االوســط فجــاءت م

،وكتــاب عبــد الجبــار )العــراق قــديما وحــديثا (بالــذكر كتــاب عبــد الــرزاق الحــسني 

، وكتاب عزيز الشيخ جفـات ،مـدن عراقيـة )عامان في الفرات االوسط ( فارس 

 رحلـة إلـى ج سوانس كـوبر ،.ا( و المصادر المعربة منها .على ضفاف الفرات

البالد العربية الخاضعة لحكـم األتـراك ،ومـاكس فـون اوبنهـايم ، رحلـة إلـى ديـار 

شـــمر وبـــالد الجزيـــرة ،و اينهولـــت الهولنـــدي ، رحلـــة اينهولـــت إلـــى العـــراق ســـنة 

  ، و الواموســـــيل ،الفـــــرات األوســـــط رحلـــــة وصـــــفية  ودراســـــات ١٨٦٧-١٨٦٦

وغيرهـــا مـــن الكتـــب ) ١٨١٦تاريخيـــة، وجـــيمس بكنغهـــام ، رحلتـــي إلـــى العـــراق 

  .المهمة التي وردت تباعا في فصول الرسالة 

  

      ولمعالجــــة الــــنقص الواضــــح فــــي بعــــض الجوانــــب وخاصــــة فــــي موضــــوع 

العــــادات االجتماعيــــة والمــــزارات الدينيــــة فقــــد اعتمــــدت علــــى عــــدد كبيــــر مــــن 

ونخـــص منهـــا مجلتـــي ، الـــدوريات التـــي ملئـــت بمعلوماتهـــا الغنيـــة  هـــذا الـــنقص 
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مــورد اللتــان تــصدران فــي العــراق والتــي ضــمت بحــوث قيمــة لبــاحثين ســومر وال

  .أكفاء وضمت بين طياتها معلومات مهمة ونادرة قلما نجد مثلها في الكتب 

  

فقد اعتمدت الرسالة علـى بعـض االطـاريح ،      فضال عن المصادر السابقة 

يــب عــن اثــر البعثــات الغربيــة فــي التنق(الجامعيــة المهمــة ونخــص بالــذكر رســالة 

التـي . للباحثـة ميـساء لـؤي عبـد اهللا الـسامرائي  ) ١٩٣٩آثار العراق حتى عـام 

  .قدمت معلومات مهمة عن ابرز الرحالة الذين زاروا العراق 

  

       اعتمدت الرسالة على المنهج التاريخي القائم على جمع المادة التاريخية 

يعـد الفـصل . مالحـق وتحليلها بمقدمة وأربعة فصول وخاتمـة وقائمـة مـصادر و

األول بمثابـــة فـــصل تمهيـــدي،اعطى صـــورة تاريخيـــة عـــن المنطقـــة مـــن ناحيـــة 

وكـذلك تنـاول أهـداف زيـارة الرحالـة لمنطقـة الفـرات . التسمية والموقـع الجغرافـي 

  .األوسط مع استعراض ألبرز هؤالء الرحالة 

  

الث فقــــد جــــاء فــــي ثــــ) العمــــارة فــــي الفــــرات االوســــط (       والفــــصل الثــــاني  

الخانـات ،البيـوت ،االسـواق (مباحث ،تناول االول نماذج معماريـة لطـرز البنـاء 

واعطــاء وصــف لهــذه الطــرز فــي الريــف فــي الريــف والمدينــة واســتعراض اهــم ) 

البــضائع المعروضــة فــي االســواق، آمــا المبحــث الثــاني فقــد تنــاول شــوارع مــدن 

 مــع أعطــاء صــورة الفــرات االوســط وطــرق الموصــالت ســواء البريــة أم النهريــة

واضحة البرز وسـائل النقـل المـستخدمة فـي تلـك الحقبـة ،وجـاء المبحـث الثالـث 
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بعنوان االثار واالسوار في مدن الفـرات االوسـط الـذي يـسلط الـضوء علـى ابـرز 

  .المعالم االثارية التي تضمها المنطقة 

  

والـذي ) النظام االجتماعي في مدن الفـرات االوسـط (       آما الفصل الثالث 

الـــزواج ،ومراســـيم الـــزواج ،ودور (تـــضمن ثـــالث مباحـــث، تنـــاول االول االســـرة 

الرجـل فــي االســرة والمـراة ودورهــا فــي االســرة ،ومناسـبات الحــزن والمــوت الفــرات 

آمـا المبحـث الثـاني فقـد تنـاول المالبـس مـن حيـث ) لدى سكان الفرات االوسـط 

بـــس الرجـــل البـــدوي او مالبـــس الرجـــل فـــي المدينـــة ومالبـــس رجـــال الـــدين ،ومال

العـشائري ،والعبـاءة الرجاليـة ومالبـس المـراة فـي المدينـة ومالبـس المـراة البدويــة 

العـادات الغذائيـة فـي المدينـة والعـادات (،وجـاء المبحـث الثالـث بعنـوان العـادات 

،والعــادات االجتماعيــة والتــي ســلطت الــضوء علــى )الغذائيــة لــدى البــدو والريــف 

  ).متفرقة (اعية في شهر رمضان وعادات اجتماعية ابرز العادات االجتم

  

والذي تضمن علـى ) المراقد الدينية ومراسيم زيارتها(       وجاء الفصل الرابع 

  ،وتنـاول األوسـط ، المزارات والمراقد فـي الفـرات األولمبحثين ،تناول المبحث 

ت الدينيــة والــشعائر والممارســا(المبحــث الثــاني  مراســيم زيــارة العتبــات المقدســة 

  ).،والدفن قرب المراقد المقدسة والهدايا 

  

 فقــد ضــمت الرســالة خاتمــة استعرضــت فيهــا األربعــة     فــضال عــن الفــصول 

 مـن خـالل هـذه الرسـالة ،وقائمـة بالمـصادر إليهـاابرز النتـائج التـي تـم التوصـل 

 .التي اعتمدت عليها واحتوت الرسالة عددا من المالحق 
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