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ِ
ِ
يم
َصدَ َق اهللُ ال َع ُّل ال َعظ ُ
سورة املائدة  :اآلية ()3

املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
ّ

ِّ
الرشعي للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
املتول
ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم ّية واإلنسان ّية
رئيس التّحرير

ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ
اهل ْيأة االستشار ّية

ّبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم الز ّ
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/النّجف األرشف.

اليارسي/ك ّل ّية 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.

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

مدير التّحرير

السعد
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة

سكرتري التّحرير

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التّحرير

التبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية ّ
أ.د .رحيم حلو ّ

التب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/ك ّل ّية ّ
التبية/جامعة ميسان.
أ.د .نجم عبد اهلل
املوسوي/ك ّل ّية ّ
ّ
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية ّ
أ.م.دّ .
التبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية ّ
العبادي /ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
تدقيق ال ّلغة اإلنجليزية

األستاذ املساعد هاشم الزم كاطع
اإلدارة املال ّية

سعد صالح بشري

اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ

الطباعي
التّصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط ال ّن�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
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ
وخطواته املتعارف عليها عامل ّي ًا.
ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق بحجم) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص
ِ
َ
كلامت البحث بحدود ( )1000-5000كلمة،
يكون عد ُد
مدمج) ،(CDعىل أن
ِ
بخط)ْ ،(Simplified Arabic
ومكتوب ًا ّ
متسلسالً.
الصفحات ترقي ًام
وأن تر ّقم ّ
ِ
ُ
ْ -4
ّ
وملخص البحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية،
البحث
عنوان
أن ُيقدّ َم
وبحدود ( )350كلمة.

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

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

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

حالة وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة
األلفبائي
عن قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
ألسامء 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
ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
السرية العلم ّية للباحث إذا كان ُ
ٍ
ٍ
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.

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

بالضورة 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.

َ
بذلك م ْن دون رضورة إبداء أسباب
د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا

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:

مقر املركز عىل العنوان اآليت:
) ،(Basrah@alkafeel.netأو تُس ّلم مبارشة إىل ّ

بغداد/حي الغدير/مركز تراث البرصة).
(العراق/البرصة/شارع
ّ
و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العدد

بِ ْس ِم اهللِ ا َّلر ِ
الر ِح ْي ِم
محن َّ
منذ ِ
كانت البرص ُة ُ -
القدَ م -ملتقى القوافل التّجار ّية؛ بسبب موقعها
إذا
ْ
الوقت ِ
ِ
نفسه ملتقى األفكار وال ّثقافات؛ األمر الذي
اجلغرايف املتم ّيز ،فهي يف
ّ
كانت وما تزال ّ
جعل هلا  -فض ً
حمل
ال عن وظيفتها التّجار ّية -وظيف ًة ثقاف ّية
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وتنوعٍ.
إعجاب
وانبهار؛ ملا ات ْ
ّسمت به من ثراء ّ
كانت العقل ّية البرص ّية مه ّيأة متام ًا للتّفاعل
السامءْ ،
نجم رسالة ّ
وعندما سطع ُ
ِ
ِ
وأفكار ِه ،وكان ملسجد البرصة
وقيمه
يب مع نور مبادئ اإلسالم
والتّعامل اإلجيا ّ
ِ
ال ّ
واحلضاري ،حتّى صارا منه ً
لكل
الفكري
الرفد
ّ
ّ
وم ْربدها الدّ ور الفاعل يف ّ
املعريف القائم عىل االبتكار واالنفتاح.
املتط ّلعني إىل التأ ّلق والبناء
ّ
ِ
كل هذا َ
ّ
شك يف ّ
للبرصة تراث ًا ضخ ًام مليئ ًا باملحامد واملفاخر ،وال ّ
أن
جعل

خاص ّية اجلذب واالستقطاب ،حتّى غدا
التّمصري قدْ أضفى عىل هذا املكان
ّ

ّ
ولطلب العلم ،ومل ْ تك ْن البرص ُة متط ّفل ًة
حمج ًا ملح ِّبي احلضارة والتقدّ م
فيام بعد ّ
ِ
عقول علامئها انبثقَ الكثري من
كانت دائ ًام منبت ًا للمعارف ،وم ْن
عىل املعرفة ،بل
ْ

العلوم.

الساسة الذين تو ّلوا أمرها ،ومم ّ ْن
ومع هذا ،فقدْ
ْ
عانت البرص ُة كثري ًا من ّ

َ
مقر ٌر ْ
كانوا حيوك َ
جراء
أن
يكون عليه ،وم ْن ّ
عم هو ّ
حيرفوا املسار ّ
ُون الفت َن لكي ّ

َ
قت اخلطوة األوىل
ذلك
ملحة للمعاجلة والتّصويب ،وقدْ حت ّق ْ
ْ
ظهرت حاجة ّ

ِ
عيل؛ إ ْذ أعاد -بعد فتنة اجلمل -للتّاريخ
عىل طريق
اإلصالح عىل يد اإلمام ٍّ
ٍ
ٍ
وعطاء،
وطيبة وكر ٍم
بأنم أهل عل ٍم
السليم ،وو ّلد لدى البرص ّي َ
ني قناع ًة ّ
مساره ّ
جيب ْ
ّ
تتجسد يف خدمة الدّ ين
أن تكون يف حم ّلها املناسب؛ لكي
وأن هذه القيم ُ
ّ
ِ
املهمة التي قام هبا اإلمامْ ،
أن جعل ملسجد
واأل ّمة ،وكان م ْن بني األعامل ّ
ال عن وظيفته العباد ّية؛ ّ
البرصة وظيفة ثقاف ّية ،فض ً
ألن الثقافة أساس الوعي،
ّ
وأن الوعي مفتاح النّجاح.

إن هذا احلراك املتم ّيز الذي شهدته البرصة ُ
ّ
وسارت عليه
منذ ذلك الوقت،
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وحماوالت لل ّطمس
وحتريف
تشويه
يسلم من األوجاع ،بني
ْ
فيام بعد -مل ْشعرت
مر ْت به املدينة م ْن مصائب وأحداث؛ لذا ،فقدْ
ْ
والتّهميش؛ نتيجة ملا ّ

ووجدت رضور َة
البرصي،
التاث
العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة باملسؤول ّية إزاء كنوز ّ
ْ
ّ
ِ
ِ
اجلهد إلزاحة الغبار ع ْن وجهه النّاصع ّ
نور ُه يف اآلفاق م ْن
بذل
ليظل يبعث َ
فقامت بتأسيس
غري من ِّغصات ،وتقديمه إىل األجيال؛ لينتفعوا به عل ًام وعمالً،
ْ
(مركز تراث البرصة) ،الذي أخذ عىل عاتقه إحياء تراث هذه املدينة املِعطاء،
والتّعريف به.

لقدْ سعى هذا املركز ُ
صني
منذ بداية تأسيسه يف استقطاب الباحثني
املتخص َ
ّ

ني ّ
البرصي ،فأقام النّدوات ،وأصدر املطبوعات ،وأعدّ الربامج
بالشأن
املعن ّي َ
ّ

يات عطائه ملموس ًة لدى اجلميعّ ،
ولعل
السبيل،
فأضحت جت ّل ُ
ْ
ِّ
املتنوعة يف هذا ّ
اخلطوة الرائدة التي سعى إليها املركز هي إصدار جم ّلة علم ّية حمكّمة باسم جم ّلة

البرصي عىل وفق منهج ّية
التاث
(تراث البرصة)؛ ليتسنّى للباحثني دراسة ّ
ّ

العلمي ،وستكون
علم ّية رصينة ،وسيجدُ الباحثون ضا ّلتهم بام ُيثري نتاجهم
ّ
هذه املج ّلة اجلرس الذي ُي ُ
األكاديمي.
وصل املركز بالوسط
ّ

إن طموحنا لكبري يف ْ
ّ
أن تتسارع خطوات هذه املج ّلة إىل األمام عىل طريق

ُ
تتساوق مع القدي ِم عىل
الرصانة العلم ّية ،وما تتط ّلب ُه م ْن د ّقة وأمانة وحداثة،
ّ

طريق االرتقاء.

إن أبواب جم ّلتنا مفتوحة ّ
ّ
الثر ،أينام
لكل األقالم املح ّبة هلذه املدينة ولرتاثها ّ

العلمي يف
فسينهمر العطا ُء
األول قدْ م ّثل ّأو َل الغيث،
ْ
كانت ،وإذا كان العدد ّ
ُّ
ُ

إن شاء اهللّ ،-اللحقة ْ
األعداد ّ
يتبي يف هذا العدد (الثاين) ،الذي
ولعل ذلك ما ّ
ُ
سنحوك
الباحثني ا ّلذين هبم
نسجت ثيا َبه أقال ُم
نقدِّ ُمه للقارئ الكريم ،وقدْ
ْ
َ

َ
للعلو واالرتقاء.
خيوط النّور سبب ًا
ِّ

ِ
ُ
ّ
بمداد العلامء والباحثني،
(تراث البرصة) هي الفسيل الذي ُيسقى
إن جملة
نخيل البرصة ،وليعطي بلح ِ
ِ
ل ُيصبح ْ
العل ِم الذي
بني
إن شاء اهلل -نخل ًة شاخم ًة َُ َ َ
طب البرصيِ ،
ِ
ِ
الر ِ
َ
ُ
والسداد.
وم ْن اهلل نستمدُّ
ّ
العون َّ
سيكون لون ًا م ْن ألوان ُّ
العاملني
رب
َ
واحلمدُ هللِ ِّ

هيأ ُة التّحرير

ٌ
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
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يل

�ص البحث
ملخّ ُ
ُ
البحث دراس ًة خمترص ًة عن تأسيس مدينة البرصة ومراحل
يتناول هذا
ِ
ِ
ِ
مه َّي ٍة كُربى يف
مراين حتَّى ِناية العرص
ّ
ّ
األموي؛ لا هلذه املدينة من أ ّ
تطورها الع ِّ

العرب املسلمون يف
اإلسالمي؛ لكوهنا املدينة األوىل التي بناها
تأريخ التمدُّ ن
ُ
ّ
الو ْحدات العمران َّية
أطراف ِشبه اجلزيرة العرب َّية؛ إ ْذ ت ََّم ّ
أهم َ
التكيز ُهنا عىل ِّ

الرسم َّية وغري
للمدينة ُمنذ النّشأة ،كاملسجد اجلامع ومراحل بنائه ،وال ُقصور ّ
ِ
التطرق إىل ِ
دور العا َّمة وخططهم ،فض ً
ال
تم -أيض ًا-
ّ
الرسم َّية لوالة البرصة ،و َّ
ّ
ِ
ِ
املدينة وطبيعتها.
أسواق تلك
أهم
عن ِّ

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين

67

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

ُ
أموي
الب�صر ِة
أ�سي�س
ِ
ِّ ومراحل تط ّو ِرها حتَّى ِنهاية الع�صر ال
ُ �ت
ْ مدينة

Abstract
This research paper deals with the foundation of Basrah
and the stages of its development up to the end of the
Umayyad Period.The choice of this subject arises from the
significane of this city in the history of Islamic urbanization.
It was the first city to be built by Arab Muslims in the edges
of Arabia. The research focuses on the most important
architectural units of the city since its beginning such
as AL Masjid AL Jamia and the stages of its construction,
and the state and private mansions of Basrah governors.
In addition the research also tackles public buildings and
together with the most important markets of the city and
their nature.
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تراث الب�صرة
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يل

مقدّمة

ِ
همة عىل صعيد األ َّمة اإلسالم َّية؛ إ ْذ ُقدِّ ر هلا ْ
أن
تُعدُّ مدينة البرصة م ْن ا ُملدن ا ُمل َّ

تؤ ّد َي دور ًا متم ّيز ًا وكبري ًا يف ُممل األحداث العا َّمة للدّ ولة العرب َّية اإلسالم ّية

نالت البرصة ُ
األول
مر ال ُعصور التارخي َّية حتَّى وقتنا احلارض ،إ ْذ ْ
منذ اليوم ّ
عىل ِّ
النصيب األوفر من بني ا ُملدن اإلسالم َّية يف تأدية الدّ ور املتم ّيز من
من متصريها
َ
الناحية السياس َّية والعسكر َّية واإلدار َّية واالقتصاد َّية واالجتامع َّية والفكر َّية،
إ ْذ عُدّ ْت بعد ٍ
فرتة من متصريها َّ
حمل استقطاب املقاتلني العرب املسلمني الذين
اإلسالمي وتوسيع
أرايض كبري ًة جدّ ًا؛ لنرش الدّ ين
بدؤوا باالنزياح رشق ًا فاحتني
ّ
َ

ارتبطت مجيع تلك ا ُملدن والقرى
رقعة الدّ ولة اإلسالم ّية النّاشئة يومذاكُ ،ث َّم
ْ
َضم -يومذاك -ك ُّل من :عبادان،
اإلداري ملدينة البرصة،
باجلهاز
ْ
ّ
فكانت ت ُّ
واألحواز ،وم َفتحِ ،
وسجستان ،والبحرين( ،)1حتَّى ّ
كانت تابع ًة
أن مدينة َميسان ْ
َ
-إدار ّي ًا -ملدينة البرصة (.)2

العسكري الذي ُم ِّص ْت
ف مدينة البرصة عند املجال
ومع ذلك ،مل تتو ّق ْ
ّ
َ

أصبحت -فيام بعد -حارضة ال ُعلامء واألدباء الذين
من أجله فحسب ،وإنَّام
ْ
كانوا يؤموهنا من م ٍ
ٍ
زت املدينة
دن
وأمصار ُأ َخر لطلب العلم واملعرفة .ومت ّي ْ
ُ
َ ُّ
اإلسالمي
كانت مت ّث ُل َع َصب ًا أساس ًا لالقتصاد
االقتصادي؛ إ ْذ
أيض ًا -بموقعهاْ
ّ
ّ
ُرشف عىل ِجباية أموال ِ
يومذاك-؛ كوهنا ت ِاجلزية من األشخاص ،واخلَراج عىل

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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ُ
أموي
الب�صر ِة
أ�سي�س
ِ
ومراحل تط ّو ِرها حتَّى ِنهاية الع�صر ال ِّ
ت� ُ
مدينة ْ

األرايض الواسعة التّابعة هلا إدار ّي ًا ،ما جعل من البرصة مدين ًة ذات أمه َّية كُربى،
العمراين؛ إ ْذ ال َّ
شك يف
وقدْ انعكس ذلك بطبيعة احلال عىل معاملها وختطيطها
ّ

مه ّية ال ُبدَّ م ْن أن َ
َّ
مر ال ُعصور
تنال اهتامم اخلُلفاء والوالة عىل ِّ
أن مدين ًة بتلك األ ّ
اإلسالم َّية.

طبيع ُة املدينة وال ّتخطيط العمرا ّ
ين

ٍ
وال بدَّ قبل احلديث عن ا َملعامل ِ
مسألة
العمران َّية ملدينة البرصة من اإلشارة إىل
ُ
ِ
م ٍ
مراين ،وهي :هل العرب
ُ َّ
همة تتع ّلق بطبيعة املدينة وهو َّيتها وختطيطها الع ّ
مصها
املسلمون بنَوا مدينة البرصة ،أو َّأنا
ْ
كانت موجود ًة قبل اإلسالم ،وإنّام َّ

املسلمون فحسب؟ ُث َّم هل هذه املدينة بواقعها األساس (األرض) مدين ٌة عرب َّي ٌة،

اإلداري قبل اإلسالم؟
أو َّأنا مدين ٌة فارس َّي ٌة من حيث التّنظيم
ّ

ولإلجابة عن هذا التساؤل نقف عند ما طرحة الدّ كتور عبد اجل َّبار ناجي يف

(دراسات يف تأريخ املدن العرب ّية اإلسالم ّية) ،فقدْ طرح فيه مجيع اآلراء
كتابه:
ٌ

التي أوردهتا كتب ال ّلغة عن املدينة.

إن (البرصة) تسمية عرب َّية خالصة ،ومنها :ما يقولَّ :
فمنها :ما يقولَّ :
إن

الرأي القائلَّ :
إن أصل التسمية
أصل التّسمية فارس ّية ،وقدْ تبنَّى الدّ كتور ناجي ّ
بأن املدينة عربي ٌة خالص ٌة ،ولكنَّه مل ي ِ
يب ،أي :إنَّه يذهب إىل القول َّ
عط دلي ً
ال
ُ
َّ
عر ٌّ
بأن َ
الرأي القائل َّ
أصل التّسمية
الرأي ،واكتفى بالتّعليق عىل ّ
قاطع ًا عىل تبنِّيه هذا ّ
ضعيف ال تؤ ّيده القرائن التّارخي ّية.)3(
رأي
ٌ
فاريس ،بقوله :غري أنَّه ٌ
ٌ

إن ُهناك َث َّمة ٍ
ولكنَّنا يف الوقت نفسه نقولَّ :
لبس يف املوضوع فيام طرحه أستاذنا
تراث الب�صرة
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شك يف َّ
بالشأن ذاته؛ إ ْذ ال َّ
الفاضل ّ
يب يف َصدر اإلسالم وقبله يف
أن الوجود العر ّ

هذه املدينة كان ضعيف ًا جدَّ ًا ْ
إن مل يكن معدوم ًا ،-و َمن كان ُمتواجد ًا من العربيف منطقة العراق -حينذاك -سواء كان يف األُب َّلة أم ِ
احلرية أم املدائن ،فإنَّه كان

الساسان َّية عىل منطقة العراق خالل
الس
السيطرة َّ
اساين بحكم َّ
موالي ًا متام ًا للنّفوذ َّ
ّ
ٍ
ناحية أخرىَّ ،
إن العرب املسلمني مل ْ يبنُوا مدين ًة
تلك الفرتة ،هذا من ناحية ،ومن
مصوها
سموها البرصة ،وإنَّام ْ
كانت املدين ُة موجود ًة عىل الواقع ،ولكنَّهم َّ
جديد ًة َّ
اإلداري للدّ ولة اإلسالم ّية النّاشئة -يومذاك-؛ إ ْذ ِمن غري
وربطوها بالتّنظيم
ّ
ٍ
ٍ
املعقول ْ
ضطرب
عسكري ُم
موقف
تؤس َس مدين ٌة جديد ٌة من العدم يف ظِ ِّل
ٍّ
أن َّ
ٍ
مواجهة مع أكرب ُق َّو ٍة عسكر َّي ٍة عرفها
ويف غاية اخلُطورة ،والدّ ولة اإلسالم ّية يف
العامل -يومذاك -وهي اإلمرباطورية الساسانيةِ ،
أن َ
فمن األنسب ْ
نقول إنَّه ُأ ِم َر
َّ
َّ َّ
ٍ
عسكرات ُقرب احلوارض من أجل تأمني املاء والغذاء ،وتأمني اخلُطوط
ببناء ُم
الرب َّية للقطعات العسكر َّية والربيد ،وما شابه ذلك ،وهذا ما كان موجود ًا أص ً
ال
يف منطقة البرصة ،بمالحظة َّ
أن حارضة البرصة قبل جميء العرب املسلمني هي
ٍ
بشكل تا ٍّم،
القطعات العسكر َّية الفارس َّية
كانت تُسيطر عليها
مدينة األُب َّلة التي
ُ
ْ

إن مل نقل َّ
ْ
كانت مدين ًة فارس َّي ًة(.)4
أن املدينة بطابعها العا ّم ْ

إذن ،فاختيار منطقة البرصة كان اختيار ًا دقيق ًا؛ َّ
ألن مدينة األُب َّلة تقع عىل رأس
رقِ ،
يب ،ما جيعل من املنطقة مفرتق ُط ٍ
فمن ِخالهلا تُؤ َّمن الطريق نحو
اخلليج العر ّ
ُ َ

املنورة) عاصمة العرب املسلمني ،فض ً
ال عن َّأنا نقطة انطالق اجليوش
(املدينة َّ
يب ،و(بالكوفة)
العرب َّية اإلسالم َّية جتاه املرشق ،وارتباطها بحر ًا باخلليج العر ّ
الشوع بإنشائها معسكر ًا ُقرب ِ
احلرية ،إذن،
املدينة األخرى التي ِمن املزمع ّ
ُ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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كانت ُت ِّثل مفرتق ُط ٍ
رق يؤ ّدي ِخدم ًة عسكر َّي ًة وإدار َّي ًة إىل
فاملنطقة بحدِّ ذاهتا
ْ
ُ
همة -يومذاك.-
مجيع االجتاهات ا ُمل َّ

وهذا ما د ّل ْت عليه ترمجة لفظ (برصة) من ال ّلغة الفارس َّية إىل ال ّلغة العرب َّية،
رق ،أو ملتقى ُط ٍ
فكلمة(بس راه) تعني بالفارس َّية :مفرتق ُط ٍ
رق ،وهذا ما ُيؤ ِّيد
ُ
ُ
ني َّ
أن تسمية البرصة هي تسمي ٌة فارس َّي ٌة( ،)5وهي ما تنطبق
قول بعض ال ُّلغو ّي َ
جلغراف َّية عىل مدينة البرصة.
واقع ًا من النّاحية ا ُ

ومع ذلكَّ ،
فإن العرب ا ُملسلمني ُهم َّأو ُل َمن وضع ال َّلبنات األوىل ملعامل

العمراين ملدينة البرصة؛ إ ْذ مل يعتمد العرب الفاحتون عىل ما كان
التخطيط
ِّ
موجود ًا من حوارض فارس َّي ٍة يف منطقة البرصة ،وإنَّام بنوا مدين ًة جديد ًة تتوافق

ُالحظ َّ
ُ
أن
اإلسالمي اجلديد ومبادئه؛ إ ْذ إنَّنا ن
يب وتعاليم الدّ ين
مع املوروث العر ِّ
ّ
أغلب ا ُمل ِ
كانت َمبن َّي ًة ِمن اآلجر واحلجر ،أو ال ّطابوق
دن الفارس َّية أو املرتبطة هبا ْ
َ
وال ّلبِن ،ونحو ذلك( ،)6يف حني نجد َّ
أن العرب ا ُملسلمني َّأول نزوهلم إىل املنطقة
()8
()7
أمر
التي ْ
كانت تُدعى اخلُريبة بنَوا الدُّ ور واملرافق احليو َّية من القصب  ،وهو ٌ
ٍ
الصفة العسكر َّية
يدعو إىل حالة م ْن عدم االستقرار ،ويعكس يف الوقت نفسه ّ

البالذريَّ :
للقطعات النّازلة ّتو ًا يف هذه املنطقة ،وهبذا ّ
أن العرب
الشأن قال
ّ
 نز ُعوا ذلك القصب وحزموه ووض ُعوه حتَّى يرجعوا ِمن الغزو ،فإذا ما رجعوا
فلم تزل احلال كذلك ،)9(فض ً
ال عن كثرة القصب يف بطائح البرصة
أعادوا بناءهْ ،
-يومذاك.)10(-
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مفردات ال ّتخطيط العمرا ّ
ُ
ين ومظاه ُره
َّ
نالت النّصيب األوفر ملدينة
العمراين التي
لعل َّأو َل ُمفردات التّخطيط
ْ
ِّ
طبيعي
أمر
ٌّ
البرصة وبق َّية األمصار اإلسالم َّية هي بناء املسجد اجلامع ،وهو ٌ
يعكس -بطبيعة احلال -اهلو َّية احلقيق َّية للقطعات القادمة من ِشبه اجلزيرة

العرب َّية ،ففض ً
ال عن كون املسجد املحور الذي ترتكز عليه بق َّية ا ُملفردات

العمران َّية األُ َخر ،كان يؤ ِّدي دور ًا كبري ًا يف حياة العرب املسلمني ،فهو املكان

ا ّلذي يؤ ِّدي فيه املسلمون َصالهتم ،و ُيم ِّثل املكان الذي جيتمعون فيه لتداول

ٌ
مكان للعلم واملعرفة؛
املهمة ،وإحياء املناسبات االجتامع ّية ،وهو كذلك
أمورهم َّ

ينصب عىل رضورة بناء املسجد اجلامع ،فقدْ كان تأكيد مجيع
لذلك نجد االهتامم
ُّ
الوالة عىل املدن واألمصار اجلديدة ْ
أن تُبنى املساجد يف أمصارهم ،وكان من
املقريزي ( ،)11ولك ّن
األشعري وايل البرصة عىل حسب إشارة
بينهم أبو موسى
ِّ
ّ
الروايات التارخي ّية تشري إىل َّ
العسكري عتبة بن غزوان هو َّأو ُل َمن
أن القائد
ّ
ّ

قام بتخطيط املسجد اجلامع وبناه من ما ّدة القصب( ،)12وقيلَّ :
إن ا ّلذي اخت ّطه
لمي ٍ
بأمر من ُعتبة( ،)13و ُيقال َّ
أمر نافع
إن ُعتبة َ
الس ّ
وبناه هو حمجن بن األذرع ّ

ٍ
رواية أخرىَّ ،
أن عتبة أمر األسود بن
الثقفي ببنائه( ،)14ويف
بن احلارث بن كلدة
ّ

التميمي ببنائه ،فبناه(.)15
َسيع
ّ
ٍ
فإن النتيجة واحدة ،وهيَّ :
اختالفَّ ،
أن ُعتبة بن غزوان ُهو
ومهام يكن من
ٍ
املقريزي م ْن َّ
أن أبا
مسجد يف البرصة ،أ َّما ما ور َد عن
َّأو ُل َمن بنى أو أمر ببناء
ّ
الص َّحة؛ ّ
ألن ُعتبة
موسى
األشعري هو َّأو ُل َمن قام ببناء املسجد ،فهذا بعيدٌ عن ّ
ّ
األشعري ،ولكن ِمن األنسب ْ
ابن غزوان َّ
أن
تول إمرة البرصة قبل أيب موسى
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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َ
نقول َّ
األشعري قام بتوحيد املساجد يف البرصة باملسجد اجلامع
بأن أبا موسى
ّ
ٍ
ِ
كل ٍ
قامت ُّ
بعد ْ
خاص بأبنائها(.)16
مسجد
باختاذ
قبيلة
دت ،حينام
ْ
أن تعدّ ْ
ٍّ
ِ
ومن األنسب-أيض ًا -القول َّ
األشعري هو َّأو ُل َمن قام ببناء
بأن أبا موسى
ّ
املسجد اجلامع يف البرصة من ما ّديت ال ّلبِن وال ِّطني ،وزاد يف مساحته( ،)17بعد ْ
أن
ٍ
حريق طال أغلب بيوهتا والوحدات العمران َّية املبن َّية ،بام
ضت البرصة إىل
تعر ْ
ّ
فيها املسجد الذي َ
كان ِمن القصب أيض ًا(.)18
ُيعدُّ بناء املسجد اجلامع يف مدينة البرصة خالل تلك الفرتة ذا أمه َّي ٍة كُربى
نشئت مجيع الوحدات العمران َّية عىل
من حيث التخطيط
العمراين للمدينة ،فقدْ ُأ ْ
ّ

أساسه من حيث التّخطيط ،فبعد بناء املسجد يف البرصة ،قام ُعتبة بن غزوان

سمي لوايل البرصة – دون املسجد يف املنطقة
الر ّ
ببناء دار اإلمارة – وهو القرص ّ
املركزي،
السجن
املحيطة به ،كذلك ُب ْ
ِّ
نيت الوحدات العمران َّية األُ َخر ،مثلّ :

الطبيعي ْ
نيت
الذي من
أن ُيبنى ُمالصق ًا لدار اإلمارة أو قريب ًا إىل حدٍّ ما منهاُ ،ث َّم ُب ْ
ّ
همة
اخلاصة بالدّ يوان
الدّ ار
َّ
واحلممات ،وغريها من الوحدات العمران َّية األُ َخر ا ُمل َّ
َّ

للمدينة( ،)19وبعد ذلك بنى النّاس عىل ِوفق ذلك التّخطيط منازهلم عىل أساس
ٍ
القبائل ،فكان ِّ
حي ِمن أحياء البرصة(.)20
لكل قبيلة ٌّ
كانت عمل ّية بناء منازل النّاس غاية يف البساطة ،ومن ما ّدة القصب يف
وإذا
ْ

فإن عمل ّية بناء املسجد وختطيطهْ ،
بادئ األمرَّ ،
كانت تتخ ّللها بعض البساطة،
وإن ْ
ٍ
ليعكس اهلو َّية
ّإل ّإنا تنطوي عىل
فلسفة ُمع َّي ٍنة يف التّخطيط؛ إ ْذ ُبني املسجدُ
َ

اإلسالم َّية للدّ ولة اإلسالم َّية النّاشئة ،فقدْ َبنى ُعتبة بن غزوان وكذلك أبو موسى
ِ
الرسول األكرم )21(؛
ّ
األشعري املسجد عىل غرار ما ُبني من مساجدَ يف عهد َّ
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الشكل ُم ٍ
ٍ
هيكل ُمر َّبع ّ
اط بِ ُجدران من
إ ْذ كان مبن ّي ًا يف بادئ األمر عىل شكل

مجيع ّ
وكانت مبن ّية م ْن ما َّدة القصب يف عهد ُعتبة بن غزوانُ ،ث َّم
االتاهات،
ْ
َّطور احلاصل
ْ
أصبحت تلك اجلدران بعد ذلك من ما َّدة ال ّطني وال ّلبن ليواكب الت ّ

الشء امللفت للنّظر ،هو َّ
جري
يف البرصة آنذاك( ،)22ولك َّن ّ
أن املسجد يف البرصة ُأ َ
ِ
عيل بن أيب طالب  ،ففض ً
ال عن حجم
عليه
ٌ
كبري جدّ ًا يف خالفة اإلمام ِّ
تطوير ٌ
ّغيات العمران َّية التي أجراها اإلمام يف مسجد البرصة من حيث موا ّد البناء
الت ّ

وزيادة املساحة ليستوعب أعداد ا ُملص ِّلني فيه( ،)23نجد َّ
أن اإلما َم عل ّي ًا  جعل
للمسجد منار ًة وسبع صوامع ،وهي ِمن مستحدَ ثات اإلمام عيل يف مسجد
البرصة -آنذاك.)24(-

وكان مسجد البرصة -شأنه شأن بقية املساجد األُ َخر -يتكون ِمن ِ
مجلة
ّ
َّ
ٍ
مفردات َّ
لعل ّأوهلا املنرب ،وكان يف بداية األمر مصنوع ًا من ما َّدة الطني أو ال ّلبِن

قبل العهد
رت خالل العهد
األموي ،فقدْ
تطو ْ
ّ
ّ
األموي( ،)25ولك َّن صناعته ّ

كانت من ما ّدة اخلشب( ،)26ويبدو َّ
وردت اإلشارات إىل َّ
أن
أن صناعة املنرب
ْ
ْ
ٍ
مكان إىل آخر
السبب يف ذلك يعود إىل حاجة الوالة األمو ّيني لنقل املنرب من
ّ

السياس َّية ،أو إعالن البيعة ،وما شابه ذلك ،األمر
يف املساجد ألغراض اخلُطب ِّ
الذي يتط ّلب التحكّم بموضع الوايل ،فض ً
تطور ذلك املنرب من ثالث
ال عن ّ
درجات إىل تسع درجات يف عهد معاوية بن أيب سفيان( ،)27ويقين ًا َّ
أن ذلك كان
ٍ
ألغراض أمن ّي ٍة؛ إ ْذ َّ
نوع ِمن توفري احلامية للوايل.
إن زيادة ارتفاع املنرب فيه ٌ
األموي
مر ٍة خالل العهد
كام ُع ِر ْ
ّ
فت (املقصورة) يف مسجد البرصة َّ
وألول َّ
حينام قام زياد بن أبيه  -وايل البرصة يومذاك -ببناء مقصورة املسجد من ما َّدة
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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احلجر أو احلجارة ( ،)28ما ُيعطي انطباع ًا َّ
بأن املسجد بأكمله كان مبن ّي ًا –يومذاك-
التطور احلاصل يف الدّ ولة العرب َّية اإلسالم َّية يف العهد
ِمن ما ّدة احلجر ،متاشي ًا مع
ّ
ٍ
التطور من
كانت غاي ًة يف
وشعوب ُأ َخر
األموي ،بعد االنفتاح الكبري عىل أم ٍم
ْ
ّ
ّ
حيث البناء والعمران ،كام هو احلال يف حضارة بالد فارس وروما ،وقدْ واكب
بالتطور واالنفتاح.
العرب -حينذاك -تلك احلضارات
ّ

واملقصور ُة عبارة عن :مكان ُم َّصن ّ
يصل فيه الوايل بعيد ًا عن عا َّمة النَّاس(،)29

البالذري إىل َّ
أن زياد بن أبيه كان َّأول من عمل املقصورة( ،)30وهو يعني
و ُيشري
ُّ
بذلك – ِ
شك  -يف مسجد البرصة؛ َّ
ومن دون ٍّ
ألن اإلشارات املتواترة لدينا
تذكر َّ
ملت قبل ذلك التأريخ يف مسجد املدينة يف عهد ُعثامن بن
أن املقصورة ُع ْ

شك يف َّ
الشام يف عهد معاوية بن أيب سفيان( ،)31وال َّ
ع َّفان ،ويف َّ
السبب يف
أن ّ
للحكَّام والوالة من عمل ّيات االغتيال التي قدْ
ّاتاذ املقصورة هو توفري احلامية ُ

تطاهلم(.)32

وهناك إشارات متواترة إىل ظهور املنارة يف مسجد البرصة يف صدر اإلسالم،

وتسمى باملئذنة(،)33
واملنارة هي املكان املرتفع الذي ُيص َعد إليه و ُيؤ َّذن فيه،
َّ

ومع َّ
كانت بسيط ًة وختلو إىل حدٍّ ما من املنارات
الرسول ْ 
أن املساجد خالل عرص ّ

النّظام ّيةّ ،
حممد،
فإن ذلك الف َّن
َّ
النبي ّ
املعامري ظهر عىل ما يبدو بعد عهد ّ

الروايات التّارخي ّية تتضارب فيام بينها حول َّأول َمن أظهر تلك املنارات،
ولك ّن ِّ
البالذري َّ
أن زياد بن أبيه يف واليته عىل البرصة ملعاوية بن أيب سفيان
فيذكر
ّ

َّ
والعلمة
رجح ابن بطوطة
هو َّأو ُل من بنى منار ًة ملسجد البرصة( ،)34يف حني ُي ِّ
املجليس َّ
اهتم ببناء تلك املنارات خالل خالفته يف
أن اإلمام عل ّي ًا  هو َّأول َمن َّ
ُّ
تراث الب�صرة
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العراق ،سواء كان ذلك يف مسجد البرصة أم يف مسجد الكوفة(.)35

رفت يف البرصة -كذلك -معامل ُ عمران َّي ٌة ُأ َخر غري املساجدَّ ،
أهم
وقدْ ُع ْ
ولعل َّ
ص الوالة عىل بنائها عىل ِغرار
تلك املعامل العمران َّية هي القصور التي طاملا َح َر َ
حكّامهم يف ّ
الشام ،وقدْ ُعني الوالة عناية فائقة ببناء تلك القصور ،وحرصوا

التطور القائم -آنذاك -لدى األمم والدّ ول املجاورة؛ لتوفري أقىص
عىل مواكبة
ّ
الراحة واالطمئنان ،مع احلرص يف الوقت نفسه
ما يمكن توفريه من وسائل َّ
ٌ
أموال طائل ٌة م ْن ميزان َّية
عىل ضامن األمان يف تلك القصور التي ُأنفق عىل بنائها
والشء امللفت للنّظر يف تلك املدّ ةَّ ،
نيت يف البرصة
أن القصور التي ُب ْ
الدّ ولةّ ،

قسم يمكن ْ
أن نُطلق عليه القصور
من قبل الوالة
ْ
كانت تنقسم عىل قسمنيٌ ،

الرسم َّية ِّ
كانت
ملحل إقامة الوايل ،التي ْ
الرسم َّية ،ونعني هبا :دار اإلمارة ،أو الدَّ ار ّ
ّ
ِ
ِّ
الرسم َّية،
قر احلك ِم
املحل للدّ ولة ،والقسم اآلخر منها هي القصور غري ّ
ُت ِّثل َم َّ
ونعني هبا :جمموعة القصور َّ
الشاهقة ،التي َأنفق فيها الوالة مبالغ ضخمة من
املعي.
الراحة والتسلية للوايل َّ
أجل االستجامم وتوفري َّ

وردت اإلشارة إليها عند
الرسم َّية ملدينة البرصة ،فقدْ
ْ
فبالنّسبة إىل القصور ّ

ِذ ِ
كر بناء املسجد اجلامع يف عهد عتبة بن غزوان ،وكان ُيطلق عليه -آنذاك -بدار

مقر ًا
اإلمارة؛ إ ْذ
ْ
وردت اإلشارة إىل بنائه بالقرب من املسجد اجلامع؛ ليكون َّ
اجلامع
حلكم الوايل الذي ُع ِّي من قبل عمر بن اخلطاب( ،)36وإذا كان املسجدُ
ُ

خالل تلك املدّ ة ُبني من ما َّدة القصب وكذلك حال مجيع الوحدات العمران َّية
َ
الطبيعي ْ
واملنازل أيض ًاّ ،
تكون دار اإلمارة هي األخرى مبن َّي ًة من ما َّدة
أن
فإن من
ّ

األشعري والي ًا عىل البرصة ،عمل عىل بناء
القصبَّ ،إل أنَّه بمجيء أيب موسى
ّ
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التطور احلاصل يف
دار اإلمارة من ما ّدة ال ّلبِن والطني()37؛ ليواكب ذلك البناء
ّ

عهده.

اهتم األمو ّيون بدار اإلمارة تلك خالل مدّ ة حكمهم؛ وذلك ملا تُشكِّله
وقدْ
ّ

البرصة من ٍ
فاهتموا هبا بوصفها جزء ًا من
واقتصادي،
وعسكري
سيايس
ثقل
ٍّ
ٍّ
ّ
ٍّ

كانت تلك الدّ ار عامر ًة ومبن ّي ًة
اهتاممهم بوالة البرصة ا ُملع َّينني من قبلهم ،فقدْ
ْ

الثقفي هبدمها
احلجاج بن يوسف
من ما ّدة احلجر واآلجر()38؛ ولفخامتها قام ّ
ّ
حتَّى يمحو عنها ذكر ٍ
وبقيت البرصة مسلوبة الدّ ار حتَّى مدّ ة حكم
زياد(،)39
ْ
َ
َ

سليامن بن عبد امللك ،ا ّلذي استعمل عىل البرصة رج ً
ال ُيدعى صالح بن عبد

الرمحن والي ًا عىل اخلراج ،وأمر سليامن واليه عىل البرصة -يومذاك -بإعادة بناء
ّ
األول نفسه ،ما ُيعطي انطباع ًا عن ِعظم تلك الدّ ار أ َّيام
دار اإلمارة عىل األساس ّ
واجلص
زياد بن أبيه ،وكان بناؤها يف عهد سليامن بن عبد امللك من ما ّديت اآلجر
ّ
عىل حدِّ إشارة
البالذري(.)40
ّ

القصور ّ
فكانت تقترص
الشخص َّية التي ال تتع ّلق بالدّ ولة -يومذاك-
أ ّما
ْ
ُ

ألنم الوحيدون الذين يستطيعون بناء
عىل فئة الوالة أو القادة واألمراء؛ َّ
ّ
األقل خالل العصور اإلسالم َّية األوىل،
تلك القصور دون عا َّمة النّاس ،عىل
وقدْ برز هذا النّوع من القصور يف العراق ،ور َّبام يف غريه من البلدان العرب َّية
ايس( ،)41وقدْ يعو ُد ذلك بالدّ رجة األساس إىل
واإلسالم َّية خالل العرص الع َّب ِّ

التطور احلاصل يف احلياة العا ّمة ،وعىل مجيع األصعدة ،فض ً
ال عن انفتاح املجتمع
ّ

اإلسالمي عىل بلدان ودول ُأ َخر أكثر من ذي قبل.
يب
العر ّ
ّ

ومع ذلك ،نجدُ بعض اإلشارات التي تُديل بوجود ذلك النّوع يف العراق ،ويف
تراث الب�صرة
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البرصة عىل وجه التحديد ،قبل ذلك التأريخ؛ إ ْذ كان بعض الوالة األمو ّيني قدْ

الشام ،الذين كانوا يقطنون القصور َّ
تأ ّثروا بحكَّامهم يف َّ
الشاهقة اخلَّاصة هبم؛ إ ْذ
ُيروى َّ
أن عبيد اهلل بن زياد إ َّبان واليته عىل البرصة ّاتذ قرص ًا شاهق ًا واسع ًا مبن ّي ًا
ٍ
ٍ
شاهقة للحكّام األمو ّيني يف دمشق،
قصور
ر ّبام -عىل غرار ما كان موجود ًا منخاص ًا بهّ ،اتذه للمتعة والتسلية ،بعيد ًا عن مداخالت احلياة
وكان ذلك القرص َّ

الراحة،
السياس َّية املضطربة -يومذاك ،-فكان خيلو فيه مع ندمائه يف أوقات ّ
ّ

سمى بـ(القرص األمحر)؛ ألنَّه ُبني من ال ّطني األمحر(.)42
وكان ذلك القرص ُي َّ

كام ُيروى َّ
خاص ًا به يف البرصة(،)43
احلجاج بن يوسف
الثقفي َبنى له قرص ًا َّ
أن ّ
ّ
ِ
للراحة وال ّلهو والتسلية ،كونه والي ًا عىل
مقر ّ
ور ّبام كان ذلك القرص بمنزلة ٍّ

العراق ويقطن يف واسط ،ولكنَّه يف الوقت نفسه كان يتف ّقد بني احلني واآلخر
ٍ
بحاجة إىل مثل تلك القصور ،كام َّ
أن
البرصة والكوفة ،ما ُيعطي انطباع ًا بأنَّه كان

احلجاج عن دار اإلمارة التي بناها زياد بن أبيه يف البرصة بعد هتديمها
استغناء ّ
بأمره( )44يؤ ّيد فكرة َّ
الثقفي كان يقيض أوقات زيارته إىل البرصة يف
احلجاج
أن ّ
ّ
اخلاص.
قرصه
ّ

ُ
ق�سيمات الإدار ّي ُة
ال ّت
قسمة عىل وفق التقسيامت
أ َّما عن منازل العا َّمة وسكك األهايل ،فقدْ
ْ
كانت ُم َّ

واالنتامءات القبل ّية؛ إ ْذ َّ
يب بر َّمته كان وما يزال جمتمع ًا قبل ّي ًا؛
إن
املجتمع العر َّ
َ
قسمة عىل جمموعة أحياء سكن ّيةُّ ،
حي منها حيوي
لذلك
ْ
وكل ٍّ
كانت البرصة ُم َّ
ٍ
ألفراد ينتمون إىل القبيلة نفسها ،و ُيعدِّ د لنا الدّ كتور عبد اجل ّبار ناجي تلك
دور ًا
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وكل ُخ ٍ
كانت مخسة أمخاسُّ ،
س يم ّثل ح ّي ًا تقطنه قبيل ٌة مع َّين ٌة
بأنا ْ
األحياء ويصفها َّ

مع َمن ُيالفها من أفراد وبطون القبائل األُ َخر ،وهي عىل وفق كالمه ّ
بالشكل
اآليت (:)45

يب ملدينة البرصة
يب الغر ّ
ُ -1خس بني متيم :ويقع هذا اخلمس يف اجلزء اجلنو ّ

تتضمن بطون
ويتضمن هذا اخلمس عدد ًا من اخلطط الفرع َّية التي
يومذاك-ّ
ّ
دخلت يف ِحلف متيم.
بني متيم كا َّفة ،وتلك املجموعات التي
ْ
ويتضمن هذا اخلمس قبائل ُهذيل وقيس وعيالن
 -2مخس أهل العالية:
ّ
دخلت –أيض ًا -يف ِحلف أهل العالية.
وبني سليم ،وقبائل وبطون ًا ُأ َخر
ْ
َّ
املحلت واخلطط،
ويضم هذا اخلمس جمموع ًة من
 -3مخس بكر بن وائل:
ُّ

دي ،وبني شيبان ،وآل َمسمع بن مالك ،وغريهم.
كمح ّلة بني سدوس ،وبني َع ٍّ

ويقع هذا اخلمس يف شامل مدينة البرصة ،حيث يقطن
 -4مخس عبد القيسُ :
ٍ
ٍ
فيه مجيع َمن ينتمي إىل عبد القيس ،فض ً
كبرية ِمن البطون املوالية
جمموعات
ال عن

هلا.

يب
 -5مخس األزد :وموقع هذه القبيلة من مدينة البرصة هو اجلزء اجلنو ّ

قي ،حيث تنترش بطون األزد هناك مع غريها من القبائل املوالية هلا يف
ّ
الش ّ
القبيل.
االنتساب
ّ

وقدْ كان بناء تلك الدّ ور يف األ َّيام األوىل من متصري املدينة من ما ّدة القصب،

كانت متوافر ًة بكثرة يف بطائح البرصة( ،)46فض ً
العسكري
ال عن الطابع
التي
ْ
ّ
تم عليها ّاتاذ القصب ما ّد ًة للبناء؛ لرسعة االنتقال من مكان
للمدينة الذي ُي ُّ
إىل آخر ،لكن مع مرور الوقت واجتاه القطعات العسكر َّية لالستقرار يوم ًا بعد
تراث الب�صرة
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شب يف
لتطور مفردات احلياة -يومذاك -وبسبب احلريق الذي َّ
يوم ،ونتيجة ّ
مدينة البرصة ،ابتدأ النّاس ببناء تلك الدّ ور من ما ّدة ال َّلبِن وال ِّطني ،وعىل وجه

األشعري صعود ًا إىل ُقبيل العهد األموي()47؛ إ ْذ
اخلصوص يف عهد أيب موسى
ّ

تطور بناء تلك الدّ ور خالله من ما َّدة ال ّطني وال َّلبِن إىل ما َّديت احلجر واآلجر(،)48
ّ
التطورات العمران َّية ملرافق احلياة العا َّمة.
حجم
لتُواكب
ّ
َ
إشارات رصحي ٌة عنها يف املؤ ّلفات العرب َّية
فلم ِترد
ٌ
أ َّما أسواق البرصةْ ،
واإلسالم َّيةَّ ،إل النزر اليسري ،وخصوص ًا يف املراحل األوىل ِمن متصري البرصة،

و ُيع ّلق الدّ كتور عبد اجل ّبار ناجي عىل ذلك بالقول :ويبدو َّ
أن املدينة ظ ّل ْت خالي ًة

الزمن ،)49(ولك َّن عد َم ورود اإلشارات إىل أسواق البرصة
من األسواق فرت ًة من ّ

َ
وري ْ
تكون
أن
يف املراحل األوىل ال يعني إطالق ًا انعدامها من الواقع؛ إ ْذ من ّ
الض ّ
ٌ
بالسلع االستهالكية واملواد الغذائ ّية من حبوب وحيوانات
هناك
أسواق عامر ٌة ِّ
البرصي يف مأكله وملبسه وقضاء احتياجاته؛
وزيوت وغريها ،ما يرفد املجتمع
ّ

ثم َّ
إن عدم ذكرها ال يعني عدم وجودها،
إ ْذ ال بدَّ من وجود تلك األسواقَّ ،
املؤرخني ،فأمهلتها كتب
فلم تنل اهتامم ّ
وإنّام قدْ تكون أسواق ًا صغري ًة ومتن ِّقلةْ ،
التّاريخ ،والدّ ليل عىل تواجدها يف بداية متصري البرصة هو ما ورد يف سرية وايل

اهتم ببناء األسواق،
البرصة عبد اهلل بن عامر بن كريز ،م ْن أنَّه كان َّأول من َّ

البالذري ّ
بأول
فقدْ أورد
أن ابن كريز هذا  -ور ّبام يف عهد عثامن بن ع ّفان -قام َّ
ّ
ٍ
خطوة ببناء ٍ
سوق من ّظ ٍم يف البرصة ،بعد ْ
خصص له مكان ًا مالئ ًام يضمن من
أن َّ
خالله اإليفاء بمتط ّلبات أبناء البرصة كا َّفة ،من حيث املكان واملساحة ،فقدْ
ٍ
تتوسط مدينة البرصة ،فهدمها
ورد أنَّه قام برشاء عدد من الدّ ور واملنازل التي ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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السوق حيتوي عىل
وبنى مكاهنا ُسوق ًا مركز ّي ًا ملدينة البرصة  ،وحت ًام كان ذلك ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بأصناف شتَّى ،ممَّا كان حيتاجه
والسلع التّجار َّية
أصناف متعدّ دة من البضائع ِّ
أن ما قام به ابن كريز من بناء السوق مل ِ
وطبيعي َّ
يأت من العدم
البرصي،
الفرد
ّ
ُّ
ّ

ما مل تكن هناك بوادر قيام األسواق ،فأكملها هو.

األموي لتتناسب طرد ّي ًا مع حجم النّسبة
كثرت األسواق خالل العهد
وقدْ
ْ
ّ

السكّان َّية ملدينة البرصة ،بعد ْ
لت
أن ازداد سكَّاهنا خالل ذلك العهد،
فتحو ْ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
قاعدة للقطعات
معسكر أو
كانت مت ّثل ِشبه
بالسكّان بعد أن
ْ
إىل مدينة آهلة ّ
ٍ
كانت ُ
أسواق تفي بمتط ّلبات
تقاتل رشق ًا ،فكان ال بدَّ من ِعدَّ ِة
العسكر َّية التي
ْ
األهايل ،لذلك نجد َّ
أن وايل البرصة –حينذاك -زياد بن أبيه أقدم عىل إقامة ِعدَّ ِة

ٍ
أسواق يف ٍ
واحد ٍ
الرزق) ،الذي كان
سوق
يسمى (دار ِّ
السوق َّ
كبري ،وكان ذلك ّ
الضور ّية للحياة اليوم ّية(.)51
والسلع ّ
يضم خمتلف أنواع األطعمة ِّ
ُّ

تطور مفردات الوحدات
وبعدُ  ،فقدْ
ْ
كانت هذه ملح ًة رسيع ًة عن مراحل ّ

العمران َّية يف مدينة البرصة منذ النشأة وحتَّى هناية العرص األموي ،وقد حاولنا
املسلمني اختاروا ذلك املكان ليصبح بعد ٍ
كيف َّ
فيها َّ
فرتة
العرب
أن
نبي َ
َ
َ
أن ّ
ٍ
ٍ
رت
مدين ًة وحارض ًة إسالم َّي ًة ت ُ
تطو ْ
ُرشف عىل مقاطعات إدار َّية كربى ،وكيف ّ
بحق هذه
أهم وحداهتا العمران ّية شيئ ًا فشيئ ًا َعرب العصور التارخي ّية ،آملني اإليفاء ِّ
ُّ
املدينة العظيمة التي هنلنا ِمن علومها ومعارفها اليش َء الكثري.
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اخلامتة
كانت تلك دراسة مبسطة متواضعة عن تأسيس مدينة البرصة
وبعد ،فقدْ
ْ

أهم النّتائج اآلتية:
تطورها
العمراين ،وقدْ َّ
ومراحل ّ
توصلنا من خالهلا إىل ِّ
ّ

ّ -1
أن تأسيس مدينة البرصة مل ْ يك ْن من العدم ،بل ُبنيت املدينة بالقرب من

ِ
باألصل ،وهي مدينة األُ ُب ّلة – حامية عسكر ّية فارس ّية–،
كانت موجودة
حارضة ْ
مصها عتبة بن غزوان ٍ
بأمر ِم ْن عمر بن اخل ّطاب.
وكان ّأو ُل َم ْن َّ
العسكري هو
 -2مل ْ يك ْن بناء املدينة لتكون مدينة فحسب ،بل كان الدّ افع
ّ
ِ
َ
ثم االنطالق
السبب املبارش يف متصريها
جتمع املقاتلة العرب ،وم ْن َّ
لتكون مكان ّ
ّ

اإلسالمي ،وخوض معارك الفتوح.
يف عمق املرشق
ّ
ِ
ٍ
أمر يؤكِّد ّ
ألغراض
نيت
أن املدينة ُب ْ
ُ -3بنيت البرصة من ما ّدة القصب ،وهو ٌ
َ
عسكر ّي ٍة لسهولة التن ّقل واملباغتة ،ولكن ،ما ْ
املسلمون فيها،
استقر العرب
إن
ّ
ِ
شري إىل بداية االستقرار
حتّى ُب ْ
نيت املدينة من موا ّد ال ّلبن واحلجر ،وهو ٌ
أمر ُي ُ
والتمدّ ن.

ٍ
مسجد خارج شبه اجلزيرة العرب ّية ،ويعو ُد الفضل
ني يف املدينة ّأو ُل
ُ -4ب َ

ٍ
عيل بن أيب
بذلك إىل أمري
طالب ،ا ّلذي أمر ببنائه وبناء منارته.
َ
املؤمنني اإلمام ِّ
كانت تقسيامت خطط املدينة حسب األمخاس ،فكان ّ
لكل قبيلة مخس
-5
ْ
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معي ،أي ّ
القبيل كان األساس يف تقسيامت املدينة ،فض ً
ال عن األسواق
إن الدّ افع
َّ
ّ

نشئت فيها ،وهي إشارات تُشري إىل سري املدينة نحو التمدّ ن.
التي ُأ ْ
ٍ ِ
مهمة يف تاريخ اإلسالم،
حتو ْ
َّ -6
لت املدينة بعد مدَّ ة م ْن متصريها إىل مدينة ّ
ٍ
ٍ
مدينة للعل ِم والعلامء ،فكان منها الفقهاء،
مدينة عسكر ّي ٍة إىل
لت من
وحتو ْ
ّ
خون ،والنّحو ّي َ
واملؤر َ
ظهرت
ون ،وال ّلغو ّيون ،فكان فيها مدرسة عمالقة للنّحو،
ْ
ِّ
قباهلا مدرس ُة الكوفة النّحو ّية.
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الهوام�ش
احلموي ،معجم البلدان .163/5 ،127/3 ،166 ،97/2 :
ُ -1ينظر :ياقوت
ّ
الرسل وامللوك-93/3 :
ُ -2ينظر:
البالذري ،فتوح البلدان422/2 :؛ وال ّط ّ
ّ
ربي ،تاريخ ّ
.94
 -3د .عبد اجل ّبار ناجي ،دراسات يف تاريخ املدن العرب ّية اإلسالم ّية :ص.154
احلموي ،معجم البلدان.78 -77/1 :
ُ -4ينظر :ياقوت
ّ
احلموي ،معجم البلدان:
آبادي ،القاموس املحيط ،373/1 :و ُينظر :ياقوت
 -5الفريوز
ّ
ّ
.430/1
احلموي ،معجم البلدان.417/5 ،5/2 :
ُ -6ينظر :ياقوت
ّ
ري ،األخبار ال ّطوال :ص.116
-7
البالذري ،فتوح البلدان 418/2 :؛ والدِّ ْين ََو ّ
ّ
احلموي ،معجم البلدان.425/2 :
ُ -8ينظر :ياقوت
ّ
البالذري ،فتوح البلدان.426/2 :
-9
ّ
احلموي ،معجم البلدان.451 -450 ،51/1 :
 -10ياقوت
ّ
املقريزي ،املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلثار.145 -144/3 :
-11
ّ
البالذري ،فتوح البلدان.425/2 :
-12
ّ
 -13خليفة بن خ ّياط ،تاريخ خليفة بن خ ّياط :ص.310
البالذري ،فتوح البلدان.425/2 :
-14
ّ
والصفحة.
 -15املصدر نفسه ،واجلزء ّ
ُ -16ينظر :املقريزي ،املواعظ واالعتبار.145/3 :
اهلمذاين ،خمترص كتاب
البالذري ،فتوح البلدان426/2 :؛ وابن الفقيه
ُ -17ينظر:
ّ
ّ
البلدان :ص.230
ربي ،تاريخ.148 -147/3 :
ُ -18ينظر :ال ّط ّ
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البالذري ،فتوح البلدان425/2 :؛ وابن الفقيه ،خمترص كتاب البلدان:
ُ -19ينظر:
ّ
ص.230
ُ -20ينظر :د .عبد اجل ّبار ناجي ،دراسات يف تاريخ املدن العرب ّية اإلسالم ّية :ص164
 .165ربي ،تاريخ148/3 :؛ وياقوت
ُ -21ينظر:
البالذري ،فتوح البلدان339/2 :؛ وال ّط ّ
ّ
احلموي ،معجم البلدان.432/1 :
ّ
احلموي ،معجم البلدان.434/1 :
 -22ياقوت
ّ
ُ -23ينظر :ماجد حياب سمري ،تاريخ العامرة اإلسالم ّية يف العراق حتّى هناية العرص
البوهيي :ص. 58
ّ
 -24ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة :ص ،187 -186و ُينظر :ماجد حياب ،تاريخ
العامرة اإلسالم ّية :ص. 82
احلموي ،معجم البلدان.433/1 :
 -25ياقوت
ّ
واملقريزي ،إمتاع األسامع.96/10 :
ربي ،تاريخ177/4 :؛
ّ
ُ -26ينظر :ال ّط ّ
ربي ،تاريخ.177/4 :
ُ -27ينظر :ال ّط ّ
البالذري ،فتوح البلدان.427/2 :
ُ -28ينظر:
ّ
ُ -29ينظر :حسني مؤنس ،املساجد :ص. 80
البالذري ،فتوح البلدان.427/2 :
-30
ّ
يب ،تاريخ
ُ -31ينظر :ابن ش ّبة
النمريي ،تاريخ املدينة املنورة262/1 :؛ واليعقو ّ
ّ
يب.13/4 :
اليعقو ّ
اإلسالمي حتّى
السياس ّية يف املجتمع العريب
ّ
حممد ،االغتياالت ّ
ُ -32ينظر :د .رحيم حلو ّ
اهلجري :ص .156 -149
هناية القرن الثاين
ّ
 -33ابن منظور ،لسان العرب.241/5 :
البالذري ،فتوح البلدان.347/2 :
-34
ّ
واملجليس ،بحار األنوار.279/42 :
 -35ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة :ص183؛
ّ
احلموي ،معجم البلدان.432/1 :
البالذري ،فتوح البلدان425/2 :؛ وياقوت
-36
ّ
ّ
البالذري ،فتوح البلدان.425/2 :
-37
ّ
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احلموي ،معجم البلدان.434/1 :
البالذري ،فتوح البلدان428/2 :؛ وياقوت
-38
ّ
ّ
األصفهاين ،األغاين.460/20 :
 -39أبو الفرج
ّ
البالذري ،فتوح البلدان.428/2 :
-40
ّ
 -41ماجد حياب ،تاريخ العامرة اإلسالم ّية :ص.146
األصفهاين ،األغاين.460/20 :
 -42أبو الفرج
ّ
والصفحة.
 -43املصدر نفسه ،واجلزء ّ
البالذري ،فتوح البلدان.428/2 :
-44
ّ
ُ -45ينظر :د .عبد اجل ّبار ناجي ،دراسات يفتاريخ املدن العرب ّية اإلسالم ّية :ص.165-164
احلموي ،معجم البلدان.451 -450 ،51/1 :
ُ -46ينظر :ياقوت
ّ
البالذري ،فتوح البلدان.426/2 :
-47
ّ
ُ -48ينظر :املصدر نفسه ،427/2 :وما بعدها.
 -49د .عبد اجل ّبار ناجي ،دراسات يف تاريخ املدن العرب ّية اإلسالم ّية :ص.166
البالذري ،فتوح البلدان.457/2 :
ُ -50ينظر:
ّ
ُ -51ينظر :ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،33/33 :وما بعدها.
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
حممد بن عبد اهلل (ت 1307/#797م).
 ابن ب ّطوطةّ ،التاث ،بريوت1968/#1388 ،م.
 -1رحلة ابن بطوطة ،دار ّ
البالذري ،حييى بن جابر (ت901/#279م).
ّ
 -2فتوح البلدان ،مكتبة النهضة املرص ّية -القاهرة.#1379 ،
العصفري (ت  855/#240م).
 خليفة بن خ ّياطّ
 -3تاريخ خليفة بن خ ّياط ،حتقيق :سهيل زكّار ،دار الفكر -بريوت.#1414 ،
 الدِّ ْينَوري ،أمحد بن داوود (ت896/#282م). -4األخبار ال ّطوال ،حتقيق :عبد املنعم عامر ،ط ،1دار إحياء الكتب العرب ّية1960 ،م.
 سمري ،ماجد حياب (معارص).البوهيي ،رسالة ماجستري غري
 -5تاريخ العامرة اإلسالم ّية يف العراق حتّى هناية العرص
ّ
منشورة ك ّل ّية الرتبية للبنات ،جامعة البرصة 2014 ،م.
النمريي ،عمر بن ش ّبة (ت876/#262م).
 ابن ش ّبةّ
حممد شلتوت ،ط ،2دار الفكر -قم.#1410 ،
 -6تاريخ املدينة َّ
املنورة ،حتقيق :فهيم ّ
حممد بن جرير (ت922/#310م).
 ال ّط ّربي ،أبو جعفرّ ،
ّ
األعلمي ،بريوت،
مؤسسة
الرسل وامللوك ،حتقيق :نخبة من العلامء
ّ
األجلءّ ،
 -7تاريخ ّ
(د.ت).
عيل بن احلسن بن هبة اهلل ّ
افعي (ت1176/#571م).
الش ّ
 ابن عساكرّ ، -8تاريخ دمشق الكبري ،حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر -بريوت.#1415 ،
عيل بن احلسني (ت967/#356م).
 أبو الفرجّ
األصفهاينّ ،
يب  -بريوت( ،د.ت).
 -9األغاين ،دار إحياء ّ
التاث العر ّ
حممد (ت951/#340م).
 ابن الفقيهاهلمذاين ،أمحد بن ّ
ّ
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 -10خمترص كتاب البلدان ،حتقيق :يوسف اهلادي ،ط ،1عامل الكتب لل ّطباعة والنّرش
والتّوزيع ،بريوت1996/#1416 ،م.
حممد بن يعقوب (ت1415/#817م).
 الفريوزّ
آبادي ،جمد الدّ ين ّ
احللبي وأوالده ،مرص ،ط/#1371 ،2
 -11القاموس املحيط ،مطبعة مصطفى البايب
ّ
1952م.
 مؤنس ،حسني.الوطني لل ّثقافة والفنون  -الكويت1978 ،م.
 -12املساجد ،املجلس
ّ
حممد باقر (ت 1700/#1111م).
املجليسّ ،
ّ
مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط1983/#1403 ،2م.
 -13بحار األنوارّ ،
حممد (الدّ كتور).
حممد ،رحيم حلو ّ
 ّاهلجري،
اإلسالمي حتّى هناية القرن الثاين
السياس ّية يف املجتمع العريب
ّ
ّ
 -14االغتياالت ّ
السنة 2010م.
بحث منشور يف جم ّلة آداب الكوفة ،العدد (ّ )6
عيل (ت 1441/# 845م).
ّ
املقريزي ،أبو الع ّباس أمحد بن ّ
حممد عبد احلميد ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت/#1420 ،
 -15إمتاع اإلسامع ،حتقيقّ :
1999م.
حممد زينهم ،ط ،1مكتبة
 -16املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلثار ،حتقيق :دّ .
مدبويل -القاهرة1998 ،م.
حممد بن مكرم (ت1312/#711م).
 ابن منظورّ ، -17لسان العرب ،نرش أدب احلوزة  -قم.#1405 ،
 ناجي ،عبد اجل ّبار (الدّ كتور). -18دراسات يف تاريخ املدن العرب ّية اإلسالم ّية ،رشكة املطبوعات للتّوزيع والنّرش،
بريوت.
احلموي ،أبو عبد اهلل ،ياقوت بن عبد اهلل (ت 1229/#626م).
 ياقوتّ
يب ،بريوت( ،د.ت).
 -19معجم البلدان ،دار إحياء ُّ
التاث العر ّ
اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب (تويف نحو 905/#292م).
ّ
يب ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت).
 -20تاريخ اليعقو ّ
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