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�صوابط الن�صر يف جمّلة تراث الب�صرة

يرسُّ جمّلة تراث البرصة أْن تستقبَل البحوث والّدراسات الّرصينة عىل وفق 
الّضوابط اآلتية:

1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 
الرتاث البرصّي(.

2- أْن تكون البحوث والّدراسات عىل وفق منهجّية البحث العلمّي وخطواته 
املتعارف عليها عاملّيًا.

قرص  مع  نسخ،  وبثالث   ،(A4)ورق عىل  مطبوعًا  البحث  ُيقّدم  أْن   -3

مدمج(CD)، بحدود )5000-1000( كلمة، وبخّط،(Simplified Arabic) عىل 
أْن ترّقم الصفحات ترقياًم متسلِساًل.

عنوان  مع  واإلنجليزّية،  العربّية  باللُّغتني:  للبحث  ملّخص  ُيقّدم  أْن   -4

البحث، وبحدود )350( كلمة. 
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -5

الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف أو املحمول، والربيد 
اإللكرتويّن، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني، يف صلب البحث، 

أو أّي إشارة إىل ذلك. 
6- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلمّية املتعارفة 

يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة  7- أْن يزوَّ



وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن 
قائمة املراجع واملصادر العربّية، وُيراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائّي ألسامء 

الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.
يف  وُيشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللَّوحات  ور  والصُّ اجلداول  ُتطبع  أْن   -8

أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
9- أْن ُترفق نسخة من الّسرية العلمّية إذا كان الباحث ينرش يف املجّلة للمّرة 
األوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد قّدم إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل ُينرش 
بتمويل  قامْت  علمّية  غري  أو  علمّية  جهة  أّية  اسم  إىل  ُيشار  كام  أعامهلا،  ضمن 

البحث أو ساعدت يف إعداده.
10- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقّدمًا إىل أّية وسيلة نرش أخرى.

11- تعرّب مجيع األفكار املنشورة يف املجّلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالّضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنّّية.
ختضع البحوث لتقويم علمّي رّسي لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد   -12

البحوث إىل أصحاهبا، سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللّية اآلتية:
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ التسّلم.
ب- خُيَطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.
ج- البحوث التي يرى املقّوموَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 



ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة كي يعملوا عىل إعدادها  قبل نرشها 
هنائّيًا للنرّش.

د- البحوث املرفوضة ُيبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة  يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي   -#

مالّية.
13- ُيراعى يف أسبقّية النرش:

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.

د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.
 ،(Basrah@alkafeel.net)14- ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز
)العراق/البرصة/شارع  اآليت:  العنوان  عىل  املركز  مقّر  إىل  مبارشة  ُتسّلم  أو 

بغداد/حّي الغدير/مركز تراث البرصة(. 
وّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.





كلمُة العددِ

محِن الّرِحيِم بِْسِم اهللِ الرَّ

، وخاتم النبّينَي،  الُة والّسالُم عىل سّيِد املْرَسِلنْيَ احلْمُد هللِ ربِّ العاملنَي، والصَّ

حمّمٍد، وعىل آلِِه الطّيبنَي الطاهريَن، مصابيِح الظَُّلِم، وسادِة األمِم ...

واهلّمِة،  واإلرادِة  بالُقدرِة  األمِم  رفِد  منابِع  من  َحَيوّيًا  َمنَْبَعًا  الرتاُث  ُل  ُيشكِّ

األمِم،  بنَي  واعتزاز  فخٍر  حمطَّ  تكوُن  آثارها  وُتعايُن  تأرخَيها  ُتطالع  التي  فاألّمُة 

وحملَّ إكباٍر وإجالٍل مَلْن يرُنو إليها، والرّتاُث -بوصِفِه ُمفردًة لغوّيًة- ُييُل عىل 

اإلرث، وهو)البقّية ِمن األصل(، وهو ما َيْعكُس االمتداَد والّسريورة.

قْد ُينظُر إىل الرتاِث بوصِفِه تركًة ماّدّيًة ألّمٍة ِمن األمِم، أو لُساللٍة برشّيٍة ما 

أّمٍة ِمن  ، ولكّن احلقيقة هي أّن الرتاث هو حركُة  يف زماٍن ُمعنّيٍ أو مكاٍن معنّيٍ

بام  املكان،  الزماِن وبقعٍة من  املاّدّية واملعنوّية يف حقبٍة من  إمكاناهتا  األمِم بكلِّ 

املنبثِق  لفْرِعها  ملِهاَمً  ويكون  املكان،  أو  الزمان  ذلك  َعرب  جتربتِها  عن  يكشُف 

بام  التي تكون زمخًا وطاقًة ألجياهلا،  األمم  اُث هو جتارُب  فالرتُّ عنها، من هنا، 

ق استمرارّيَتها. د وجوَدها، ويقِّ يؤكِّ

تلك  تأكيِد  يف  معه  َتْوَأمًا  سريًا  لتسرَي  اث  الرتُّ دراسُة  تأيت  -أيضًا-  هنا  من 



م هوّيتها ناصعًة  اهلوّيِة وإبرازها، واحلَْفر يف مكنوناتِِه، التي مرَّ عليها الّزمن؛ لتقدِّ

مرّصعًة بالعطاء، جاريًة يف هنْج اخللود.

ُعِرَفْت  كام  وأمّهيته،  وتراثِها  بتأرخيها  ُعِرَفْت  التي  املدينُة  تلك  والبرصُة هي 

احلوارض  ِمن  هي  بل  شّتى،  املعرفِة  من  مياديِن  يف  ورجاالهتا  الزّخار،  بعطاِئها 

إىل  االنطالقُة  كانْت  وعليه،  اإلنسانّية،  والفنون  العلوم  ِمن  لكثرٍي  سِة  املؤسِّ

م مائدًة تكوُن هَنْجًا وَعطاًء  رضورِة تقصِّ تراث هذه املدينة وتثويِر كنوزها؛ لُتقدِّ

وإهلامًا آلخرها، كام كانت حركًة وسعيًا ومنهجًا ألّوهلا.

وقْد كاَن لكفِّ اجلوِد املمتّدِة من أيب الفضل العّباس بن أمري املؤمنني 

أمحد  السّيد  سامحة  الرشعّي  بمتوّليها  متمثِّلًة  املطّهرة،  العّباسّية  العتبة  -ونعني 

ه(- كاَن هلا اليُد الّطوىل يف َدعم تراِث هذه املدينِة الزاخر بتأسيس  الّصايف)دام عزُّ

ضمن  البرصة(  )تراث  صة  املتخصِّ جمّلُتُه  جاءت  الذي  البرصِة(،  تراِث  )مركِز 

الكفاءات  ِمن  طّيبٍة  مجلٍة  -مع  عاتقها  عىل  لتأخَذ  الرئيسة؛  أنشطتِِه  سلسلِة 

يف  ولُِتسِهم  الكريمِة،  املدينِة  هذه  تراث  يف  مدادها  تسطرَي  الفّذة-  واألقالم 

بّثًا للوعي الرتاثّي الذي ُيعدُّ القناة الرئيسة لنرش  التعريف بكنوِزها وذخائِرها؛ 

الرتاِث والبحِث فيه؛ إْذ ِمن دوِن الوعي بأمّهيِة املوضوِع ال يمكن الّسريورُة إىل 

تطبيقاتِِه.

الّرصينِة  لألقالِم  أبواهبا  لتفتَح  اليوم  تأيت  البرصة(  )تراث  جمّلة  هي  فها 

والكتاباِت األمينِة الَعِلْيَمِة؛ لتسّطر تأريَخ مدينٍة حافاًل بالكنوز واملحاِمد، وهي 



اث، املحور األّوُل يضُب  -إْذ ُتعِلُن عْن ذلك- تتبنّى حموريِن أساسني عن الرتُّ

اث؛ إْذ حتيُل عىل  يف البعد الزمنّي القديم، وهو ما تعارف عند التبادر ملفردة الرتُّ

ما له ُلْصَقٌة باملايض، أّما املحوُر الثاين، فهو تقصِّ ما سيكوُن تراثًا لألجيال مْن 

ويثّبته،  يدعمه  بام  عنه  الّدراسات  وتقديم  وتدوينه  وتوثيقه  املدينة،  هذه  أبعاِد 

اث  فاألمُل معقوٌد عىل ذوي الَبرَص والبصرية والّرؤية الّسليمة يف التعامل مع الرتُّ

يف رفد مسرية جمّلتنا إىل األمام؛ خدمًة لإلنسانّيةِ مجعاء، وبرصتِنا الفيحاء، وِمن 

اهلل التوفيِق.   





خ �صنة �صدور جمّلة )تراث الب�صرة( املحّكمة  ق�صيدٌة توؤرِّ

ُنضاِر ِسْمُط  الفيحاُء  األمصـاِرالبرصُة  عىل  ُحسنًا  به  زادْت 
األنواِرَجذىل الكواكُب وهي حترُس جيدها قالئِد  بالفاتناِت 
للَوَرى نحوًا  الدؤيلُّ  يكتَب  ِمن َهدي سّيدنا أيب األطهــــــــــاِر كي 
ـسًا مؤسِّ الَعبقريُّ  ذاَك  األشعـاِرويروَح  ُمراِقَص  النخيِل  حتَت 
ربـوَعنا بأّن  الّدنـيا  األفكـاِرولِتشهَد  َمولُد  اخُلريبة  ذي  ِمن 
بجوِدِه النفوَس  َغَمر  قْد  قراِرولذاَك  بخرِي  خريًا  فاستبرِشي 
س مركزًا اآلثـاِرقْد أعلَن )الّصـايف( فأسَّ مدينِة  تراَث  ُييي 
عصـِرنا ُحّجِة   ، املهديِّ مولِد  الكّفـــــــــاِريف  قاِصِم  العقيدِة،  حُميي 
سخاَءُه اهلالِل  كفِّ  يف  بثمِرسأخّط  ُمَسائاًل  ُييُب  َرْوٌض 
جمّلٌة الَعطاِء  ألواِن  بنِي  األنظاِرِمْن  ُمنى  َكانْت  علمّيٌة 
هلا َصاَغْت  َوُتَراثَِها  ِت  َبرْصَ بَِوَقــاِرِمْن  نًا  َتَزيُّ فَكــاَن  إْسًم، 
َخًا: اِر(فاكُتْب عىل َسَعِف النَِّخـْيِل ُمؤرِّ الَعشَّ أْنُجَم  ُيراِقُص  )َقَمٌر 

#1437 =)602+94+401+340(       
                         شعر: د.عامر الّسعد





املحتويات

اخلامس  القرننِي  خالل  البرصّي  عر  الشِّ من  نمذَج  يف  االجتمعّيُة  االجتاهاُت 
والّسادس اهلجرّينِي

أ.د. رحيم خريبط عطّية
23 ّية اآلداب- قسم الّلغة العربّية  جامعة الكوفة-كلِّ

ظواهُر أسلوبّية يف شعر )أمحد مطر(
)الظاهرة اإليقاعّية أنموذجًا(

أ.م.د. خـالد جـّفال لفتـة املالكـّي
75 ّية اآلداب- قسم الّلغة العربّية  جامعة البرصة-كلِّ

لغُة احلياِة اليومّيِة يف الّشعر العراقّي املعارص
)شعر ُحسني عبد الّلطيف أنموذجًا(

أ. م. د. مرتىض عبد النبّي عل
133 ّية الرتبية/القرنة- قسم الّلغة العربّية   جامعة البرصة- كلِّ

دوُر املرأِة البرصّيِة يف احلركة الفكرّية 
ُمعاذة العدوّية )ت83#( ُأنموذجًا

أ.د. جواد كاظم النرص اهلل
175 ّية اآلداب- قسم التاريخ  جامعة البرصة-كلِّ



البرصُة يف رحالِت تيخريا وديلالفاليه واألب فيليب الكرميّل
أ.د. حسني عل عبيد املصطفى

231 ّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية-قسم التاريخ  جامعة البرصة-كلِّ

)الّسّيد )أمري حمّمد القزوينّي
دراسٌة يف دوِرِه االجتمعّي واإلصالحّي يف مدينة البرصة

275 املدرس املساعد: جعفر عبد اهلل جعفر 

اإلمكاناُت الّسياحّيُة لألهواِر يف جنوِب العراِق
)أهواُر البرصِة أنموذجًا(

أ.م. صفّية شاكر معتوق املطورّي
321 جامعة البرصة-مركز دراسات البرصة واخلليج العريبّ 

As-Sayyab’s A Stranger by the Gulf: Themes and Meaning
Assist. Lect. Sahar Ahmed Mohammed
Basrah and Arab Gulf Studies Center  21



عر  االجتاهاُت االجتمعّيُة يف نمذَج من الشِّ
البرصّي خالل القرننِي اخلامِس والّسادِس 

اهلجرّينِي
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أ.د. رحيم خريبط عطّية
جامعة الكوفة/كّلّية اآلداب/قسم الّلغة العربّية

Professor Dr. Raheem Khraibet Atiya

 Department of Arabic/College of Arts/University of 

Koffa
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ملّخ�ص البحث

يأيت هذا البحث ليسّلط الضوء عىل مفردٍة مهّمٍة من مفرداِت الّشعر البرصّي، 
الذي عانى من اإلمهال والتهميش عىل مستوى الّدراسات العلمّية، وخصوصًا 
دراسة  عىل  منصّبًا  االهتامم  فكان  اهلجرّينِي،  والّسادِس  اخلامِس  القرننِي  حقبة 
االجتاهات االجتامعّية يف شعر البرصة خالل هذه احِلقبة، بنحٍو من تسليِط الّضوِء 
عىل أبرِز موضوعاتِه، مَع مالحظِة أّن الّدراسات التي تصّدْت لشعر العراق قْد 
أغفلْت شعر البرصة يف هذه احِلقبة، فقْد ُكتِبْت رسائل خمتلفة عنها دون اإلشارة 
إىل البرصة، ويمكن أْن نعزو انرصاف الّدارسنَي عن شعراء البرصة إىل أّن أغلب 

شعرائها كانوا ِمَن املغموريَن الذين مل  يسرتعوا انتباه نّقاد هذِه احِلقبة. 
واحلقيقة أّن اإلمهال من هذا النوع ُيقفر األدب، وخُيِل بالّدراسات العلمّية 
املجتمع  عىل  التعّرف  يف  نادرة  حاالت  يمّثل  املغموريَن  شعر  إّن  إْذ  الّراصدة؛ 
الذي يعيش فيه هؤالء الّشعراء يف كثري من األحيان، ُيضاف إىل هذا أّن بعض 
املاّدة  عىل  احلصول  كاَن  فلذلك  إلينا،  تصل  فلم  دواوينهم  ُفِقدْت  قْد  الّشعراء 

الّشعرّية من الّصعوبة بمكان. 
خمتلفٍة  بميزاٍت  البرصة،  شعر  يف  االجتامعّية  االجتاهات  موضوع  متّيز  وقْد 
الّصنعِة  غلبة  مالحظة  مع  ظروفهم،  وطبيعة  آنذاك،  الّشعراء  واقع  عكسْت 
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عىل هذا النمط من الّشعر، وكذلك غلبة التكّلِف عليه، وخصوصًا يف موضوع 
موضوعة  ضمن  خمتلفة  موضوعات  البحث  تناول  وقْد  والّصديق،  الّصداقة 
عىل  وهي  والّشكوى-  والّصديق،  الّصداقة  هي:  االجتامعّية(،  )االجتاهات 

أنواع- والنّصائح، والفقر والِكدية. 
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Abstract 

 This research paper sheds light on an important 
aspect of Basrah poetry, which has been marginalized 
in scientific studies, especially during the Fifth and Sixth 
centuries of the Hegira.This study therefore aims at studying 
the social aspects during that era, in an attempt to project 
its prominent themes, considering that the studies, which 
tackled Iraqi poetry, have overlooked Basrah poetry in this 
period. Different theses were written about it, but without 
pointing to Basrah. This can be ascribed to the fact that the 
majority of Basrah poets were unknown, and so they didn't 
attract the attention of the critics of that period.

Indeed, such an ignorance leaves a negative effect on 
literature, and causes a defect in the scientific studies, for 
the poetry of such poets could be a source of understanding 
the society in which those poets lived. Furthermore, 
anthologies of some poets have been lost. That is why it 
was very difficult to get the poetic material. 

The theme of "Social Aspects" in Basrah poetry was 
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characterized by different features reflecting the reality of 
the poets at that time and the nature of their condition. 
It is worth mentioning that poetry of that period was 
marked by professionalism and, more or less,exaggeration 
especially when tackling a theme such as friendship. This 
paper explores a number of themes such as friends and 
friendship, complaints, advice, poverty and beggary.
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املقّدمة

جهٍة،  من  الّشعراء  بني  فيام  االجتامعّية  العالقات  بدراسة  البحث  هذا  هيتّم 
وبني الّشعراء وبقّية أفراد املجتمع من جهٍة ثانية. 

أو بعبارٍة ُأخرى: إّن الّشاعر ابن جمتمعه، يّس بآالمه وآماله، فالذي ُيصيبه 
يصيب اآلخرين بال ريب، بل إّنه يف كثري من األحيان يقع عليه احليف، ويعرّب 
عنه بأملٍ ومرارٍة أكثر من أيِّ فرٍد آخر، فهو دائم اجليشان، شديد التأّثر، مرهف 

وَن به)1(.  ر، يرى ما ال يرى اآلخروَن، ويسُّ بام ال يسُّ احلّس، فنّان مصوِّ
عر هاهنا متنّوٌع ومتعّدد املعاين، فيكون مّرًة متعّلقًا بالّصداقة والّصديق،  الشِّ
ويكون مّرًة ثانية عىل شكل شكوى من الّدهر، وهذا النوع ُيسّمى )الّدهرّيات(، 
كام ساّمه الدكتور )الشكعة()2(، أو شكوى من النّاس، أومن احلّكام، أو من كساد 
بالنصائح، وهي تقرتُب  ثالثًة خمتّصًا  عر، إىل غري ذلك. ويكون مّرة  الشِّ بضاعة 
من احلكمة، ولكّن هذه احلكمة مل تكن سديدًة وحمكمة مثلام نجدها عند أيب متّام 
الغربة، مثلام  بالّشيب، وكذلك يضمُّ أشعار  واملتنّبي. ويكون مّرة رابعة متعّلقًا 

يضّم إليه شعر الِكدية والفقر. 
األَخر  عر  الشِّ أغراض  إىل  بالقياس  عر  الشِّ هلذا  قيمٍة  عن  نبحث  جئنا  ولو 
بيِّنًا عنها يف موضوعاته ومنطلقاته وطوابعه،  املعروفة لوجدناُه خيتلف اختالفًا 
والّسبب يف ذلك أّنه ينبع من الّذات الفردّية، ويدوُر حوهلا، بعيدًا عن املوضوعات 
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العاّمة األَخر. 
عر وسهولة معانيه، ورشاقة ألفاظه جتعلنا نذهب  وفردّية هذا الّلون من الشِّ

عر غري االجتامعّية. إىل أّنه شعٌر مغايٌر ملوضوعات الشِّ
أّن  الظّن  وأكرب  الفنّّية،  الناحية  من  عر  الشِّ ذلك  من  أقّل  أّنه  هذا  يعني  وال 
عر االجتامعّي، وخصوصًا شعر الّصداقة  الّصنعة والتكّلف كانا يغلبان عىل الشِّ

والّصديق.
ففي أحياٍن، يقوم الّشاعر بكتابة رسالة أو قصيدة إىل صديقه، فريدُّ هذا عليها 

بقصيدٍة يلتزم فيها الّروي نفسه والقافية نفسها.
ومعنى هذا أّنه يقوم بالنظم عىل وفق حدود وقواعد موضوعة ال يتعّداها، 
يف  ُتفيد  األوزان  فبعض  كثريًا،  يؤّثر  والوزن  الّشاعر،  عىل  قيدًا  متّثُل  فالقافية 
الّرثاء  موضوعات  فمثاًل:  ُأَخر،  موضوعات  يف  تفيد  وال  بعينها،  موضوعاٍت 
واحلزن، يستعمل الّشعراء هلا بحورًا طويلة لتناسب املوقف بإيقاعاهتا البطيئة، 
وال يستعمل بحر اهلزج مثاًل ملواقف احلرب، ُيضاف إىل هذا عدم متّكن شعرائنا 
من فنِّهم بصورٍة متمّيزٍة؛  إْذ مل يكونوا مثل زمالئهم الّسابقني من الفحول، وهذا 

الكالم ينطبق عىل أغلب شعراء القرننِي. 
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ديق داقة وال�صّ )1( ال�صّ

هذا املوضوع يمكن أْن يدخل يف )اإلخوانّيات(؛ إْذ ال خيتلف عنه، بل هو 
بني  االجتامعّية  العالقات  ر  يصوِّ ما  ألّن  )اإلخوانّيات(؛  من  مهاّمً  جانبًا  ل  يشكِّ
ر الّصداقة والوّد، وما إىل ذلك من هذه املعاين  عراء وأصدقائهم، وما يصوِّ الشُّ
يف  التأّنق  عر  الشِّ من  النوع  هذا  عىل  غلب  وقْد  إخوانّيًا.  شعرًا  ُيعدُّ  االجتامعّية 
املعنى واصطناع العاطفة، التي تكون صادقًة تارًة، وكاذبًة تارًة أخرى، وهو وإْن 

ر النّفاق مّرات أخرى)3(.  ر املوّدة والّصدق مّرة، فإّنه يصوِّ كان ُيصوِّ
بن  ليحيى  ُيروى  فماّم  الّصاحلني،  األصدقاء  صفات  عن  الّشعراء  وحتّدث 

ماري املسيحّي يف صداقة األدباء الّصاحلني قوُله: 
واألفراُح األُنس  وعاد  املصباُحُعدنا  مشكاتنا  يف  وأضاَء 
أرُيها يفوُح  منادمٌة  األرياُحوجرْت  بَعْرفه  نّم  كالّروح 
رياُحوعىل العفاف قْد انطوْت أحواُلنا وهي  اهلل  بتقوى  ُحّبًا 
فعالنا حسِن  غري  فينا  عيَب  جهرًا وهل هيوى الفساَد صالُح؟ال 
وماهلا بالفساد  املحّبة  براُحتأبى  بالّصالح  جتىّل  عّمن 
فساِدِه بعَد  ذّل  قْد  عاشٍق  وّضاُح)4(كم  الّتقى  أهل  يف  والعزُّ 

ومثلام حتّدث شعراؤنا عن صفات األصدقاء، حتّدثوا -أيضًا- عن وجوب 
الّثقة بالّصديق بعد الّثقة باهلل تعاىل، وعرّبْت عن هذا )أّم عّل الّرشيدة(، بقوهلا: 

نفِس فدتَك  األموُر،  بال شكوى، ويوشك أْن تضيقاتضايقِت 

مهمٍّ يف  أمٌر  أعياك  طريقاإذا  ملخرجه  َتلحْق  ومل 
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همٍّ كلِّ  فارَج  باهللِ  الّصديقا)5(فثِْق  ذالُِكُم  بعِد  ِمن  وَسْل 
والّصديق احلسن هو مْن كاَن يتحّمل مع صديقه الكروب واملصاعب، وال 
الظلم،  يف  وقوعه  عند  صديقه  فيرسُّ  األحوال،  كانت  مهام  صديقه  عن  يتخىّل 

وُينجيه إْن كان ظاملًا، وأشار إىل هذا املعنى )الكامُل اخلوارزمّي(، بقوله: 
يتحّمُل)6(يرّسَك مظلومًا وُينجيك ظاملًا مّحلته  الذي  وكلُّ 

أشار  املعنى  هذا  وإىل  إيذائه،  وعدم  الّصديق،  خيانة  عدم  هبذا،  يرتبط  وممّا 
)عّل بن احلسن بن مقلة(، بقوله: 

الّدا يف  طريَف  أغّض  أْن  لصديِق)7(شيمتي  دخلُتها  ما  إذا  ِر 
صو ُأوِدعه  احلديث  رفيقي)8(وأصون  أخون  وال  ورّسي  ين 

يتعّلق  ما  فيها  نجد  الّشعراء،  يتبادهلا  التي  واملراسالت  املكاتبات  ويف 
بموضوعنا هذا، فيقوم الّشاعر بمراسلة صديقه طالبًا شيئًا من  شعره، ويستغّل 
بن  )الفضل  كتبه  ما  ذلك  من  وأدبه،  صديقه  شاعرّية  عن  للحديث  الفرصة 

سلامن( للعامد الكاتب، فقال:  
الذي ذاَك  نظِمَك  احُللْلصحائُف  وويش  ياِض  الرِّ كنَْوِر 
الربوِد وويِش  العقوِد  امُلقْلونظِم  وِسْحِر  اخلدوِد  وورِد 
ولكنّه سحٌر  َيِْل)9(كالُمك  سحر  كلُّ  وما  حالٌل 
يداك قّلَدْته  عاطٍل  الَعَطْلوكْم  ذاك  زيَّنَّ  أيادَي، 
ُتبتَذْلوكْم َلَك ِمن بنِت فكٍر ُتَصاُن فال  النّاظريَن  عن 

..)10( إلخ. 
وأخذ الّشعراء يرّددون هذه الكلامت التي تدلُّ عىل أّن الّصديق من البلغاء، 
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العيوب، ومن  الفصاحة، وكالُمهم خيلو من  ويٌد طوىل يف  كبرٌي،  باٌع  وممّن هلم 
)صاحب  للباخرزّي  يقول  الذي  الّصيمرّي(،  الفتح  )أبو  الّشعراء،  هؤالء 

الّدمية(: 
ِخْلٌو وكذاك  معجٌز  للكالِمكالُمَك  ِن  املهجِّ الَعيِب  ِمَن 
واكُتب عنك  حّقًا  باخرَز  النظاِم)11(َفَدْع  احلسِن  املعجز  نظاَم 

يدور  ما  اإلخوايّن  عر  الشِّ أو  والّصديق(،  )الّصداقة  موضوع  من  إّن  قلنا 
الّصديق  من  التامٌس  الّسابقة  الفضل  أبيات  ففي  واملكاتبات،  املراسالت  عىل 
الّشاعر الستفتاء  يكتبها  املراسالت  نوٌع من  كي يكتب شعرًا لصديقه، وهناك 
صديقه يف مسألٍة ما، وهذا ما فعله بعض الّشعراء؛ إْذ ذكر )هباء الّدين العامّل( 

أّن بعضهم كتب إىل احلريرّي يستفتيه، فقال: 
وفتواُه نطُقه  ُيرى  اوفاُهياَمْن  لفٍظ  أقوى  الرّشع  يف 
هوًى أسرِي  يف  تقوَلنَّ  فاُهماذا  أو  احلبيِب  خّد  َقبََّل 
فجاَدَلُه اهلوى  وجاد  وأوفاُهعرشًا  مىض  بوعٍد  رّسًا 
نطُقوا إْن  الوشاُة  يأثمنَّ  فاهوا)12(هل  أو  املحبُّ  أتاُه  بم 

أمّا احلريرّي، فكان جوابه:  
اهللُ حسيُبه  نميٍم  وأجراُهكلُّ  قاله  ما  كّل  يف 
فم اإللُه  حّرم  ما  وأجراُهُيِلُّ  مبدعًا  أشّده 
وإْن يعفُّ  صبوٍة  ذي  وأجراُهوكّل  اهلوى  بكاُه  سّح 
وعّفته اهلوى  أجر  أجراُه)13(يوز  املعاد  يف  ولُيهنه 

يف  واضحًا  يظهُر  التكّلف  أّن  من  قلناه  ما  األبيات  هذه  خالل  مْن  ويّتضح 
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القافية  تتكّرر  أْن  مّههام  إْذ  الّشاعريِن؛  أبيات  يف  هذا  نرى  كام  اإلخوايّن،  عر  الشِّ
لفظًا وختتلف معنًى.

ومل يكن التكّلف ظاهرًا يف كّل املراسالت التي حتدث بني الّشاعريِن، بل إّن 
عرّية)14(.  الّسهولة وقرب املأخذ يظهراِن عىل بعِض النامذج الشِّ

حتدث  رباّم  بل  الّشاكلة،  هذه  عىل  كّله  والّصديق(  )الّصداقة  شعر  يكْن  ومل 
يف بعض األحيان معاتبات فيام بنَي األصدقاء من الّشعراء، فقْد ُيعاتب صديق 
صديقه عىل ذنٍب اقرتَفه، أو يطلب منه أْن يكفَّ عن عمٍل قبيٍح، وِمْن هذا القبيل 
ما ذكر العامد الكاتب من أّن ولد احلريرّي )عبد اهلل بن القاسم( كتب إىل )أيب زيد 

املطّهر بن ساّلر( تلميذ والده ينهاه عن رشب اخلمر، يقول:   
َب الّطال ِب)أبا زيٍد( اْعَلْم أّن َمْن رَشِ املهذَّ قويل  فافهْم رّس  َتدّنَس، 
يَت )املطّهر( والفتى األِبوِمْن قبُل ُسمِّ تسميَة  باألفعال  يّقق 
مطّهرًا تكوَن  حّتى  حْتُسها  وإاّل فغرّي ذلك االسم، وارشِب)15(وال 

الّشاعر  عر، فإذا قام  الّرّنانة يغلبان عىل هذا الشِّ الّصفات  التكّلف وكيل  إّن 
نفسه  ليحاسب  يكن  ومل  هينّئه،  َمن  عىل  الفخامة  صفات  بإضفاء  يقوم  بالتهنئة 
عىل ما يقول، بل إّنه ُيطلق الِعنان لقلمه، معتمدًا عىل التأّنق الّلفظّي، وال ينتبه إىل 
املعاين التي ُيطلقها جزافًا، ومْن دون مراعاة إىل ما ُتؤّدي إليه، من ذلك ما كتبه 

احلريرّي مهنِّئًا: 
سنى بم  ُأهنّي  نفس  بل  أسنَىُأهنّيَك،  وبم  املنى  نيِل  ِمن  اهللُ  َلَك 
عاتبًا كنُت  بعدما  زماين  احُلسنىشكرُت  ِمن  إليَك  أسدى  ملا  عليه 
تيّقظْت قْد  أْن  واتاَك  إْذ  إلرضاِء أهل األرض مقلُته الوسنَىوأيقنُت 
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شبُهُه فخِرك  ُعظم  يف  بم  ِقْسناففخرًا  إذا  األناِم  يف  شبٌه  لك  وال 
اّلذي ترشيفك  ُمّليَت  الورى  أفاَض عليك الّصيَت والِعزَّ   واحُلسنى مجاُل 
بالذي ُأهنِّيَك  أيّن  عجٍب  سنَّا)16(وِمْن  َمن  سنَّ  كذا  لكْن  بِه  ُأهنّى 

عر  الشِّ قّلة  إّن  إْذ  املوضوع؛  يدرس هذا  َليعَجُب حني  الباحث  أّن  واحلقيقة 
ال تتناسب مع وجود شعراء برصّينَي عىل مدى قرنني من الّزمان، فكنّا نطمح 
أْن نرى الكثري من الّشعر عند شعراِء مدينة عظيمة كالبرصة. ويمكن أْن ُتعّلل 
عرّية، بأّن األشعار التي ِقيلْت يف )الّصداقة والّصديق(  هذه القّلة يف الكّمّية الشِّ
كلُّها  أيدينا هي  التي بني  بأّن هذه األشعار  أْن نجزم  فلْم نستطع  إلينا،  مل تصل 
البرصة  نظمها شعراء  التي  أكثر األشعار  أّن  إىل  نذهب  بل  الّشعراء،  قاهلا  التي 
الّذوق  إىل  األشعار  هذه  خلضوع  وإّما  شهرهتم،  لعدم  إّما  النّاس،  تناساها  قْد 
الثعالبيُّ والباخرزيُّ والعامُد الكاتُب، وغريهم، مل يكن كلَّ  واالنتقاء، فام رواه 
هم أْن يصوا جمموعة كبرية من الّشعراء يف  عر، بل إّن هؤالء العلامء كان مهُّ الشِّ
جماميعهم، وِمن بني هؤالء، الّشعراء املغموروَن، فكان من الطبيعّي أْن يتعّرض 
عر يسيطر يف هذه املجاميع  عر إىل االنتقاء لالستشهاد به، فلو  كان كّل الشِّ الشِّ
لكرب حجمها جّدًا، ويعضد هذا الكالم ضياع دواوين عدد من الّشعراء، كديوان 
ديوان  انتسخ من  أّنه  الباخرزّي  إْذ نصَّ  مثاًل؛  البرصّي(  املخزومّي،  )أيب حمّمد 

شعره)17(، وهذا يعني أّن له ديوانًا، وهذا الّديوان مل يصل إلينا.
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كوى )2( ال�صَّ

يربز هذا املوضوع حينام تشتّد قسوة الوضع االجتامعّي أو االقتصادّي عىل 
هذه  عن  التعبري  من  بّدًا  جيدوا  ومل  وأسًى،  مرارًة  صدورهم  فتمتلئ  الّشعراء، 
عر الوجدايّن العميق، وهي بعد ذلك لون  القسوة فـ الّشكوى فّن من فنون الشِّ
االجتامعّية  احلياة  نتيجة  الّشعراء  بني  نطاقها  التساع  املتجّدد؛  عر  الشِّ ألوان  من 
القاسية، وبخاّصة شكوى الّزمان، أو )الّدهرّيات(، وهناك من فروع هذا الفّن 

.)18(شكوى األهل واألصدقاء، وندرة الوفاء، واختفاء املعروف بني النّاس
ومعنى ذلك أّن هذا الفّن يربز تبعًا للظروف القاسية، التي جتعل نطاقه يّتسع، 
وبخاّصة شكوى الّزمان، وإّن هذا الفّن مل يكن من الفنون الثابتة التي تسري عىل 
عر املتجّددة، وإهّنا موجودة يف القرن الرابع،  وترية واحدة، بل هي من فنون الشِّ
نتيجة  األغراض  بعض  وظهرْت  يقول:  العاين،  مّكي  سامي  الّدكتور  ولكّن 
تلك  ومن  اخلامس،  القرن  يف  سادْت  التي  واالقتصادّية،  االجتامعّية  األوضاع 
فينفجر  وآالمه،  واقعه  شكواه  يف  يعرض  الّشاعر  فكان  الّشكوى،  األغراض، 
غضبًا وسخطًا، ويتحّرق أسًى ومرارًة؛ ملا همَّ عليه من إمهال وهوان مع ماَله من 
مواهَب ومعارف)19(، فعبارُته هذه ُتفيد أّن الّشكوى مل تكن متناولة أو متداولة 
عند الّشعراء قبل القرن اخلامس، وتشعر بظهورها ألّول مّرة يف القرن اخلامس، 
عر( للّدكتور  واحلقيقة أّن يف هذا الرأي نظرًا، فالنصُّ الذي نقلناه من )فنون الشِّ
الشكعة رصيح وال لبس فيه، وُيفيد أّن فّن الّشكوى معروف عند شعراء القرن 
الرابع اهلجرّي، بل ال، هو معروف عند الّشعراء الذين جاؤوا قبل هذا القرن، 
وممّا يؤّيد هذا الرأي ويعضده، قول الدكتور الشكعة يف مكاٍن آخر من الكتاب 
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نفسه: وهكذا نجد أّن فّن الّشكوى قْد صادف تطّورًا ملحوظًا، فقْد أصبحْت 
الّشكوى مُتزج بالفخر حينًا وبالعتاب حينًا آخر، وباالستعطاف تارًة ثالثًة، ولعّل 
يتعّزى  أْن  غريه  من  الوقت  نفس  يف  يطلب  ثّم  يشكو،  شاعرًا  أن  الغريب  من 
الّشكوى، وهي طول  أْن نضيف ظاهرة جديدة يف  ... ويمكننا أخريًا  ويتصرّب 
القصائد إىل احلّد الذي مل يكن مألوفًا أو معتادًا يف مذاهب الّشعراء األّولني حينام 

 .)20(طرقوا هذا املوضوع
وكانت الشكوى معروفة عند شعراء البرصة يف القرن الرابع، وبخاّصة عند 
القرننِي  يف  البرصة  شعراء  تناول  فقْد  حال،  كّل  وعىل  البرصّي(،  لنكك  )ابن 
عوه كثريًا، ومل يكتبوا القصائد  اخلامس والّسادس هذا املوضوع، لكنّهم مل يوسِّ
الطويلة فيه، برغم الظروف املناسبة )من قسوٍة، وحرماٍن، وفقٍر، وكساِد بضاعة 
الّشكوى  أنواع  أبرز  الفّن وتطّوره. ومن  التي تؤّدي إىل نمّو مثل هذا  عر(،  الشِّ
يشكوَن  الّشعراء  من  فكثرٌي  )الّدهرّيات(،  أو  الّزمان،  شكوى  الّشعراء:  لدى 
الّزمن ويذّمونه، سببًا ملآسيهم وآالمهم، ومن هؤالء الّشعراء، )أبو حمّمد، طاهر 

ابن احلُسني املخزومّي، البرصّي(، الذي يرمي الّزمن بـ )اخلّسة(، فيقول:
زماين َقْدر  وَخّس  َقْدري  )21(جّل  فأنا العضب يف يمني األشلِّ

مع  يلتقي  وهو  باخلبيث،  ويصفه  الّزمان  ذّم  يف  اخلوارزمّي  الكامُل  ويعنّف 
املخزومّي، فيقول: 

خبيث زماٍن  إىل  ُدفعنا  ُمغيِثقْد  ِمن  ملقرٍت  فيه  ليَس 
منه أظُفر  لسُت  اجلهِل،  حثيِثفأخو  بصفٍع  إال  سؤايل  يف 
بشعري سألُت  إْن  العلِم،  ُمريِثوأخو  غرَي  أجاَب  بعلمي،  أو 
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بشعٍر املديَح  شعرَي  بحديِثعارضًا  مناَقضًا  وحديثي 
نحُو)الكسائّي( الّزمان  ذا  يف  ووعظ )البرصّي( وِشعر )الَبعيِث()22(ضاَع 
الّدهـ يد   ( فيك  عاَث  النّفس،  فِعيثي)23(أهّيا  منه  رآه  ما  عىل  ر(  

يف  نظمه  الذي  شعره  يف  )مقاماته(  يف  احلريرّي  نسَج  الّشاكلة  هذه  وعىل 
شكوى الّزمان؛ إْذ يقول:  

الّزما من  واعتَدىوأجرين  جاَر  فقْد  ِن 
فكا عىل  الِعدىوأعنِّي  يِد  من  ابنتِي  ِك 
املآ تنمحي  متّردا(فبذا  ن  عمَّ ثُِم 

...)24( إلخ.
الّشكل، وإّنام يسود فيه َمن  والّدهر عند )ابن سعيد النرصايّن( مل يكن هبذا 

كان ماكرًا خمادعًا، فيقول:  
فيه يسوُد  زماٌن  َمن جاء باملكِر والّدهاِءهذا 
العناِء)25(وَمن أراد الّصحيَح منه َذُم  هَلْ ينوُشه 

ومل يكْن كّل الّشعراء هيجون الّدهر، ويترّبموَن من رصفه وأهواله، بل كان 
منهم َمن جيعل برمه وهجاءه عىل النّاس ال عىل الّدهر، فهم سبُب الّشقاء، وهم 
ويعيش  القايس،  الّزمن  هذا  يف  ومبتىًل  ممتحٌن  فاحلرُّ  واآلالم،  املتاعِب  سبُب 
األدعياء وَمن لّف لّفُهم يف سعادٍة، وتتجىّل هذه املعاين يف شكوى )أيب حمّمد بن 

مّحاد البرصّي( من أهل زمنه؛ إْذ يقول: 
وطٍن وِمن  أهٍل  ِمن  البّد  كان  ويأمنُنيإْن  أهوى  َمن  آمُن  فحيُث 
أعرُفُه كنُت  َمن  منكٌر  ليتني  فلسُت أخشى أذى َمن ليس يعرُفنييا 
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فأظلُمه هذا  زمني  أشتكي  الّزمِنال  ذا  أهل  أتشّكى  وإنّم 
فهل احلديِث  أفاننَي  سمعُت  ممتحِن؟)26(وقْد  غرِي  بُحرٍّ  قطُّ  سمعَت 

وقال )عبد الّلطيف الّراوي( عندما ذكر البيتني األّول والثاين: لقْد ختّطْت 
الذين  النّاس  بعض  إىل  واملكّدين  الغجر  االستقرار(  عدم  )يعني  الفكرة  هذه 
 .)27(استشعروا ثقل مهوم احلياة، ومظامل احلّكام، وارتباك كيان املجتمع وخلقه
قلنا إّن من فروع )فّن الشكوى( شكوى الّدهر، وقد تقّدم، وكذلك شكوى 
النّاس، كام يف أبيات )ابن مّحاد البرصّي( األخرية، أو شكوى احلّكام والعاّمل، 
إليه  كتب  إْذ  بن سلامن(؛  )للفضل  الكاتب  العامد  رواه  ما  العاّمل  ومْن شكوى 

أبياتًا يشكو إليه فيها بعَض العاّمل بقوله: 
ديواِنا ماُل  أضحى  ُعْدِملوالّك  إىل  ُيفيض  وجوُدُه 
عىل دليٌل  اخلري  أّنك خرُي ) الُعْرِب( و) الُعْجِم(وفعُلك 
الذي هذا  إسمعيَل(  )ابن  واإلثِمإّن  الُعدواِن  يف  أرسَف 
خيَشُه ومل  اهللَ  يّتِق  اجُلْرِممل  عاقبَة  خَيْف  ومل 
الّظمأ تشّكى  حّرى  كبٍد  الَغْشِم)28(كْم  ِمَن  َعربى  ومقلٍة 
عيلٍة ذي  احلال  ضعيِف  اجلسِموكْم  عارَي  يغدو  الَقّر  يف 
أّنُه أبرَصُه  َمن  ْقِم)29(خياُل  السُّ شّدِة  ِمن  خاللٌة 

وواضٌح أّن الّشاعر يشكو عاماًل اسمه )ابن إسامعيل(. 
عر(؛ إْذ يعّز  ومن فروِع فّن الّشكوى كذلك)الّشكوى من كساد بضاعه الشِّ
عىل الّشاعر أْن يرى شعره عديم الفائدة، وال أحد هيتمُّ به، بل إّنه يرمي بصاحبه 
الّشاعر،  يالحق  الفقر  وجيعل  األشياء،  وصغائر  األمور،  أرذل  وإىل  ّل،  الذُّ إىل 
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وإىل هذا ُيشرُي )الّصارم الّدكييش( بقوله: 
ّر من لفظي كساين ّل من نسِج املحيِف  كساُد الدُّ ثياَب الذُّ
الكنيِف)30(    وسوء احلّظ أحوجني وفقري كنِس  إىل  وحرماين 

للّسادات  جيلُب  فإّنه  والفقر،  والّذّل  اهلون  للّشعراء  عر  الشِّ جيلب  ومثلام 
هرة وسمّو املكانة، وإىل هذا أشار )أبو املكارم، املطّهر بن حمّمد  املمدوحني الشُّ

البرصّي(، بقوله: 
عّزًا للّسادات  عر  الشِّ وارتفاعا رأيُت  وصيتًا  ومنقبًة 
وانخفاضًا هونًا  واّتضاعا)31(  وللّشعراِء  لُذلٍّ  وجملبًة 

)3( الّن�صائُح 

هناك عدٌد البأس به من شعراء القرننِي حتّدثوا عن النصيحة، وختتلط هذه 
لوجدنا  األشعار  هذه  يف  دّققنا  لو  لكنّنا  األحيان،  بعض  يف  باحلكمة  النصائح 
احلياة،  خربِت  قرائح  من  صدرْت  وقْد  حمكمة،  وغري  سديدة  غري  احلكمة  أّن 
وعرضِت النّاس عىل حقيقتهم، واملجتمع الكبري، وكيفّية التعامل معه. وتعّودنا 
أْن نجد ذلك مثاًل عند املتنّبي وأيب متّام، وغريمها من كبار الّشعراء، فهي تندرج 
ضمن عالقات النّاس فيام بينهم؛ وهلذا السبب صنّفنا هذه النصائح ضمن هذا 
ظروفه  كانت  جمتمٍع  يف  وخاّصة  الطبيعّية،  املجتمع  ظواهر  من  ألهّنا  البحث؛ 
النصائح؛ ملا فيه من تدهور يف احلياة االجتامعّية واالقتصادّية.  مؤاتيه ملثل هذه 
ج عىل مقامات احلريرّي نجْد أّن فيها كثريًا من النصائح، فمّرًة يدعو  وحني نعرِّ
إىل عدم الثقل  عىل الّصديق واألخذ باحلذر واحليطة يف معاجلة األُمور، فيقول:  
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نخلٍة جنى  حويَت  ما  قابِلإذا  إىل  تقُربنْها  فال 
َبيدٍر عىل  سقطَت  احلاصِلوإّما  الّسنبل  من  َفحوِصْل 
لقطَت ما  إذا  تلبثّن  احلابِلوال  كّفِة  يف  فتنشَب 
سبحَت ما  إذا  ُتوِغلّن  الّساحِلوال  يف  الّسالمَة  فإّن 
بالعاجِلوخاطِْب هباِت وجاِوْب بسوَف منك  أجاًل  وبِْع 
صاحٍب عىل  ُتكثِرنَّ  الواصِل)32(وال  سوى  قطُّ  ملَّ  فم 

هذه  ُن  يضمِّ وفيها  الفراتّية(،  )املقامة  يف  نصيحته  تدوًر  الّشاكلة  هذه  وعىل 
أْن  املادح  وعىل  األمور،  يف  العجلة  وعدم  واحلذر  احليطة  جانب  إىل  النصيحة 

يعرف املمدوح، هل يستحّق املدح أو ال؟)33(.
ومّرًة يدعو إىل عدم اليأس والّصرب عىل املكاره وحتّمل املتاعب، فيقول: 

النَُّوْب عنَد  تيأَسْن  الُكَرْبال  جتلو  فرجٍة  من 
ُثْم َهّب  َسموٍم  وانقلْبَفَلَكْم  نسيًم  جرى  َم 
تنْشـ مكروٍه  َسَكْب وسحاِب  وما  فاضمحلَّ  َشا 
منـ ِخْيَف  خطٍب  هلْب  ودخاِن  له  استباَن  فم  ُه 
األسى َطَلَع  َغَرْب)34(وَلطاملا  تِفيئتِِه  وعىل 

فاصرب ....... إلخ)35(
ونجده مّرًة أخرى يدعو إىل عدم البقاء يف الوطن مادام ال يرجع باخلري عىل 

ساكنه، فيقول: 
وطْن إىل  تصبوّن  ومُتتهْنال  ُتضاُم  فيه 
التي الّدار  عن  الُقنَْن)36(وارحل  عىل  الِوهاد  ُتعيِل 
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يقي كِنٍّ  إىل  حَضْن)37(واهُرْب  حضنًا  اّنُه  ولو 
ُتقيـ أْن  بنفسَك  الّدَرْنواربأ  يغشاَك  بحيث  َم 
فأهّيا البالَد  َوَطْنوُجِب  فاخرتُه  أرضاَك 
للمعا التذّكر  َكْنَوَدْع  السَّ إىل  واحلنني  ِهِد 
يف احلّر  بأّن  الَغَبْنواعَلْم  يلقى  أوطانه 
ُيْسـ األصداف  يف  ّر  الّثَمْن)38(كالدُّ يف  وُيبَخُس  تزرى 

ومّرة أخرى يدعو إىل العفو عن الّصديق ومساحمته، وجتنّب ما يصدر عنه من 
شطٍط، فهذا شأُن النّاس، وال يمكن ألحٍد أْن ينأى عن اخلطأ، فيقول: 

َخَلط إذا  أخاَك  بالَغلطساِمْح  اإلصابَة  منه 
تعنيِفِه عن  َقَسْطوجتاَف  أو  يومًا  زاَغ  إْن 
عنَده صنيَعك  َغَمْط)39(واحَفْظ  أم  الّصنيعَة  َشَكَر 
وُهْن عاَص  إْن  َشَحْطوأطِْعُه  إذا  وادُن  عزَّ  إْن 
أخْل ولو  الوفاَء  ْط)40(واْقَن  رَشَ وما  اشرتطَت  بم  َل 
طلبـ إْن  بأّنك  الّشَطْطواعَلْم  ُرمَت  بًا  مهذَّ َت 
قْط ساَء  ما  اّلذي  ذا  َفَقْط)41(َمن  احُلسنى  لُه  وَمن  ُط 

أَو ما ترى ........ إلخ)42(
ومّرة أخرى يدعو إىل ذكر اهلل والتواضع للنّاس والقناعة بنزر العيش وإىل 
باحلياة  هد  والزُّ الكفاف  إىل  يدعو  ثّم  خافية،  اهلل  عىل  ختفى  ال  فإّنه  اخلالص، 

الفانية، فيقول: 
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وإْدالجا تأويبًا  سرُيك  احلجُّ  ما 
وأحداجا)43( أمجاالً  اعتياُمك  وال 

عىل احلراَم  البيَت  تقصَد  أْن  احلجُّ 
حاجا   به  تقيض  ال  احلجَّ  جتريِدَك 

ُمّتخذًا اإلنصاِف  كاهَل  ومتتطي 
منهاجا واحلقَّ  هاديًا  اهلوى  َرْدَع 

مقدرًة ُأوتيَت  ما  تؤايَس  وأْن 
حمتاجا  جدواَك  إىل  كّفًا  َمّد  َمْن 

َكُملْت ِحّجٌة  َحَوْتا  إْن  فهذِه 
إخداجا)44( كاَن  منها  احلجُّ  خال  وإن 

غرُسوا أّنم  َغْبنًا  املرائنَي  َحْسُب 
وإزعاجا   َكّدًا  ولُقوا  َجنَوا  وَما 

وحَمَْمَدًة أجرًا  ُحِرُموا  وأّنم 
وأحلُموا ِعْرَضُهم َمن َعاب أو هاجى)45( 

ُقَرٍب ِمن  ُتبديه  بم  فاْبِغ  ُأَخيَّ 
وخّراجا   واّلجًا  املهيمِن  وجَه 

خافيٌة الّرمحِن  عىل  ختفى  فليَس 
إْن أخلَص العبُد يف الّطاعات أو داجى

ُمها ُتقدِّ باحُلسنى  املوَت  وباِدِر 
فاجا إْن  املوت  داعي  ُينَْهنُِه  فم 
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تزايُلُه ال  ُخلقًا  التواضَع  واقَن 
الّتاجا    ألبسنََك  ولْو  الّليايل  عنَك 

بارُقُه الح  خاٍل  ُكلَّ  ُتشم  وال 
ثّجاجا)46( الّسكب  َهُتون  تراءى  ولو 

له ُيصاَخ  أْن  بأهٍل  داٍع  كلُّ  ما 
ناجى َمن  بعُض  بنعٍي  أَصمَّ  قْد  كم 

مقتنعا باَت  َمن  سوى  الّلبيُب  وما 
إدراجا   األّياَم  ُتدرُج  بُبلغٍة 

مغّبُتُه ُقلٍّ  إىل  ُكْثٍر  فكلُّ 
هاجا)47( وإْن  لنٍي  إىل  ناٍر  وكلُّ 
أّن  ويقرتب الّشعراء اآلخروَن من هذه املعاين، فعند )ابن سعيد النرصايّن( 

القناعَة خرُي صديٍق ومعنٍي، فيقول:  
ساعْة صرُب  الّشجاعَة  انخداَعْهإّن  القلِب  عن  فازُجْر 
اإللـ سنَّ  بم  القناَعْة)48(واقنَع  ُصِحَب  ما  فخري  ـُه 

إّن  إْذ  ُتنال باخلصام؛  فاملوّدة ال  العتاب،  نبذ  البرصة إىل  ودعا بعض شعراء 
العتاب رّبام يؤّدي إىل اخلصام، وينصح باملوداعة، فيقول )أبو حمّمد، املخزومّي، 

البرصّي(: 
فقبَله جفاك  إذا  أخاَك  ْع  بسالِم ودِّ الّصبا  مألوَف  ْعَت  ودَّ
بخصاِم)49(  َوَدِع الِعتاَب إذا   اسرتبَت بصاحٍب موّدٌة  ُتناُل  ليسْت 

ألّن  إليه؛  الّركون  من  ونصحوا  بالّظاهر،  األخذ  مغّبة  من  الّشعراء  وحّذر 
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ظاهر املرء قْد ال ُيبنُي عاّم يف داخله، فكثرٌي من النّاس جتده حسن املظهر، وحني 
ر، وإىل هذا املعنى أشار الكامل اخلوارزمّي، بقوله:  جتّربه جتْد ماال ُيتصوَّ

املر يف  الظواهر  نََّك  تغرَّ عقَلُه ال  ُيعلِْمَك  فابطنه  ولكْن  ء 
مجياًل خاّل  وددَت  ما  َتْقَلُه)50(  وإذا  فاخربُه  اخِلالل  يف  حسنًا 

الكامل  فدعا  أعراف،  من  النّاس  به  يعتقد  ما  يصّدقوَن  الّشعراء  وكان 
اخلوارزمّي إىل تأجيل الّسفر إذا كان الّشهر غري مناسب ـ يف رأيه ـ للّسَفر، أو يف 

يوٍم غري مناسب، فيقول:  
زاجٍر عىل  تلوي  ال  امُلعطبا؟ ماَلَك  الّسفَر  ختاُف  وال 
مىض ممّن  القوَل  سمعَت  جّربا؟  أَما  أو  احلكم  يف  بعلِمِه 
إْن املرِء  سفِر  عن  )العقربا(؟ ونيه  الَقَمُر  ُيلُّ  أمسى 
أتى )أربعاٍء(  يف  يذهبا)51( السّيم  أْن  حاَن  شهٍر  آخر 

ولكنّه ينصُح ببذل اجلهد واالحتيال يف التجارة وغريها من األمور االجتامعّية 
يف قوله:  

واحتيالِْك بجهدَك  مالِْكبالِْغ  رأَس  ُل  حتصِّ فعسى 
َأمـ مثَل  يُك  إْن  هوالِْك)52(  واليوم  قوٌم  فإّننا  ِس، 

وأهِله(،  أصِله  عْن  املرء  سؤال  الّشعراء)عدم  فيها  نظم  التي  املعاين  وِمن 
فالعلم الذي يتمّتع به دليل عىل خريه وفضله، وكذلك ُيعرف اإلنسان بالتجارب 
واالختبار، وليس بكاٍف أْن ُيقال: فالن ولد فالن، إشارة إىل مكانِة أبيه، بل عىل 
اإلنسان أْن يعتمد عىل نفِسِه، وال يلجأ إىل رشف النّسب، وعرّب عن هذه املعاين 

احلريريُّ بقوله:   
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وُرْز أبوه  ْمن  املرَء  تسأِل  ْمال  فارْصِ أو  ِصْلُه  ثّم  ِخالَلُه 
الَف حني حال السُّ ْم)53(فم يشنُي  احِلرْصِ ابنَة  كوُنا  مذاُقها 

ونختم هذه النصائح بقول احلريرّي الذي يدعو فيه إىل األخذ بالنصيحة:
وصّيًة إليك  أحْدخْذها  قبيل  ُيوِصها  مل 
ُخال خاويًة  َبْدغّراَء  والزُّ املعاين  صاِت 
َمن تنقيَح  واجتهْدنّقحُتها  النصيحَة  حَمََض 
مّثلُتُه بم  شْدفاعَمل  الرَّ أخي  الّلبيِب  عمَل 
هـا النّاس:  يقوَل  األسْد)54(حّتى  ذاَك  ِمن  الّشبُل  ذا 

)4( ال�ّصيب 

كثري من شعراء العربّية حتّدثوا عن موضوع )الّشيب والّشباب(، فمنهم َمن 
جعَله سببًا للمآيس، ومنهم َمن جعَلُه مثاالً للوقار، وقْد ربطوا بني احلديث عنه 
يف  يذكره  َمن  منهم  أّن  لوجدنا  القرنني،  يف  شعرائنا  إىل  ِجئنا  ولو  الغزل،  وبني 

مقّدمة قصيدته، وذهب إىل ذلك )أبو الربكات بن مطريا(؛ إْذ يقول:  
ومىض الشباُب مولّيًا فانصاعا  َعَرَض املشيُب بعاِريضَّ فراعا
ِقناعا  وحما البياُض سواَد فْوٍد خّطُه ملفرقيَّ  وحاك  خي  رَشْ
فاهتّزين شبيبتي  صوَن  َمَرحًا، حفظُت فنوَنه وأضاعا)55( وابتّز 

هذا  املسيحّي(  ماري  )ابن  لنا  وصّور  الّشيب،  من  هيربَن  النساء  وكانت 
النفور، فقال: 

وجومي نفرْت هنُد من طالئع شيبي ِمن  سآمٌة  واعرتتا 
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ينُفر الّشياطني  عادُة  َن إذا ما بدْت نجوُم الّرجومِ)56(  هكذا 
ويف كثرٍي من األحيان كان الّشيب واعظًا للمرء عن ارتكاب املعايص، وزاجرًا 

له عنها، وإىل هذا دعا احلريريُّ بقوله: 
َخَطأٍ وال  ِخطٍء  إىل  ختطَونَّ  ال 

ِمْن بعِد ما الّشيُب يف فْوَدْيَك قْد       َوَخَطا)57(
ذوائبه شابْت  ملن  عذٍر  وأيُّ 

َوَخَطا)58( با  الصِّ ميادين  يف  سعى  إذا 
وإىل هذا املعنى أشار ابُن الّرومّي بقوله: 

أهاًل للّشيب  مسّلًم  وقلُت 
الّصواِب)59( إىل  املخطئنَي  هبادي 

يكن  مل  إْن  الّشيب،  وصفوا  الذين  الّشعراء  مشاهري  من  الّشاعر  هذا  وُيعدُّ 
الّذروة  إىل  وصل  حّتى  الّشيب(  وصف  )فّن  الفّن  هذا  يف  برع  إْذ  أشهَرهم؛ 
الّرفيعة فيه، ومل جياِرِه إال القّلة القليلة، ورباّم يكون الّسبب املبارش وراء ذلك؛ أّنه  
قْد أرسع إليه الشيب وهو يف سنِّ الّصغر، وُتعدُّ قصيدته البائّية - ومنها البيت 

الّسابق - ملحمة يف موضوعها، وأّوهلا: 
تصاِب مفرقه  شاَب  َمْن  با والقلُب صاِب)60(صبا  وإْن طلب الصِّ

وقال -أيضًا-: 
لسوامها)61(سلوُت الرضاع والّشباب كليهم ساليًا  تراين  فكيَف 

هو  كام  واجلّدة،  بالطراوة  الّشباب  يصف  الّشعراء  بعض  نجَد  أْن  وطبيعّي 
احلال عند احلريرّي يف قوله: 
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باَتا ليلٍة  ِمْن  وكْم  باِب القشيْب)62(هذا  يميُس يف ُبْرِد الشَّ
ووصف املشيب بأنَّ له دواهيًا، فيقول: 

خلِقِه يف  كاملنكوِس  وَمْن يِعْش َيلَق دواهي املشيْب)63(وآَض 
ووصفه بالنّاهي عن الفحشاء ورشب اخلمر، ودعا إىل توقريه واحرتامه يف 

قوله: 
أفراحي فيه  عّم  الّشيب  والّراِحناين  الّراِح  بني  أمجُع  فكيف 

وقْد أناَر مشيُب الرأِس إصباحيوهل جيوز اصطباحي مْن معّتقٍة
رأيس فأبِغْض به من كاتٍب ماِححما املشيُب مراحي حني خطَّ عىل
الِحوالح يلحى عىل جّري العناَن إىل الئٍح  مْن  له  فُسحقًا  ملهًى 
خلبا شائٌب  وفودي  هلْوُت  بني املصابيِح من غّساَن مصباِحولو 
ضيِفُهُم توقرُي  سجاياُهُم  والّشيُب ضيٌف له التوقرُي يا صاِح)64(قوٌم 

)5( الغربة 

الّشعراء حني يذوقوَن لوعة  الذايّت، جتود به قرائح  عر  الشِّ والغربة من قبيل 
الفراق والبعد عن أهلهم ووطنهم .. فمن الّشعراء الذين شعروا بمرارة الغربة 
نيسابور،  إىل  ذهب  عندما  البرصّي(،  يعىل  )أبو  والّلوعة،  الّشوق  بأمل  وأحّسوا 

يقول يف ذلك: 
بتُّها كلياٍل  العندِم)65(أو  كؤوَس  ُأسقى 
ما نيسابور  أرِض  الَعَجِميف  َطغام  بني 
بينهم أكلُت  ندِم)66(وقْد  من  يِدي  حلَم 
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ويذّكرنا الّشاعر بأيب الطّيب عندما ذهب إىل بالد فارس، فوجد نفسه غريبًا، 
فقال بيته املشهور: 

فيها العريبَّ  الفتى  غريُب الوجِه واليِد واللِّساِن)67(ولكنَّ 
يعىل(  )أبو  ذلك  لنا  ر  يصوِّ كام  ومرارًة،  أسًى  يذوب  الّشاعر  يتغّرب  وحني 

بقوله:  
ما بحيث  الغريَب  ذليُلإّن  ركائُبه  حّطْت 
قصريٌة الغريِب  كليُلويُد  أبدًا  ولَِساُنه 
بعُضُهم ينرُص  قليُل)68(والنّاُس  ونارُصُه  بعضًا 

ومهام كان املكان الذي ينزل فيه الغريب ال يكون إاّل شاعرًا باملرارة واألمل، 
ر احلريرّي ذلك يف مقاماته:    وُيصوِّ
ُمْثَله العاملِ  يف  ِقْبَلْه)69(أنا  العلِم  وألهل 
يوٍم كّل  أيّن  وِرْحَلْه)70(غري  تعريٍس  بنَي 
لوحْل الّداِر  َلْه)71(والغريُب  تطِْب  ملْ  بُطوبى  َل 

ويزداُد حنني الّشاعر إىل أهِلِه ووطنِِه كّلام تعّرضوا ملكروه، وجّسد هذا املعنى 
احلريريُّ يف مقاماته عىل لسان )أيب زيٍد الرّسوجّي( بقوله: 

ولكْن داري  إليها؟رسوج  الّسبيل  كيَف 
األعادي أناخ  عليها)72(وقْد  وَأخنوا  هبا 
أبغي رسُت  اّلتي  لدهيا)73(فو  الّذنوب  حطَّ 
يشٌء طريَف  راَق  طرَفْيها)74(ما  َعْن  ِغْبُت  ُمْذ 

الّشاعر  يبتعد  فحني  وذويه،  الّشاعر  بني  وخاّصة  احلنني،  يف  أشعار  وهناك 
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عن أّمه يكون الّشوق شديدًا بينهام، فرياسلها بقصائد، وتردُّ عىل هذه القصائد، 
ولعّل الّشاعر )علّيًا العبدّي( خري َمن يمّثل هذا اجلانب مع أّمه، فقد اضطّر إىل 

الّرحيل عن ُأّمه وكتب إليها قصيدة، يقول فيها: 
عذلوا وإْن  فيكم  عذروا  إْن  سّيان 

أنتقُل لسُت  هواكم  عْن  ألّنني 
حبُِّكُم غرُي  مايل  اهللَ،  أكذُب  ال 

ُشُغُل بكم  وجٍد  من  واالستزادُة 
ينفعكم كان  يل-لو  النّاس  يف  وليس 

أمُل غرُيكم  منّي-  ذاك  تعلُموا  أْن 
يواصلني لو  وبوّدي  أشتاقكم 

أكتحُل كنُت  بنوٍم  لو  خياُلكم 
لكم واشرتطُت  أناسًا  صحبُت  وقْد 

قبلوا وقْد  جسمي  ويصحُبُهم  قلبي، 
غريُكُم دون  إليكم  يميُل  قلبي 

َوَصُلوا وإْن  وإن صاَفوا  وإْن صددُتْم 
بكم: إيّل  للوايش  قلُت  ورّبم 

عدُلوا وإْن  جاروا  إْن  األحّبُة  ُهُم 
ِصلوا وُصّدوا وُجوروا واعِدلوا وقُفوا

حمتَمُل بعُد  فعندي   ، ُأِحبُّ عّم 
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ومغتَفٌر فمحموٌل  فعلُتم  مهم 
وممتثُل)75( فمسموٌع  أمرُتْم  وما 

فأجابْت ُأّمه عنها: 
واألمُل والتسويُف  األماينُّ  لوال 

جبُل وال  سهٌل  َيكنُُفني  كان  ما 
تعّذبني ناٌر  يب  اشتّد  وكّلم 

تنهمُل العني  دموع  إاّل  فليَس 
لرؤيتُكم أسبابًا  تعّللُت  وقْد 

الِعلُل؟ فاتْت  إْن  وبكم  يب  فكيَف 
أهذي بكم حْسب ما أحيا فإْن حرضتْ 

األجُل دويَن  وأوىف  الوفاُة  منّي 
هبًة هبم  ثأري  تأخذوا  ال  ناديُت: 

عذُلوا وإْن  جاروا  إْن  األحّبُة  ُهُم 
َوهَلًا مّهتي  وهامْت  ُلّبي،  ضاع  قْد 

احِلَيُل يَب  ضاقْت  قْد  ؤِل  السُّ غايَة  يا 
أكُتُمُه كنُت  قْد  هوًى  ألُظِهرنَّ 

َخَجُل)76( أمثالُِكْم  هوى  يف  يل  فليَس 
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)6( الفقُر والِكديُة

الكدية ظاهرة اجتامعّية ترافق مسري املجتمعات الطبقّية كلِّها، وتكُثر أو تقّل 
تبعًا لعمق التناقضات الطبقّية، وما جتّره ِمن ويالت ومآٍس)77(، وهذه الظاهرة 
قديمة، ومل تكن قْد ظهرْت يف القرن اخلامس أو الّسادس، بل كان ظهور أوائل 
)أيب  عند  وبالتحديد  اهلجرّي،  الثاين  القرن  يف  الظاهرة  هذه  أو  املوضوع  هذا 
الّشمقمق(،  )أيب  عند  وكذلك  البرصة)78(،  شعراء  من  وهو  الّسايّس(،  فرعون 

الذي كان كثريًا ما يتحّدث عن فقِرِه وسوء أحواله؛ إْذ يقول يف قصيدٍة: 
بيتي أقفَر  حنَي  قلُت  ِمْن جراِب الّدقيق والَفّخارْةولقْد 

وطاملا حتّدث هذا الّشاعر عن اإلخفاق يف حياته والفشل، وصّور لنا ذلك يف 
صوٍر مثريٍة للّدهشة)79(. 

فكان هذان الّشاعران يشرتكان يف تصوير فقِرمها وفاقتِهام، بل لقْد بلغ األمر 
ه( يف قوله من مقطوعٍة:  بأيب فرعون أْن سّمى نفسه )أبا الفقر وُأمَّ

الّذرِّ فراِخ  مثِل  الِقدِروصبيٍة  كَسواِد  الوجوِه  ُسوِد 

برشِّ وُهُم  الّشتاُء  ُأْزِرجاء  وبغرِي  ُقْمٍص  بغرِي 
الَفْجِر عموُد  الَح  إذا  أرسيحّتى  غدوُت  بُح  الصُّ وجاءين 
بصدِري ملتصٌق  بِحْجِريوبعُضُهم  منَحِجٌر  وبعُضُهم 
اجُلْدِر أصوِل  إىل  وَأمِريأسبُِقُهم  قّصتي  مجيُع  هذا 
أمِري وتولَّ  عيايل  ِشعِريفارحْم  يف  ُكنيًة  نفس  كنّيُت 

أنا أبو الفقر وأمُّ الفقِر)80(
ويبدو أّن شعر )أيب فرعون( كان كلُّه يدور حول مشكلة فقره وجوعه)81(، 
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ورشوطها  املقنّنة  أصوهلا  هلا  مهنة  ِشبه  أصبحْت  الِكدية  أّن  األمر  من  واملهّم 
املّتبعة)82(، واحلقيقة أّن هذا املوضوع طريٌف، وقْد كتب فيه )عبد الّلطيف عبد 
اخلامُس،  الفصُل  هو  له،  كاماًل  فصاًل  ص  خصَّ علمّيًة  رسالًة  الّراوي(  الّرمحن 
ُتشبه  التجارة،  نوعًا من  املديح  فيه شعر  استوعَب سّتًا وعرشيَن صفحًة، وعّد 
جتارة املكّدين، وقْد عّد النابغَة واحلطيئَة وجريرًا وبّشارًا وأبا نواس والبحرتّيّ 
وأبا متّام من املكّدين، ومل ينُج املتنّبي منه، بل إّنه يتمّسح عىل أعتاب سيف الّدولة 
أمامنا  املتخّفية)83(، ولوضعنا هذا الكالم  الكدية  وكافور.. وكّل هذا عنده من 
يلوي  أْن  أراد  الباحث  وأّن  احلقيقة،  ينايف  لوجدناه  موضوعّيًا  حتلياًل  وحّللناه 
الِكدية  ُنطِلَق صفَة  أْن  املعقوِل  ِمَن  فهل  بحثه،  نطاق  إىل  ليجّره  املوضوع  عنان 
عىل هؤالء الفحول؟ فإذا نقول إّن املتنّبي من املكّدين، فيجوز لنا بطبيعة احلال 
أْن نقول إّن كّل الّشعراء مكّدون بال استثناء، فأيَن فخر املتنّبي واقتسامه املديح 
أراد  -كام  مكّديًا  الّشاعر  هذا  فلوكان  الّشجاع؟  القائد  الّدولة  سيف  وبني  بينه 
إىل  ونرجع  بكرامته؟  حمتفظًا  الّدولة  سيف  من  خرج  فلامذا  الفاضل-  الباحث 
كالم الّراوي نفسه، فقْد قال عن املكّدين: إهّنم فئة اجتامعّية طفيلّية رسعان ما 

 .)84(تنتهي حياهُتا إذا توّفرْت الظروف االقتصادّية اجلّيدة
وهذا يعني أهّنا ترتبط بالفقر، وهذا صحيح، لكن، هل كان البحرتّي فقريًا، 

أو املتنّبي؟ أمل يُقْل املتنّبي: 
ماُله قلَّ  ملن  خلفي  ى  الرسُّ وأنعلُت أفرايس بنعمك عسجدا)85(تركُت 

وعىل كّل حاٍل، فقْد ظهرْت الِكدية عىل يد )أيب فرعون(، واكتملْت عىل يد 
رًا فقره:  )األحنف العكربّي(؛ إذ ُيعدُّ )شاعر املكّدين()86(، يقوُل مصوِّ
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وهٍن عىل  بيتًا  بنت  َوَطُنالعنكبوُت  مثله  ومايل  إليِه،  تأوي 
وليس يل مثلها إلٌف وال سكُن)87(واخلنفساُء هلا ِمن جنِسها سكٌن

وجاء شعراؤنا بعد )األحنف العكربّي( زمنّيًا، وأدركوا قيمة املال، وراحوا 
يشكوَن فقرهم وفاقتهم وحاجتهم إىل املال، وأعطوا أمّهّية كبرية له، فهو موئل 

الّسعادة والّراحة، وعرفوا أمّهّية الغنى، فيقول )ييى بن ماري املسيحّي(: 
للفتى املرؤِة  عىل  املعنُي  نفَسُهنِْعَم  التبّذِل  عن  يصوُن  ماٌل 
مالِِه من  للفتى  أنفع  يشَء  ُأنَسُهال  ويلب  حوائَجه  يقيض 
بسهِمها الّزمان  يُد  رمْتُه  ُتْرَسُه)88(وإذا  دوَن ذلك  الّدراهم  َغدِت 

وعرّب الّشاعر )حمّمد بن عبد الباقي( عن تأثري املال بطرافة، فاملفلس يعيش 
بضنك وضيق، شأن )امُلصحف( الذي يضُعُه الّزنديق يف بيته، ولكنّه ال يقرؤه، 

فيقول: 
طّيبٌة املاِل  ألهل  داٌر  وللمفاليِس داُر الّضنِك والّضيِق  بغداُد 
أزّقتِها يف  أميش  حرياَن  زنديِق)89(َظَللُت  بيِت  يف  ُمصحٌف  كأّنني 

فاملفلُس ذليٌل ُيعلِّل نفَسه باآلمال، وهلذا يقول )األحنف العكربّي(: 
واغرتاٍب يف معرٍش أنذاِلعشُت يف ذّلٍة وقّلِة ماٍل
اآلماِل)90(باألماين أقوُل ال باملعاين حالوُة  فغدائي 

وصّوَر )الكامُل اخلوارزمّي( أطفاَله وهم يتضّوروَن ِمَن اجلوع، وشكا فقره، 
فقال: 

آِوي ثّم  ُف  ُأطوِّ ما  ُف  العنكبوِتُأطوِّ كبيِت  بيٍت  إىل 
جياٌع أطفاٌل  فيه  ُر  قوِت)91(تضوُّ بغرِي  الّشتاء  ُيزّجوَن 
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وقْد ذكر )األحنف العكربّي( العنكبوت يف شعره أيضًا.
الّلطيف  )عبد  فيه  قال  إْذ  باالستجداء؛  اهُتُِموا  ممّن  الّدالء(  )رصيع  وكان 

 .)92(يكاد يكون كّل ديوان رصيع الّدالء يف املديح االستجدائّي :)الّراوي
الّشاعر جّبًة  َطَلَب  فقْد  الّدالء(،  له مثاالً من استجداءات )رصيع  ورضب 

وعاممًة بقوله: 
وعممٍة بجّبٍة  للرّصيِع  جريًا عىل العاداِت واألخالِق)93(ُجْد 

ما  نحو  وعىل  والفكاهة،  للظرف  الكالم  هذا  قال  الّدالء(  )رصيَع  ولعّل 
مشهور عنه يف املجون والفكاهة، وملْ يكن لالستجداء، فذكر الثعالبّي يف )تتّمة 
الت واهلبات بعد إنشائه قصيدًة هزلّيًة)94(، وحّتى  اليتيمة(: أّنه دّرْت عليه الصِّ

)األحنف العكربّي( كاَن ظريفًا؛ إْذ يقول:  
ارتياِد بكلِّ  الغنى  )95(قْد طلبُت  وِجدِّ َهْزٍل  بني  ما  واحتياٍل 

عر يتعّلق بحالة النّاس من فقٍر وحرماٍن، واحلقيقة  وعىل كّل حال، إّن هذا الشِّ
قول  ذلك  فِمْن  الشعبّي،  أو  العاملّي،  عر  الشِّ من  تقرتب  تكاد  ولغته  ُأسلوبه  أّن 

)الكامل اخلوارزمّي( يصف خمّدة: 
فوقها الذي  اخلدَّ  د  اْب)96(خُتدِّ الرتُّ فهو عليها، وهو فوق 

ومثُله -أيضًا- قول )أّم عل الّرشيدة( يف الطعام: 
ناضجٍة غرُي  القدُر  ُتؤَكل  نضجا)97(ال  إْن  الّطعام  أكُل  وجاَد 

كثريًا  فيها  احلريرّي؛ ألّن  مقامات  والكدية( واضحًا يف  )الفقر  ويبدو شعر 
من األمور تدور عىل االحتيال والِكدية، وكأّن العرض الذي ُأنِشئت من أجله 
سجاّل  ُتعدُّ  وهي  اهلمذايّن،  مقامات  سبقتها  وقْد  املتنّوعة،  ووسائلها  )الِكدية( 
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واضحًا لكّل أساليب املكّديَن وطبائعهم وجمتمعهم؛ إْذ تعرض لنا املدى الذي 
ُأدباء ذلك  لنا -أيضًا- قدرة  تبنّي  الكدية من حرفّية وانتشار، كام  إليه  وصلت 
العرص وإمكاناهتم اللُّغوّية واألدبّية، التي ساعتهم عىل نقل األجواء الّشعبّية نقاًل 
أدبّيًا يمزج الواقع االجتامعّي بخياٍل ُيعطي هذا الواقع صورًا أدبّية متحّركة)98(، 
واحلقيقة أّن أساليب االحتيال والكدية حتتاج إىل لغة وألفاظ تقرتُب مَن األلفاظ 
األمثلة  إىل  نشري  ثّم  نقول،  ما  للداللة عىل  يكفينا  واحدًا  مثاالً  ونأخذ  العاّمّية، 
األَُخر الكثرية يف مقامات احلريرّي، ومكان صفحاهتا هناك، يقول احلريريُّ عىل 

لسان )أيب زيٍد الرّسوجّي(:
املعايل يف  سادًة  َمِشيَدْةيا  مباٍن  هلم 
خطٌب ناَب  إذا  املكِيَدْةوَمْن  بدفِع  قاُموا 
عليهم هيوُن  الَعتيدْةوَمْن  الكنوِز  بذُل 
شواًء منكم  وعصــيَدْةُأريد  وجردقــًا 
فِرقـاٌق غـال  الّشهيدْةفـإْن  ُتوارى  به 
ذا وال  ذا  يكن  ثريـدْةأومل  ِمــن  فشبعٌة 
ُطّرًا رَن  تعذَّ ونــــيَدْة)99(فإْن  َفعـَْجــوٌة 
تسنّى مــا  قديَدْةفأحرِضوا  ِمن  شظًى  ولو 
فنفســـي ُجــوه  ُمريدْةوروِّ َيروُج  ملا 
منُه البـّد  بعيدْةوالّزاُد  يل  لرحلٍة 
رهٍط خرُي  الّشديدْةوأنُتُم  عند  ُتدَعوَن 
يـوٍم كــلَّ  جديدْةأيديُكُم  أيــاٍد  هلا 
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وراحكم ............ إلخ)100(
ر ذلك )أبو  وقْد ذكر شعراء الكدية )اخلبز(، وهو أنفُع يشء عندهم، كام صوَّ

الشمقمق( بقوله:  
لدنياُهُم النّاس  مجَع  البيت من اخلبِز)101(ما  أنفُع يف 

ولو قاَرّنا قصيدة احلريرّي بقصيدة )األحنف العكربّي(، وهي: 
الّلـ بحمِد  أيّن  املجِد)102(عىل  من  بيٍت  يف  ــِه 
ساسا بني  واجَلدِّبإخواين  اجِلّد  أهل  ن 
خراسان أرُض  اهلنِدهلم  إىل  فقاشان 
الّزنج إىل  الّروم  نِدإىل  والسِّ البلغار  إىل 
الطْرُق أعوز  ما  واجُلنِدإذا  الّطّراِق  عىل 
أعادهيم من  والُكرِدحذارًا  األعراِب  من 
النّهج ذلك  ِغْمِدقطعنا  وال  سيٍف  بال 
أعاديه خاَف  َيْستعِدي)103(وَمْن  الّروع  يف  بنا 

فهو  واحد،  واألسلوب  واحد،  فاملوضوع  املذهبني،  بني  التقارب  لوجدنا 
املنوال سارت مقامات احلريرّي  البسيط، وعىل هذا  العاّمي  التعبري  يقرتب من 
)بني  من  وهم  الكدية،  أهل  ذكر  احلريرّي  أّن  ثّم  املوضوع،  هلذا  تعّرضها  عند 
حقيقّية  اجتامعّية  صوٌر  األشعار  هذه  ويف  بالكدية)104(.  املشهوريَن  ساسان( 
ر كثرة املكّديَن وأسلوهبم يف مجع  خالية من االنفعاالت والعواطف، وهي تصوِّ
ر لنا طبقة املكّديَن  املال عن طريق الّسياحة من بلٍد إىل بلٍد آخر، وباختصاٍر، تصوِّ

املهزوزة يف عالقاهتا االجتامعّية)105(.
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اخلامتة

وختامًا أشري إىل النتائج التي خلص إليها البحث، وتتمّثل بام يأيت:
السياسّية  النواحي  من  سّيئة  البرصة  بمدينة  املحيطة  الظروف  كانت  1ــ 
واالجتامعّية، أّما من النّاحية الثقافّية، فكانت أفضل بالقياس إىل تلك النواحي.

الّصداقة  شعر  وخصوصًا  االجتامعّي،  الّشعر  عىل  الّصنعة  تغلُّب  2ــ 
والّصديق.

3ــ ختتلط النصائح باحلكمة، لكّن هذه احلكمة مل تكن سديدة وحمكمة، ما 
أّدى إىل وضعها ضمن االجتاهات االجتامعّية يف الّشعر.

4ــ إّن النظرة السّيئة التي نظرها كثري من الّدارسنَي إىل الّشعر الذي أعقب 
القرن الرابع اهلجرّي، ليسْت مّطردة.

5ــ يّتضح الواقع االجتامعّي عند الّشعراء الوسط، أو املغموريَن.
6ــ كان التأّثر والتأثري واضحني عند الّشعراء.
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ترجمٌة خمت�صرٌة لبع�ص اأعالم ال�ّصعراء الواردة يف البحث

1- احلسن بن إبراهيم، أبو الفتح الّصيمرّي )نسبة إىل هنٍر من أهنار البرصة، 
يقال له الّصيمر(. 

له  ونقل  فارس،  بالد  إىل  سافر  إذ  مراسالت؛  الباخرزّي  وبني  بينه  كانت 
األوىل  الّشعر،  من  بيتني  عىل  تشتمل  واحدٍة  كّل  ثالث،  مقطوعات  الباخرزّي 
سنة  يف  حّيًا  كان  الشيب،  يف  والثالثة  اهلجاء،  يف  والثانية  الباخرزّي،  مدح  يف 

)445#(. ]ُتنظر: الّدمية: 343-342/1[.  
العامد:  عنه  قال  الدكييش،  بالّصارم  امللّقب  عل،  أبو  عل،  بن  احلسن   -2
من أهل املشان،] قال ياقوت: املشان: بالفتح وآخره نون، هي ُبليدة قريبة من 
البرصة، كثرية الّتمر والّرطب والفواكه، .. وإىل اآلن، إذا ُسِخط ببغداد عىل أحٍد 
املقامات،  القاسم بن عل احلريرّي، صاحب  إليها، ومنها كان أبو حمّمد،  ُينفى 

وكتب سديد الدولة ابن األنبارّي إىل احلريرّي كتابًا صّدرُه هبذين البيتني: 
فإّنا باملشان  واٍد  اهلل  خاليا  سقى  باملجد  ظلَّ  كريٌم  حملٌّ 
وحاُلُه عنُه  القيُت  َمن  حالياُأسائُل  ويعرُف  عنّي  يسألْن  فهل 

معجم البلدان:4/ 537-536[.  
كان شاعرًا، حاّد اخلاطر، مّتقد القرية، ونقل له أبياتًا، قال: إهّنا من قصيدٍة 
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طويلٍة هزلّيٍة، وكذلك مقطوعتني، األوىل منها يف اهلجاء، والثانية يف الشكوى. 
]اخلريدة: جمـ 737-735/4/2[. 

الفضل بن حمّمد بن عّل  الفقيه أيب  أّم عّل، بنت  الفقيهة  الّرشيدة: هي   -3
ابن املؤّمل بن متام التميمّي املالكّي، قال العامد: مّلا كنُت بالبرصة، كانت تعيش 
بة، وكان ولدها األديب )عل العبيدي( يرتّدد إيّل، ونقل هلا مراسالت  وهي مؤدِّ
النصائح،  يف  ثالث  مقطوعات  هلا  نقل  وكذلك  ابنها،  وبني  بينها  فيام  شعرّية 

ومقطوعة واحدة يف الّرثاء. ]ُتنظر: اخلريدة: جمـ4/2/ 690-685[. 
عنه  قال  البرصّي،  املخزومّي  حمّمد،  أبو  ييى،  بن  احلسني  بن  طاهر   -4
الّشعر،  الترّصف يف  الوطن، حسن  املولد واملنشأ، رازّي  هو برصّي  الثعالبّي: 
موٍف عىل أكثر شعراء العرص، يعدل من أهل العراق بابن نباته وابن بابك، ومن 
أهل اجلبل بالّرستمّي واخلازن، وله مصنّفات، منها: كتاب فتق الكامئم يف تفسري 
.شعر املتنّبي، وقْد كتبُت غررًا من شعره الذي هو روح الّشعر وذوب الّسحر

]تتّمة اليتيمة: 20/1[.  
كان هذا املخزومي قاد إليه الفصاحة بخزامة، وشّد  وقال عنه الباخرزّي: 

حيازيمه يف الفضل عىل تثبيت وحزامة.]الّدمية: 317/1[.
]خزامة: حلقة من شعر جُتعل يف وترة أنف البعري، ُيشّد هبا الّزمام. الّدمية: 

.]317/1
]حيازيم: واحدها حزيم، وهو موضوع احلزام من الّصدر والظهر. الّدمية: 

 .]317/1
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 وكان هيّذ شعر بلديه البحرتّي هّذًا.]التتّمة: 22/1[، وكان يذهب مذهب 
املتصّوفني. ]نفسه، واملجتمع العراقّي: ص220[، ورّبام عناه الرغب األصبهايّن 
فّضة،  إبريق  صفة  يف  البرصّي  باملخزومّي  وُيعرف  املحدثني،  ولبعض  بقوله: 
قْد  الثعالبّي  إليه من مدح.]حمارضات األدباء: 439/1[، وكان  وقد استطرد 
نسب إليه أبياتًا يف معايب البدر، وحتذير بعض الرؤساء سوء أثر هجائه. ]تتمة 
]جمّلة  الّرومّي.  إهّنا البن  وقال:  عّباس،  إحسان  الدكتور  نفاها  اليتيمة:4/1[، 
املورد: جمـ5، العدد الثاين، ص281[، وُتنظر ترمجُته يف: ]التتّمة: 4/1، و20-
العراقّي:  واملجتمع   ،319-317 والّدمية:  ص163،  اخلاّص:  وخاّص   ،23
مل  ديوان  وللّشاعر  شعره،  من  مقطوعات  املصادر  هذه  له  ونقلت  ص220[، 

يصل إلينا[. 
5- عبد اهلل بن القاسم بن عّل بن حمّمد بن عثامن احلريرّي، هو ولد صاحب 
املقامات، كان شاّبًا متمّيزًا من أهل الفضل، وله حظٌّ من األدب والّلغة، وكان 
مليح اخلّط، نقل له العامد الكاتب مقطوعة ينهى فيها املطّهر بن ساّلر تلميذ والده 

عن رشب اخلمر. ]ُتنظر اخلريدة: جمـ 675/4/2، وإنباه الّرواة: 126/2[. 
6- عبد اهلل بن حمّمد بن عل، أبو القاسم، الكامل اخلوارزمّي، قال عنه العامد 
الكاتب: كان من أرضاب احلريرّي ومعارصيه، وهو ذو الفضل الشائع واملنطق 
َحُل(، بنى كّل رحلٍة منها عىل حادثة  البارع، وكام للحريرّي املقامات، فله )الرِّ
وبديع  االستعارات،  غرائب  من  وأودعها  لوالده،  أو  له،  اتفقْت  ونادرة  متّْت، 
الفصول  وله  وفاَق،  القلوَب  وراَق وشاَق  رّق  املعاين، كالمًا  وأبكار  األلفاظ، 
الكالم، جزيلة اجلدوى،  أنشأها مواعظ فصيحة األلفاظ، جزلة  التي  البديعة، 
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 .]786- ص785  اخلريدة:  ]تكملة   .عجيبة ومصنّفات  رشيفة،  رسائل  وله 
نفسه، ص785-  املصدر  ]ُينظر:  الّشعر.  كثرية من  العامد مقطوعات  له  وذكر 

  .]840
7- عّل بن احلسن بن إسامعيل بن احلسن العبدّي البرصّي، ُولد األديب أبو 
احلسن العبدّي سنة )524هـ( بالبرصة، وقدم بغداد، وروى هبا احلديث، وأقرأ 
الكاتب،  العامد  له  ترجم  الّرسائل،  وأنشأ  اجلّيد،  الّشعر  وقال  األدب،  النّاس 
العروض والقوايف. ]اخلريدة: جمـ 683/4/2[ وكان  يٌد يف علم  وله  وقال: 
 .وكنّا نتناشد األشعار، ونتذاكر طرق األخبار :قْد التقى به يف البرصة؛ إْذ قال
التي  القصائد  وبعض  شعرّية  مقطوعة  له  ونقل   ،]683/4/2 جمـ  ]اخلريدة: 
ياقوت،  له  وترجم  بعدها[  وما  جمـ684/4/2،  ]نفسه:  فيها.  أّمه  ُيراسل  كان 
-88/13 األدباء:  ]معجم  مقطوعتني.  له  ونقل  مقلة(،  بـ)ابن  عنده  وُيعرف 
نسبه  وأثبت   ،العلامء بابن  املعروف  القفطي، وعنده  له  ترجم  90[، وكذلك 
له  ونقل  ياقوت،  فعل  كام  عدنان(،  بن  )معّد  إىل  وصلْت  طويلٍة  سلسلٍة  يف 
املقطوعتني الّلتني ذكرمها ياقوت. ]ُينظر: إنباه الّرواة: 242/2-243[، وعّده 
صاحب )معجم املؤّلفني( شاعرًا ناثرًا. ]ُينظر: معجم املؤّلفني: 61-60/7[، 

وكانت وفاته بالبرصة سنة )599#(، كام نقلت هذه املصادر. 
معقل  بن  بدر  الّدين  لفلك  وزيرًا  كان  سلامن،   بن  محد  بن  الفضل   -8
األسدّي، أمري العرب، الذي توىّل زعامة البرصة، وكان الفضل ذا شعر حسن. 
]ُتنظر: اخلريدة، جمـ 765/4/2[، قال عنه العامد الكاتب: فضله وافر، وبحر 
بأنوارها  مناقبه  وشموس  مؤنقة،  بأنوارها  فضائله  ورياض  زاخر،  خاطره 
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مرشقة، شيخ هبّي املنظر، حسن املخرب، شهّي املفاكهة، ظريف املحارضة، أمني 
الّشعراء،  الروية، متطّرف من اآلداب، شاعر مع  املشاورة، كهل الرأي، شاّب 
للعامد  وكتب   ]766-765  /4/2 جمـ  اخلريدة،  ]ُتنظر:   .الكّتاب مع  كاتب 
 ،774-766/4/2 جمـ  اخلريدة،  ]ُتنظر:  هبا.  مدحه  قْد  كان  قصائد  الكاتب 

وتكملة اخلريدة ص775 ـ 777[.
البرصة  القاسم بن حمّمد بن عثامن احلريرّي البرصّي، كانت والدته يف   -9
سنة )446#(، ووفاته عام )516#( عن عمر يناهز السبعني، وتقول املصادر إّن 
أباه كان من أثرياء أصحاب النخيل باملشان، وقْد اكتسب احلريرّي شهرة واسعة، 
أّنه  املؤّلفوَن  اآلفاق، ويذكر  التي طّبقت شهرهتا  املقامات،  إنشائه  له من  تأّتْت 
كان غاية يف الّذكاء والفطنة والفصاحة والبالغة، وممّن حلق طبقة األوائل وغرّب 
عليهم، ثّم إّنه كان أديبًا فاضاًل بارعًا فصيحًا بليغًا، صنّف إىل جانب املقامات 
واملنتظم:  ص265،  األلّباء:  نزاهة  له:  ترمجْت  التي  الكتب  ]من  أخرى.  كتبًا 
241/9، واخلريدة: جمـ 4/2 /599، وما بعدها، ويف اهلامش ذكر املحّقق كثريًا 
وإنباه  بعدها،  وما   ،261/16 األدباء:  ومعجم  له،  ترمجْت  التي  املصادر  من 
والعرب:  بعدها،  وما   ،63/4 األعيان:  ووفيات  بعدها،  وما   ،23/3 الرواة: 
31/4، والشذرات: 50/4، وتاريخ األدب العريب: 144/5، وما بعدها، ويف 

األدب العّبايّس للبصري: ص101، وما بعدها، وهناك كتب شّتى غريها[. 
كان  أبو الربكات، قال عنه العامد الكاتب:  9- حمّمد بن جعفر بن مطريا، 
بقرى  املوصوفنَي  الرؤساء  ومن  واملعروف،  بالفضل  املعروفني  األكابر  من 
ه.  الضيوف. ]تكملة اخلريدة: ص780-781[، ثّم ذكر قصيدًة له يف مدح عمِّ



عر الب�سرّي خالل القرننِي اخلام�س وال�ّساد�س الهجرّينِي االجتاهاُت االجتماعّيُة يف مناذَج من ال�سِّ

جمّلة ف�سلّية حمّكمةتراث الب�سرة 64

]ُينظر: نفسه: ص784-781[. 
10- حمّمد بن احلسن، أبو يعىل البرصّي، كان جّيد الّشعر، ورّحالة مل يستقّر 
يف مكان واحد، وكان ظريفًا عىل الّرغم مْن أّنه من شيوخ الّصوفّية، وقْد أفاد منه 
الثعالبّي سنة )421هـ(، عندما ذهب إىل نيسابور، وكانت والدته سنة)368هـ(، 
ونقل له مرتمجوه أشعارًا يف املدح واهلجاء والغربة والوصف. ]ُتنظر ترمجُته يف: 
تتّمة اليتيمة: 89/1-90، والّدمية: 325/1-326، واملحّمدون من الّشعراء: 
الرتمجة،  تلك  عىل  بزيادة  ص241-240،  يف  ترمجته  وكّرر  ص237-236، 
والوايف: 347/2[، ومل يذكر هؤالء وفاته، غري أّنه كان حّيًا يف سنة )#432(. 

]ُينظر: املحّمدون: ص340[.  
11- حمّمد بن مّحاد، أبو حمّمد البرصّي، قال عنه القفطّي: من أهل البرصة، 
يف  مقطوعًة  مرتمجوه  له  ونقل  ص236[،  ]املحّمدون:   .شعر وله  أدب،  فيه 
ص236،  واملحّمدون:   ،14/1 اليتيمة:  تتّمة  يف:  ترمجُته  ]ُتنظر  الشكوى. 

والوايف: 23/3-24، واملجتمع العراقّي: ص257- 258 و214[.  
12- حمّمد بن عبد الواحد، أبو احلسن، املعروف بـ)رصيع الّدالء(، وساّمه ابن 
خّلكان: عل بن عبد الواحد، وقال عنه: الفقيه البغدادي.]وفيات األعيان: 
283/3[ شاعر مشهور، أكثر شعره يف اهلزل واملجنون، وله ديوان شعر، كان 
يذهب مذهب أيب الرقعمق، ويتشّبه بابن احلّجاج، قال عنه الثعالبي: هو برصّي 
له  وَترمجْت   ،]14/1 اليتيمة:  ]تتّمة   .بغداد استوطن  إّنه  إال  واملنشأ،  املولد 
كتب كثرية، منها: ]التتّمة: 14/1، و91/1، ووفيات األعيان: 383/3، وما 
بعدها،  الوفيات: 424/3، وما  بعدها، وفوات  بعدها، والوايف: 61/4، وما 
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املحارضة: 562/1، وتاريخ  والعرب: 110/3، والشذرات: 79/3، وحسن 
 ،80-79/4/2 جمـ  العريّب:  الرتاث  وتاريخ   ،301/2 العربّية:  الّلغة  آداب 
وقال: إّن االسمني )عل( و)عامر( ال صّحة هلام، واملجتمع العراقّي: ص51، 

ويف صفحات ُأَخر كثرية[.  
13- حمّمد بن القاسم، أبو العّباس، امللّقب بزين اإلسالم احلريرّي، هو ولد 
صاحب املقامات، وكان قْد التقى العامد الكاتب، وأسمعه مقامات أبيه، كانت 

بينه وبني العامد مراسالت شعرّية. ]ُتنظر: اخلريدة: جمـ 678-676/4/2[.  
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الهوام�ص

1- ينظر: شعر الطبيعة، لسّيد نوفل: ص64. 
عر: ص258 . 2- فنون الشِّ

عر: ص267 . 3- ُينظر: فنون الشِّ
4- معجم أدباء األطباء، للخليل: 197/2.

5- اخلريدة: جمـ 4/2 /689.
 ،ُانرص أخاك ظاملًا، أو مظلومًا :6- تكملة اخلريدة: ص826، وكأّنه نظر إىل احلديث

.أْن متنع الظلم :فقيل: كيف أنرصه وهو ظامل؟ قال
7- البيت مدّور، ويف معجم األدباء جاءت كلمة الّدار هكذا: )الـ   دار(، فالتقسيم غري 

صحيح.
ُينظر:  العروض.  يستقيم  إلخ(، وفيه ال   .. )ُأدُعُه صو   ين رّسي  األدباء  8- يف معجم 

معجم األدباء: 89/13-90، وإنباه الرواة: 243/2.
9- يعني أّن كالمه ذو بياٍن رفيع وفصاحة عالية، يتمّكن من قلب احلقيقة يف نظر النّاس، 
ملا تأّتى من البالغة الرفيعة ... إذ يتمّكن البليغ من مدح زيٍد من النّاس حّتى يرصَف النّاس 
إىل أخالقه الفاضلة وكرمه العظيم، ويف الوقت نفسه يتمّكن من ذّمه حّتى يرصف القلوب إىل 
 .عر حلكمة سوء أفعاله، وهو من قول رسولنا العظيم :إّن ِمن البيان لسحرًا، وإّن ِمن الشِّ

10- اخلريدة: مج 773-772/4/2. 
11- الّدمية: 342/1، وقال الباخرزّي: وكان خياطبني باملعجز البديع، املصدر نفسه.

12- أوفاه األوىل: أشمله، والثانية: الثغر، والثالثة: من الوفاء، والرابعة: نطقوا.
13- أرسار البالغة: 19-20، وأجراه األوىل: بمعنى سار عليه، والثانية: بمعنى اجلرأة 

لت مهزته للوزن، والثالثة: بمعنى سال، والرابعة: مثنّى األجر.  واإلقدام، وُسهِّ
14- كام يف مراسالت ابن احلريرّي مع العامد. ُتنظر اخلريدة: جمـ 677-676/4/2.
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15- اخلريدة: جمـ 675/4/2، واالسم: مهزته مهزة وصل قطعها للضورة، ويف رواية 
ياقوت: أّن الذي كتب إىل أيب املطّهر هو احلريرّي نفسه، ال ولده، قال ياقوت: حّدثني أبو 
زهري،  جابر  بن  عل  احلسن  أبا  القايض  سمعُت  قال:  الدبيثّي،  بن  سعيد  بن  حمّمد  اهلل  عبيد 
يقول: سمعُت أيب أبا الفضل جابر بن زهري، يقول: كنُت عند أيب حمّمد القاسم بن احلريرّي 
عند  )كذا  سالم  بن  املطّهر  زيد  أبا  صاحبه  أّن  فبلغة  املقامات،  عليه  أقرأ  باملشان  البرصّي 
ياقوت( البرصّي، الذي عمل املقامات عنه قْد رشب مسكرًا، فكتب إليه، وأنشدناه لنفسه... 

)أنشد األبيات باختالٍف يف بعض الكلامت عن رواية العامد(.. 
قال: فلاّم بلغته األبيات أقبل حافيًا إىل الّشيخ أيب حمّمد وبيده مصحف، فأقسم به أاّل يعود 
إىل رشب مسكر، فقال له الّشيخ: وال حتارض َمن يرشب. معجم األدباء: 272-271/16، 

ونقل عن هذه الرواية الّدكتور البصري، يف األدب العّبايس: 103-102. 
16- معجم األدباء: 289/16-290، ومثل هذه األبيات القصيدة التي هنَّأ احلريرّي 
قام  ورّبام   ،290/16 األدباء:  معجم  ُينظر  عنها.  الطغرائّي  وجواب  الطغرائّي،  املؤّيد  فيها 

الّشاعر بشكر صديقه، كام فعل احلريرّي، ُينظر: معجم األدباء: 287/16 و 289.
17- ُتنظر: الّدمية: 318/1.

عر للشكعة: ص 258. 18- فنون الشِّ
19- الّدمية: 28/1.

عر: ص 266. 20- فنون الشِّ
21- تتّمة اليتيمة: 20/1.

22- يف الشطر الثاين من هذا البيت ال يستقيم الوزن، ومل ينّبه األستاذ املحّقق إىل ذلك.
23- تكملة اخلريدة: ص 798-800، ووردت )يَد الدهر( منصوبة، والظاهر رفعها.. 

وكذلك الصحيح يف )أهّيا النفس(، أّيتها النّفس؛ ألهّنا مؤّنثة. 
24- املقامات: ص402، ويف األدب العّبايّس: ص117، باختالف يف بعض الكلامت، 
 313 و  و236  و169  و161-160  و142   107( يف  مقاماته  يف  مشابه  شعر  وللحريرّي 

و394(.
25- اخلريدة: مج 700/4/2، ولّلشاعر نفسه شعر مشابه يف املصدر نفسه، ص700-

.701
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األخريين  ويف   ،23/3 والوايف:   ،236 ص  واملحّمدون:   ،14/1 اليتيمة:  تتّمة   -26
)أبو أمحد(، وفيهام -أيضًا- اختلف الشطر الثاين من البيت الثالث: )وإّنام أشتكي من أهل ذا 
الّزمن(، وعندي أّن هذه الّرواية أصّح لتناسبها مع الّشطر األول، وللحريرّي شعر مشابه هلذا 

عر يف مقاماته: ص187. الشِّ
27- املجتمع العراقي يف شعر القرن الرابع: ص214، ونقل عن تتّمة اليتيمة: 14/1.

28- الظمأ: حذفت مهزته للوزن.
الذي  العود  كأّنه  مرضه  شّدة  من  أّنه  البيت:  ومعنى   ،767/  4/2 مج  اخلريدة:   -29

ُيتخّلل به إلخراج بقّية الطعام بني األسنان. 
30- اخلريدة: مج /737/4/2.

31- تتّمة اليتيمة: 18/1.
32- املقامات: 135، واخلريدة: مج 4/2 /  662 ـ 663.

33- املقامات: ص177، واخلريدة: مج 663/4/2 ـ 664، وله شعر مشابه للمعنى 
األخري يف اخلريدة: مج 4/2 /689.

34- عىل تفيئته: عىل أثره.
( والثالث )تنـ ّشا(،  35- املقامات: 160-161، ويف البيت الثاين غلط يف التقسيم )ثـ مَّ

ومثل هذا شعره يف املقامة الّصغدّية: ص304.
36- القنن: أراد أرشاف النّاس، والوهاد: أسافلهم. 

37- حضن: جبل بأعىل نجد، وحضناه: جانباه.
38- املقامات: ص321-322، وله شعر مشابه فيها يف: ص305و373و420، وورد 

يف املقامات البيت األخري هكذا )كالّدر .. يسرت  رى ..( أي أّن تقسيمه غلط.
39- غمط: كفر.

 .) 40- يف املقامات )أ َخـ  لَّ
( غلط يف التقسيم. ِ 41- يف املقامات )قـ طُّ

42- املقامات: ص 186-187، وله شعر مشابه فيها يف: ص 284-283.    
43- االعتيام: االختبار.

44- اإلخداج: النقصان.
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45- أي: جعلوا عرضهم للعائب حلمة، وللهاجي ُطعمة.
46- أي: ال تنظر إىل كّل غيم، وإْن كان حمّماًل باألمطار. 

47- املقامات: ص250-251، وله فيها شعر مشابه يف: ص 252و 320.  
عر يف اخلريدة: مج 689/4/2، للفقيهة  48- اخلريدة: مج 700/4/2، ومثل هذا الشِّ
)أّم عل الرشيدة(، وقوهلا يشبه الزهد، وهلا -أيضًا- يف املصدر نفسه: مج 689/4/2، وقوهلا 
هنا يدعو إىل الصرب واالعتامد عىل اهلل تعاىل، وكذلك هناك شعر مشابه حلسام الّدولة اخلنفّي 
يف اخلريدة -أيضًا-: مج 712/4/2، ومثله -أيضًا- شعر أليب احلسن البرصّي النعيمّي يف 

املنتظم: 70/8.
49- تتّمة اليتيمة: 21/1، وقال الثعالبّي: إّن البيت األّول مأخوذ من شعر ابن الّرومي، 

والثاين من شعر أشجع الّسلمي. ُينظر: املصدر نفسه.
50- ُتنظر: تكملة اخلريدة، ص800 -801، ومعنى )اخربه تقله(، أي: اختربه ُتبغضه، 

عر -أيضًا- قول الكامل اخلوارزمّي يف تكملة اخلريدة: ص 796. ومثل هذا الشِّ
51- تكملة اخلريدة: ص840.

52- املصدر نفسه: ص792، وإىل مثل هذا املعنى أشار احلريرّي يف مقاماته: ص403، 
يف  البصري،  الدكتور  -أيضًا-  ونقله   ،673 جمـ672/4/2ـ  اخلريدة:  يف  العامد  شعره  ونقل 

األدب العّبايس: ص 118.
الشطر  وعنده   ،697/4/2 جمـ  اخلريدة:  يف  العامد  ونقله   ،313 ص  املقامات:   -53
عر ما  الثاين من البيت )خالله ثّم واصله أو فارصْم(، وفيه ال يستقيم الوزن، ومثل هذا الشِّ
يف:  -أيضًا-  املقامات  يف  احلريرّي  قول  منه  ويقرتب  ص314،  املقامات:  يف  احلريرّي  قاله 

ص312، ومثله كذلك يف املقامات يف: ص 376، مقرونًا بذكر املجد واإلشادة به.
54- املقامات: ص410.

55- تكملة اخلريدة: ص781.
56- اخلريدة: جمـ696/4/2، ومعجم األدباء: 41/20، وشذرات الذهب: 185/4، 
وفيه يف الشطر الثاين من البيت الثاين )رجوم النجوم(، ومعجم أدباء األطّباء: 196/2، وفيه 
يف الّشطر األّول )وجوم(، بدون ياء، والياء هنا الزمة، ومعنى الوجوم: الّسكوت عىل غيض 

والعبوس لشّدة احلزن.
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57- خطء: ذنب، أو ما تعّمد منه، واخلطأ: ضّد الّصواب.
58- معجم األدباء: 271/16، ومعاهد التنصيص: 276/3. 

59- ديوانه: 368/1.  
60- ديوانه: 366/1.

61- تتّمة اليتيمة: 21/1.
62- املقامات: ص 163، ويميس: يتبخرت، والقشيب: اجلديد.

63- املقامات: ص164.
64- املقامات: ص195-196، وله شعر مشابه فيها يف: ص333. 

65- العندم: دم األخوين، أو دم الغزال، خُيلط بامّدة فتخّضب به اجلواري.
66- الّدمية: 326/1.

67- ديوانه برشح الواحدّي: ص766. 
68- الّدمية: 326/1.

69- مثلة: مشهور.
70- التعريس: النزول آخر الّليل للّراحة.

(، وطوبى من أسامء اجلنّة، وقيل: اسم شجرة ُتظِّل  71- املقامات: ص265، وفيها )حلَّ
اجلنان كّلها.

72- أخنوا عليها: أهلكوها وأفسدوها. 
73-قسم بالكعبة الرشيفة.

74- املقامات: ص117، وله أشعار مشاهبة يف املقامات -أيضًا- يف: ص 54، و245، 
و 299، و 344-345، و390. 

75- اخلريدة: جمـ686-685/4/2.
76- نفسه، وهلا قصيدة أجابت هبا عىل كتاب أرسله هلا ولدها، وكذلك قصيدة أخرى 
ُتنظر  ذكرهتا.  التي  القصيدة  تشبهان  القصيدتان  وهاتان  )البحرين(،  يف  وهو  إليه  أرسلتها 

اخلريدة: جمـ 688-687/4/2.
الراوي:  الّلطيف  لعبد  للهجرة،  الرابع  القرن  شعر  يف  العراقي  املجتمع  ُينظر:   -77

ص189.
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من  عّده  ولكنّه  ص547،  هلّدارة:  الثاين،  القرن  يف  العريب  عر  الشِّ اجتاهات  ُينظر:   -78
شعراء الكوفة يف: ص 546، ويبدو أّنه من الكوفة وقدم البرصة، فعبارة ابن اجلّراح )أعرايب 

بدوي قدم البرصة يسأل النّاس هبا(، ُتشعر بذلك. ُتنظر الورقة: ص56.
عر: ص178. 79- ُينظر: اجتاهات الشِّ

هذه  عن  ختتلف  الورقة  ورواية  ص377،  املعتز:  ابن  طبقات  عن  ونقل  نفسه،   -80
الّرواية. ُتنظر: الورقة: ص58-57.

عر: ص179-178. 81- ُتنظر: الورقة: ص58، واجتاهات الشِّ
82- ُينظر: املجتمع العراقي: ص190.
83- ُينظر: املجتمع العراقي: ص192. 

84- املجتمع العراقي: ص190.
85- ديوانه برشح الواحدّي: ص535.

86- اليتيمة: 123/3.
87- نفسه: 123/3.

88- معجم األدباء: 40/20-41، ويف البيت الثالث )بسهمه ( بدل )بسهمها(، وُينظر: 
معجم أدباء األطّباء: 196/2. 
89- املنتظم: 94-93/1.

90- اليتيمة: 123/3.
عر شعر لعل العبدّي، ُتنظر: اخلريدة: جمـ  91- تكملة اخلريدة: ص791، ومثل هذا الشِّ

.684/4/2
92- املجتمع العراقي: ص193.
93- املجتمع العراقي: ص196. 
94- ُتنظر: تتّمة اليتيمة: 15/1.
95- املجتمع العراقي: ص199.

96- تكملة اخلريدة: ص809. 
97- اخلريدة: 689/4/2.

98- ُينظر: املجتمع العراقي، ص191، وعند الباحث )اهلمَداين( بالدال دائاًم.
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99- العجوة: أجود التمر، والنهيدة: صنٌف من طبيخ العرب، وهي الزبدة التي مل يتمَّ 
روب لبنها. 

املقامات يف: ص  منها يف  املقامات: ص115-116، وله أشعار مشاهبة كثرية،   -100
31-32، و36-37، و58، و60، و66 ـ 67، و74-75، و199-200، و215 و327- 

328، و345، و361-364، وغريها. 
101- اجتاهات الّشعر العريب: ص178.  

102- يف املجتمع العراقي )اهلل     يف بيت ..( التقسيم غري صحيح. 
103- اليتيمة: 122/3-123، والبيت األخري تفسري عند الصاحب؛ذ قال: يريد أّن 
ذوي الثروة وأهل الفضل واملرؤة، إذا وقع أحُدهم يف أيدي قّطاع الطريق وأحّب التخّلص، 

قال: أنا مكّدي، وُينظر املجتمع العراقي: ص206. 
104- ُينظر: نفسه: ص197.

105- ُينظر: نفسه: ص 213-204. 
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ملخّ�ص البحث

تفّرد شعر )أمحد مطر( - الّشاعر البرصّي - بميزات جعلته شعرًا متمّيزًا عن 
غريه بحّق، امليزات التي يمكن عّدها )ظواهر أسلوبّية( جعلْت منه شعرًا رائجًا 

بني املتلّقني، وهو أمٌر يستحّق الّدراسة والتحقيق.
وما اخرتناه موضوعًا هلذه الدراسة، هو ظاهرة من مجلة الظواهر األسلوبّية 
التي يتمّتع هبا هذا الّشعر، املسألة التي يمكن تناوهلا من زوايا متعّددة، وهي ما 

يسّمى بـ)الظاهرة اإليقاعّية(.
وأّما  والتعبري،  والتأليف  الكتابة  يف  املبدع  طريقة  هو:  و)األسلوب(، 
)الظاهرة  وأّما  املبدع،  ُطُرق  دراسة  يف  الباحث  طريقة  فهي:  )األسلوبّية(، 

األسلوبّية(، فقد تعني فيام تعنيه: اخلروج عن النمط الّلغوي الّسائد.
من مجلة الظواهر اإليقاعّية يف شعر )أمحد مطر(: بناء القصيدة، حيث احلديث 

عن البناء العمودي والبناء املتناوب يف شعره، وعن القصيدة امُلَقطَّعة. 
ومن مجلة الظواهر اإليقاعّية يف شعر )أمحد مطر( أيضًا: )القصيدة الديوان(؛ 
إْذ تبنّي أنَّ املجموعة الكاملة لشعره - عّينة الدراسة- يمكن أْن تكون قصيدة 

واحدة عىل وفق مؤرّشات أوضحها البحث.
كام تشّكل )القافية( أنموذجًا آخر من نامذج الظواهر اإليقاعّية يف شعر )أمحد 

مطر(؛ إْذ اسُتْعِمَلْت بأنواعها يف هذا الّشعر بنسٍب خمتلفة باختالف قصائده.  
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Abstract

Ahmed Motar is a poet from Basrah. His poetry has 
distinctive features that make it different from others. 
These stylistic features make it easily accepted by readers, 
and it is worthy to be studied and explored.

This study highlights a phenomenon among many 
other stylistic features that his poetry has. This matter can 
be taken and be looked at from many aspects. It is called 
"Rhythmic Phenomenon". 

Style is the method creative writers adopt in coposing 
their works. Stylistis is the way employed to study creative 
writersʼ works, while Stylistic Phenomenon could possibly 
mean going further beyond the common linguistic 
patterns. 

One of the rhythmic phenomena in Motar's poetry is 
the poem sturcture in its various forms. Another rhythmic 
phenomenon in his poetry is "the anthology poem" i.e. one 
poem that stands for a collection of poems.

This study has shown that the Motar's anthology as 
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a whole could be considered as one poem according to 
specific indicators

Rhyme forms another aspect of Motar's rhythmic 
phenomenon, for he uses it in all its types in his poetry in 
different rates.
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املقّدمة

آله  وعىل  النبّيني،  أرشف  عىل  والّسالم  والّصالة  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمُد 
الطّيبني الطاهرين. 

متّيز شعر )أمحد مطر(-الّشاعر البرصّي-بميزات جعلته يرتّبع قلوب املاليني 
)احلرّية(،  الكربى  قضّيته  ومحل  العريّب  اإلنسان  حمنة  التزَم  ألنه  فنّه؛  حمّبي  من 
خاّصة  ببصامت  يتفّرد  شعره  أّن  عن  فضاًل  املتسّلط،  احلاكم  تعرية  عىل  وعمل 
به، البصامت التي تعّد )ظواهر أسلوبّية( يف هذا الّشعر جعلت منه شعرًا متميزًا 

رائجًا بني املتلّقني، وهو أمر يستحّق الدراسة والتحقيق.
والظواهر التي يمكن أن يسلَّط عليها الضوء هبذه الدراسات والتحقيقات 
عديدة متنّوعة، منها ما اخرتناه موضوعًا هلذه الدراسة، وهي الظاهرة األسلوبّية 
التي يتمّتع هبا هذا الّشعر، بحيث كانت بصمة فارقة بينه وبني غريه من األشعار.
إال أّن هذه الظاهرة بنفسها يمكن تناوهلا من زوايا متعّددة بتعّدد مصاديقها، 
وهي مصاديق كثرية متنّوعة؛ فهناك الظواهر الّلغوية الرتكيبّية، وهناك الظواهر 

البالغّية التصويرّية، وهناك-أيضًا- ما ُيسّمى بالظواهر اإليقاعّية.
أّننا سنرّكز  إال  والتحقيق،  الدراسة  ممّا يستحّق  الظواهر  تلك  أّن مجيع  ومع 
أعني:  األخرية،  وهي  الدراسة،  هذه  يف  غري  ال  الظواهر  تلك  من  واحدة  عىل 
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الظواهر اإليقاعّية.
ما  )أسلوبّية(-  ظواهر  -كوهنا  الظواهر  هذه  عىل  متامًا  الوقوف  يمكن  وال 
مل يتّم التعريف أّوالً بمصطلحي: )األسلوب( و)األسلوبّية(، فكان من الالزم 

الكالم عن هذين املصطلحني قبل كّل يشء ولو بشكٍل خمترٍص.
وأّما أصل الدراسة، فقد تناولت مجلة من الظواهر اإليقاعّية يف شعر )أمحد 
مطر(، منها: بناء القصيدة، فكان احلديث عن البناء العمودي والبناء املتناوب 
يف شعره، ومنها: القصيدة امُلَقطَّعة؛ لكوهنا ظاهرة الفتة اقتضت دراستها مسحًا 
امُلقطَّعة،  القصائد  عدد  ُيظهر  الكاملة،  املجموعة  قصائد  لكّل  بجداول  شاماًل 

فضاًل عن جداول ُتظِهر عدد القصائد غري امُلقطَّعة وعدد أسطرها.
الديوان(؛ بوصفها مصداقًا  الدراسة -أيضًا- موضوع )القصيدة  وتناولت 
من مصاديق الظواهر اإليقاعّية؛ إْذ يبنّي أنَّ املجموعة الكاملة -عّينة الدراسة- 
ليتناول  البحث،  أوضحها  تكون قصيدة واحدة عىل وفق مؤرّشات  أْن  يمكن 
مطر(  )أمحد  شعر  يف  اسُتْعِمَلْت  التي  أنواعها  مبّينًا  )القافية(؛  موضوع  بعدها 

حْسَب نسبة الشيوع.  
وأّما منهج البحث يف هذه الدراسة، فإّنه املنهج الوصفي التحليّل املرّكب؛ 

فهو املناسب ملا كان من مثل الدراسة التي بني أيدينا.
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املبحث الأّول: مفهوم )الظاهرة الأ�صلوبّية(

املطلب األّول: )الظاهرة األسلوبّية( لغًة
النقدّية  للدراسات  خصبًا  ميدانًا  املبدع  يمتلكها  التي  الفنّّية  الوسائل  ُتَعدُّ 
تتنّوع  التعبري  وبطرائق  بالّلغة  الترّصف  عملية  ألنَّ  خاّص؛  بشكل  واألسلوبّية 
أنَّ  ويبدو  اإلبستمولوجّية،  وأصوهلا  اإلبداعّية  الّلغة  طبيعة  إىل  استنادًا  وتتعّدد 
لكّل جنس أو نوع وسائله يف التعامل مع الّلغة، بل إنَّ لكّل جنس لغته اخلاّصة.
ويقع اهتاممنا هنا يف جمال يتأّمل يف لغة الّشعر ووسائله املتنّوعة التي حتاول أْن 

تشّكل ما ُيعَرف بـ )الظاهرة( أّوالً، ومن َثمَّ إسنادها إىل )األسلوبّية(.
جاء يف لسان العرب: ظهر عىل اليشء: إذا غلبه وعاله، ويقال: ظهر فالٌن 

.)1(اجلبل، إذا عاله، وظهر السطح ظهورًا: عاله
.)2(ظهر األمر يظهر ظهورًا، فهو ظاهر :ويف القاموس املحيط

املطلب الثاين: )الظاهرة األسلوبّية( اصطالحًا
ويبدو أنَّ املعنى االصطالحّي للظاهرة ُمسَتَمّد من املعنى الّلغوي الذي يشري 
إىل تلك املعاين، فيصحُّ وصفنا اليشء بالظاهرة، إذا ظهر بشكل متكّرر والفت، 

وتوّزع عىل مساحة كبرية منه.
والظاهرة األسلوبّية قد تعني فيام تعنيه: اخلروج عن النمط الّلغوي السائد، 

وهو ما يسّميه )جان كوهني( باالنتهاك)3(. 
ويمكن أن ُيَّدد معنى الظاهرة عىل وفق اآليت: هي املالمح املتشاهبة الالفتة 
امُلنزاحة وغري  إذا ما اقرتنت باألسلوبّية كانت تعرّب عن الشحنات  التي  الغالبة 
املنزاحة املتكّررة يف سياق األسلوب، وهو أمر يؤّدي إىل الكشف عن خصوصّية 
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التعبري. 
قامت الدراسة عىل منهجّية تّدعي الوعي العلمّي األكاديمّي املرتبط بعملّية 
رصد الظواهر األسلوبّية مستندة إىل الوصفّية، ومستعينة باألسلوبّية اإلحصائّية 
من  أحكامه  تقّرب  وسائل  يّتخذ  األسلويّب  الدرس  ألنَّ  املواطن؛  بعض  يف 
املوضوعّية، وتعني عىل حتقيق غايته، من أمّهها: استخدام اإلحصاءات يف صور 
نَِسب  وقياس  بعينها،  ظاهرة  شيوع  ملّرات  جمّرد  عددي  رْصد  بني  ما  خمتلفة، 

.)4(الظاهرات إىل قْدر معنّي من النتاج األديّب بُطُرق إحصائّية يسرية أو مرّكبة
وجد البحث أّن دراسة )الظاهرة األسلوبّية( قد اختذت طابعًا إشكالّيًا بسبب 
التوّجهات املتعّددة واملحاوالت املنهجّية الكثرية، التي اهتّمت بالنّص الّشعرّي، 

ومالمح املغايرة يف األسلوب، وغري ذلك. 
وإشكالّية  و)األسلوبّية(  )األسلوب(  مفهوم  إىل  التّطرق  من  لنا  والبّد 
الدراسة  نظر  وجهة  بيان  َثمَّ  ومن  الباحثني،  آراء  تعّدد  بفعل  املصطلَحني 

باملفهوَمني؛ ليكون الطريق الذي سارت عليه الدراسة واضحًا.
تناول الباحثون األسلوب واألسلوبّية تعريفًا وحتلياًل، ولعلَّ معظمهم يّتفق 
عىل أنَّ األسلوب طريقة)5( يف التعبري خاّصة باألديب)6(؛ إذ ُعّرف بأّنُه: طريقة 
عن  هبا  للتعبري  وتأليفها  األلفاظ  اختيار  طريقة  أو  اإلنشاء،  طريقة  أو  الكتابة، 
املعاين؛ قْصد اإليضاح والتأثري)7(، وعّرفه آخر بأنُه: منحى الكاتب أو الّشاعر، 
وطريقته يف التأليف، أو التعبري، والنَّظم، والتفكري، واإلحساس عىل السواء)8(؛ 
لذا، نجد أنَّ األسلوب له عالقة بالفرد)9(، وهو أمر جعل بعض الباحثني يعّرف 

األسلوب بأنُه اإلنسان نفسه)10(.
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وذائقته  ومعتقداته،  وفكره  ثقافته  حصيلة  هي  الكتابة  يف  املبدع  وطريقة 
اجلاملية؛ لذا، يمكن القول بأنَّ األسلوب، هو: طريقة املبدع يف استعامل الّلغة، 

وهو أمر يضفي عليه صفة الفردّية. 
أّما )األسلوبّية(، فهي عند أحد الباحثني: حتليل لغوي موضوعه األسلوب، 

 .)11(ورشطه املوضوعّية، وركيزته األلسنّية
ويظهر من خالل هذا التعريف الغاية منها، وهي: حتقيق املوضوعّية وختليص 
النّص من االنطباعات واألحكام اجلاملّية الذاتّية، ويظهر -أيضًا- أنَّ موضوع 
األسلوبّية هو األسلوب)12(، فهي تدرس األسلوب بوصفه موضوع دراستها، 

هدفها الكشف عن مكامن اجلامل والتمّيز والتفّرد يف النّص. 
بقّية  الفنّي عن  الكالم  به  يتمّيز  عاّم  بحث  )رومان جاكبسون(:  وهي عند 
فهي   ،)13(ثانيًا اإلنسانّية  الفنون  أصناف  سائر  وعن  أّوالً،  اخلطاب  مستويات 
ُتعنى بدراسة أسلوب املبدع من خالل دراسة العنارص التي يستعملها؛ ليفرض 
عىل املتلّقي طريقة تفكريه، وُتعنى بالنّص وجتعله حمور اهتاممها خالفًا للمناهج 
أو  التارخيّية  بالظروف  تتعّلق  قد  خارجّية  غاية  إىل  وسيلة  تتخذه  التي  النقدّية 

امُلعَطيات النفسّية واالجتامعّية، أو كالمها ممّا قد يّتصل باملؤّثر ال باألثر نفسه. 
أمرين،  للنّص  حتّقق  التي  الكاتب  اختيارات  دراسة  إىل  تسعى  فاألسلوبّية 
مها: املتعة والقيمة اجلاملّية)14( من خالل تتبُّع الشحن يف اخلطاب عاّمة، أو ما 
يسّميه الّلغويون بالتشويه الذي يصيب الكالم، والذي ياول املتكّلم أْن ُيصيب 
به سامعه يف رضب من العدوى)15(، فاالنزياح رشط رضوري لكّل شعر، وال 

يوجد شعر خيلو منه)16(. 
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والتأليف  الكتابة  يف  املبدع  طريقة  هو:  )األسلوب(،  إنَّ  القول:  ونستطيع 
والتعبري، و)األسلوبّية(، هي: طريقة الباحث يف دراسة ُطُرق املبدع، والباحث 
بوصفه متلّقيًا للنّص له دور كبري يف إبراز القيم اجلاملّية فيه، فاملتلّقي ُيسهم إسهامًا 
فاعاًل يف إنتاج الداللة املمكنة، بنحٍو ال ُيعّد طرفًا مستهِلكًا للنّص اإلبداعي؛ بل 
يمّثل عنرصًا ُمنتِجًا وحيوّيًا يف كّل مراحل اخلْلق واإلبداع، وله أثر بالغ يف عملّية 
حتليل اخلطاب الّلغوي؛ إْذ تتجىل مهّمته يف إنشاء املعنى؛ ألّن النّص ال يكشف 
عن نفسه، بل يتاج إىل أن يكّد املتلّقي ذهنه وجيهد نفسه إلبرازه، فيقول )آيزر( 
يف هذا الشأن: إّن النصوص األدبّية حتتوي دائاًم عىل فراغات يمكن أن يمألها 
القارئ وحده)17(، من هنا، جاءت هذه الدراسة لتحّلل النّص وتبنّي دالالته من 
خالل ما يثريه يف املتلّقي من ردود أفعال، فاعُتِمَدت األسلوبّية التطبيقّية لتحليل 
ارتباطًا  مرتبطة  األسلوبّية  اإلجراءات  أنَّ  ترى  ألهّنا  امُلنَْتقاة؛  النصوص  أغلب 
وثيقًا بإدراك املتلّقي هلا، وقيمة كّل إجراء أسلويب تتحّدد من خالل املفاجأة التي 
عميقًا،  املتلّقي  نفس  يف  أثُرها  كان  متوقَّعة  غري  كانت  وكّلام  املتلّقي،  يف  حُتدثها 
ومْحل  الكالمية،  السلسلة  عنارص  بعض  بإبراز  إالّ  حتديده  يتّم  ال  فاألسلوب 
املتلّقي عىل االنتباه إليها، بنحٍو إذا غفَل عنها شّوَه النّص، وإذا حّللها وجَد هلا 

دالالت خاصة متّيزه.
كان )األسلوبّيون( يرّكزون عىل اخلطاب نفسه، ويعزلون كّل ما يتجاوزه من 
مقاييس اجتامعّية أو ذاتّية، فاخلطاب األديب هو تركيب مجايل للوحدات الّلغوية 
تركيبًا يتوّخى فيه معاين النحو، ومن هنا يكتسب وظيفة األدبية التي هي رسٌّ من 
عن  ال  ُتتحّدد  األسلوبّية  فالظواهر  والوظيفّية)18(،  الرتكيبّية  خصائصه  أرسار 
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ل ما يوّلده هذا  طريق مَتّثل بنائها الّلغوي اخلاّص القائم عىل االنحراف، بل بتأمُّ
.)19(البناء من استجابات أو إشارات لدى املتلّقي

مساندة  بعلوم  تستعني  متعّددة  وسائل  إىل  حتتاج  املعارص  الّشعر  دراسة  إنَّ 
كثرية، َبْيد أنَّ النمط اإلبداعي لعّينة الدراسة حتّدد التوّجهات النقدّية يف كثري من 
األحيان؛ فشعر )أمحد مطر( بوصفه العّينة التي قامت عليها هذه الدراسة، يمكن 

أن يستنَد إىل مرَتَكزات ثالثة تشّكل تلك الظواهر األسلوبّية التي نبحث فيها:
املرتكز األّول: وهو الذي يستند إىل طبيعة الرتكيب ومظاهر التقديم والتأخري 

والتكرار وطبيعة بناء اجلملة.
ُيَعدُّ  إْذ  البالغّية؛  الظواهر  الكشف عن  يقوم عىل  الذي  الثاين: وهو  املرتكز 
عنرص االبتكار يف التصوير واحدًا من تلك الظواهر، فضاًل عاّم يرتبط بالثنائيات 
بالعنونة  ترتبط  الّشعرّية، وغري ذلك من ظواهر  الّلغة  إليها  التي طاملا استندت 

وطريقة الرسد الّشعرّي، وغريها.
املرتكز الثالث: وهو حمّل البحث والدراسة؛ إْذ ُيفيد من الظواهر اإليقاعّية، 
ووسائل اإلهيام املّتَبَعة يف حتّكمه باحلّيز الطباعي، وغري ذلك من املالمح الشكلّية، 

مستعماًل اإلحصاء يف بعض املواضع التي تتطّلبه. 
ويبدو أنَّ هذه املرتكزات قد كشفْت عن خصوصّية للظاهرة األسلوبّية يف 
ترتبط  تقابلها  بالشكل وأخرى  ترتبط  أفاد من ظواهر  الذي  )أمحد مطر(  شعر 
أْن  يمكن  واملضمون  الشكل  بني  اجلدلّية  العالقة  من  نوعًا  موّلَدًة  باملضمون 

نعّدها أساسًا مهاًم للدراسة األسلوبّية.
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املبحث الثاين: الظواهرُ الإيقاعّية/ بناءُ الق�صيدة

مدخل عام

ال شكَّ يف أنَّ لإليقاع الدور األبرز يف بناء القصيدة، فهو الوحدة األهّم يف 
إْذ من دونه ترتّدد  التي تعمل عىل تنظيم عالقة األصوات فيه؛  الّشعرّي  البيت 
فهو  املألوف،  سياق  عن  خارجة  متباينة  أزمان  يف  عشوائي  بشكل  األصوات 
يعمل عىل ضبط هذه األصوات ضمن أزمان متساوية بام ال خيرجها عن طبيعة 

الّلغة ونظامها الصويت. 
واإليقاع هو اإلعادة املنَتَظمة داخل السلسلة املنطوقة إلحساسات سمعّية 
فجرس،  -أيضًا-صوت،  وهو   ،)20(النغمّية العنارص  خمَتَلف  تكّوهنا  متامثلة 
فنغم يف السلسلة الكالمّية، وهو ما يسقط عىل السمع فيقرعه، فتستلّذه األذن أو 
تنفر منه)21(، ففي الّشعر يعمل اإليقاع عمله يف املوسيقى، فهو مجاعة نقرات 
تتخّللها أزمنة حمدودة املقادير، عىل نسب وأوضاع خمصوصة، ويكون هلا أدوار 
متساوية، كذلك الّشعر، فهو كالم يستغرق التلّفظ به ُمددًا من الزمن متساوية 
لتشاُبه  الّشعر؛  إىل  املوسيقي  ُنِقَل من احلقل  قد  اإليقاع  الكّمية)22(، ومصطلح 
املوسيقي،  النسق  يف  األصوات  تنظيم  عىل  يعمل  إْذ  احلالتني؛  كلتا  يف  وظيفته 
عىل  الّشعر  يف  ويعمل  فيه،  األصوات  أدوار  توزيع  خالل  من  الزمن  ويضبط 
ضبط الزمن يف الوحدة اإليقاعّية، ُثمَّ بني الوحدات اإليقاعّية يف البيت، ُثمَّ يف 
القصيدة بشكل عام؛ فالقصيدة ختلق إيقاعًا خاّصًا ينبع من دواخلها، ينبثق من 
اإليقاع  إنَّ  القول  يمكن  األساس  هذا  وعىل   ،)23(والعالقات احلركات  نظام 
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باملضامني  عالقتها  وحتّقق  األصوات،  انسجام  تولـّد  التي  الزمنّية  الوحدة  هو 
الّشعرّية.

بناءُ الق�صيدة

لقد ُعرف عن الّشاعر )أمحد مطر( أّنه يكتب عىل وفق نظام القصيدة احلّرة، 
فيعتمد غالبًا يف بناء قصائده موسيقيًا عىل التشكيل احلّر، غري أنَّ املتتّبع جيد أنَّ 
هذا النمط من الكتابة يشّكل حمورًا من بني ثالثة حماور، هي: البناء العمودّي، 
بني  موسيقيًا  القصيدة  أدوار  تبادل  وهو  املتناوب،  والتشكيل  احلّر،  والتشكيل 
وفق  عىل  الكتابة  عنه  معروف  الّشاعر  وألنَّ  احلّر؛  والتشكيل  العمودّي  البناء 

التشكيل احلّر، فسيكون البحث يف البناء العمودي والقصيدة املتناوبة.

املطلبُ الأوّل: البناء العموديّ

د،  املوحَّ الصويت  وترّددها  الثابت  الوزين  بقالبها  العمودّية  القصيدة  تتميز 
القصيدة،  بعينه عىل طول  بإيقاع واضح من خالل تكرار نسق  ثمَّ متّيزها  ومن 
هذه القصيدة )التقليدية( بقيت حمتفظة بألِقها عىل الرغم من ظهور أنامط ُأَخر يف 
العرص احلديث، ولعّل ذلك يعود إىل اهلندسة اإليقاعّية املتمّثلة بالقالب الوزين 
املوّحد، والوحدة الصوتية للقافية التي ترد بشكل ُمنَتَظم زمنيًا، ما يفرض عىل 
القافية الالحقة، فضاًل عن طبيعة الشخصّية  األذن نظامًا سمعّيًا مرتبطًا بتوّقع 
التي تفرض عىل املرء انشداده لرتاثه، والسّيام إذا كان زاخرًا ثريًا كرتاث القصيدة 

العربّية.
وبعد دخول التشكيل احلّر إىل ساحة الّشعر، سعى بعض الّشعراء إىل الكتابة 
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عىل وفق هذا النمط، لكنّهم مل يستطيعوا التخّلص من سطوة القصيدة العمودّية 
عليهم، فظهرت بعض القصائد تناغم النمط اجلديد، من خالل توزيع اجلمل 
كتابتها  إعادة  وعند  احلّر؛  التشكيل  بطريقة  مكتوبة  ا  بأهنَّ يوحي  بشكل  طباعّيًا 

عمودّيًا نجد أهّنا تنتمي إىل القصيدة العمودّية.
ليظهره  العمودّي  بنائه  إخفاء  يتعّمد  الّشاعر  جتعل  قد  أسباب  عّدة  وهناك 
بمظهر التشكيل احلّر، منها رغبته يف املراوحة يف أطوال القصيدة، فيتحّول من 
التام إىل املجزوء إىل املنهوك بحّرية تاّمة، وهو أمر ال جيده يف القصيدة العمودّية؛ 
لكونه ُيَعدُّ خروجًا عىل التقليد. ومن األسباب -أيضًا- عدم إلزام نفسه بقافية 
ُيتيح له إيصال فكرته بمّدة زمنية أقّل مما لو التزم  واحدة يف أزمان منتظمة، ما 
قافية موّحدة، فضاًل عن أنَّ الّشاعر قد يرغب يف زيادة صفحات ديوانه؛ ليعطي 

االنطباع بأنَّ إنتاجه غزير.
وهناك سبب آخر ال يقّل أمّهّية عاّم سبق، وهو مسايرة الّشاعر لروح العرص 
وموجة احلداثة التي من سامهتا الكتابة عىل وفق التشكيل احلّر، ومناغمة السواد 

والبياض يف فضاء الصفحة.
إْذ  قصائده؛  من  كثري  يف  العمودّي  البناء  يعتمد  الّشاعر  أنَّ  البحث  وجد 
شّكلت ظاهرة الفتة يف أعامله الّشعرّية، بدءًا من الفتات )1( إىل ديوان )العشاء 

األخري(، الذي هو عبارة عن قصيدة عمودّية طويلة.
والبناء العمودّي يف شعر )أمحد مطر( من القضايا التي تثري االستغراب لدى 
املتلّقي؛ فقد ُعرف عنه النظم عىل وفق القصيدة احلّرة، عىل األقّل لدى املتلّقي 
الّشاعر يعمد إىل كتابة  القارئ وليس املستمع، واملتذّوق وليس املحرتف؛ ألنَّ 
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بالوزن  فاإلحساس  االستامع،  حال  يف  أّما  احلّر،  التشكيل  نمط  عىل  قصائده 
ووضوح القافية يرفع الّلبس الذي قد يدث. 

والقصيدة العمودّية متّثل ظاهرة واسعة يف شعره، فالكثري من قصائده تومهنا 
أهنا  يتبنّي  جديد  من  كتابتها  إعادة  وعند  احلّر،  التشكيل  نمط  عىل  ُكتِبْت  أهنا 
قصائد عمودّية قد تتباين موسيقّيًا بني بيت وآخر، أي قد يرد بيت جمزوءًا وآخر 
تاّمًا وآخر منهوكًا، ولكن طابع البناء يبقى عمودّيًا عىل وفق وحدة وزن القصيدة 
نفسهًا، وقد تتحّول القافية عىل سبيل املثال من يائّية إىل ميمّية أو غريها، وهي 
قليلة الورود يف أعامله الّشعرية؛ أي إهنا قد تأيت يف بيت واحد عىل طول القصيدة 
وليس  العمودي-  -البناء  البناء  طبيعة  هو  هنا  البحث  يعني  وما  تأيت،  ال  وقد 

التحّوالت التي قد تطرأ داخل البناء أو التحّوالت يف القافية.
)القصيدة  قصيدة  البناء  من  النوع  هلذا  أنموذجًا  متّثل  التي  القصائد  ومن 

املقبولة()24(: 
* ُاكتْب لنا قصيدًة

ال تزعج القيادْة.
).........(

* تسُع نقاٍط؟!
ما الذي يدعوَك للزيادْة؟!

).......(
* سبُع نقاٍط؟!

مل يزْل شعُرَك فوق العادْة.
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).....(
* مخُس نقاٍط؟!

عجبًا!
هْل تّدعي الَبالدْة؟ 

).(
* واحدة

عليَك أْن حتذَف منها نقطًة
احذف

فال جدوى من اإلسهاِب واإلعادْة.
)    (

* أحسنَت،
هذا منتهى اإلياز واإلفادْة!

وعند إعادة كتابة القصيدة، يّتضح أّنا من الّشعر العمودّي عىل وزن جمزوء 
الرجز:     

ُأكتْب لنا قصيدًة
ال ُتزعِج القيـــــادْة
تسُع نقاٍط ما اّلذي
يدعوَك للزيــــــادْة
سبُع نقـــاِط مل يزْل
شعُرَك فوق العادْة
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مخــــُس نقاِط عجبًا
هل تّدعي البالدْة؟

واحدٌة عليَك أْن
حتذَف منهــــا نقطـــــًة

احذْف فال جدوى من الـ
إسهاِب واإلعادْة

أحسنَت هذا منتهى الـ
إياز واإلفــــــــادْة

ُيالَحظ: أنَّ القصيدة تنهض عىل تفعيلة )مستفعلن( بإمكاناهتا الزمنّية، وهي 
إْذ  قصيدة عمودّية من جمزوء وزن الرجز، وقد اّتضح ذلك بعد إعادة كتابتها؛ 
تبنّي أهنا تتكّون من سبعة أبيات أصاب زحاف اخلبن أرضب األبيات )1، 2، 
األبيات )2، 3، 4، 5(، فضاًل  الطي)25( حشو  فيام أصاب زحاف   ،)7 ،6 ،4
عن عّلة القطع)26( التي الزمْت أرضب القصيدة، عدا البيت اخلامس الذي جاء 
منّونًا -وهو من النادر يف الّشعر العريب-ومرّصعًا؛ ولعلَّ هذا الرتصيع هو الذي 
أنقذ البيت من عّلة القطع، ومن َثمَّ أخرجه من النظام الصويت املوّحد )القافية(، 
الذي سارت عليه القصيدة، وهو أمر قد  يرّسخ يف ذهن املتلّقي أنَّ القصيدة من 

الّشعر احلّر.
وزيادًة يف إهيام املتلّقي وجْعلِه يعتقد أنَّ القصيدة من الّشعر احلّر عمد الّشاعر 
إىل إيراد البيتني السادس والسابع مدّورين، ويّتضح ذلك يف عدم شطر الكلمة 
التي حُتِْدث التدوير من خالل كتابة السطر الّشعرّي )البيت( بطريقة الّشعر احلّر، 
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أي توزيعه بشكل متباين يف فضاء الصفحة.
الطباعـي  التالعب  الكتابيـّة عن طريق  التقنّيات  الّشاعر كثريًا من  أفاد  وقد 
يف أسطر )أبيات( القصيدة؛ إْذ ُيالَحظ التباين يف أطوال األسطر ما يوهم املتلّقي 
بأهّنا من الّشعر احلّر، فضاًل عن عالمات الرتقيم )االستفهام، التعّجب( التي هي 

دواّل تشري كتابيًا إىل قيم صوتّية واضحة تتمّثل بالنرب. 
وقْد وردت يف القصيدة -أيضًا- دوال ُأَخر عملْت عىل إيضاح بعض املفاهيم 
التي يريد الّشاعر إبرازها عن طريق الصيغ الكتابّية، مثل: وضع تسع نقاط بني 
قوسني ).........( يف إشارة منه إىل كلمة )تسع(، ومثلها يف سبع نقاط ومخس 
التي  انتهاء املطالب  ُثمَّ واحدة، ويف هنايتها نجد فراغًا بني قوسني للداللة عىل 
تريدها القيادة من الّشاعر، وقد أشار إليها بقوله )هذا منتهى اإلجياز واإلفادة(، 
وهي من دون شّك مطالب تدّل عىل التهكم والسخرية من الّشاعر الذي يمّثل 

صوت الشعب.
كّل هذه العالمات مّثلت دوالَّ واضحة يف النّص )عند قراءته( عملت عىل 

تقوية عراه، ومن َثمَّ أفاد منها الّشاعر يف دعم أفكاره التي يريد إبرازها.
)خسارة(،  والكلب(،  )السّيدة  )تفاهـم(،  احلياة(،  )إرادة  قصائد:  ومتّثل 
)وقفة تارخييـّة(، )احفروا البئر عميقًا(، )وظيفة القلم(، )النّاس للنّاس(، )لن 
نموت(، )مشامتة(، )شيخان(، )افرتاء(، )مزرعة الدواجـن(، )وراء القضبان(، 
)دود اخلل(، )ذخر(، )مالحظات(، )أغرب من اخليال()27(، أنموذجًا آخر هلذا 

النوع من القصائد.



ظو�هُر �أ�شلوبّية يف �شعر )�أحمد مطر( )�لظاهرة �لإيقاعّية �أمنوذجًا(

جمّلة ف�شلّية حمّكمةتر�ث �لب�شرة 94

املطلبُ الثاين: البناء املتناوب

وهو: تكوين القصيدة موسيقيًا من الشكلني التقليدّي واحلّر)28(، فالقصيدة 
العمودّي  الّشعر  من  أبيات  بني  موّزعة  أدوارها  تكون  املفهوم  هذا  وفق  عىل 
وتفعيالت من الّشعر احلّر، وال هيّم إْن ورد البناء العمودّي يف بداية القصيدة أو 

يف آخرها، إّنام اليشء املهّم هو ورود ذلك البناء أو التشكيل يف املرّكب النّص.
وقد يعمد الّشاعر إىل كتابة األبيات العمودّية كمتوالية سطرّية -وهو األمر 
احلاصل يف أغلب شعر )أمحد مطر(- ما يوهم املتلّقي بأنَّ القصيدة من الّشعر 
جلوء  يف  السبب  ولعلَّ  املعروف؛  التقليدّي  بشكلها  كتابتها  إىل  يعمد  أو  احلّر، 
الرّواد  جيل  مقّدمتهم  ويف  الّشعرّية  الكتابة  من  النوع  هذا  إىل  الّشعراء  بعض 
)السّياب، البيايت....(، الذين ثاروا عىل بنية القصيدة العربّية )البنية اإليقاعّية(، 
هو انشدادهم إىل منظومة ثقافّية وإرث حضاري يصعب اخلالص منه بسهولة؛ 
إْذ إنَّ طبيعة بناء الشخصّية الثقافّية والعربّية منها بالّذات ال يمكنها أْن تتخىّل أو 
من  جزءًا  تشّكل  ألهّنا  وذلك  قصرية؛  زمنية  وبمّدة  بسهولة  جذورها  من  تنبرت 
جمتمع ال يستطيع أْن يستوعب الفكرة اجلديدة كاملة بمّدة زمنية قصرية؛ نظرًا إىل 

حداثة التجربة، والعتزازه بإرثه الثقايف.
ومن القصائد التي وفَّقْت بني الشكلني قصيدة )أحزان أصيلة()29(:

النزُل يغرق يف القتام..
فلندٌن ليٌل

وموج الّليل ُيغِرُق لندنا
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ليالن يقتحمن يف أعمقنا
لياًل طوياًل ُمزمنا!

وبُقربنا
جَلَسْت ُتغالُب نومها.. شمٌس

نا وتنضح بالسَّ
ِمن حولنا

نا ومتدُّ
برصاخ أهداٍب

ُيرَتَجُم صْمُتها بُسعارنا 
ِمن أين يا ُأختاُه؟

Me؟

NO..أنِت

كيف عرفَت أين مرأة عربّيٌة؟!
احلزُن يا ُأختاُه يكشف ما انثنى

احلزُن حْبٌل ِمن حلاِء الناِر
يربُط بيننا

.....

.....

.....

.....
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َنْوم اهلنا
ُثمَّ احلقي شعراءنا

فلعلَّ بيتًا للثقافة يا أصيلة
هُيديِك بيتًا مثل غريِك

يف )أصيلة(!
وعند إعادة كتابة القصيدة عمودّيًا تصبح كاآلت:

الّليُل يغرُق يف القتام، فلندٌن
ليٌل وموج الّليِل ُيغرُق لندنا

ليالِن يقتحمن يف أعمقنا
لياًل طوياًل مزمنًا!وبقربنا

جلسْت تغالُب نوَمها
نا شمٌس وتنضُح بالسَّ

ِمن حولنا
ومتّدنا

برصاِخ أهداٍب
ُيرَتَجم صمُتها بُسعارنا

من أيَن يا أختاُه NO Me أنِت كيـ          َف عرفَت أين مرأة عربّيٌة
احلزُن يا أختاُه يكشُف ما انثنى

احلزُن حبٌل ِمن حلا                          ِء النّار يربُط بيننا
.......
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.......

.......

.......
َنوم اهلنا

ثمَّ احلقي شعراءنا
فلعلَّ بيتًا للثقافة يا أصيلة

هيديِك بيتًا مثل غريِك
يف )أصيلة(!

القصيدة عىل وزن الكامل، أي بتكرار تفعيلة )ُمتفاعُلن( بإمكاناهتا الزمنية 
ما بني البناء العمودّي والتشكيل احلّر، فقد وردت يف القصيدة أربعة أبيات من 

الّشعر العمودّي توّزعت بني التام واملجزوء، وهي:
النزل يغرق................... )تام(

جلسْت تغالُب نوَمها......... )جمزوء(
ِمن أين يا أختاه............... )تام(

احلزُن حْبٌل................... )جمزوء(
واملالَحظ أنَّ مطلع القصيدة هو بيت من الّشعر العمودّي تام التفعيالت غري 

معلول شأنه شأن بقّية األبيات من حيث عدم ورود عّلة الزمة.
وعمد الّشاعر إىل كتابة هذا البيت )املطلع( عىل نمط التشكيل احلّر، وهو نوع 
القصيدة تسري عىل وفق  بأنَّ  املتلّقي  ليوهم  الّشاعر  البرصّي مارسه  من اخلداع 

التشكيل احلّر، وهذا الكالم ينطبق عىل األبيات الثالثة. 
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تكن  مل  العمودّية  األبيات  أنَّ  مالحظة  يمكن  القصيدة  يف  التمّعن  وعند 
القصيدة،  مطلع  مّثَل  بيت  ورد  فقد  هنايتها،  يف  أو  القصيدة  بداية  يف  معزولة 
البناء  ثمَّ  احلّر،  التشكيل  ثمَّ  العمودّي،  البناء  عاد  ثمَّ  احلّر،  التشكيل  جاء  ثمَّ 
العمودّي، وكان لتفعيلة )متفاعلن( التي اتكأ عليها وزن القصيدة قدرة كبرية 
عىل إحداث نوع من الغنائّية والتنغيم، فهذا الوزن )الكامل( يمتاز بغنائّية عالية 
بسبب قدرة تفعيلته عىل التشّكل والتحّول، واستيعاهبا قْدرًا كبريًا من الزحافات 
القصيدة  التي مّدت  اخلاّصّية هي  القصيدة، وهذه  قد تدخل عىل  التي  والعلل 
هبذه الغنائية الواضحة، فضاًل عن التقفية التي مّثلها حرف الروي )النون( مع 
صوت اإلطالق )األلف(، فمن املعروف أنَّ حرف النون يمّثل وضوحًا صوتيًا 
عاليًا زاده قّوة حرف اإلطالق )األلف(، فعىل الّرغم من خروج البيت الّشعري 
عن  العمودّي-  البناء  يف  الرابع  البيت  قافية  )عربية(-وهي  قافية  مّثلته  الذي 
النظام الصويت للقصيدة مع بعض األسطر الّشعرّية الالحقة، إالّ إنَّ ذلك مل يؤّثر 
بشكل واضح عىل النظام الصويت هبا؛ والسبب قد يعود إىل اعتامد القصيدة يف 
الناحية  البناء العمودّي من  التقفية السطرّية التي تشبه  بنائها الصويت عىل نظام 
حتدثها  التي  التطريبّية  احلالة  إىل  باملتلّقي  يعود  أْن  شأنه  من  أمر  وهو  الصوتّية، 
التقفية، وهناك سبب آخر هو التنغيم العايل والوضوح السمعي املتأيّت من حرف 
يقّل  ال  ثالث  سبٍب  عن  فضاًل  )األلف(،  اإلطالق  حرف  مع  )النون(  الروي 
أمّهّية من سابقيه وهو أنَّ القصيدة مّثلت رسدية واضحة، يّتضح ذلك من خالل 
)متفاعلن(  تفعيلة  به  هنضْت  الذي  الوزن  فطبيعة  )أصيلة(،  مع  الّشاعر  حوار 
وقدرهتا عىل استيعاب أكرب قدر ممكن من املفردات التي ختدم فكرة النّص نظرًا 
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إىل استيعاهبا عددًا غري قليل من الزحافات والعلل، هذا األمر ساعد عىل وجود 
البناء الرسدي يف القصيدة، فضاًل عن طبيعة التشكيل احلّر الذي غالبًا ما يضفي 
عىل القصائد لونًا من الدرامّية؛ فهو خيدم فكرة الدراما أكثر من البناء العمودّي 
نظرًا إىل مساحة احلّرية التي يمنحها التشكيل احلّر للتفعيلة من حيث متوضعها يف 
املرّكب النّص؛ إْذ إنَّ تناوب مقاطع من الّشعر العمودّي مع مقاطع من الّشعر 
احلّر ال يأيت اعتباطًا بالقدر الذي يريد الّشاعر من ورائه إحداث لون من املزاوجة 
الّشعر  بإيراد  الغنائية  نوع من  السمعي؛ وذلك إلضفاء  املستوى  اإليقاعّية عىل 

.)30(العمودّي، ولون من الدرامّية عن طريق الّشعر احلّر
فيه قصائد: )عائدون(، )األضحية(، )عاش..  ملا نحن  ومن األمثلة األَُخر 
يسقط(، )البغايا(، )طلب انتامء إىل العرص احلجري(، )الدولة الباقية(، )مبارزة(، 
)واحدة بواحدة(، )صاحب الفخامة حمقان امُلفّدى(، )الوطن(، )هات العدل(، 

)نعال األحذية(، )البكاء األبيض()31(. 
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املبحثُ الثالُث: الق�صيدةُ املقّطعةُ

املطلُب الأّوُل: التعريف بظاهرة )الق�صيدة املقّطعة(

يمّثل شعر )أمحد مطر( مرحلة مهّمة من مراحل الّشعر العريّب املعارص، ليس 
عىل مستوى األفكار التي يطرحها حْسـب، بل عىل مستوى التعامل اإليقاعّي، 
التي  األفكار  بعض  التفّرد واخلصوصّية من حيث طرحه  من  يمّثل حالـة  فهو 
متّثل ظواهر مهّمة ال يمكن إغفاهلا، وهي ظواهر قد ال يتمّيز هبا الكثري من شعراء 

العرب املعارصين، منذ جيل الرّواد وصوالً إىل جيلنا احلايل.
املتمّثلة  )اإليقاعّية(  الظاهرة  تلك  هي  )الظواهر(  األفكار  هذه  أبرز  ومن 
ظاهرة  عىل  قصائده  بناء  يف  كبريًا  اعتامدًا  يعتمد  فالّشاعر  املقّطعة،  بالقصيدة 
املعارصين،  الّشعراء  من  قليل  غري  عدد  إليها  يلجأ  قد  ظاهرة  وهي  التقطيع، 
ولكنّها تربز بشكل واضح يف شعر )أمحد مطر(؛ بل إنَّه يعتمد عىل هذه الظاهرة 
بشكل واضح يف بناء قصائده فكرّيًا وإيقاعّيًا حتى أصبحت سمة يّتسم هبا شعره.

املطلُب الثاين: ظاهرة )الق�صيدة املقّطعة( يف �صعر )اأحمد مطر(

 )482( من  الكاملة  الّشعرّية  األعامل  متّثله  الذي  مطر(  )أمحد  شعر  يتكّون 
قصيـدة، ورد منها )218( قصيدة مقّطعة، مقابل )264( قصيدة اعتيادّية، وهو 
عدد مرتفع جيعلها متّثل ظاهرة الفتة يف شعره، وحالة من التفّرد تبدأ من الفتات 
بناء أغلب قصائـده عىل  الّشاعر يف  )1( مرورًا بديوان )الساعة(، الذي اعتمد 
ظاهـرة التكثيف اإليقاعـّي عن طريـق جلوئه إىل قصيـدة )التوقيعة( التي تعتمد 
تتناسب مع  التي  األوزان  بالضغط عليها واستعامل بعض  الفكرة  تكثيف  عىل 
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إبراز هذه الفكرة -فهذا الديوان هو الوحيد الذي مل يلجأ فيه الّشاعر إىل ظاهرة 
التقطيع-وصوالً إىل ديوان العشاء األخري، الذي يمّثل آخر دواوينه يف املجموعة 
الكاملة، الذي هو عبارة عن قصيدتني، األوىل من الّشعر احلّر، والثانية قصيدة 

مطّولة من الّشعر العمودّي عىل وزن الكامل، مطلعها)32(:
األوثاُن برجسِه  تضيُق  العقباُنوَثٌن  هلا  تبكي  وفريسٌة 

وهي  )الكامل(،  بحر  وهو  واحد  وزن  من  تتكّون  القصيدة  أنَّ  واملالَحظ 
تعتمد عىل تكرار تفعيلة )متفاعلن( بإمكاناهتا الزمنية، ثالث مّرات يف الصدر 
ومثلها يف العجز، فضاًل عن أهّنا تسري عىل قافية )نونّية(، إالّ إنَّ الّشاعر عمد إىل 
تقطيعها لثامنية مقاطع، وهو أمر دأَب عليه الّشاعر حتى صار جزءًا من منظومته 

الفكرّية.
عدد  يوّضح  الكاملة  للمجموعة  بجداول  شامل  مسح  إجراء  من  والبّد 
القصائد املقّطعة وعدد القصائد غري املقّطعة؛ للخروج بنتائج علمّية مبنّية عىل 
غري  للقصائد  األسطر  عدد  وإحصاء  بذلك،  القيام  وبعد  كاملة،  إحصاءات 
املقّطعة يف املجموعة الكاملة وتدوينها، وبعد استحضار اجلداول ومعاينتها يف 
املجموعة الكاملة، تّتضح مجلة من اخلصائص اإليقاعّية، أمكن للبحث حرصها 

باآليت:
إْذ إنَّ ما يقُرب من نصف قصائد  التقطيع بشكل واضح؛  1- بروز ظاهرة 
الّشاعر تأيت عىل شكل مقاطع متفاوتة الطول، بل نراه يف بعض األحيان يعمد 
إىل تقطيع املقطع الواحد إىل عّدة مقاطع، ومن ذلك قصيدة )سواسية()33(، التي 
يقّطع فيها املقطع الثاين إىل مقطعني، وقصيدة )بالد ما بني النحرين()34(، التي 
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يقّطع فيها املقطع الرابع إىل مقطعني، واملقطع الثامن يقّطعه إىل مقطعني أيضًا، 
وإْن  الكتابة  يف  الطريقة  وهذه  مقاطع،  ثالثة  إىل  يقّطعُه  الذي  التاسع  واملقطع 
كانت قليلة يف املجموعة الكاملة، ولكنّها تدلُّ عىل تعّلق الّشاعر هبذا األسلوب 
-التقطيع- واليشء الذي يلفت االنتباه هو أنَّ هذه القصائد )املقّطعة( كّل منها 
يتوّلد  املتلّقي  إنَّ  أي  األَُخر،  املقاطع  عن  باستقالهلا  تومهنا  داللّية  وحدة  يمّثل 
لديه إحساس أّن املقطع اكتفى بإيصال الفكرة، وعند قراءة املقاطع الباقية يدرك 
أنَّ كّل مقطع من مقاطع القصيدة يكّمل اآلخر، أي يتاج إىل سابقه ويرتبط به 

ارتباطًا دالليًا.
2- يمكن أْن يكون املقطع الواحد عبارة عن )توقيعة(، والقصيدة املقّطعة 
املهد إىل  القصائد )دوائر اخلوف، من  التوقيعات، ومن ذلك  متّثل جمموعة من 

الّلحد، املنحرف، احفروا البئر عميقًا، صباح الّليل يا وطني()35(.
عىل  ترد  قد  أو  الطويلة،  واملقاطع  التوقيعات  بني  القصيدة  ُتزواُج  قد   -3

شكل جمموعة من املقاطع الطويلة. 
4- بروز ظاهرة البناء العمودّي مع التشكيل احلّر يف القصيدة الواحدة عىل 
يسّمى  ما  وهو  املتعّددة،  املقاطع  مستوى  عىل  أو  الواحد،  املقطع  بناء  مستوى 
بالتناوب، وقد عمد الّشاعر يف أغلب األحيان إىل إيراد البناء العمودّي عىل وفق 
أسلوب كتايب ممّيز، هو أسلوب املتوالية السطرّية، التي تفيد من تقنيات التوزيع 

الطباعّي.
5- عدم ورود أوزان متعّددة ضمن القصيدة الواحدة، سواء كانت قصيدة 

مقّطعة، أم غري مقّطعة، أم كانت من البناء العمودّي، أم التشكيل احلّر.
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املبحثُ الرابعُ: )الدّيوانُ / الق�صيدةُ(

املطلبُ الأوّلُ: التعريف بظاهرة )الديوان / الق�صيدة(

هذا النوع من القصائد هو من األساليب النادرة التي يلجأ إليها الّشعراء يف 
كتابة قصائدهم، ويف هذا النوع من القصائد يكون الديوان الّشعرّي عبارة عن 
قصيدة واحدة غري قابلة للتجزئة، وهذه الظاهرة تّتضح بشكل ال يقبل الشّك 
يف  يمّثل  الكاملة  املجموعة  يف  شعره  إنَّ  إذ  مطر(؛  )أمحد  لشعر  بدّقة  للمتتّبع 
حقيقته قصيدة واحدة يف مضموهنا غري قابلة للتجزئة وإْن حاول الّشاعر كتابتها 
عىل شكل قصائد مستقّلة، أي من خالل إعطائها عناوين خمتلفة، أو خضوعها 
ألوزان شعرّية متباينة، أو تقطيعها أو كتابتها عىل شكل عمودّي أو حّر أو كالمها 
معًا، أو غري ذلك من أساليب الكتابة الّشعرّية املعارصة. فالعلوم مجيعها تتاميز، 
والذي يفصلها هو املوضوع والغاية، فإذا كان املوضوع واحدًا والغاية واحدة، 

فإنَّ العلم واحد)36(.

املطلبُ الثاين: ظاهرة )الديوان الق�صيدة( يف �صعر )اأحمد مطر(

متّثل  العرشة  الدواوين  كّل قصيدة من قصائد  فإنَّ  املفهوم،  وعىل وفق هذا 
الكاملة(  )األعامل  الدواوين  قصائد  جمموع  وإنَّ  مستقّلة،  قصيدة  من  مقطعًا 
شعر  عنها  يتحّدث  التي  الواحدة  القصيدة  مرشوع  بمجموعها  متّثل  أْن  يمكن 

)أمحد مطر(، وهو أمر يشّكل تفّردًا ُيَسُب للشاعر.
وهناك دالئل تؤّكد ما ذهب إليه البحث من أنَّ جمموعة الالفتات السبعة متّثل 

قصيدة واحدة، وأمكن إمجال هذه الدالئل بخمسة، وهي:
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1- العنوان: الدواوين السبعة األوىل حتمل مسّمى واحدًا وهو )الفتات(، 
هذه الدواوين متّثل وحدة موضوعّية أبرزها العنوان، ما يقودنا إىل إضافة فهم 
التي  الشعارات  متّثل  )الفتات(  مفردة  أنَّ  والسّيام  املضمون،  وحدة  وهو  آخر 
عادة  تكون  الشعارات  وهذه  بحقوقهم،  للمطالبة  عادة  املتظاهرون  يملها 
موّحدة وحمدودة وواضحة وخمَترَصة، وإذا ما أضفنا إىل هذه الالفتات الدواوين 
الثالثة األخرية )إيّن املشنوق أعاله(، )ديوان الساعة(، )العشاء األخري لصاحب 
و)الفتات9(،  )الفتات8(،  إىل  أسامءها  وأبدلنا  األّول(،  إبليس   اجلاللة 
الدواوين  املفهوم؛ ألنَّ قراءة هذه  و)الفتات10(، فال يتغري يشء عىل مستوى 
بشكل دقيق ييل بشكل واضح عىل تلك الالفتات املشار إليها من خالل ما متّثله 

من وحدة موضوعّية مع الدواوين السبعة األوىل.
مساحة  عىل  تدور  التي  املفردات  تلك  به  ويقَصد  الّلغوي:  املعجم   -2
مثل:  كثرية،  وهي  املوضوع،  وحدة  خالهلا  من  تتشّكل  إذ  وتتكّرر؛  الدواوين 
)احلاكم، الشعب، احلّرّية، املوت، احلياة، الظلم، املخرب، الّلص، الثورة، اجلاّلد، 
نفسها يف  املفردات ترتّدد  الوطن، وغريها(، فهذه  الشيطان،  العرب، اإلنسان، 
قصائد الدواوين، أو مع يشء من التباين، أي يأيت ذكر املفردة أو مرادفاهتا، مثل: 
)احلاكم، الرئيس، أمري املؤمنني، القائد(، فتعمل هذه املفردات عىل دعم الفكرة 

وتوكيدها يف ذهن املتلّقي. 
)أمحد  شعر  عليها  ُبنَي  التي  األساس  فالفكرة  والشعب:  احلاكم  ثنائية   -3
يف  الشعب  ورغبة  احلاكم  تسّلط  بني  واملتجّدد  الدائم  الرصاع  يف  تتمّثل  مطر( 
من  احلاّدين  والتهّكم  السخرية  يف  الّشعرّية  طاقته  استنفذ  إْذ  منه،  اخلالص 
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.)37(الزعامء والّسالطني
أمام  التهاون  عدم  إىل  أمرها  عىل  املغلوب  للشعوب  املستمّرة  الدعوة   -4
املستعمر الذي قد يورده الّشاعر أحيانًا بشكل رصيح، وغالبًا ما متّثله )أمريكا(، 

أو قد يورده من خالل احلاكم املمّثل هلذا املستعمر. 
حياة  من  يمّثله  بام  املفهوم  هذا  عىل  واإلحلاح  للثورة  املستمّرة  الدعوة   -5

كريمة، وهي أهّم األفكار التي يلّح عليها الّشاعر وياول إبرازها. 
هذه باختصار أهّم النقاط التي تدعم فكرة البحث؛ ونظرًا إىل طبيعة البحث 
التي تعتمد اإلحصاء، ولعدم وجود إحصاء لألوزان الّشعرّية يف شعر الّشاعر، 
ارتأى البحث أْن جُيرَي مسحًا شاماًل لكّل قصائـد )مقاطع( الّشاعر يف املجموعة 
الكاملة؛ للوقوف عىل األوزان املستعملة وبيان نسبتها؛ لتحديد جمموع األوزان 
التي وردت والتي توّضح تباين الوزن من مقطع إىل آخر، ومن َثمَّ انعكاس هذا 

التباين عىل إيقاع القصيدة الواحدة الذي متّثله املجموعة الكاملة.
وبعد استعراض جداول هذا املسح ومعاينتها يف املجموعة الكاملة، تّتضح 
مجلة من اخلصائص التي يتمّيز هبا شعر )أمحد مطر( عىل املستوى اإليقاعّي، التي 

أمكن إمجاهلا باآليت:
يف  وروده  نسبة  حيث  من  األوىل  املرتبة  يف  يأيت  الرمل  وزن  أنَّ  تبنّي   -1
الرجز  وزن  يليه  ثمَّ  قصيدة،   )202( القصائد  عدد  بلغ  إْذ  الكاملة؛  املجموعة 
بقصائد بلغ عددها )164( قصيدة، ثمَّ يليه املتدارك بعدد قصائد بلغت )83( 

قصيدة.
2- عىل وفق مفهوم )الديوان القصيدة( نكون أمام قصيدة متعّددة األوزان، 
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، يمّثله )الديوان  تتكّون من جمموعة من املقاطع، يمّثل كّل مقطع جزءًا من كلٍّ
القصيدة(.

طابع  حتمل  التي  البحور  من  األغلب  األعّم  يف  هي  الّشعرّية  األوزان   -3
الرسعة؛ ولعّل السبب يعود إىل: 

أ- طبيعة املوضوع الذي ُيلّح عليه الّشاعر؛ إْذ يمّثل حالة من التمّرد والتحفيز 
ضّد األنظمة، وإظهار عيوهبا من جهة، ومدى القهر الذي تتعّرض له الشعوب 
طبيعة  مع  تتوافق  أوزان  اختيار  -موضوعيًا-  يستوجب  ما  أخرى،  جهة  من 
املوضوع الذي غالبًا ما تأيت أحداثُه متسارعة، ما يستوجب-أيضًا- استحضار 

األوزان التي تتمّيز بطابع الرسعة خلدمة الفكرة املراد إيصاهلا إىل املتلّقي.
الّشاعر  اختيار  يف  الكبري  األثر  له  كان  القصائد  يف  األحداث  تسارع  ب- 
ممكن  عدد  أكرب  استيعاهبا  عن  فضاًل  الفكرة،  لتخدم  الرّسيعة  األوزان  هذه 
له  التقريب  وهذا  )التفعيلة(،  الوحدة  داخل  الزمن  تقّرب  التي  الزحافات  من 
وبعدها  البيت،  وحدة  عىل  انعكاسها  َثمَّ  ومن  األحداث،  تسارع  يف  كبري  دور 

انعكاسها عىل وحدة القصيدة.
4- البناء الرّسدّي واضح يف أغلب شعر الّشاعر، والسّيام القصائد املقّطعة 
يف  يساعدها  الفكرة،  تستوعب  أْن  إىل  وتتسع  متتد  أْن  شأهنا  من  التي  الطويلة، 
الّشاعر يف هذا النوع من القصائد؛  التي اختارها  الّشعرّية  ذلك طبيعة األوزان 
هي  الرّسدّية  قصائده  بناء  يف  الّشاعر  عليها  يعتمد  التي  األوزان  أغلب  إنَّ  إْذ 
الرجز واملتدارك؛ لقرب هذه األوزان من الرّسدّية، فضاًل عن عدٍد غري قليل من 
القصائد التي تسري عىل وزن )الرمل(، خيدمها بذلك رسعة التفعيلة التي يسري 
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عليها هذا الوزن الّشعرّي؛ إْذ إنَّ  تفعيلة وزن الرمل )فاعالتن( تّتسم بالرسعة 
اإليقاعّية بذاهتا، فإذا دخل عليها زحاف اخلبن)38(، أو عّلتا احلذف)39( والقرص، 
زاد ذلك من رسعتها اإليقاعّية، وهو أمر أفاد منه الّشاعر يف توظيف هذا الوزن 
يف عدٍد غري قليل من قصائده التي حتمل الطابع الرّسدّي؛ ألّن طبيعة الرّسد تتميز 

بتسارع احلََدث، وهذا بدوره يتاج إىل تفعيلة تتوافق مع طبيعة هذا املوضوع.
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املبحثُ اخلام�ُس: )القافية(

املطلبُ الأوّلُ: التعريف بظاهرة )القافية(

املكّرر  الّصوت  بالصوت، فسلطة  اهتاممًا  فنون األدب  أكثر  الّشعر من  ُيَعدُّ 
املتمّثل بالتقفية يف الّشعر هي التي متّيزه عن فنون األدب األُخر، ُثّم  إنَّ التكرار 
العربّية  القصيدة  يف  والقافية  وإمتاعًا)40(،  قيمة  يمّثل  معّينة  ألصوات  امُلنَتَظم 
قبل  الّشعر  نظام متكامل عرفه  كانت وما زالت احلدث األهّم واألبرز، فهي 
أْن يعرف الوزن)41(؛ وذلك لسلطة الّصوت وهيمنته عىل املتلّقي ملا يمّثله من 
خاّصّية موسيقّية يوّلدها التكرار؛ وألنَّ طبيعة الّلغة العربّية يمّثل عامل الصوت 
ألنَّ  )العمودّية(؛  العربّية  القصيدة  يف  الصوت  والسّيام  بنيتها،  ِمن  مهاّمً  جزءًا 
األصل يف هذه القصيدة أهنا ُتبنى عىل صوت واحد )حرف الروي(، الذي يمّثل 

القافية منذ انطالقة البيت األّول حتى هنايتها، مهام قرُصَ عدد األبيات أو طال.
وهناك اتفاق عام عىل عدِّ القافية عنرصًا مهاًم من عنارص اإليقاع الّشعرّي، 
جمموعة  بأهنا  أنيس(  )إبراهيم  فيعّرفها  اإليقاع،  تكوين  يف  الوزن  رشيكة  فهي 
أصوات تتكّرر يف أواخر األسطر أو األبيات بنحٍو تكون جزءًا مهاًم من املوسيقى 
يف الّشعر، فهي بمثابة الفواصل املوسيقّية يتوّقع السامع تردادها، ويستمتع بمثل 
هذا الرتداد الذي يطرق اآلذان يف فرتات زمنّية)42(، قد تطول أو تقرص حْسَب ما 
تقتضيه التجربة الّشعرّية، ما جيعلها ظاهرة أسلوبّية ترتبط باجلانب االنفعايل)43(. 
وللقافية عّدة وظائف، منها: إهنا تعطي القصيدة ُبعدًا من التناسق والتامثل يرفع 
من قيمة االنتظام النفيس واملوسيقي)44(، وإنَّ هلا دورًا يف اّتساق النغم)45(، فضاًل 
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عن كوهنا عنرصًا أساسًا من عنارص حتقيق الّلغة الّشعرّية)46(. ووجد البحث أنَّ 
شعر )أمحد مطر( اعتمد عىل القافية بشكل تظهر به لُتشّكل حمورًا من حماور البنية 
الشكلّية للنّص، تنتظم خالهلا الفاعلّيات اإليقاعّية، ويكتسب النّص عنرصًا من 
عنارص الوحدة والتامسك. وسيبني البحث استغراق القافية للنصوص الّشعرّية، 
وترّشح له وجود ثالثة أنواع من القافية قام شعر )أمحد مطر( بتوظيفها بصورة 
القافية  وهي:  شعره،  يف  شيوعها  نسبة  حْسَب  عنها  احلديث  سيكون  مكّثفة، 

الّسطرّية، والقافية العمودّية، والقافية املكّررة.

املطلبُ الثاين: ظاهرة )القافية ال�ّصطرية( يف �صعر )اأحمد مطر(

النقطة األوىل: التعريف بالقافية الّسطرّية
هي القافية التي تقوم عىل أساس تكرار صوت معنّي، هذا التكرار قد يأيت 

متعاقبًا ال انقطاع فيه، وقد يأيت منقطعًا بني احلني واآلخر)47(.
خالل  من  واضح  بشكل  اإليقاع  ظاهرة  تربز  القوايف  من  النوع  هذا  يف 
التقفية  انطالقة  منذ  متعاقب  بشكل  الروي  حرف  بتكرار  السمعّي  الوضوح 
حرف  يمّثل  الذي  الصوت  ينقطع  وقد  هنايتها،  حتى  األّول-  -السطر  األوىل 
الروي بني احلني واآلخر، لكنّه يعود ليحافظ عىل سلطته الصوتّية وحضوره يف 

القصيدة. 
تتوافر  مل  النوع  الّشعرّية، وهذا  القافية يف هناية اجلملة  تتمّثل هذه  ما  وغالبًا 
صور  من  صورة  هي  لذا  الّشعراء؛  كبار  بعض  عند  إالّ  اجلديدة  القصيدة  عليه 

القوايف النادرة، بل واألقرب إىل القافية امُلتََّبعة يف الّشعر العمودّي)48(. 
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النقطة الثانية: القافية السطرّية يف شعر )أمحد مطر(
من  زمنّيًا  قرهبم  بسبب  التقفية؛  من  النوع  هذا  الرّواد  الّشعراء  بعض  التزم 
القصيدة التقليدّية، وهو ما يفرّس انشدادهم هلا. واليشء الذي يثري االهتامم أنَّ 
الّشاعر )أمحد مطر( هو من جيل ما بعد الرّواد، لكنّه يلتزم هذا الفعل التقفوي 
إْذ يمكننا القول  بشكل الفت، واملتتّبع شعره يلحظ أنَّ أغلبه من هذه التقفية؛ 
إنَّ الّشاعر يف تعامله مع القافية هو شاعر تقليدّي أكثر مما هو معارص، بل حتى 
من ناحية البناء الوزيّن، فهو -أيضًا- أقرب إىل الّشعر التقليدّي من احلّر، فهو 
مل يستعمل تداخل األوزان، وال اختالط الّشعر بالنثر، وال غري ذلك مما اعتاده 
شعراء القصيدة املعارصة غالبًا، بل هو يلتزم وزنًا واحدًا مهام طالت أو قرصت 

القصيدة، وإْن تباينت من ناحية البناء بني احلّر والعمودّي.
كتاب  من  )سطور  قصيدة  الّسطرّية  القافية  اعتمدت  التي  القصائد  ومن 

املستقبل()49(:
بعد ألَفي سنة

تنهض فوق الكتِب
ُنبَذٌة

عن وطٍن ُمْغرتِب
تاَه يف أرض احلضارات
من املرشِق حتى املغرِب
باحثًا عن َدوحة الّصدِق

ولكْن
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عندما كاَد يراها
حّيٌة..  مدفونٌة

وْسط بحار الّلهِب
ُقْرَب جثمن النبي

ماَت مشنوقًا عليها
بحبال الكذِب!

*******
وطٌن مل يبَق من آثارِه

غري جداٍر َخِرِب
مل تزْل الصقًة فيِه

بقايا
من نفاياِت الشعاراِت

وَروِث اخُلَطِب
)عاش حزب الـ...

يسقط اخلا....
عائدو..(

واملوت للمغتِصِب!
وعىل اهلامش سطٌر:

أَثٌر ليس له اسٌم
إّنم كان اسُمه يومًا
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.. بالد العَرِب!
الروي،  حرف  وهو  الباء،  حرف  مها:  صوتني،  من  القصيدة  تقفية  تتأّلف 
جمرورة  كّلها  القصيدة  قوايف  وردت  إْذ  الياء؛  عن  ضًا  معوِّ جاء  الذي  والكرْس 
امتداد  عىل  َعِمَل  للياء  ض  املعوِّ الكرْس  ألنَّ  القافية؛  أثرى  أمر  وهو  بالكرس، 
حرف  أنَّ  والسّيام  السمعي،  الوضوح  يف  اإلجيايّب  األثر  له  كان  ما  الصوت، 
الروي )الباء( هو من احلروف الشفاهّية، وهو عىل وفق ذلك ليس من احلروف 

التي هلا وضوح سمعّي عاٍل.
ويبدو أنَّ النّص الّشعرّي استعمل هذه القافية لربط املتلّقي مع إيقاع القصيدة 
وانشداده معها حتى النهاية، فالّشعر احلّر بتعّدد القافية فيه قد جيعل املتلّقي يفقد 
تركيزه اإليقاعّي، ومن َثمَّ ضعف انشداده وتواصله معها، فكان البّد من وجود 
رابط يشّد املتلّقي من خالل تناغمه مع إيقاع القصيدة، وجيعله متواصاًل معها، 
ويتمّثل هذا الرابط بالقافية السطرّية التي تالزم القصيدة حتى هنايتها، وهو أمر 

ُيسهم يف مضاعفة زخم القصيدة إيقاعّيًا.
ومن األمثلة عىل استعامل القافية السطرّية بوصفها رابطًا يشّد املتلّقي ويّثه 

عىل التواصل، قصيدة )جمهود حريب()50(:
أليب كان معاٌش

هو أدنى من معاش املّيتنْي!
ين نصفُه يذهُب للدَّ

وما يبقى
لَِغوِث الاّلجئنْي
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ولتحرير فلسطني من املغتصبنْي
ننْي وعىل مرِّ السِّ

كان يزداُد ثراُء الثائريْن!
والثرى ينقُص من حنٍي حلنْي

وسيوف الفتح تندقُّ إىل املقبِض
يف أدبار جيش )الفاحتنْي(

فتلنْي
ُثمَّ تنحلُّ إىل أغصاِن زيتوٍن

وتنحلُّ إىل أوراِق تنْي
تتدىّل أسفَل البطِن

ويف أعىل اجلبنْي!
وأخريًا َقبَِل الناقُص بالتقسيِم
فانشّقت فلسطنُي إىل شّقنِي:

للثّوار: فلٌس
وإلرسائيل: طنْي!
*********
وأيب احلايف امَلديْن

أيَب املغصوُب يف أمخِص رجليِه
إىل حبل الوتنْي

-ال يدري ملاذا؟- ظلَّ
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وحَدُه
يقبُض بالُيرسى وُيلقي باليمنْي

نفقات احلرب والَغوِث
بأيدي اخللفاء الّشارديْن!

يف  وحدة  خلْلِق  مطر(  )أمحد  شعر  وسائل  من  وسيلة  هنا  القافية  جاءت 
ُمتعة  فالقافية  للمتلّقي)51(،  واالستقرار  األمان  طرق  من  وطريقة  القصيدة، 
 ،)52(طريقه عن  بالّسمع  ييد  شذوذ  انقطاعها  وإنَّ  اآلذان،  هلا  ختفُّ  موسيقّية 

ومن َثمَّ قد يعزف املتلّقي عن التواصل معها. 
منذ  انقطاع  بدون  يتالزمان  صوتني  من  تتأّلف  القصيدة  قافية  أنَّ  نالحظ 
انطالقة الّسطر األّول إىل هنايتها، وهذان الصوتان مها: )الياء، والنون الّساكنة(، 
وقد كان للياء مع مالزمتها حرَف الروي )النون الّساكنة( عىل امتداد القصيدة 
القافية  من  النوع  هذا  الّشعراء  واستعامل  اإليقاعّي،  اجلانب  عىل  إجيايّب  أثر 
َثمَّ إظهارها يف  الّلغة، ومن  الّلحنية التي متتلكها  دليل إحساسهم الكبري بالقيم 

قصائدهم.
ومن أهّم هذه القيم، هي مسحة احلزن الواضحة يف هذه القصيدة، التي وّظف 
والفقر  والّلجوء  فلسطني  عن  فالكالم  طبيعتها؛  مع  تتالءم  تقفية  فيها  الّشاعر 
واملوت، يستدعي اختيار نوع من التقفية تتناسب مع احلزن املشوب بالّسخرية 
)الكوميديا السوداء(، الذي يطفح بشكل واضح يف القصيدة. وللمزيد تنظر يف 
املجموعة الكاملة القصائد: )نبوءة(، )فبأيِّ آالء الشعوب تكّذبان(، )اعتذار(، 
)يسقط  االستقالة(،  )حيثّيات  خشب(،  من  )نمور  الكالم(،  جُيدي  لو  )آه 
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)انتفاضة(،  )عوائق(،  )اإلرهايّب(،  الفتح(،  )دجاج  )امُلنحِرف(،  الوطن(، 
)العشاء األخري()53(.  

املطلُب الثالُث: ظاهرة )القافية العمودّية( يف �صعر )اأحمد مطر(

النقطة األوىل: التعريف بالقافية العمودّية
تفرضه  الذي  العايل  السمعّي  بالوضوح  )العمودّية(  العربّية  القصيدة  تتمّيز 
من غري شّك هلا عالقة كربى بموسيقّية النّص الّشعرّي،  وحدة القافية، وهي 
من  هامًا  جزءًا  يكون  القصيدة  من  األبيات  أو  األشطر  أواخر  يف  فتكرارها 
من  معنّي  عدد  وبعد  منتَظمة،  زمنّية  فرتات  يف  وتردادها  الّشعرّية،  املوسيقى 
مقاطع ذات نظام خاّص، جيعلها بمثابة فواصل موسيقّية هتّيئ للمستمع فرصة 
أْن  الّشعرّية، ووجَب  التأّمل املصحوب باإلمتاع املوسيقي، فهي متام املوسيقّية 
تكون أعذب ما يف البيت، فإذا كان البيت وحدة موسيقّية، فالقافية خامتة هذه 
الوقوف ما  الفنّية)54(؛ ألهنا ترتبط بموقع  بالّلّذة  يتّم اإلحساس  الوحدة، وهبا 
لكوهنا  الّشعرّي؛  الوزن  مع  العالقة  فرضتها  تطريبّية  إنشادّية  خاّصّية  أكسبها 

تعمل عىل ضبط وقفاته الدورّية. 
النقطُة الثانية: القافية العمودّية يف شعر )أمحد مطر( 

قصيدة  مطر(  )أمحد  شعر  يف  العمودّية  القافية  تعتمد  التي  القصائد  من 
)احلميم()55(:

اسَمُه أطالع  األحداْقحني  تنطفئ 
األوراْقوحني أكتُب اسَمُه حترتُق 



ظو�هُر �أ�شلوبّية يف �شعر )�أحمد مطر( )�لظاهرة �لإيقاعّية �أمنوذجًا(

جمّلة ف�شلّية حمّكمةتر�ث �لب�شرة 116

املذاْقوحني أذكُر اسـَمُه يلدُغني 
باختناْقوحني أكتُب اسـَمُه أحسُّ 
اآلفاْق وحني أنرُش اسـَمُه تنكمُش 
اإلطباْقوحني أْطبُِق اسـَمُه ينطبُق 

قافية هذه القصيدة هي من القوايف املقّيدة، وهي القافية التي اعتمدها الّشاعر 
يف أغلب قصائده؛ إْذ مّثلت ما نسبته )61 ٪( من شعره، ولعلَّ الّسبب يرجع إىل 
أنَّ التحريك الذي يزيد آخر البيت طوالً، أثقل-بال ريب- من التسكني الذي 
وهناك  التغيري،  عىل  القدرة  وعدم  والعجز  املعنوّي  السكون  حالة  مع  يتناسب 
سبب آخر يمكن أْن ُيضاف، وهو أنَّ الّشاعر )أمحد مطر( ينظم الّشعر بناًء عىل 
ُيرْسٍ  موقف أو فكرة تعتمل يف خمّيلته يريد إيصاهلا إىل أكرب عدد من املتلّقني يف 
من  وحتدُّ  تقّيده  الّشعرّي  السطر  يف  كلمة  آخر  يف  اإلعرابّية  واحلركة  وسهولة، 
يعاين  أمر جيعله  إعرابّيًا، وهو  يشاهبها  بام  اإلتيان  له من  فالبّد  القافية،  انسيابّية 
من اصطياد الكلمة املالئمة يف القافية، ومن َثمَّ تكون القافية عائقًا أمام وصول 
الفكرة التي ُيراد إيصاهلا إىل املتلّقي، أّما الّشاعر الذي يستعمل القوايف املقيَّدة، 
فإّنُه يكتُب يف راحة وسعة من املفردات، فهو جيمع القوايف املفتوحة إىل املضمومة 
إىل املكسورة، واملنّونة إىل غري املنّونة، واملعَربة إىل غري امُلعَربة، وُيضاف إىل ذلك 
أنَّ الّشاعر صاحب رسالة، وهذا يقتيض منه أْن تصل الّرسالة إىل أغلب طبقات 
ال  وهؤالء  البسيطة،  الثقافات  أصحاب  من  البسطاء  النّاس  والسّيام  املتلّقني، 

يقيمون وزنًا للحركة اإلعرابّية بقدر ما هيتّمون للفكرة وطبيعتها.
)القاف(  الروي  حرف  عىل  صوتّيًا  تّتكئ  نراها  القصيدة،  إىل  وبالعودة 
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الّساكنة، وعىل الرغم من سكون الّروي فإّننا نجد وضوحًا سمعّيًا عاليًا، ولعّل 
األمل  عن  التعبري  يف  الرغبة  فتعانقْت  نفسه،  الّصوت  طبيعة  إىل  يرجع  الّسبب 
القاف  مع  املمدود  تعانق  جّسَده  والّسكون،  والّضعف  بالعجز  اإلحساس  مع 

الساكنة.
ويف قصيدة أخرى يقول)56(:

األوثاُن برجسه  تضيق  الُعْقباُن!وطٌن  هلا  تبكي  وفريسٌة 
جراحها للسيوف  يضّمُد  الرشياُنودٌم  ِه  رشِّ من  وُيعيذها 
كّلُه بكيدَك  عصفْت  فتنٌة  الشيطاُنهي  أهّيا  بجلدَك  فانفْذ 

]...[
فمياُهنا بأرضنا،  ليس  ُغْدراُنوالفقُر  ونفطنا  املياه،  تروي 
هنا كانت  قْد  الغَرباِء  كانواوبوارُج  قْد  هنا  وهم  محاَك،  حتمي 

]...[
ومجيُعهم كّذبوا،  قْد  خانوافجميُعهم  قْد  ومجيُعهم  مّثلوا،  قْد 

]...[
أوطانا إىل  أوطاين  اإلنساُن!سـتعوُد  هبا  إنسانًا  عاَد  إْن 

يرتكز البناء الصويت يف هذه القصيدة عىل صويَت األلف والنون املضمومة، 
فعند قراءهتا تتبنّي لنا قدرة القافية التي ترتّدد يف أزمان متساوية تفرضها الوحدة 
عىل  البيت  تفعيالت  عدد  يمّثلها  التي  الّشعرّي،  البيت  يف  املتقاربة  الزمنّية 
والسّيام  القافية،  حتدثها  التي  املوسقة  بسبب  املتواصل؛  الذهنّي  االستحضار 
حضور التوّقع، ففي كثري من األحيان يكون املتلّقي -املستمع للشعر العمودّي- 
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مشاركًا يف إنتاج النّص عن طريق القافية وتوّقعه هلا يف هناية البيت، وهذا التوّقع 
يفرضه السياق من جهة، والتنغيم الصويّت الذي حتدثه القافية من جهة أخرى، 

فُيَعّد هذا النوع من أهّم القوايف التي تسّجل حضور املبدع واملتلّقي معًا.

املطلبُ الرابعُ: ظاهرة )القافية املكّررة( يف �صعر )اأحمد مطر(

النقطة األوىل: التعريف بالقافية املكّررة
وهي من أنواع القافية التي عرفتها القصيدة العربّية حديثًا؛ إْذ إنَّ هذا النوع 
من القوايف مل يكن له حضور مثلام هو حاصل يف قصيدة التفعيلة؛ لكونه ُيَعدُّ عيبًا 
من عيوب القافية، وهو ما أطلقْت عليه العرب )اإليطاء(، وإْن ورَد يف القصيدة 

فهو يمّثل مؤرّشًا سلبّيًا عىل الّشاعر.
مجالّية  تضيف  األحيان  من  كثري  يف  القافية  فهذه  املعارصة،  القصيدة  يف  أما 
للقصيدة من خالل تناغم األصوات يف النّص الّشعرّي، وتكرار الكلامت نفسها 

يف هنايات األسطر الّشعرّية، فضاًل عن دعمها اجلوانب الداللّية.   
احلّر،  الّشعر  يف  القافية  هذه  مثل  يتقّبل  املتلّقي  جتعل  أسباب  عّدة  وهناك 
يف  عنها  بنائّيًا  ختتلف  التفعيلة  قصيدة  يف  املكّررة  فالقوايف  البناء،  طبيعة  منها 
يف  أّما  هندسّيًا،  يكون  يكاد  العمودّية  القصيدة  بناء  إنَّ  إْذ  العمودّية؛  القصيدة 
قصيدة التفعيلة، فالبناء متباين بني سطر شعرّي وآخر، ومن األسباب -أيضًا- 
االستعداد النفيّس للمتلّقي، فهو يف هذا النوع من القصائد يكون مستِعّدًا نفسّيًا 
لسامع القافية املكّررة، فضاًل عن طبيعة التكرار الذي يأيت بشكل أشبه باملتمّوج، 

فهو قد يأيت أو خيتفي من حني آلخر.
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النقطة الثانية: القافية املكّررة يف شعر )أمحد مطر( 
ومن قصائد الّشاعر التي استعمل فيها قوايف مكّررة قصيدة )رماد()57(:

حيَّ عىل اجلهاْد
كنّا.. وكانْت خيمٌة تدوُر يف املزاْد

تدور.. ُثمَّ إّنا
تدوُر.. ُثمَّ إّنا
يبتاعها الكساْد

********
حيَّ عىل اجلهاْد

تفكرينا مؤّمٌم
وصوتنا ُمباْد

مرصوصٌة صفوفنا.. كاّل عىل انفراْد
مرَشَعٌة نوافذ الفساْد

ُمْقَفَلٌة خمازن العتاْد
والوضُع يف صاحلنا

واجلزُء يف ازدياْد!
**********

حيَّ عىل اجلهاْد
رماُدنا.. ِمن حتته رماْد

أمواُلنا.. سنابٌل
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ُموَدَعٌة يف مرَصف اجلراْد
ونفطنا يري عىل احلياْد

والوضُع يف صاحلنا
فجاهدوا يا أهّيا الِعباْد!

**********
رماُدنا ِمن حتتِه رماْد

ِمن حتتِه رماْد
ِمن حتتِه َرماْد

حيَّ عىل اجلمْد!
القصيدة ثالث مّرات، هي )اجلهاد( جاءت  املكّررة يف هذه  القافية  وردت 
متالزمة  مكّررة  وردت  التي  إهّنا(  )ُثمَّ  واألخرى  متباعد،  بشكل  مّرات  ثالث 
مّرتني، والثالثة )رماد( جاءت أربع مّرات، منها مّرتان متالزمة، ومثلها متباعدة.
اخترصت  فقد  القصّص،  للبناء  القافية  خدمة  النّص  هذا  يف  واملالَحظ 
الزمن الذي يمكن أْن متتّد خالله القصيدة إليضاح الفكرة، فضاًل عن الطابع 
الصويت املكّرر، الذي جاء متوازيًا صوتّيًا مع البناء التقفوّي للقصيدة، والسّيام 
أنَّ القصيدة تنهض صوتّيًا عىل الدواّل املكّرَرة، والقوايف كّلها مل خترج عن هذا 

الصوت، ما كان له األثر الواضح يف إبقاء املتلّقي يف أجواء النّص.
ومن القصائد األُخر التي يستعمل فيها الّشاعر قوايف متكّررة قصيدة )عّباس 

يستخدم تكتيكًا جديدًا()58(:
رْة بعد انتهاء اجلولِة املّظفَّ
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)عّباس( شدَّ املِْخرَصْة
ودسَّ فيها خنجره

وأعلَن استعدادُه للجولة امُلنَْتَظرْة
**********

اللِّصُّ دقَّ بابُه..
)عّباس( مل يفتْح لُه

اللِّصُّ أبدى ضَجرْه..
)عّباس( مل ُيْصِغ لُه

اللِّصُّ هدَّ باَبُه
وعاَبُه

واقتحَم البيَت بغري ُرْخَصٍة
وانتهَرْه

- يا ثوُر.. أيَن البقرْة؟
ُه يف املِْخرَصْة )عّباس( دسَّ كفَّ

واستلَّ منها ِخنجرْه
وصاح يف شجاعٍة:
يف الغرفِة املجاورْة!
*********

عال خواُر البقرْة
خفَّ خواُر البقرْةْ
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خاَر خواُر البقرْة
ُثمَّ مىض

وصوُت عّباٍس يدّوي خلفُه
فْلتسقط املؤامرْة
فْلتسقِط املؤامرْة

فْلتسقِط املؤامرْة!
- عّباس.. واخِلنجُر ما حاجُتُه؟

- للمعضالت القاهرْة
؟! - وغارُة اللِّصِّ

- قطْعُت دابرْه
جعْلُت منُه َمسَخرْة!

أنظْر...
لقْد غاَفْلُتُه

واجتزُت خطَّ الّدائرْة!
فقد وردت  )املخرَصْة(،  قواٍف، هي  الّشعرّي مخُس  النّص  تكّررت يف هذا 
مكّررة غري متالزمة مّرتنْي، ومثلها قافية )خنجرْه(، التي وردت مّرتني، وقافية 
)دائرْة(، التي وردت ثالث مّرات، ووردت قافية )البقرْة( أربع مّرات جاءت 
بينهّن  إْذ فصلت  مثيالهتا؛  وابتعدت واحدة عن  منها مكّررة ومتالزمة،  ثالث 
وكانت  مّرات،  ثالث  وردت  فقْد  )املؤامرْة(،  قافية  أّما  القوايف،  من  جمموعة 

مكّررة ومتالزمة مل تفصْل بينها قافية يف النّص. 
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التنّوع  وهذا  النّص،  هذا  يف  املكّررة  القافية  تنّوع  مالحظة  الّسهولة  ومن 
النّص العمودّي، فهو ساعده عىل  النّص كثريًا، عىل عكس وروده يف  قْد خدم 
النهوض بطابعه الرسدّي، وعّوض عن اإلتيان بقصيدة طويلة إليضاح الفكرة 
من خالل تكرار القافية التي اخترصت الزمن كثريًا، وساعدت يف البناء القصّص 
للقصيدة، ولعّل هذا اجلانب من أهّم اجلوانب التي هنضْت هبا التقفية املكّررة يف 

القصيدة املعارصة. 
وُيالحظ أّن القوايف املكّررة يف شعر )أمحد مطر( غالبًا ما ترد ضمن القصائد 
الّسطرّية، ولعّل السبب يعود إىل أّن الّشاعر ياول إبراز فكرة بعينها من خالل 
اإلحلاح عىل تكرارها يف القصيدة، فضاًل عن تقوية اجلانب املوسيقّي للقصيدة.

وملزيد من األمثلة ُتنظر القصائد التالية يف املجموعة الكاملة: )البيان األّول(، 
اخلطاب(،  )فصل  وجيم(،  )سني  مّيت(،  جمنون  عىل  )القبض  الكتامن(،  )بالد 
)األمل الباقي(، )قال الّشاعر(، )االختيار(، )القتيل املقتول(، )بحث يف معنى 

األيدي(، )الغابة(، )جدول األعامل()59(.
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اخلامتة

حاولْت الّدراسة رصد ظاهرة اإليقاعّية من الظواهر األسلوبّية الشائعة يف 
خاّصة،  ميزات  يمتلك  فشعره  وظائفها،  وبيان  وحتليلها،  مطر(،  )أمحد  شعر 
بلغت به آفاقًا رحبة بفضل حضوره الفاعل بني املتلّقني، ويمكن تلخيص النتائج 

التي توصل إليها البحث، بام يأيت: 
1- إنَّ شعره يعتمد يف بنائه موسيقّيًا عىل نوعني، مها: البناء العمودّي، الذي 
عة طباعّيًا لتأيت  أثبت البحث شيوعه بشكل الفت، وغالبًا ما تكون الكتابة موزَّ
تزاوج  أي:  املتناوب،  التشكيل  هو:  اآلخر  والنوع  احلّر،  التشكيل  نمط  عىل 

الشكلني العمودّي واحلّر يف القصيدة. 
وزنًا  يعتمد  إْذ  العمودّي؛  البناء  يشبه  شعره  يف  وزنيًا  القصيدة  بناء  إنَّ   -2

واحدًا يف ذلك البناء شأنه شأن الّشعراء التقليدّيني.
التقطيع بشكل الفت يف شعر )أمحد مطر(، أي: تكوين  برزت ظاهرة   -3
مقابل  ُمَقطََّعة  قصيدة   )218( وردت  فقد  مقاطع،  عّدة  من  موسيقّيًا  القصيدة 
)264( قصيدة اعتيادّية من جمموع )482( قصيدة متّثل كّل شعره يف املجموعة 
الكاملة، وهو عدد مرتفع يقُرب من النصف، وظهَر أنَّ الكثري من هذه القصائد 
تتكّون من مقاطع تعتمد يف بنائها عىل الومضة بشكل كامل، وأخرى تعتمد عىل 
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املقاطع الطويلة، وبعضها يعتمد الومضة واملقاطع الطويلة.
4- إّن شعر )أمحد مطر( يمكن أْن يكون قصيدة واحدة، ومتّثل كّل قصيدة يف 
دواوينه العرشة مقَطعًا من قصيدة واحدة طويلة متتّد عىل مساحة الدواوين، وهو 

أمر يمّثل ظاهرة جديدة يف التعامل اإليقاعّي.
5- ظهر للبحث أنَّ وزن الرمل يأيت يف املرتبة األوىل من حيث نسبة استعامله 
يف املجموعة الكاملة؛ إْذ بلَغ عدد القصائد )202( قصيدة، ثمَّ يليه وزن الرجز 
بلغت  بعدد قصائد  املتدارك  يليه وزن  ثمَّ  بلغ عددها )164( قصيدة،  بقصائد 

)83( قصيدة.
بشكل  شعره  يف  واملكّررة  والسطرّية  العمودّية  التقفية  ظاهرة  برزت   -6
واضح، وهو ما يشري إىل أّن شعره أقرب إىل القصيدة العمودّية منه إىل قصيدة 
املتلّقي  شّد  يف  القافية  عىل  واالعتامد  الّصوت  توظيف  خالل  من  التفعيلة 

لالستمتاع بإيقاع القصيدة.
7- ورود القافية املكّررة يف أغلب القصائد الّسطرّية، وظهر للبحث أّن ذلك 
النّص، والسبب  إبراز فكرٍة ما من خالل تكرارها يف  يعود إىل سببني، األّول: 

األخر يتعّلق باجلانب الصويّت.
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ملّخ�ص البحث 

املعارص،  العراقّي  الّشعر  يف  اليومّية  احلياة  )لغُة  املوسوم  البحث  يتناول 
الّلطيف  عبد  حسني  الّشاعر  اهتامم  أنموذجًا(  الّلطيف  عبد  ُحسني  شعر 
الّشاعر  نظرة  إىل  البحث  وأشار  النّاس،  لغة  من  تقرتب  لغة  باستعامل  باليومّي 
حول استعارة املفردات، ثّم درس استعامل املفردات العاّمّية التي هلا جذور يف 
الفصحى، وتداول معاين بناء القصيدة املعارصة مع الفلكورّي املوروث، وخلق 

مفردات خاّصة ملعجمه الّشعرّي.
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Abstract

This study entitled "Everyday Language in the lraqi 
Contemporary Poetry: The Poetry of Hassein Abd Al Lateef 
as a Model" investigates the poet Hussein Abd Al Lateef's 
interest in using a language that is close to the language 
of common people. The study tackles the viewpoint of the 
poet on borrowing lexical items, studying slangy words that 
have roots in Standard Arabic, and explores the structure of 
modern poetry structure with the inherited classical poetry 
and finally highlights his specific poertic lexicon.



اأ. م. د مرت�ضى عبد النبّي علي

137 ربيع الآخر 1438# - كانون الثاين 2017مال�سنة الأوىل - املجّلد الأّول - العدد الأّول

املقّدمة

والبحث  وتوظيفه،  اليومّي،  الكالم  أو  اليومّية،  احلياة  لغة  استعامل  يمّثل 
الّشعرّي،  النّص  ِقيم  فنّيًة من  قيمًة  العراقّي،  الّشعر  الفلكلورّية يف  اجلذور  عن 
إىل جانب إسهامه يف جتلية اهلوّية الثقافّية، فضاًل عن الكشف عن البيئة املنتجة 
الّلطيف(  الّشاعر )حسني عبد  البرصّية؛ ألّن  البيئة  املتمّثلة بخصوصّية  للنّص، 
والفنّية  األدبّية  باملعارف  واالهتامم  الثقافة  برصّي  الوالدة،  عراقي  شاعر 
والرتاثّية؛ إْذ تّتخذ اللُّغة باستعامالهتا وأشكاهلا املختلفة مساحًة غري حمدودة من 

جتربته املمتّدة، فال ختلو قصيدة منها، وقد برزت يف نتاجاته الّشعرّية اآلتية:
)عىل الطرقات أرقب املاّرة 1977م، ونار القطرب 1994م، و مل يعد جُيدي 
النظر 2003م، وأمري من أور2010م(، فضاًل عن قصيدته )ليس أْن يملك هذا 
 القارب(، التي كتبها يف رثاء ولده)1(، وقصيدتني قد ُنرشتا معًا يف جمّلة )فنارات()2(،
بشعراء  خاّصة  شعرّية  جمموعة  يف  املنشورة  الّرّمان(  إزهار  )موسم  وقصيدة 

البرصة)3(.
هذه  غريهم  جانب  إىل  احلديث  العرص  يف  العراقّيون  الّشعراء  أدرَك  وقد 
نتاجهم اإلبداعّي،  اليومّية يف  الفّعال يف تسجيل احلياة  األمّهّية للرتاث، ودوره 
وشحنه ببعض اجلوانب الشائعة يف االستعامل، فرّبام ال يعني استلهام لغة الناس 
دالالت،  من  حتمله  بام  واأللفاظ  الّلغة  تلك  إىل  يشري  وإّنام  مبارشًا،  استلهامًا 
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متنحها– التي  وللصياغة  للتشكيل  قابلة  أوىل،  ماّدة  تكون  أْن  ينبغي  وإياءات 
ديدن  وهذا   ،)4(املتمّيز األديب  الّشاعر–كياهنا  وأسلوب  الّشعرّية  اجلملة  ضمن 
الّشعراء الذين هنلوا من تراثهم الشعبّي مفردة شائعة، أو تعبريًا سائدًا، أو مثاًل 

جاريًا، أو مجلة إيقاعّية هادفة.
والشعبّي  املتداول  الكالم  من  املمّيزة  التقاطاته  الّلطيف  عبد  حلُسني  وكان 
ن شعره  واملحكي والدارج واليومّي، كام يوصف يف النقد احلديث، وهو يضمِّ

هبذه األلفاظ الراسخة يف عمق الواقع. 
وهذا ال يعني أنَّ الّشاعر ال يأبه باملفردة الرتاثّية وتوظيفها يف شعره، بل يشعر 
متّيز  العبارة يف شعره، فضاًل عن  الّلفظة، ومتانة  وفرادة  املعنى،  بجزالة  املتلّقي 
املثال،  سبيل  عىل  شعره  يف  الرتاثّية  املفردات  ومن  واملعارصة،  باحلداثة  شعره 

مفردة )الرتيم(، كام يف قوله:
الرتيُم 

يف املحاولِة األخرية
لتجنّب النسيان

جلبُت خيطًا
.)5(وعددُته عىل إصبِع النسيان

التي أصلها من الفعل )َرَتَم َيْرتُِم(، ورتم اليشء رمتًا كرسه ودّقه، أو الرمتة: 
من  الرتاثّي؛  ببعدها  املفردة  ُوظِّفت  وقد  للتذّكر)6(،  اإلصبع  عىل  يعقد  اخليط 
أجل خلق حالة من حاالت االنتباه لدى اآلخر املخاطب، وهي إشارة إىل هذه 
األنثروبولوجي  املفهوم  يف  نّصّيًا  تعالقًا  تتضّمن  النّاس،  عند  الّسائدة  الظاهرة 
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وجعلها أكثر فعالّية.
وكذلك عبارة )يفّح جلده(، يف قوله:

ال أحد اآلن ...
سوى البحِر الذي يفحُّ جلُدُه

 .)7(بامللِح، واهلديِر
ويف هذا النّص يّتسُع حجم توظيف املفردة املوروثة، كام هي يف املعجم العريّب 
حُّ َفّحًا وَفِحيحًا، وهو صوهتا ِمن فِيها، شبيه بالنَّْفِخ يف  ِت األَْفَعى َتِفحُّ وَتفُّ َفحَّ
هذا  الّشاعر  استفاد  وقْد   ،)8(ببعض بعِضه  جلدها  كُّ  حَتَكُّ هو  وقيل:  َنْضنَضٍة، 
مقاربة  يف  الفحيح  كأنَّه  صوتًا  البحر  فيه  كاسيًا   ، شعريٍّ سياٍق  يف  وبّثه  املعنى، 

داللّية بني صويَت األفعى-وهو الفحيح- وهدير البحر.
وغري ذلك من املفردات والعبارات التي ُتقّرب لغة الّشاعر من لغة الرتاث 
لغة  يف  كبريًا  خلاًل  تشّكل  ال  شعره  يف  الشعبّية  املفردة  استعامل  أّن  إال  العريّب، 

القصيدة إذا ُوظِّفت توظيفًا إلبراز املوقف النفيّس والبعد االجتامعّي.
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نظرة )ح�صني عبد الّلطيف( حول ا�صتعارة املفردات 

توظيفها  ويف  اليومّية،  املفردات  استعامالته  يف  اخلاّصة  نظرته  للّشاعر  إّن 
نتاجه  يف  الكلامت  زّج  عىل  الباعثة  دوافعه  وله  لديه،  الّشعرّي  النّص  سياق  يف 

اإلبداعّي؛ ألّنه يوحي للقارئ أّن هلذه املفردات أدوات طّيعة يف جذب املتلّقي.
وقْد أطلق الّشاعر عىل هذه الظاهرة بـ)إنطاق القوالب بالفصحى(، كام ورد 
يف قوله: تبادل شعرنا–املكتوب بالفصحى واملكتوب بالدارجة–عىل حّد سواء، 
العبور أو النافذ فيام بينهام من خالل التعالق والتناّص، أو االقتباس والتضمني 

.)9(عىل مستوى املفردة واملعنى
ويرى الّشاعر -أيضًا- أّن لغة الّشعر لغة ذاتّية خاّصة، وهي خارج سياق 
يف  الّشعرّية  ألّن  اليومّي)10(؛  الكالم  يف  املتداولة  االعتيادّية  التخاطبّية  الّلغة 
التجاوز  الّلغة عىل  بقدرة  بل  القصائد،  فيه  ُتكتب  الذي  بالنمط  تتعّلق  نظره ال 
االستعامل  وتراكيب  مفردات  يف  والغوص  واملألوف،  السائد  عن  واالنحراف 
ومفردات  أللفاظ  الفصحى  حماكاة  يف  الّشاعر  لدن  من  رغبة  وهي  اليومّي، 
االستعامل اليومّي؛ لكي تغوص يف الّلغة الرسمّية؛ ملا هلا من قّوة تعبري، وحّس 
الفائدة األسلوبّية،  نفسه إىل صدى هذه  الّشاعر  نّبه  رقيق، وجْذب رفيع، وقد 
التي وّسعت  إّن لغتي -عىل اإلمجال- ازدادت يف ثروهتا من املفردات  بقوله: 
مراميها، وأفادت من بالغة الشعبّي ومجالّياته املخصوصة، ومل تتهّيب من رفعه 

.)11(إىل الفصيح، أو ُتعّدي بعض الفصيح إىل مدلوله الشعبّي الشائع
رّبام كانت جتربته الّشعرّية يف استعامل العاّمية ناجتة عن تأثري عّدة عوامل فنّّية 
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قد انعكست عىل جتربته الّشعرّية، منها:

- العامُل الأّوُل: دافُع الأثِر والتاأّثِر

لّلغة  استعامهلم  يف  الغرب  بشعراء  االحتكاك  عامل  هو  باآلخرين  التأّثر 
اليومّية يف قصائدهم، وقد أشار الّشاعر إىل هذا العامل بصورة غري مبارشة، إال 
أّننا نستشّف منه معامل التأّثر -والسّيام- تأّثره بالّشاعر اإلنكليزّي )إليوت(، كام 

يف قوله: 
وال شّك يف أّن )إليوت( شاعر عظيم له وقع خاّص يف نفيس، وتأثري غري 
حمدود عىل شعراء العربّية منذ أواخر األربيعنّيات ]كذا[ حتى اليوم ... ال يأنف 

.)12(يف شعره )من استعامل العاّمية )الكوكني
ويبدو تأثري شعراء الغرب واضحًا يف جتربته الّشعرّية، يف ضوء قراءته الدقيقة، 
ومعرفته لقصائدهم يف ضوء تراكيبهم، وال سّيام التأّثر بـ)رامبو(، وقد نّبه عليها 
)فرلني( يف كتاباته، كام أشار إليه بقوله: وال بّد هنا أن نتذّكر )رامبو(، وكيف 
والشعبّي،  العابر،  واملبتذل  اليومّي،  التقاط  بشأن  انتباهه  يسرتعي  كان)فرلني( 
لوصفه يف السياق الّشعرّي، مقرِتحًا عليه وسائل تعبري جديدة: املفردات األكثر 
ابتذاالً، والعبارة املتلجلجة، والقافية املخّففة إىل أقىص حّد، فراح )رامبو( يعمل 

.)13(عىل الّساذج

وتراثها  مفرداتها  انت�صار  ومدى  الثقافّيُة  البيئُة  الثاين:  العامُل   -
ال�صعبّي الهائل

وتراثها  الثقافّية،  بيئتي  ابن  أنا  بقوله:  العامل  هذا  إىل  الّشاعر  أشار  وقْد 
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الّشعرّي اهلائل هو الذي يشّكل أسانيدي واستنادايت ]كذا[ ويقف وراء ظهري، 
الّلغة، أو مفرداهتا  أْن يظهر هذا ويتجىّل َعرب  ومن غري الضوري، أو احلتمي، 

.)14(حرصًا، وإّنام بام توحيه هذه الّلغة وتشّعه من داللة ومعنى
الّشاعر  عىل  الشعبّية  التأثريات  ودور  املهّم  العامل  هذا  النّقاد  أدرك  وقْد 
الّشاعر  احلّر؛ ألّن  الّشعر  بعد ظهور حركة  الّشعرّي  تطبيع معجمه  املعارص يف 
قلياًل  العاّمية  ترتفع عن  قد  بيئته ومع أصدقائه، هلجة  بـلغته يف  يفّكر  املعارص 

.)15(وقْد ال ترتفع
املفردات الشعبّية لكي تسّجل مفارقًة،  الّشاعر إىل يشء من هذه  وقْد يلجأ 
من  حتمل  ملا  بيئته؛  بمفردات  الّشاعر  التزام  من  نوعًا  القارئ  نفس  يف  وتثري 

خرية أحيانًا، وغري ذلك. إياءات تشتمل عىل الدهشة واالنتباه واملفاجئة والسُّ

- العامُل الثالُث: البعُد اجلمايلُّ 

قْد أشار الّشاعر إىل هذه الناحية اجلاملّية، وإىل قدرته بشكٍل عام عىل التوليد، 
يف  احلنطة،  من  القّش  وفصل  االنتقاء  يف  التاجر  كمهنة  الّشاعر  مهنة  أّن  ويرى 
للشاعر،  بضاعة  اليومي  شّكل  ربام  قوله:  يف  ذكر  كام  اجلوهرّي،  عن  البحث 
أو  هذا  أبعد من  الّشعراء حتليقًا  من  البعض  يستطيع  ورّبام ال  لتجارته،  وسوقًا 
أعىل... عملّية التذرية وفصل القّش عن احلنطة هي مهّمة الّشاعر الذي يبحث 
عن اجلوهرّي ال العارض، حتى يستخلص منه الِعرق الكريم، الذي مل يلحقه 

.)16(الفساد
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- العامُل الرابُع: البعُد الواقعيُّ 

وباخلصوص  العراقّي،  الواقع  مهوم  ينقل  الّلطيف(  عبد  )حسني  شعر  إّن 
واقع بيئته البرصّية، وتتفاعل مهومه وآالمه بكّمية من املجاز، ويف مفردات منتقاة 
وصياغة فنّية، وهي سمة بارزة تشري إىل أّن هناك إحلاحًا عىل استخدام آليات 
النموذج  إىل تشكيل  ُيفيض  قد  الذي  الّشعرّي،  الرسد  بالنثر، مثل  الّصلة  وثيقة 
وكّل جتربة ال  أو استخدام تقنيات املرسح)17(، وقد أّكد الّشاعر ذلك بقوله: 
بّد هلا من معني تستقي منه، وأحد مرتكزات ]القصائد[ هو النظر إىل الناس يف 
واقعهم، والتعّرف عىل دوافعهم، وهم يفزعون إىل شؤوهنم يف احلياة، والّشاعر 
كام  ويسهر  يأكلون،  كام  ويأكل  يرشبون،  كام  يرشب  فرق–  ومنهم–ال  معهم 
إْذ ال يستطيع إال أن يكون كذلك...وهكذا شّكل املألوف واليومي  يسهرون؛ 
واملالحظة  واملشاهدات،  بالتفاصيل  أغنته  وارتكاز  حتّرك  نقطة  أو  منطلقًا، 
أّن  يرى  ألّنه  الّشاعر)18(؛  بصرية  إىل  املستندة  الداخلّية  أو  اخلارجّية،  البرصّية 
انكسار  بسبب  الّشعرّي؛  للمنجز  اجلاميل  البعد  يّقق  بجزئّياته  الواقعي  النظر 
يمّثل معجاًم شعرّيًا، وكان سائدًا قبل  الذي كان  الرومانيّس،  الّلغوي  النموذج 
تالشى  قْد  النسق  هذا  يعني–بالضورة–أّن  ال  النموذج،  هذا  وانكسار  ذلك، 

.)19(متامًا، وإّنام يعني أّنه مل يعد يف مكان الّصدارة أو البؤرة عىل أقالم الّشعراء
الفنّّية  والدوافع  االستعامل  مالمح  أهّم  عند  البحث  يقف  ذلك  ضوء  ويف 
احلياة  لغة  احتواء  أجل  من  الّشعري؛  منجزه  الواردة يف  األسلوبّية  والدالالت 

اليومّية.
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اأّوًل: ا�صتعمال املفردات العاّمّية التي لها جذور يف الف�صحى 

1- على م�صتوى الأفعال

استعمل الّشاعر الفعل املضارع املنفي )ال تنوش( يف قوله:
احتمي من دمي بدمي

-آه كم تعصف الكربياء-
.)20(!! ويدي .. ال تنوش غصونه

للفعل )تنوش( جذور يف العربّية أصيلة من الفعل)ناش(، كام جاء يف املعجم: 
التناوش يف قوله  َنْوشًا تناَوله من قرب)21(، وقد جاء معنى  َينُوُشه  بيِده  ناَشه 

تعاىل: َوَقاُلوا َآَمنَّا بِِه َوَأنَّى هَلُُم التَّنَاُوُش ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد )سبأ:52(.
واستعامل )نجيل( بمعنى )دار أو طاف(، كام جاء يف قوله:

كان هذا
وكنّا نجيل النظر

 .)22(يف املراكب ُمْبِحَرًة دوننا
جيول  التطواف  يف  وجال  جولًة،  احلرب  يف  جال  العرب:  لسان  يف  جاء 
جوالنًا وجؤوالً... والتجوال: التطواف..وجال جولة: إذا دار)23(، واألصل 
يف هذا الفعل جيول؛ ألّن أصل األلف هو الواو، وإّنه جيوز أْن تتحّول األلف إىل 
الياء، فاألصل يف هذا الفعل أّن عينَه منقلبٌة عن واو، إالّ أّنه ورد يف حالة املضارع 
شاكلة  عىل  العربّية  يف  أصوهلا  هلا  بالياء  الرصفّية  الصيغة  وهذه  بالياء،  )نجيل( 
)طاح(: يطيح، و)تاه(: يتيه، وزعم اخلليل أّن مضارع طاح، وتاه: )َيْفَعُل( بكرس 
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العني، أي: إهّنا بمنزلة )َحِسَب، يِسُب( من الصحيح، وهي من الواو، ويدّلك 
هت(، وهو )أْتَوُه منه وأْطَوُح(، فاألصل عنده: )َطِوَح  ْحت، وتوَّ عىل ذلك )طوَّ
العني ساكنة  فأصبحت  واملضارع،  املايض  العني يف  َيْتِوُه(، بكرس  وَتِوَه  َيْطِوُح، 
وقبلها كرسة فانقلبت ياء)24(، والذي دعا العرب إىل هذا الوجه من االستعامل 
كثرة دورانه عىل األلسن وذلك؛ ألّن الياء أخّف عليهم من الواو، وأكثر حتوياًل 
للواو من هلا، وكرهوا أن ينقلوا اخلفيف إىل ما يستثقلون)25(، وهو غري مستقرٍّ 

يف الكالم املحكي، واألفضل أن نقول )نجول( من )جال(.
وعىل هذا األساس فإّن هذه الصيغة الرصفّية قد تبدو للوهلة أهّنا خارجة عن 
العربّية جيد هلا وجهًا وبابًا، وهذا  العربّية وأبنيتها، والباحث يف مصادر  قواعد 
يف  جذورًا  هلا  إّن  إال  العاّمّية  إىل  أقرب  تبدو  كانت  وإْن  األلفاظ  هذه  أّن  يعني 

الفصحى.
لكنّه يف موضع آخر قد استعمل )جيول(، كام يف قوله:

فلمن خّليتني؟
.)26(قدمًا أعمى يول

إْذ يبدو لنا أّن الّشاعر كان يقصد االستعاملني كليهام؛ جلذب االنتباه، سواء 
كان باملشهور الفصيح، أم الدارج العامي.

وكذلك استعامل لفظة )جوزي(، يف قوله: 
وقبالة املرآة، بعدك جتلسني 

فيا لطول البال، بالك يا أمينة 
ترسحني وتعقصني 
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وختلعني وتلبسني 
 .)27(يا ُأمينة ...)هيا و)جوزي

فقْد استعمل األلفاظ الدارجة هبدف حتقيق أكمل ناتج داليل، واغتناء النّص 
عىل  املختلفة  التنويعات  يف  اهلارموين  والتآلف  التآزر  من  جاء  وداللة  صوتًا 

مستوى املفردات)28(. 
وتدّل مفردة )جوزي( بجذرها من الفعل )جاز، جيوز( عىل االنتهاء والتوّقف 
والكّف والرتك يف الّلغة العاّمّية الدارجة)29(، وهذا االستعامل العاّمي الدارج، 
الّشاعر بداللتها اخلاّصة هبا، وترّصف  الّلغة الفصيحة، وقْد اعتمدها  ال تعرفه 

هبا ترّصف األفعال الفصيحة يف حالة املايض واملضارع واألمر، بصيغة املؤنث.
أّما داللة الفعل )جاز( بمعنى )سلك(، فقْد جاء يف املعجم: جزُت الطريق، 

.)30(وجاز املوضع ... وجاوزه وأجاز غريه وجازه: سار فيه وسلكه
إْذ  الفصحى؛  يف  بداللتها  ارتباط  له  العاّمية  يف  الّلفظة  هذه  استعامل  ورّبام 
كالمها ترجعان يف املعنى للداللة عىل هناية اليشء، إّن هذا االفرتاق يف الداللة 
للداللة عىل  استعامل عّدة مفردات  فيها  لغٍة جديدٍة، األساس  إىل نشوء  يؤّدي 
والفصحى،  العاّمّية  املفردتني  بني  الّلغوية  املقارنة  إىل  وبالرجوع  واحد،  معنًى 
)جوزي(  املفردة  الّشاعر  وّظف  إْذ  الداللة؛  يف  الّلغوي  التضاد  من  نوعًا  نجد 
بدالهتا العاّمّية للوصول إىل الدرجة القصوى من االنزعاج، مل يكن لتدّل عليه 
ناتج داليّل، وهو ما  بالعاّمّية دّل عىل توكيد أكرب  الفعل  الفصحى، وإّن  املفردة 

يِصحُّ أن نطلق عليه)اتساع الداللة(.
لغة  اكتشاف  بغية  اليومّي؛  املعجم  مع  بحذر  يتعامل  الّشاعر  ظّل  هنا  ومن 
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شعرّية تتساوق مع الواقع اليومّي يف صور ألفاظها وجمازاهتا، رّبام ُيعّد انحرافًا 
داللّيًا؛ بسبب جلوء النصوص إىل اليومّي؛ لتستعري من منهله الواسع الفائدة يف 
كرس نمطّية الّلغة)31(، بام يأخذها إىل ُأفق داليل واسع يغنيه االستعامل اليومّي، 

ويمنحه شحنة شعرّية مضافة.

2- على م�صتوى الأ�صماء

يكون  رّبام  بعيد،  من  القادم  عىل  للداللة  )طارش(  مفردة  استعامل  نجد 
للشخص الذي يّل ضيفًا ويمل معه البرشى، كام جاء يف قوله:

وكان فيم مىض
من جانب )احلّي( لنا )طارش(

.)32(ما يثمُل )ويف خطى غطرفة )الغراف
وضيف  )رسول  من  مشرتك  معنى  من  أكثر  عىل  )طارش(  مفردة  وتدّل 
ويعّد  لرزق(،  بحذٍق  وهو)الساعي  طروش،  ومجعه  ومبعوث()33(،  ومسافر 
من مهمل معاجم الّلغة)34(، وسّمي القادم من بعيد فجأة بـ)الطارش(؛ تشبيهًا 
باألصم الذي ثقل سمعه، وتعّطلت حاّسة سمعه من باب املجاز؛ ألّنه يأيت إىل 

معارفه وأقاربه بال علم.
واستعامل تركيب )عىل ِكْيفنا( اجلارية عىل ألسنة العاّمة بمعنى عىل )راحتنا( 

هبدوء من دون تعٍب أو كلٍل، يف قوله:
واخّتذنا الّدخان

ستارًا لنا
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كي نغّطي افتضاح الّدموع
وعىل )َكْيِفنا( ننتحب

 .)35(دونم رقباء
عىل الّرغم من أّن تركيب )عىل كيفنا( له جذور فصحى، وقد وردت مفردة 
)كيفّياته( مقاربة مع الرتكيب يف الدعاء املأثور املسّمى بـ)دعاء الّصباح( لإلمام 
عل بن أيب طالب :يا َمْن َدلَّ عىل ذاته بذاته، وتنّزه عن جمانسة خملوقاته، وجّل 
عن مالءمة كيفّياته)36(، نستشفُّ منه البعد احلايل يف املالءمة والتوافق، وقيل هو 
مولَّد، كام جاء القوُل عن امُلَتَكلِِّمنَي يف اْشتِقاِق الِفْعِل من َكْيَف: َكيَّْفُته فَتَكيََّف، 
ٌد،  ُمَولَّ فكالٌم  اليشَء  َكيََّف  َقْوهَلم:  فَأّما   ... الَعرب  من  فِيه  َسامَع  ال  ِقياٌس  فإِنَّه 
هبا  َتْرَقُع  التي  واخِلْرَقُة   ... الثَّْوِب  من  الِكْسَفُة  بالكرِس:  الِكيَفُة  من  تكون  وقد 
َذْيَل الَقِميِص من ُقّداُم )37(، واألصّح مأخوذ من الكيف وهو احلال والّصحة؛ 
ألّن الكيف يف الّلغة الرتّيث والتباطؤ واإلرادة، ُيعرف كّل واحد منها بالسياق، 
وهو )مكّيف(: بمعنى فرٌح َجْذٌل)38(، وهذا ما أّكده االستعامل يف الدعاء املأثور 

املذكور آنفًا.
بني  املتداولة  العاّمّية  األلفاظ  عىل  الّلطيف(  عبد  )حسني  شعر  احتواء  إّن 
من  ينحدر  األلفاظ  هذه  بعض  كان  رّبام  خاّصة،  أسلوبّية  سمة  هي  الناس، 
أصٍل لغويٍّ فصيح، وجذوٍر متينٍة، ولكنّه قد صار بتطّور احلياة ومرور الزمن 
املعارصة يف  الّلغة  من  بل  والدارجة،  العاّمّية  الّلغة  من  األجيال جزءًا  وتعاقب 
إلثارة  فّعال؛  أثٍر  من  ماهلا  اآلخرين  وذاكرة  ذاكرته  يف  وهلا  اليومّي،  الكالم 
مشاعر املتلّقي؛ ألهّنا اختزنت كثريًا من معطيات الرتاث، وارتبطت بقيم إهلامه 
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.)39(الروحّية، والعاطفّية، وفيهام طاقات هائلة لإلياء والثراء املعنوي
ومفردها  الّسامل،  املؤنث  مجع  بصيغة  )الشسيعات(  كلمة  استعامل  و كذلك 
)الشسيع(، وهو من األخطاء الشائعة عند العاّمة، وأراد هبا الشاسع، وهو بعيد 

املكان، كام يف قوله:
َفلَِمْن خّليتني

قدمًا أعمى يول
 .)40(وال أقرُب باَبك )يف براريك )الّشسيعات

ولفظة )شسيع( من ألفاظ الصفة املشّبهة باسم الفاعل، وتذّكر وتؤّنث عىل 
باسم  املشبهة  والصفة  الفاعل  اسم  بني  متقارب  واملعنى  الفاعل،  اسم  شاكلة 
والتجّدد،  التحّول  عىل  اشتقاقه  يف  يدّل  الفاعل  فاسم  الداللة،  يف  إال  الفاعل 
الّشاعر  فكان  الثبوت)41(،  عىل  تدّل  التي  الفاعل  باسم  املشبهة  الّصفة  بخالف 
املكان، واألمكنة من األرايض  الرباري، وهي متّثل  موّفقًا يف رسم صورة هذه 
ثابتة ال تتبّدل أو تتحّول، وجاء باجلمع عىل صيغة مجع املؤنث الّسامل؛ ألّنه أراد أن 
جيمع يف أقّل العدد، ولو أراد أْن جيمع يف أكثر العدد جلاء عىل صيغ مجع التكسري، 
فضاًل عن ذلك فإّنه مَجََع بصيغة املؤّنث؛ ألّنه وصف ملذّكر ال يعقل، نحو قولنا: 

السيوف املرهفات، واجلبال الّشاخمات، واألسود الّضاريات)42(.
عند  خاّصة  لعبة  إىل  معناها  يشري  )فّعالة(  وزن  عىل  )فّرارة(  كلمة  وكذلك 
األطفال ُتصنع من الورق، تدور بفعل اهلواء مع احلركة إىل األمام، وُتصنع من 
ورٍق ملّوٍن عىل شكل مروحة، وتثّبت عىل رأس عود، واألصل عريّب)43(، كام 

جاء يف قوله:
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دوري يا فّرارة
 .)44(يا أطفال احلارة

الواقع  يتوّخى  فالّشاعر  األطفال،  لدى  االبتهاج  حاالت  من  حالة  وهي 
بمفرداته وجزئّياته املتواضعة، وال يريد اإلشارة إىل الّلعبة نفسها بقدر ما يشري 
إىل الغربة النفسّية، وكأّنه فّرارة األطفال، فكنّى هبا عن نفسه وهو يعيش يف مرارة 
القصيدة  تكتفي  ال  مؤّثرة  داللّية  مساحة  بذلك  لُتيضء  احلياة،  وضنك  العيش 
القصيدة  تكّثف  املعاين  من  ظالالً  تضيف  بل  للمعنى،  املبارشة  باحلدود  معها 
مجع  بصيغة  باملفردة  يأيت  بل  آنفًا،  هبا  يكتفي  ال  وهو  اإلنسايّن،  جماهلا  وتوّسع 

املؤّنث السامل، كام يف قوله:
أتوّقع ثانية أْن يرقَص جمنوٌن يف الشارع

.)45(وتدور الفّرارات
وكّل مفردة عىل وزن )فّعال بالتشديد( تفيد املبالغة، فضاًل عن زيادهتا باهلاء، 
هنا  والذم)46(، ومن  املدح  مبالغة  فهي عىل  أو شّتامة،  أو جّوالة،  مثل: سّيارة، 
يتبنّي لنا أّن استعامل الفّرارة عىل صيغة )فّعال( أقوى يف الداللة وأكثر تعبريًا؛ 

ألهّنا تُدلُّ عىل املبالغة والكثرة من ناحية صيغتها)47(، فضاًل عن الّسياق.
من  اإلفادة  عىل  يعمل  شعرّي  سياق  يف  املفردات  هذه  استعامله  يف  وهو 
الّلغة  يف  صورها  من  واحدة  يف  املحّلّية  اخلصوصّية  تترسب  إْذ  خصوصّيتها؛ 

.)48(لتصبح هوّية ، وهي االنتقاء ملفردات بعينها من العاّمّية لتدخل إىل النّص
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ثانياً: تداول معاين بناء الق�صيدة املعا�صرة مع الفلكور ال�صعبيّ املوروث

1- اللُّغُة األجنبّيُة
بكثرٍة  الّشاعر  استعملها  التي  املفردات  تلك  األجنبّية  بالّلغة  املقصود  إّن 
، أو إشارٍة رمزّيٍة يستفيد منها يف إثراء جانب املضمون، عىل الرغم  بقصٍد داليلٍّ
من أّن كثريًا من املفردات األجنبّية يف النّص احلداثي...بفعل املثاقفة عن طريق 
الرتمجة، وشيوع هذه املفردات التي تروج بفعل االطالع عىل الثقافات األخرى، 
من  عدد  انترشت  قْد  حيث  األلفاظ،  من  املتداول  نحو  النزوع  إىل  تشري  كام 
التمّرد  النزوع نحو  املفردات األجنبّية لدى العاّمة، كام ُتوحي يف قسٍم منها إىل 
عىل املألوف، أو اإلعجاب بالوافد األجنبي، ونحن ال نستطيع أْن نستغني عن 
العريّب، وبحدود تقتضيها  لّلسان  ينبغي أخذه بعد تطويعه  الغريّب، لكن  الوافد 
الّشاعر بكثرة؛  املفردات قد تسّللت إىل قصائد  الضورة اإلبداعّية)49(، وهذه 
إىل  فأضاف  فاستهواه،  نتاجهم،  وقراءة  األمم،  بني  الفكرّي  التالقح  نتيجة 
املفردة األجنبّية، فقد أكثر  التزويق عىل مستوى  الّشعرّي لونًا آخر من  معجمه 
النباتات  وأسامء  اآللة،  وأسامء  واألمكنة،  املدن  وأسامء  األعالم،  أسامء  من 
وأسامء  واملرشوبات،  املأكوالت  وأسامء  والزهور،  العطور  وأسامء  واألشجار، 

األحجار، وأسامء املالبس واحليوانات، وغريها.
)إيثاكا،  مثل:  أسطورية،  رموزًا  بوصفها  أعالم  أسامء  إىل  يشري  وربَّام   

وعوليس(، وقد وردتا يف قّصة )األوديسة(، كام يف قوله: 
لْن تكوَن ابنًا إليثاكا 

إيثاكا ليَس هلا أبناء عىل املصطبة 
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كالعبي االحتياط 
يقّدموَن الّطاعَة للّساعة 

فليَس ِمن أبناء إيثاكا َمْن مل هيطْل عليه املطر 
أو يبّلله املطر 

َمْن مل ينازْل البحَر باحلبال 
أو يقارع امللّمت بالعصا 

إّنم يصنعوَن اخلرائَط ويعاجلوَن الّشوارع 
إّنم يباركوَن العاصفَة واخلطر 

ألّنم ال يأهبوَن بم يتهّدُدهم ِمن َخَطر 
وهو وراء احلّيز الّذهبّي أبدًا 

وهكذا يستحيُل مسك الظّل، أو القفر عليه 
عاة  فهو ذاَك الطائُر املاكُر الذي خيدُع الرُّ

وهم ياولوَن كّل مّرة 
وهم ياولوَن كّل املّرات 

لْن تكون ابنًا إليثاكا 
وال أخًا لعوليس 

اّلذين اختاروا الّرحلة إىل إيثاكا
ال يركنوَن للّدعة 

وال يتلّفتوَن للوراء 
ال يلتّموَن حوَل النّار 
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ليفتحوا صناديَقهم يقّلبوَن 
ما استقّر فيها ِمْن قطٍع وأحجار:

من العقيِق والزمّرِد والياقوِت 
بطمأنينٍة كاذبٍة 

ال .. لْن يقبعوا بجوار الباب 
أو ياذوا الّسياج 

ليصاحلوا الّذكرى 
مكتفنَي بإرثهم من املايض الذي وىّل ورثَّ ورسب يف القاع 

.)50(لْن تكوَن ابنًا إليثاكا
وقْد يستعمل املفردات الداّلة عىل املأكوالت واملرشوبات، كام يف قوله: 

ّياح  ... وأمحل السُّ
عىل أْن يقفوا أمام الرّسامني

لريسموا وجوههم 
لقاء بضع لريات من النّحاس 

هي ثمن وجبة عشاء 
من البيتزا 

.)51(والكوكاكوال
أو اإلشارة إىل اسم نبات، كام يف قوله:

مثلم األمر 
سُتعاد األمور 
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والّطيور 
دعك من ذكر الّطيور 

مرضت زهرة )أوركيد( 
وقْد قامت بنزهة 

وانتهى اليأس إىل ساحة وجهي 
وكم تعرف فاحلاجة أّم االخرتاع 

ثّم إّن امللح يف املاء يذوب 
 .)52(دون أْن ُيِدث ضّجة

فضاًل عن ذلك اإلشارة إىل اسم املدن، مستفيدًا من الثراء الداليّل مع التقطيع 
الصويّت للمفردة، كام يف قوله: 

الّشاعر يف نيويورك 
- أيَن الّشاعر يف نيويورك؟ 

- أيَن نيويورك؟
يف

نيو 
 .)53(يورك

فضاًل عن ذلك اإلشارة إىل أسامء األحجار الكريمة، كام يف قوله:
ِمْن هوانا 

يا رياح الّسنني 
ما الذي جئتنا حتملنَي 
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العقيق الكريم 
الزمّرد والرتمالني 

أْم غصونًا من اآلِس والياسمني 
 .)54(!ما الذي جئتنا حتملنَي؟

ورّبام ُيشري إىل اسم عطٍر كان ممّيز االستعامل، ُيبُّ أْن يرّصح به، كام يف قوله: 
الرّصاحة أشّد رضاوة من الّذهب 

ال تضعي مزيدًا من الّثقة 
فقْد يغتالك عطر )اآلن ديلون(،

أو يغتالك أسالفك الغاليون 
 .)55(يا رامبو

الذوبان  نفسها  متنح  خاصٍّ  أفٍق  يف  بلورهتا  عىل  الّشعرّي  النّص  يرص  ممّا 
واالنصهار بفعل ابتكار الّشاعر يف توليد املعاين.

العلمّية،  وال يقترص عىل ذلك، بل يمتّد لإلشارة إىل استعامل املصطلحات 
كام يف قوله:

عزاء يليق بأحد اخلالقني حّقًا 
أعرف أّن هذا مؤسف ومؤٍس وفادح جّدًا 

زلزال 
- بـ 5 درجات عىل مقياس رخيرت-

.)57(وإّن ما عرفته للتّو هو عني ما عرفته أمس
ورّبام الّشاعر ياول أْن ينقل لنا الّصوت بلغته األصلّية، وكأّن املتكّلم ماثٌل 
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أمامنا، وهذه هي احلالة الوحيدة التي تضّمن فيها النّص الّشعرّي تركيبًا مكتوبًا 
.)58(بلغته

باللُّغة  مكتوبة  األجنبّية  باملفردات  القصائد  عنوانات  إىل  الّشاعر  أشار  وقْد 
العربّية، إاّل أْن خيتار عنوانًا بالّلفظ واملعنى يف حالة انفرادّية، مثلام يّتخذ عنوانًا 
باملفردة اإلنكليزّية بلفظها وصوهتا، مثل )zigzag(، بمعنى انحناء، أو ملتٍو، كام 

يف قوله: 
zigzag

بجّد بالٍغ 
بجّد بالٍغ مل يستند إىل أجنحة 

زحفْت عىل األرض 
لتخّط أملها 
بخطٍّ ملتٍو 

لكنّه مقروٌء متامًا 
وهكذا 

هكذا 
يعِرف األحدُب أيضًا 

.)59(كيف ينام
ومّرة أخرى ينقل عبارة مستعملة لتأخذ موضعها يف النّص بوصفها عالمًة 

رمزّيًة ُتّتخذ يف تنبيه اآلخر، كام نجد ذلك يف قوله:
فلسُت إال أحد عميان )بروجل( 
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اّلذين يقودهم الّصبيان يف الطريق 
ملتقطًا احلىص واألصداف 

وإْذ يرمي بالنرد 
ال ييء النرد عىل الوجهتني إال صفرًا 

كان األوىل أْن تأخذ بيدي 
وترّد مْن أجيل الزيادة 

وتوايل الربيد 
- فرسالتي إليك: 

Nicht abgeholt

Non reclame

.)60(وأْن تنتظر وال ترصف نقودك قبيل
فهذه الرتاكيب األجنبّية التي اقتبسها بلفظها، وهي دّالة عىل أّن تلك الرسائل 

مل يطالب هبا أحد، أو هي غري مطلوبة.
2- ظواهُر فلكلورّيٌة، مثل: األلعاب الشعبّية

مثل:  البيئّية،  الرموز  من  مزجيًا  الّشعرّي  نّصه  إكساء  عىل  الّشاعر  يرص 
تسجيل  يف  صّحّية  حالة  وهي  املجتمع،  يف  السائدة  الشعبّية  باأللعاب  التذكري 
لعبة  مثل:  املوصوف،  املشهد  اجتاه  يف  املجتمع  يف  السائدة  االجتامعّية  العقد 
التعمية  جانب  ليخلق  والفرح؛  املرح  أجواء  يف  األطفال،  عند  يضة(  )الغمِّ

والغموض؛ من أجل البحث عن يشء موجود، كام يف قوله:
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أجل سأصّدقك
وسأعمد إىل منحك أعىل العالمات

جدارُتك يا أخي
ألسَت يف املرتبة التي تؤّهلك لذلك

يف املستوى الذي عنده تنال العالمَة النهائّيَة؟
حيُث ال أحَد يدانيك

!!الغّميضة حّتى وال أعظم العٍب ِمن العبي
وأمهرهم

بإمكانه مقاربة مستواك، أو جماراتك
وماذا يعني لو أّنه نجح مّرًة يف االختباء؟

.)61(أو صادف وحصل عىل درجة
وكذلك إشارة الّشاعر إىل لعبة )جّر احلبل( يف املسابقات امليدانّية، وهي لعبة 

تراثّية من ألعاب املوروث الشعبّي يف العراق، كام يف قوله:
الفراغ والظّل

.)62()يلعباِن معي )جّر احلبل
به  زهدْت  قْد  اجلميلة  فاحلياة  املستقبل،  من  النفيّس  القلق  من  حالة  وهي 
لتجعل من الفراغ مقاربة مع الظّل الومهّي، ولُتنتج رصاعًا نفسّيًا، فاملنترص بال 
شّك هو الفراغ يف نفسّية الّشاعر فيام إذا وجد فراغًا داخل النفس البرشّية، أّما 
إذا استثمّر اإلنسان حياته بدّقة يف برامج منّظمة، فال فراَغ وال ظّل ومهّيًا يطارده، 

فهو املنترص بكّل تأكيد.



اأ. م. د مرت�ضى عبد النبّي علي

159 ربيع الآخر 1438# - كانون الثاين 2017مال�سنة الأوىل - املجّلد الأّول - العدد الأّول

3- استعمُل املثِل الّشعبيِّ الّسائِد
تعرّب  النّاس،  ألسنة  عىل  وترّددت  جَرت  شعبّية  أقوال  هي  الشعبّية  األمثال 
عن قّصة حّب وقعْت، أو خيانة، أو حدث، أو إيثار، أو نصيحة، وغري ذلك، 
حكمة  عن  تعرّب  التي  الشعبّية  الثقافة  جوانب  أهّم  من  الّشعبّي  املثل  ويعّد 
االجتامعّية،  النّاس وحياهتم  بتجارب  مرتبط  ... وهو  بالواقع  املجتمع وصلته 
جمرى  جرت  عبارات  الّشاعر  استعمل  وقْد   ،)63(معرّبة موجزة  بجمل  مصاغ 
املامثلة  الفنّّية يف  أبعادها  التشبيه يف  الشعبي بطريقة جمازّية مستثمرًا صورة  املثل 
الذي  النهر  يف  الّسمكة  بحالة  املستقّرة  غري  املتقّلبة  حالته  يشّبه  كام  االجتامعّية، 

جّف ماؤه، كام يف قوله:
الّليلة، فلتدعوين، أتقّلب كالّسمكة

.)64(إْذ ال ماء يف اجلدول
وهي مشاهبة بني اإلنسان إذا وضع يف موطنه األصّل، والّسمكة إذا نضب 

املاء عنها، فال حياة هلا، بل مصريها إىل املوت.
وأيضًا تضمينه املثل الشعبّي الّسائد )ألُف صديق وال عدّو واحد(، كناية عن 

ُندرة الصديق الويف، كام يف قوله:
أرجوِك، ال، أرجوِك ال أريد

أنت تشاكسنَي ظّلِك!
بالّضبِط مثلم كنُت أقول دائًم لك!

ألُف صديٍق وال عدوٌّ واحٌد
.)65(أتذكريَن
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ويعّد من األمثال الشعبّية اجلارية عىل ألسنة العّامة، ويلفظ بـ)ألف صديج 
وال عدو واحد( يف الّلغة الدارجة)66(، وقد أشار الدكتور )صّدام األسدي( إىل 
تضمني الّشاعر هذا املثل من قول اإلمام عل؛ بسبب استقرار الرتاث القديم 
يف مداخل قصائده وخوامتها)67(، ويبدو أنَّ املثل جرى عىل ألسنة العاّمة نتيجة 

:)68( حلفظهم قول اإلمام عّل
لكثرُيوليَس كثريًا ألُف خلٍّ وصاحٍب واحدًا  عدّوًا  وإّن 

وكذلك عبارَتا )اكنْس َوِرْش(، و)القبض من َدبْش(، كناية عن عدم اجلدوى 
من أمره، فال حتصل عىل بغيتك، كام يف قوله:

الببغاُء أعربْت عْن شكِرها 
وعّلقْت عىل اجللوس

يف غرفِة اجللوس
َكنَْسًا وَرْش
َكنَْسًا وَرْش

.)69(والقبض ثمَّ ِمن َدَبش
ويروى أّن )َدَبش( هذا رجل يستدين، فإْن أضاع دائنُه الّسند أسقط حّقه يف 
أصل الّدين ومقاضاته)70(، وهي من احِلَيل واخلُدع اجلارية يف املجتمع؛ بسبب 
يف  وجتاربه  اإلنسان  حلكمة  جتسيد  الشعبي  املثل  ألّن  االجتامعّية؛  األوضاع 

 .)71(احلياة، بداللة ذكّية، وحمتوى معرّب عن صورة الواقع
احلال(،  عىل  هو  ولليوم  موسى  عصا  )من  الّشائع:  املثل  استعامل  وكذلك 

كناية عن دوام احلالة واالستمرار عليها، يف قوله:
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ُمْذ عصا موسى وترتيب األمور
هو هذا: بعد طرق الباب إيذان الّدخول

إنَّم هم يقبلوَن
.)72(ال كم تقيض األصول

التشاؤم  عن  كناية  الّططوا(،  عليه  )صاحت  الّسائر:  املثل  تضمينه  وأيضًا 
والتطري، كام يف قوله:

يا نزهة األمس التي بساطها ... قْد انطوى
مل نحَظ بالَورِد سوى هنيهة ... حّتى ذوى 

كأّننا: من اجلنوب ُصّعدًا ...
حّتى الّذرى ... ِمن نينوى

صاحْت بنا: فلرتحلوا
.)73(فلرتحلوا يف هدأة الّليل العميق ..... الطِّيطوى

إّن  وقيل  الّطري،  من  رَضبًا  تعني  الطِّيَطوى  مفردة  أّن  معجمّيًا  ورد  وقْد 
الطِّيطوى رضب من الَقطا طِواُل األَرجل، وال َأصل هلذا القول، وال نظري هلذا 
يف كالم العرب)74(، وقد أشار الّشاعر إىل الّطيطوى رمزًا؛ ألّنه طائر ليّل صوته 
به من  أْن هيجَر منزله ويرحل، وقْد جاء  بالرحيل، وَمن تِصح عليه جيب  ُينذر 

باب التشاؤم والتطرّي.
4- ِحَرٌف أو ُخدٌع فلكلورّيٌة

ورد يف شعر )حسني عبد الّلطيف( بعض املفردات الداّلة عىل احِلرف واخلُدع 
الّشعبّية، مثل استعامل )فّزاعة( بمعنى )كثري الفزع( عىل وزن )فّعالة(، عىل سبيل 
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الكثرة واملبالغة من الفعل )فزع(، الذي يدّل عىل النفرة من يشء خميف)75(، كام 
يف قوله:

رّدًا عىل فّزاعاِت احلقل
تشتقُّ العصافرُي فّزاعًة ِمن جنِسها

حيُث املثُل ِمن جنس املثل
فّزاعُة الّضفادِع

.)76(َلقلٌق يقُف عىل ساٍق واحدٍة
وهي إشارة إىل ظاهرة استعامل لعبٍة مصنوعٍة من القامش، وأعواد من اجلريد 
عىل شكل إنسان واقف يف احلقل، تسّمى)الفّزاعة(؛ لتخويف الطري؛ ملنعه من 
أكل الزرع، وال سّيام احلنطة وغريها، وكذلك اإلشارة إىل )حراثة الّشلب(، وهو 

الرز، كام يف قوله:
املعزى ترسح أو ترعى

 .)77(ثور أو ثوران يف حرث الّشلب
وهو يف هذا االجتاه الواقعّي ينقل للمتلّقي ما يراه، ويلتقطه بعدسته الّشعرّية، 
مصّورًا البيئة اجلنوبّية يف أدّق التفاصيل، وهذا ما يمّيز شعره، وتوصف شعرّيته 
فاليومّي  اليومّية)78(،  التفاصيل  بنربة  يسّمى  ما  أو  اليومّية،  التفاصيل  بشعرّية 
لديه جيد مّتسعه َعرب املعاجلة الّشعرّية الدقيقة، مرتقيًا بذلك إىل درجة من القول 

الّشعرّي. 
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ٍة ملعجمه ال�ّصعرّي ثالثاً: خلُق مفرداٍت خا�صّ

وُتَعّد سمة أسلوبّية أخرى يف شعر )حسني عبد الّلطيف(، فله القدرة الّلغوّية 
عىل بناء واشتقاق واستعامل مفردات من أسامء وأفعال هلا صدًى يف نفسه، وقْد 
ترك أثرًا عىل منجزه الّشعرّي؛ إْذ كان االهتامم باليومي جزئّية أساسّية، وشكاًل 
أساسيًا...؛ ألّن اإلحلاح عىل اليومّي جاء مرتبطًا باستخدام لغة تقرتب من لغة 
للكثرة  ُأفعولة،  وزن  عىل  )ُأحبولة(  ككلمة  أسامء،  اشتقاق  مثل   ،)79(النّاس

واملبالغة، مثل: ُأرجوحة، وُأحدوثة، وُأعجوبة، كام يف قوله:
كم يف طبع الصّياد ... من ُأحبولٍة

.)80(كْم ُأكذوبٍة
عىل الرغم ِمن أّن الّشاعر استعمل مفردة )احلبل( بصيغة مجع تكسري بصغيتني 
خمتلفتني، )أحابيل( عىل وزن أفاعيل، و)حبائل( عىل )فعائل( من أجل التكثري، 

كام يف قوله:
النهار بذرائع مكشوفة

.)81(وأحابيل حتت القناع
استعمل  وقْد  األُحبولة()82(،  أو  )األُحبول،  ومفردها  املصيدة،  هنا  أراد 

الّصيغتني معًا، كام قوله:
لقْد ِضقُت ذرعًا

.)83(بأحابيلك وحبائلك الكّتانية
للداللة عىل مصائد اخلداع من باب الكثرة، وهي تقنية يف تكرار األصوات 
من  التكرار  عليه  يشتمل  ملا  املتلّقي،  لدى  انتباها  ليشّكل  الّشعرّي؛  النّص  يف 
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وظيفتني متعالقتني، مها:
أ- وظيفة داللّية؛ ألّن التكرار بوصفه أساسًا أسلوبّيًا يرتبط بالداللة النّّصّية.
ب- وظيفة نفسّية، ترتبط بالفكرة املسيطرة عند النظر إىل املشاعر املتسّلطة 

عىل الّشاعر)84(. 
اليشء  أو يسحب  بشّدة،  بمعنى يسحب  الفعل )جترجر(  استعامل  وكذلك 

تدرجيّيًا، أي: شيئًا بعد يشٍء)85(، كام يف قوله:
.)86(وأنت جترجر هيكلك املتداعي احلزين

وال يوجد يف القاموس العريب مفردة )جرجر(، أو )جترجر( بمعنى السحب، 
ُد َهِديِر الفحل، وهو صوت يرّدده  وإّنام يراد بـاجلَْرَجَرُة الّصوُت، واجلَْرَجَرُة َتَردُّ

.)87(البعري يف َحنَْجَرته وقد َجْرَجَر
الكالم  عادة  عىل  جريًا  التكسري  مجع  من  بدالً  الّسامل  مؤّنث  مجع  واستعامل 
اليومّي، مثل: مفردة )غزاالت( مفردها )غزال(، وجيب أْن جُتمع مجعًا قياسّيًا؛ 

ألّن غزال جتمع عىل ِغْزلة وِغْزالن، مثل: ِغْلمة وِغْلامن)88(، كام جاء يف قوله:
أميض كالّسهِم بعيدًا

يف ذاكرت: حيث األشجار حجارة نوم
وغزاالت تنجو من صّياد 

.)89(ما كان له
إْذ استعمل كلمة )غزاالت( رمزًا للنساء، وُأجري عليها طابع مجع اإلناث 

بدالً من مجع التكسري. 
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اخلامتُة

1- تقف هذه الدراسة عند أهّم املأثورات الشعبّية، كاملفردة العاّمّية، والعبارة 
وتوظيفها،  واأللعاب،  واملثل،  ولغًة،  معنًى  النّاس  بني  واملتداولة  الدارجة 
تعمل  مثلام  والوجدانّية،  واالجتامعّية  الفنّّية  وأبعادها  داللتها  عن  والكشف 
االرتقاء  يف  ودوره  الّشاعر  لدى  االستعامل  خصوصّية  إىل  النظر  عىل  الدراسة 
النّص ويفتح  إبداعّية عىل  اقرتاحًا مجالّيًا ُيضفي طاقة  ُيعّد  بام  الّشعري،  بالنّص 

أمامه مسارات جديدة.
2- هيدف البحث إىل معرفة مواطن استعامل الّلغة املحكّية يف شعر )حسني 
دائرة  يف  برزت  إْذ  فريدة؛  شعرّية  جتربة  يف  توظيفها  وكيفّية  الّلطيف(،  عبد 
التوصيل التي تنتجها الداللة الّشعرّية من مفردات وتراكيب، ولوحظ بوضوح 
متّكن الّشاعر ِمن حتقيق الكالم اليومّي، واستثامره يف حشد طاقته اإليائّية مراعيًا 

اجلانب الواقعّي.
من  يمكنه  ما  كّل  يستثمر  أْن  ياول  الّلطيف(  عبد  )حسني  الّشاعر  إّن   -3
من  تنقرض  تكاد  التي  القديم  يف  املوغلة  الفصحى  الّلغة  كانت  سواء  الّلغة 
الفصحى  العاّمّية، سواء كانت من  الّلغة  أم ما متّده  العريّب،  قاموس االستعامل 
أثر  التي ال  الشعبّية  الّلغة  ِمن  أم  الداللة،  أو  الّصياغة،  تغرّي يف  التي طرأ عليها 

للفصحى فيها.
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4- أثبت البحث أّن للشاعر ثقافة عاّمة شمولّية تنّم عن وعي، وثقافة عالية 
يف التعامل مع املفردات بحرفِّية ومهارة.

الداّل  الّشاعر موّفقًا يف وضع تلك االقتباسات بوصفها الّصحيح  5- كان 
عىل ما يريُد قوَله من قصائده، والقدرة عىل التوصيل ويمنح هذه االقتباسات 
حيوّية؛ ألهّنا ُتبَعث ِمن رحم األّيام، فهذه املجاورة بني األلفاظ جيعلها مشدودة 
إىل بعضها بعضًا، وينفث فيها من مشاعره وروحه؛ ليعيشها حتى تركت أثرًا يف 

نفس الّشاعر واملتلّقي.
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ملّخ�ص البحث

يومذاك؛  العامل  الذي شهده  الكبري  التغيري  بارز يف  دوٌر  املسلمة  للمرأة  كان 
إثر ظهور اإلسالم واعتناقه من شعوب خمتلفة شاركت يف صنع أكرب حضارة 
عىل وجه البسيطة، أال وهي احلضارة اإلسالمّية، ومن األمثلة عىل ذلك: معاذة 
روت  إْذ  النبوّي؛  احلديث  جمال  يف  دور  هلا  كان  برصّية،  امرأة  وهي  العدوّية، 
  املؤمننَي اإلمام عّل  احلديث عن عدٍد من الصحابة، يأيت يف مقّدمتهم أمري 

وعائشة، وآخرون.
إْذ روى عنها  ونساء؛  التايل، رجاالً  أبناء اجليل  الفكر إىل  بنقل هذا  وقامت 
للنّساء؛  الّسدويّس، وغدت معّلمة  التابعنَي، كاحلسن البرصّي وقتادة  عدد من 
إْذ روى عنها عدٌد من نساء البرصة، وغري البرصة، كثريًا من األحاديث واآلراء 

الفقهّية، سّيام اخلاّصة بشؤون املرأة. 
هد واالبتعاد عن ملّذات  فضاًل عن ذلك، ُتعدُّ ُمعاذة العدوّية ممّن ُعِرَفت بالزُّ

احلياة، وقْد روت كتُب الرتاث العديد من الّروايات التي تشري إىل هذه املكانة.
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Abstract 

Muslim women have had a significant role in the change 
following the emergence of Islam where different nations 
embraced the new religion and then participated in the 
making of the biggest civilization on earth, namely the 
Islamic civilization. One example is the role of Mu'aadhah 
Al Adawea, a woman from Basrah who had a role in the 
Hadith where she passed on Prophet Mohammad's Hadith 
taken directly from his companions, most important of 
whom are Imam Ali (peace be upon him), Aisha, and others.

She transferred such a thought for the people of the next 
generation,both men and women, as recounted by Hassan 
al-Basri and Qattada Alsadosi. She became a teacher of 
women who in turn recounted Hadith into others. She 
kept herself away from the pleasures of life. Her important 
contribution in this field secured her a noticeable status.
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املقّدمة

ُبني  الّلتني  الّدعامتني  إحدى  عن  احلديث  يعني  إّنام  املرأة  عن  احلديث  إّن 
عليهام املجتمع اإلنساين؛ إْذ اقتضت احلكمة اإلهلّية إنشاء احلياة من زوجني)1(، 

فالرجل واملرأة نواة البرشّية التي ال تتمُّ إاّل هبام معًا.
لكّن املرأة عاشت دهورًا عىل أهّنا سبب اخلطيئة)2(، وكانت جمّرد تابع للرجل، 

تلبِّي له رغباته وتشبع غرائزه، وأحيانًا ُتعدُّ ُأمَّ املصائب عىل الرجل)3(.
ا َخَلْقنَاُكْم  إِنَّ النَّاُس  ا  َ َأهيُّ َيا   وما إْن بزغ نور اإلسالم معلنًا برصيح العبارة 
َأْتَقاُكْم  اهللِ  ِعنَْد  َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن 
النساُء   : ليقول   ،النبّي عند  ذلك  صدى  وجاء   ،)4(َخبرِي َعلِيٌم  اهللَ  إِنَّ 
املساواة  حقَّ  يمنحها  خطاٍب  حيال  نفسها  املرأة  وجدت   ،)5(الرجال شقائُق 
مع الرجل يف الواجبات)6(، واحلقوق)7(، وحتى يف العقوبات)8(، وأعطاها حّق 
التمّلك والعمل والعلم، بل رسم هلا منهجًا حياتّيًا منذ الوالدة وحتى الوفاة؛ لذا 

ال عجَب أْن نجَد املرأة تسابق الرجل يف ميادين شّتى من احلياة)9(.
أّول كلمة صدح هبا  إْذ كانت كلمة )اقرأ(  العلم؛  امليادين ميدان  ومن هذه 
القرآن الكريم، داعيًا اإلنسان إىل التعّلم وسلوك طريق العلم، وهي دعوة للرجل 
واملرأة عىل حدٍّ سواء؛ لذا أبدعت املرأة يف التعّلم والتفّقه، وحفظ القرآن، ورواية 
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حديث النبّي ، وتدارسه)10(. 
مل ُتدرك نساء البرصة)11( النبيَّ ؛ ألّن البرصة ُفتحت أيام عمر بن اخلطاب 
 ، وسمعَن منهم حديث النبّي ، ِّسنة )14#(، لكنّهّن أدركَن صحابة النبي

وتفّقهَن يف دينهّن)12(، ومن تلك النساء كانت التابعّية معاذة العدوّية. 
َفَمن هي ُمعاذة العدوّية؟ وما دورها يف احلركة الفكرّية؟

َن�َصُبها

النّساء  إحدى  العدوّية)16(،  اهلل)15(  عبد  بنت  معاذة)14(  الّصهباء)13(،  أمُّ  هي 
البرصّيات)17(؛ لذا ُعِرَفت بالبرصّية)18(. 

ا من بني عدي)19(؛  ليست لدينا معلومات عن سلسلة نسبها، التي يظهر أهنَّ
لذا ُلّقبت بالعدوّية، وال نملك معلومات عن أبيها سوى أّن اسمه )عبد اهلل(، 
أّية  نجهل  ُكنّا  وإْن  بالبرصّية،  ُعرفت  لذا  البرصة؛  يف  ونشأت  ُولدت  ولعّلها 

معلومات عن ذلك.
أشيم( بن  )صلة  ُيدعى  شخٍص  من  زواُجها  سريهتا  عن  يصادفنا  ما  وأّول 
من  هذا  )صلة(  أّن  ويظهر  أيضًا،  عدوّي  فهو  قبيلتها،  إىل  ينتسب  الذي   ،)20(

ّهاد)21(؛ إْذ نعتته املصادر بالّزاهد العابد القدوة)22(، والّسّيد القدوة)23(،  الُعّباد الزُّ
والّسّيد الكبري)24(، ومن سادات الّتابعني)25(. وليس يف حياته إاّل الكرامات التي 
أسهبت املصادر يف احلديث عنها، وكانت معاذة العدوّية تشاطره ذلك)26(، ومل 

يّتضح هل ذلك بتأثرٍي منه؟
 وقْد ُرِزقا بولٍد واحٍد مل ُتفصح املصادر عن اسمه، استشهد يف كابل)27( مع 
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أبيه يف سوح القتال سنة )62 #()28(، ومل يّتضح سبب كنية )صلة( بأيب الّصهباء، 
وُمعاذة بأّم الّصهباء)29(، فهل أنجبا بنتًا حتمل هذا االسم، أو لسبٍب آخر؟ 

عن  واحٍد  حديٍث  سوى  له  فليس  احلديث،  رواية  يف  )صلة(  دور  عن  أّما 
ابن عّباس، وليس لصلة دوٌر يف غري ذلك، قيل: إّنه روى عن احلسن البرصّي، 
يتعّدى ال  رواه  ما  ولكن  العدوّية،  معاذة  وزوجته  البنايّن،  أسلم  بن   وثابت 

احلكايات )30(. 
أّما عن عبادة )صلة( وزهده، فذكر ابن رجب احلنبل)31(: مّلا ُأهديت معاذة 
العدوّية إىل زوجها )صلة بن أشيم(، أدخله ابن أخيه احلاّمم، ثّم أدخله بيتًا ُمطّيبًا، 
فقام يصّل حتى الّصبح، وفعلت معاذة كذلك، فلاّم أصبح، عاتبه ابن أخيه عىل 
بيتًا  أدخلتني  ثّم  النّار،  به  أذكرتني  بيتًا  باألمس  أدخلتني  إنَّك  له:  فقال  فعله، 

أذكرتني به اجلنّة، فام زالت فكريت فيهام حتى أصبحت.
وذكر ابن املبارك: كان )صلة( يأكل يومًا، فأتاه رجل، فقال: مات أبوك، فقال: 
:جل: ما سبقني إليك أحٌد، فقال: قال اهلل ، اجلْس، فقال الرَّ  هيهات قد ُنِعَي إيلَّ
ُْم َميُِّتوَن)32()33(. وقد أفاضت املصادر)34( باحلديث عن كراماته  إِنََّك َميٌِّت َوإِنَّ
حتى نسبوا حديثًا للنبّي  ُمفاده: يكون يف أّمتي رجٌل ُيقال له صلة، يدخل 

بشفاعته كذا وكذا، وقد عّده الذهبي حديثًا منقطعًا، ومعضاًل)35(. 
وأّما عن تاريخ وفاته، فاخُتلف فيه عىل قولني: 

ل: مّلا تويّف معاوية بن أيب سفيان وتوىّل يزيد، وىّل سلم بن زياد عىل  القوُل األوَّ
خراسان وسجستان، فلاّم مات يزيد غدر أهل كابل، فسار إليهم يزيد بن زياد، 

فقتلوُه وكثري معه، منهم )صلة بن أشيم( سنة )#62()36(. 
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أّنه ُقتل أّيام إمرة احلّجاج عىل العراق، وحتديدًا سنة )75#()37(، ومل  الثاين: 
يّتضح هل قتل يف الثورات ضّد احلّجاج أو يف احلروب اخلارجّية؟ 

ومل يّتضح، أّي الرأيني يف تاريخ وفاته أرجح؟ 
فتقّدم  الً،  أوَّ يتقّدم  أْن  ابنه  أمر  أشيم(  بن  )صلة  أنَّ  املصادر   وذكرْت 
م )صلة( فُقتَِل أيضًا، فلاّم وصل اخلرب إىل زوجته، أقبلت النّساء  حتى ُقتِل، ثّم تقدَّ
تعّزهيا بزوجها وولدها، فقالت هلّن: مرحبًا بكّن إْن جئتّن لتهنِئتي، وإْن كنتّن 

 .)38(جئتّن لغري ذلك، فارجعَن
توّسد  فلم  تاٍم،  بشكٍل  للعبادة  حياهتا  فّرغت  زوجها  وفاة  بعد  ا  أهنَّ ويظهر 
فراشًا بعد أيب الّصهباء حّتى ماتْت)39(، وكانت تقول: واهلل، ما أحّب البقاء إالَّ 
 ،)40(ألتقّرب إىل ريّب بالوسائل، لعّله جيمع بيني وبني أيب الّصهباء وابنه يف اجلنّة
مّلا  قالت معاذة يل:  بنت زيد)41(-وكانت معاذة أرضعتها-:  أّم األسود  وقالت 
ُقتَِل أبو الّصهباء وُقتَِل ولدها: واهلل يا بنّية، ما حمّبتي للبقاء يف الّدنيا للذيِذ عيٍش، 
، ولكنّي-واهلل- أحبُّ البقاء ألتقّرب إىل اهلل بالوسائل، لعّله جيمع  وال لروٍح يشمُّ
بيني وبني أيب الّصهباء وابنه يف اجلنّة)42(، وقال الّذهبي) :)43بلغني أهّنا كانت 

.حُتيي الّليل، وتقول: عجبُت لعنٍي تنام، وقد علَمت طول الّرقاد يف القبور
لذا  وزهدها؛  بعبادهتا  وُعِرَفت  البرصة،  زاهدات  من  معاذة  ْت  ُعدَّ لقد 
وصفت بالعابدة)44(، ومّلا حضهتا الوفاة، بكْت، ثّم ضحكْت، فقيل هلا، فقالت: 
أّما البكاء، فإيّن واهلل ذكرُت مفارقة الّصيام والقيام والّذكر، وأّما الضحك، فإيّن 
نظرت إىل أيب الّصهباء وقد أقبل يف صحن الّدار، وعليه حّلتان خضاوان، وال 

 .)45(أراين أدرك فرضًا، فامتْت
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توّفيت سنة )83#()46(، ومل ُيعرف أين ماتْت؟ ولعّلها يف البرصة، ومل يّتضح 
نيا سبعنَي  كم كان عمرها؟ وقد ذكر ابن حّبان يف ترمجتها أهّنا قالت: صحبُت الدُّ
سنة، فام رأيُت فيها قّرة عنٍي قّط)47(، فلو افرتضنا أهّنا قالت هذا الكالم يف سنة 

وفاهتا -أي سنة )83 #(- فتكون والدهتا يف حدود سنة )#13(.

مكانُتها العلمّية 

الّتابعني)49(، وأمجع علامء  الّثالثة)48( يف فقهاء  الّطبقة  تعدُّ معاذة العدوّية من 
اجلرح والتعديل عىل وثاقتها)50(، وذكرها ابن حّبان من الّثقات)51(، وعّدها ابن 
معني حّجًة يف رواية احلديث)52(، وُوِصَفت بالعبادة)53(، قال العينّي) :)54الّثقة 

.احلّجة الّزاهدة، روى هلا اجلامعة، وكانت حُتيي الّليل
 روت عن أمري املؤمنني ، وعائشة، وآخرين، وروى عنها كثرٌي من طلبة 
والنّساء؛  الّرجال  من  وغريمها  الّسختيايّن،  وأيوب  الّسدويّس،  كقتادة  العلم، 

ونتيجة هلذه املكانة العلمّية، ُعرفت معاذة العدوّية بالعاملة)55(.

�صيوُخها 

يف  جاء  وما  املصادر،  خمتلف  يف  العدوّية  معاذة  ترمجة  يف  جاء  ما  خالل  من 
النبوّي  أّن هلا دورًا متمّيزًا يف رواية احلديث  تبنّي  التي روهتا،  الّروايات  أسانيد 

والفقه اإلسالمّي واملناقب، فضاًل عن أقواهلا يف الّزهد والّتصّوف اإلسالمّي. 
وكانت قْد روت عن عدٍد من الّصحابة والّتابعني، منهم:

 أّوالً: أمري املؤمنني
مّلا بويع أمري املؤمنني  باخلالفة، اختذت عائشة موقفًا سلبّيًا من ذلك يف 
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مّكة، ما جعلها موضع استقطاب خصوم أمري املؤمنني ، فضاًل عن الطامعني 
يف اخلالفة، والذين فقدوا امتيازاهتم من والة بني أمّية بتويّل اإلمام اخلالفة، فاستقرَّ 
 وا )أصحاب اجلمل(، فاضطرَّ أمري املؤمنني  رأهيم عىل الّسري إىل البرصة، وقد ُسمُّ
إىل السري إىل البرصة؛ لوضع حدٍّ خلروجهم، فكانت معركة اجلمل؛ إْذ ُقتل طلحة 
والّزبري، وأعيدت عائشة مكّرمة إىل املدينة، واستقّر أمري املؤمنني  يف البرصة 
)72( يومًا، مّتخذًا من مسجد البرصة مركزًا ثقافيًَّا، كان ُيلقي  من عىل منربه 
دت  أكَّ وقد  اإلمام،  جمالس  يف  حضورًا  للنّساء  أّن  ويظهر  ودروسه)56(،  خطبه 

.)57( املصادر أنَّ معاذة روت عن أمري املؤمنني
إاّل أّن املصادر مل تذكر أهّنا روت عنه  سوى حديٍث واحٍد؛ إْذ إهّنا سمعت 
يقول: البرصة)58(،  مسجد  منرب  عىل  ِمن  ُخطبه  يلقي  وهو   املؤمنني  أمري 

.)59(أنا الّصديق األكرب، آمنُت قبل أْن يؤمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن يسلم
ثانيًا: عائشة

هي الّزوج الثالثة للنبّي  بعد الّسّيدة خدجية  وسودة بنت زمعة، وقد 
 اخُتلف يف أمرها: هل كانت متزّوجة قبل النبي من جبري بن مطعم أو ال؟ )60(،
واملعروف أنَّ لزواج النبّي ِمن أّي امرأة حكمًة ما! إاّل أّنه مل ُيعرف سبب زواج 
النبّي  من عائشة، وقْد نزل القرآن مهّددًا هلا بالّطالق)61(، وحظيت بمكانة 
هلا  وُنِسَبْت  للفتيا،  مرجعًا  وأصبحْت  اخلالفة،  أبيها  تويّل  بعد  كثريين  لدى 
أحاديُث كثريٌة روهتا عن النبي )62(، وكذلك ُنِسَب هلا كثري من الفضائل)63(. 
 اخلالفة، رفضت ذلك، ما دعا الناقمني عىل اإلمام  ومّلا توىّل أمري املؤمنني 
احلروب  فاحتة  اجلمل  معركة  فكانت  البرصة،  إىل  والّسري  حوهلا،  االلتفاف  إىل 
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األهلّية يف اإلسالم، التي أسفرْت عن مقتل قادهتا من الناكثني وهزيمة أصحاهبا.
وقْد أعاد أمري املؤمنني عائشة معّززًة مكّرمًة إىل املدينة)64(. 

مناسبة  وبعدها–كانت  املعركة  البرصة–قبل  يف  إقامتها  فرتة  أنَّ  ويظهر 
العدوّية،  معاذة  ومنهّن  البرصّيات)65(،  النساء  من  سّيام  ال  منها،  لالستفادة 
وصفْت حّتى  املرأة،  شؤون  خيصُّ  فيام  سّيام  ال  عائشة،  عن  كثريًا  حّدثْت   التي 

 .)67(دخلْت عىل عائشة وروت عنها :قال ابن سعد ،)66( صاحبة عائشةبـ
يف  عنها  أخُذها  اقترص  هل  يّتضح  ومل  عائشة،  عن  كثريًا  معاذة  روت  لقْد 

ا ذهبت إىل املدينة وأخذت عنها؟  البرصة، أو أهنَّ
 ومن خالل أسانيد الّروايات يمكن تصنيف رواياهتا، فروايٌة عن الوضوء )68(،
عن  ورواية  احليض)70(،  عن  روايات  وستُّ  الغسل)69(،  عن  روايات  وأربع 
امليتة)71(، وثالث روايات عن االستنجاء)72(، وأربع روايات عن صالة  جلود 
احلائض)73(، ورواية عن خضاب احلائض)74(، ورواية عن صالة الّضحى)75(، 
يف  املرأة  لباس  عن  روايات  وأربع  الّصالة)76(،  يف  اإليامء  عن  روايات  وأربع 
حرمة  عن  ورواية  العمرة)79(،  عن  وأربع  الّصوم)78(،  عن  وأربع  الّصالة)77(، 
آية  نزلت  مّلا  عائشة  موقف  عن  ورواية  األمراض)81(،  عن  ورواية  النبيذ)80(، 

 .)84( ورواية عن مناقب الّسّيدة فاطمة ،)التخيري)82(، ورواية عن الّلقطة )83
ثالثًا: هشام بن عامر )ت حدود سنة #60(

 ، هو هشام بن عامر بن أمّية النجارّي األنصارّي من أصحاب رسول اهلل
نزل البرصة ومات هبا، روى عن رسول اهلل ، وروى عنه الكثري، منهم معاذة 
العدوّية، ُأختلف يف وفاته يف البرصة، هل أّيام زياد أو يف حدود سنة )60 #()85(، 
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روت عنه رواية واحدة حول حرمة اهلجران بني اإلخوان)86(.
رابعًا: صلة بن أشيم

ّهاد؛  هو أبو الّصهباء، صلة بن أشيم، العدوّي، البرصّي، كان من الُعّباد الزُّ
ومن  الكبري،  والّسّيد  القدوة،  والّسّيد  القدوة،  العابد  بالّزاهد  املصادر  نعتته  إْذ 
سادات الّتابعني، وليس يف حياته إاّل الكرامات التي أسهبت املصادر يف احلديث 
يكون يف أّمتي رجٌل ُيقاُل له صلة،   مفاده:  عنها، حتى نسبوا حديثًا للنبي 
روى  إّنه  قيل:  عّباس،  ابن  عن  واحٌد  حديٌث  له   ،وكذا كذا  بشفاعته  يدخل 
عن احلسن البرصّي، وثابت بن أسلم البنايّن، وزوجه معاذة، ولكن ما رواه ال 
يتعّدى احلكايات، تويّف مع ولده يف حروب كابل سنة )62#(، أو )#75()87(، 

روت عنه معاذة رواية تشري إىل كراماته)88(.
خامسًا: سعيد بن املسّيب )ت#94(

املديّن  املخزومّي  وهب  أيب  بن  حزن  بن  املسّيب  بن  سعيد  حمّمد،  أبو  هو 
التابعّي، ولد يف حكم عمر، كان حافظًا لقضاء عمر بن اخلطاب، ومّلا توىّل ابن 
الّزبري أْمَر احلجاز، وىّل عىل املدينة جابر بن األسود، فضب سعيد بن املسّيب 
سّتني سوطًا لرفضه مبايعة ابن الزبري، قيل: كان ال يأخذ العطاء، ويّتجر بالّزيت، 
ُبولِغ يف شخصّيته كثريًا، فقيل: إنَّه أصلَح بني أمري املؤمنني وعثامن، مع أنَّ عمره 
ة  ال يؤّهله لذلك، كان ابن املسّيب معروفًا بتعبري الرؤيا، وكانت له مكانة خاصَّ

عند األمويني، مات سنة)#94()89(.
كانت معاذة تكاتب سعيد بن املسّيب تسأله عن بعض املسائل الفقهّية، فقد 
ذكر ابن حّبان)90(عن عثامن الشّحام، قال: قالت معاذة العدوّية: كتبُت إىل سعيد 
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ابن املسّيب، فكتب إلينا: أْن ليس عىل النّساء عيادة املرىض.
سادسًا: أم عمرو بنت عبد اهلل بن الّزبري

هي ابنة عبد اهلل بن الّزبري، روت عن أبيها، وروت عنها معاذة العدوية)91( 
البرصة  يف  ذلك  حدث  هل  يّتضح،  ومل  احلرير)92(،  لباس  حرمة  عن  حديثًا 
ُيعقل؛ ألنَّ عمره  الّزبري؟ وهذا ال  بن  التي شهدها عبد اهلل  إّبان معركة اجلمل 
-يومذاك- ال يؤّهله ألْن تتصدى ابنته للّرواية، أو كان ذلك يف املدينة، أو مّكة 

حينام حّجت معاذة البيَت احلرام؟

تالمذُتها

يظهر أنَّ مكانة معاذة جذبت إليها العديد من طلبة العلم- ال سّيام البرصّيني- 
لألخذ عنها، فضاًل عن النّساء، فقْد ذكر ابن سعد) :)93قال جعفر بن كيسان: 

.)94(والنساء يسألنها ويف رواية ابن حنبل ،رأيت معاذة حُمتبيًة والنّساء حوهلا
 ومن أهّم الّرواة عنها:

أّوالً: سليمن بن عبد اهلل
هو أبو فاطمة، سليامن بن عبد اهلل)95(، احلارثّي، البرصّي، روى عن معاذة، 

روى عنه نوح بن قيس احلّداين)96(.
روى عن معاذة أهّنا سمعت أمري املؤمنني  خيطب عىل منرب البرصة، وهو 

 .)97(أنا الّصّديُق األكرُب :يقول
ويف رواية: أنا الّصّديُق األكرُب، آمنُت قبل أن يؤمن أبو بكر، وأسلمُت قبل 

 .)98(أْن ُيسلم
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، وأنا الفاروُق بني احلّق والباطل، آمنُت قبل  ويف رواية: أنا الّصّديُق األكرُبُ
 .)99(أن يؤمن أبو بكر، وأسلمُت قبل أن يسلم

ويف رواية: أنا الّصّديُق األكرُب، آمنُت قبل أن يؤمن أبو بكر، وصّدقُت قبله، 
.)100(فقال النّاس: صدقت

ويف رواية: أنا الّصّديُق األكرُب، آمنُت قبل أن يؤمن أبو بكر، وأسلمُت قبل 
 .)101(أن ُيسلم عمر

والغريب أّن البخارّي)102( )ت256#( أشكل عىل احلديث؛ ألنَّه يرى أّنه مل 
ال يتابع عليه،  إْذ قال:  يعرف أّن سليامن بن عبد اهلل الّراوي روى عن معاذة؛ 
وابن  الُعقيل)103(،  من  كلٌّ  كالمه  د  وردَّ  ،معاذة من  سليامن  سامع  يعرف  وال 
عدي)104(، وابن عساكر)105(، واملّزي)106(، والّذهبي)107(، وابن كثري)108(، وابن 

حجر)109(، واملّتقي اهلندّي)110(. 
وهنا نسّجل عّدة مالحظات: 

1- إّن البخارّي هو الوحيد الذي طعن باحلديث.
2- إّن البخارّي مل يطعن يف الّراوي، وهو سليامن بن عبد اهلل، ومل يطعن يف 
مل  أّنه  به  ما جاء  وإّنام جلُّ  العدوّية،  معاذة  البرصّية  املرأة  من روى عنها، وهي 
يصل إىل علمه أّن سليامن بن عبد اهلل قد سمع من معاذة، وهذا دليل غري ناهض 

للّطعن باحلديث ما دام ال إشكال يف الّرواة. 
3- عّد ابن حّبان–وهو من كبار علامء اجلرح والتعديل–سليامن بن عبد اهلل 

من الّثقات)111(.
4- إّن الذي روى عن سليامن بن عبد اهلل هو نوح بن قيس، أحد رواة احلديث 
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املوثوق هبم، وهو أبو روح، نوح بن قيس بن رباح بن جابر، احلدايّن، الطاحّي، 
حمّلة  طاحية  وُيقال:  طاحية،  سويقة  ينزل  كان  )ت#183(،  البرصّي  األزدّي، 
بالبرصة، سكنتها قبيلة طاحية، إحدى قبائل األزد، روى نوح بن قيس عن أخيه 
وأّيوب  احلّداين،  اهلل، وأشعث  بن عبد  مالك، وسليامن  بن  َعمرو  خالد، وعن 

الّسختيايّن، وآخريَن، وروى عن نوح الكثريون)112(.
عنه  روى  إْذ  البخاري؛  عدا  ما  مجيعًا  مصنّفاهتم  يف  املحّدثون  له  روى  وقد 
يف  ومسلم  والّدارمي)115(،  الطياليس)114(،  داود  وأبو  مسنده)113(،  يف  أمحد 
صحيحه)116(، وابن ماجة )117(، وأبو داود)118(، والرّتمذّي )119(، والنّسائّي)120(، 

واحلاكم )121(، والبيهقّي )122(. 
ابن  وّثقه  فقد  توثيقه،  عىل  والتعديل  اجلرح  علامء  أمجع  ذلك،  عن  فضاًل 
وأبو  حاتم)126(،  أيب  وابن  والعجّل)125(،  حنبل)124(،  بن  وأمحد  معني)123(، 
ُه ابن حّبان من الّثقات)129(، وقال ابن شاهني:  داود )127(، وابن كثري)128(، وعدَّ
ثقٌة)130(، فيام قال املديني عنه: صالٌح ليس بالقوّي)131(، ووثَّقه ُمّرة، وقال عنه 
، فاكتفى برتمجته، ومل ُيرِشْ إليه بمدٍح  النّسائي: ليس به بأس)132(، أّما البخاريُّ
 ،)134(مل يتكّلم أحٌد يف نوح بن قيس الّطاحي بحّجة:وقال احلاكم ،)أو ذّم)133
 .)136(صدوٌق :وقال ابن حجر ،)135( برصٌي صالُح احلال :أّما الّذهبي، فقال
انفرد به سليامن بن  5- إّن نعَت اإلمام عل  بالّصّديق األكرب ليس قوالً 
عبد اهلل، فقْد روت مصادر املسلمني عىل اختالف مشارهبا هذا القول، تارًة عن 

النبيِّ ، وأخرى عن اإلمام عل ، وتارة عن محلة الفكر.
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أّوالً: ما ُنِسَب إىل النبّي
 ،)139(واإلمام الباقر ،)138(واإلمام احلُسني ،)137(رواه عنه اإلمام عل
الغفارّي  ذر  أبو  والّصحايب   ،)141(الّرضا واإلمام   ،)140(الّصادق واإلمام 
)142(، وسلامن الفاريّس)143(، وابن عّباس)144(، وزيد بن أرقم)145(، وحذيفة بن 

الغفارّي)149(،  ليىل  وأبو  اخلري)148(،  وكعب  مالك)147(،  بن  وأنس  اليامن)146(، 
ومن الّتابعني: زيد الّشهيد)150(، واألعمش)151(. 

 ثانيًا: ما نسب إىل أمري املؤمنني
1- ما احتجَّ به عىل أصحاب الّشورى)152(.

2- عن عّباد بن عبد اهلل عن عل، أّنه قال: أنا عبد اهلل وأخو رسوله، وأنا 
 .)153(الّصّديق األكرب، ال يقوهلا بعدي إال كّذاب

ثالثًا: محلة الفكر
إليه  ُيشار   ، املؤمنني  بأمري  ًا  خاصَّ نعتًا  األكرب(  )الّصّديق  لقب  غدا  لقْد 
اإلسكايّف  جعفر  أبو  ومنهم:  توّجهاهتم،  اختالف  عىل  الفكر  محلة  كتابات  يف 
الّشافعّي  املفرّس  والّسيوطّي  األشعرّي)155(،  الّشافعّي  والّسبكّي  املعتزيّل)154(، 

األشعرّي)156(، واآللويّس املفرّس احلنفّي الّصويّف)157(. 
أمري عن  روت  أهّنا  العدوّية  ملعاذة  ترمجت  التي  املصادر  أّكدت  لقْد   -6 
ا روت عنه غري احلديث الّسابق الذي رواه  املؤمنني )158(، ومل تذكر املصادر أهنَّ

سليامن بن عبد اهلل، هذا يعني أهّنا تقول بصّحة هذا احلديث. 
7- لقْد أّكدت املصادر أّن ممّن روى عن معاذة هو سليامن بن عبد اهلل، ومل 

تذكر له حديثًا إاّل احلديث أعاله، وهذا يعني أهّنا تقول بصّحته.
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أمري  عن  بانحرافه  كثري)159(-املعروف  ابن  يكون  أْن  يستغرب  وال   -8
ومستندًا  أعاله،  البخارّي  بطعن  مستعينًا  احلديث  يف  طعن  ممّن   - املؤمنني 
ابن كثري حديثًا متواترًا)160(، مع   عّده  املؤمنني  إىل حديٍث منسوٍب إىل أمري 
أّن احلديث بعيٌد جدًا عن التواتر؛ ألّن احلديث املتواتر هو رواية خرب من طرٍق 
رشوط  توافرت  فإذا  الكذب،  عىل  تواطؤهم  يستحيل  بحيث  متعّددٍة  كثريٍة 
الّتواتر يمّثل أعىل  التواتر باخلرب، فعندئٍذ يعدُّ قطعيَّ الثبوت ويفيد اليقني؛ ألّن 

درجات النقل)161(.
ثانيًا: أبو قالبة )ت #104(

هو أبو قالبة، عبد اهلل بن زيد بن عمرو، أو عامر، اجلرمّي البرصّي، روى 
عن أنس بن مالك والنعامن بن بشري، وعائشة، وابن عمر، ومعاذة، وصف بأّنه 
ثقٌة فاضٌل كثرُي اإلرسال، قال العجل: فيه نصب يسري، مات بالشام هاربًا من 
القضاء سنة )#104()162(، روى عن معاذة رواية واحدة، وهي أّن احلائض ال 

تقيض ما فاهتا من الّصالة أّيام حيضها)163(. 
ثالثًا: احلسن البرصّي )ت#110(

 هو أبو سعيد، احلسن بن أيب احلسن يسار، البرصّي، ولد يف املدينة املنورة سنة
يف  غزوان  بن  عتبة  غزوات  سبي  من  أبوه  كان  ثابت،  بن  زيد  موىل   ،)#20(
ميسان، وكانت أّمه موالة ألّم املؤمنني أّم سلمة، ثّم انتقل إىل البرصة وهو ابن 
مخس عرشة سنة، يعدُّ من كبار الّتابعني، وهو إمام البرصة يف زمانه، وله مواقف 
مع احلّجاج بن يوسف الثقفّي، وكان له جملس للّدرس يف مسجد البرصة، وعن 
سنة  البرصّي  احلسن  مات  االعتزال،  مؤّسسًا  عطاء  بن  واصل  انفصل  جملسه 
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)110#()164(، روى عن معاذة)165( رواية حول االستنجاء)166(.
رابعًا: قتادة الّسدويّس )ت#117(

هو أبو اخلّطاب، قتادة بن دعامة الّسدويّس البرصّي، ولد سنة)61#(، روى 
عن أنس بن مالك، وأيب الطفيل، وغريمها، يعدُّ من فقهاء البرصة وحمّدثيها، وله 
ل أبو حاتم روايته عن معاذة عىل رواية أيوب ويزيد الّرشك  اهتامم بالتفسري، فضَّ
يف  سنة  ومخسون  سبع  وعمره  بواسط  بالطاعون  تويّف  أعمى،  كان  معاذة،  عن 

 .)167()#117(
عن  وواحدة  الغسل،  عن  واحدة  العدوية،  معاذة  عن  روايات  عّدة  روى 
عن  ورواية  احلائض،  صالة  عن  وروايتان  االستنجاء،  عن  وروايتان  احليض، 
الّصالة، ورواية عن  الّضحى، ورواية عن جواز اإليامء يف   يف  النبي  صالة 

هني النبي  عن الّصالة يف شعار املرأة، ورواية عن العمرة. 
خامسًا: ثابت البنايّن )ت#127(

ابن عمر،  التابعني، روى عن  البرصّي، من  بن أسلم،  ثابت  أبو حمّمد،  هو 
وابن الزبري، وأنس بن مالك، ومعاذة، روى عنه شعبة ومحاد، وغريمها، وصفوه 
بالّثقة، صدوٌق، وكونه رجاًل صاحلًا، مات سنة)127#( عن )86( سنة)168(، 

روى عنها رواية يف مناقب )صلة()169(.
سادسًا: يزيد الّرشك )ت#130(

هو أبو األزهر، يزيد بن أيب يزيد الّرشك، يعدُّ يف البرصّيني)170(، بعثه احلّجاج 
لقياس طول البرصة وعرضها، وثَّقه ابن معني وابن حّبان، مات سنة )#130(

يف البرصة)171(.
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يعدُّ الّراوي األكثر رواية عن معاذة، فقد روى عنها ثالث روايات يف الغسل، 
ورواية عن احليض، وروايتني عن صالة احلائض، ورواية عن االستنجاء، وثالث 
العمرة،  عن  ورواية  الصوم،  عن  روايات  وأربع  الّضحى،  صالة  عن  روايات 
عن  وأخرى  احلرير،  حرمة  عن  ورواية  اإلحرام،  يف  املرأة  لباس  عن  وروايتني 
 حرمة هجر اإلخوان، ورواية عن اللُّقطة، وأخرى عن مناقب صلة بن أشيم)172(.

سابعًا: إسحاق بن سويد العدوّي )ت#131(
عن  روى  التميمّي،  البرصّي،  العدوّي،  هبرية،  بن  سويد  بن  إسحاق  هو 
ابن عمر، وابن الّزبري، وييى بن يعمر، ومعاذة، وآخرين، وصفوه بالّثقة، وأنَّه 

صالح احلديث، كان يتحامل عىل أمري املؤمنني، تويّف سنة )#131()173(.
واملقري،  النقري،  عن    النبيُّ هبا  ينهى  روايات،  أربع  معاذة  عن  روى 

واملزفت، والنبيذ، ورواية يف مناقب صلة بن أشيم )174(.
ثامنًا: أيوب الّسختيايّن )ت 131 أو #132(

سنة  ولد  عنزة،  موىل  السختيايّن،  كيسان  متيمة  أيب  بن  أيوب  بكر،  أبو  هو 
)68#( بالبرصة، دّباغ، قيل عنه: ثقة، ثبت، عدل، وِرع، كثري احلديث، وصفه 
احلسن البرصّي بأّنه سّيد فتيان البرصة، مات يف طاعون البرصة سنة )131 أو 
132#()175(، روى عن معاذة روايتني عن صالة احلائض، ورواية عن خضاب 

احلائض)176(.
تاسعًا: عاصم األحول )تويّف حدود سنة 141 أو #142(

هو أبو عبد الّرمحن، عاصم بن سليامن البرصّي، اختلف يف والئه، هل لبني 
وحفصة،  مالك،  بن  أنس  من  سمع  زياد؟  آلل  أو  عّفان،  بن  لعثامن  أو  متيم، 
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املدائن  قضاء  توىّل  وغريه،   ، الّشعبيُّ عنه  وأخذ  وغريهم،  البرصي،  واحلسن 
كثرُي  ثقٌة  بأّنه  وصفوه  الكوفة،  قاصَّ  وكان  الكوفة،  يف  واحلسبة  للمنصور، 

احلديث، فيام ضّعفه العقيل، مات سنة )141، أو #142()177(. 
روى عن معاذة عّدة روايات، منها: رواية واحدة يف الغسل، وثالث روايات 
عن احليض، ورواية واحدة عن صالة احلائض، وثالث روايات عن جواز اإليامء 
يف الصالة، وروايتان عن لباس املرأة يف الّصالة، ورواية عن موقف عائشة من 

 .)178( آية التخيري بني نساء النبي
عارشًا: عمر بن ذر )ت #153(

هو أبو ذر، عمر بن ذر بن عبد اهلل، اهلمدايّن القاّص، كان مرجئّيًا، روى عن 
سعيد بن جبري، ومعاذة وآخرين، ُعدَّ من الّثقات، تويّف سنة )153#()179(، روى 

عنها حديثًا عن جلود امليتة )180(.
 حادي عرش: أبو بكر اهلذيّل )ت #167(

النّاس،  بأّيام  عاملٌ  البرصّي،  سلمى،  بن  اهلل  عبد  بن  سلمى(  )أو  سلم  هو 
روت عنه الكتب التارخيّية الكثري، روى عن احلسن البرصّي، والّشعبّي، ومعاذة 
العدوّية، وغريهم، روى عنه الكثريون، أمجعوا عىل تضعيفه يف احلديث، قالوا 
عنه: ليس بيشء، وليس بحافظ، مرتوك، تويّف سنة 167#)181(، روى عن معاذة 

رواية واحدة عن احليض)182(.
ثاين عرش: أوىف بن دهلم العدوّي

ومعاذة،   ، علٍّ  اإلمام  عن  روى  البرصّي،  العدوّي،  دهلم،  بن  أوىف  هو 
ونافع، وروى عنه عوف، واحلسن بن واقد، قيل عنه: صدوٌق وثقٌة)183(، روى 
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عن معاذة رواية واحدة عن الصوم)184(.
ثالث عرش: جعفر بن كيسان

، املؤّذُن، موىل بني عدي، سمع  أبو معروف، جعفر بن كيسان، العدوّي،ُ البرصيُّ
من معاذة العدوية، وعمرة بنت قيس، قيل عنه: ثقٌة صالُح احلديث)185(، روى أّنه 
 رأى معاذة حُمتبيًة والنساء حوهلا يسأْلنَها)186(،   وروى عنها حديثًا عن الّطاعون)187(. 

رابع عرش: طيب بن سلمن
روى عن عروة بن الّزبري، ومعاذة العدوّية، وعمرة، روى عنه برش بن حممد، 

أبو أمحد الّسّكري، وشيبان بن فروخ)188(.
خامس عرش: عبيد اهلل بن العيزار

عبيد اهلل بن العيزار املازيّن البرصّي، روى عن احلسن البرصّي، وسعيد بن 
جبري، ومعاذة العدوية، ُعّد من الّثقات، صدوق )189(.

سادس عرش: أبو الّسليل القيّس
هو أبو الّسليل، رضيب بن نقري بن سمري، اجلريرّي، البرصّي، ُيقال: ساّمه 
أمري املؤمنني علٌّ ، روى عن صلة بن أشيم، ومعاذة العدوّية، وآخرين، وُيَعدُّ 

من الّثقات)190(.
سابع عرش: مسلم بن أمّية

هو مسلم بن أمّية، البرصّي، روى عن معاذة العدوّية، وروى عنه خالد)191(، 
روى عن معاذة رواية حول كراهية صالة املرأة بغري إزار)192(.

ثامن عرش: أبو برش 
شيٌخ من البرصة، روى عنها رواية حول حرمة نبيذ اجلر)193(.
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تاسع عرش: عثمن الّشّحام
الّشّحام، العدوّي، البرصّي،  هو أبو سلمة، عثامن بن ميمون )أو عبد اهلل( 
ُعدَّ  القّطان، ووكيع،  روى عن أيب رجاء، وعكرمة، ومعاذة، وروى عنه ييى 
املرىض)195(. عيادة  النّساء  عىل  ليس  أّنه  رواية  عنها  وروى  الثقات)194(،   من 

ومن النّساء الالئي َرَوْيَن عن معاذة: 
أّوالً: عائشة بنت عرار

البرصّية، روت عن معاذة، وابن سريين، روى عنها  هي عائشة بنت عرار 
معاذة  عن  روت  البرصّي)196(،  القييّس،  محضة،  بن  ومعان  حّسان،  بن  هشام 

رواية واحدة عن كيفّية استنجاء الّرجال )197(. 
ثانيًا: أّم املبارك بن فضالة

هي أّم املبارك بن فضالة بن أيب أمّية، البرصّية، روت عن معاذة وزوجها أيب 
املبارك فضالة، روى عنها ابنها املبارك كثريًا، قال األلباين: ال ُتعَرُف)198(.

صالة  عن  وثالثة  الغسل،  عن  وأخرى  الوضوء،  عن  رواية  عنها  روت 
الّضحى)199(.

ثالثًا: أّم احلسن، جّدة أيب بكر العتكّي البرصّي
ج هلا أبو  روت عن معاذة عن عائشة، روى عنها عبد الوارث بن سعيد، خرَّ

داود حديثًا واحدًا)200(، روت عن معاذة رواية حول احليض)201(.
رابعًا: أم نرص

عن  روت  إبراهيم)202(،  بن  مسلم  عنها  وروى  العدوّية،  معاذة  عن  روْت 
معاذة أهّنا رأت عائشة تلبس ملحفًا أصفر)203(. 
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اخلامتة

ِة دورًا متمّيزًا يف احلياة العاّمة، ومنها احلركُة الفكرّية،  يتبنّي أنَّ للمرأة البرصيَّ
وما معاذة العدوّية البرصّية إاّل مثاٌل واضٌح لذلك الّدور الذي أّدته املرأة البرصّية 
إْذ  الرّشيف،  النبوّي  املنهج  عىل  والّسري  اإلسالمّي،  الّدين  بتعاليم  االلتزام  يف 
كانت من رواة احلديث النبوّي، وقامت بدورها يف نقله إىل نساء عرصها، سواء 

يف البرصة، أم يف مّكة واملدينة، إّبان موسم احلّج.
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الهوام�ُص

الذاريات، سورة   ،ُروَن َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ َزْوَجنْيِ  َخَلْقنَا  ٍء  يَشْ ُكلِّ  َوِمْن  تعاىل:  قال   -1 
اآلية )49(. 

2- ُينظر: العقاد، املرأة يف القرآن: ص51-57، املودودي، احلجاب: ص9 - 43. 
َكظِيٌم  َوُهَو  ُمْسَوّدا  َوْجُهُه  َظلَّ  بِاأْلُْنَثى  َأَحُدُهْم   َ ُبرشِّ َوإَِذا  تعاىل:  قوله  إىل  إشارة   -3
َما  َساَء  َأاَل  اِب  َ الرتُّ يِف  ُه  َيُدسُّ َأْم  ُهوٍن  َعىَل  َأُيْمِسُكُه  بِِه   َ ُبرشِّ َما  ُسوِء  ِمْن  اْلَقْوِم  ِمَن  َيَتَواَرى   *
َيُْكُموَن. سورة النحل اآليتان )58-59(، وعن مكانة املرأة عند العرب، ُينظر: خليل عبد 

الكريم: العرب واملرأة: ص7-242. املالح: الوسيط يف تاريخ العرب: ص367-361. 
4- سورة احلجرات، اآلية )13(. 

5- ابن حنبل، مسند أمحد: 256/6، وأبو داود، سنن أيب داود: 59/1، وابن قدامة، 
الرشح الكبري: 198/1، والشوكاين، نيل األوطار: 281/1.

وآتوا  الّصالة  أقيُموا  آمنوا  الذين  أهّيا  يا  تعاىل:  قال  واحدة،  واجبات  اهلل  فرض   -6
للرجل  واحدًا  كان  فالنهي  املحّرمات،  عن  نى  وحينم  اآلية)43(،  البقرة،  سورة   ،الزكاة
النرص  َسبِياًل، سورة اإلرساء، اآلية )38(.  إّنه كان فاحشًة وَساَء  الّزنا  وال تقرُبوا  واملرأة 

اهلل: أضواء عىل دور املرأة ومكانتها يف عرص الرسالة: ص206-205.
7- إذا ما أّدى الفرد الواجبات وانتهى عن املحّرمات فإّنه يستحّق الثواب، وهو واحد 
للرجل واملرأة فاستجاب هلم رهّبم أيّن ال أضيُع عمَل عامٍل منكم من ذكر وأنثى، سورة 

آل عمران، اآلية )159(.
8- إذا ما أخّل الفرد بام أمر به اهلل تعاىل، فإّنه يستحّق العقوبة، وهي واحدة للرجل واملرأة، 

قال تعاىل: والّزانيُة والّزاين فاجلُدوا كلَّ واحٍد منهم مائَة َجلدٍة سورة النور، اآلية )2(.
جاهلّيتني:  بني  املرأة  فقيه:  شرّب  ينظر:  ومكانتها  املرآة  دور  عن  التفاصيل  من  ملزيد   -9
ص7-383. حسن اجلواهري: أوضاع املرأة املسلمة ودورها االجتامعي من منظور إسالمي: 
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ص9-223، النرص اهلل: أضواء عىل دور املرأة ومكانتها يف عرص الرسالة: ص223-205. 
10- مريم نور الدين فضل اهلل: املرأة يف ظّل اإلسالم: ص11-365، وليىل رامي: موقع 
املرأة النخبوي يف جمتمع الرسالة: ص25- 214، وحسن الصّفار: شخصّية املرأة بني رؤية 

اإلسالم وواقع املسلمني: ص148-9.
فقد  البرصة،  نساء  السّيام  اإلسالمي،  الرتاث  كتب  يف  نصيب  للمرأة  كان  لقد   -11
ُينظر:  التفاصيل،  من  ملزيد  كتبهم،  يف  أبواٌب  هلنَّ  ص  ُخصِّ أو  مستقّلة،  كتٌب  هلّن  صت  ُخصِّ

ناهضة مطري حسن: دراسات يف تاريخ املرأة العراقية: ص22-19.
12- عن أعالم نساء البرصة ودورهّن يف احلياة العاّمة، ُينظر: جاسم ياسني الدرويش: 

أعالم نساء البرصة يف العرص اإلسالمي الوسيط: ص188-2.
والتجريح،  التعديل  والباجي،   ،301/4 الكبري:  التاريخ  البخاري،  ُينظر:   -13

1491/3، واملباركفوري، حتفة األحوذي: 77/1، واألميني، الغدير: 28/5. 
القارئ:  عمدة  العيني،  املعجمة.  وبالذال  املهملة،  وبالعني  امليم،  بضّم  ُمعاذة:   -14

300/3، وقد وردت )بعادة( خطأ عند البيايض، الرصاط املستقيم: 235/1. 
كنز  ُينظر:  للجميع.  خمالف  وهو  الرمحن،  عبد  اسمه  أباها  أنَّ  الكراجكي  ذكر   -15

الفوائد، ص121.
 ،466/5 الثقات:  حّبان،  وابن   ،483/8 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -16
اإلسالم:  وتاريخ   ،517/2 الكاشف:  والذهبي،   ،308/35 الكامل:  هتذيب  واملّزي، 
198/6، وابن حجر، فتح الباري: 357/1، والعيني، عمدة القاري: 300/3، 120/19، 

واملباركفوري، حتفة األحوذي: 345/1، والزركل، األعالم: 259/7. 
معجم  األنصاري،  حياة  وحمّمد   ،483/8 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -17

الرجال واحلديث: ص 264. 
18- ُينظر: الباجي، التعديل والتجريح: 1491/3، واملّزي، هتذيب الكامل: 308/35 
- 309، وابن حجر، تقريب التهذيب: 659/2، وهتذيب التهذيب: 401/12، والعيني، 
ها  ها رجاًل وتارًة عدَّ عمدة القاري: 120/19، والغريب أنَّ الناّمزي ذكرها مّرتني، تارًة عدَّ

امرأًة. ُينظر: مستدركات علم رجال احلديث: 441/7، 599/8.
19- نسبة إىل عدي الّرباب، وهو عدي بن عبد مناة بن أّد بن طابخة. ُينظر: الّسمعاين، 
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األنساب: 169/4. 
20- ُينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى: 134/7-137، 483/8، وأبو داود، سؤاالت 
أيب عبيد اآلجري، أليب داود: 397/1، وابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 447/4، الذهبي، 
الكامل:  النبالء: 508/4، واملّزي، هتذيب  وتاريخ اإلسالم: 127/5-130، وسري أعالم 

 .310/13
21- ُينظر: ابن سالم، غريب احلديث: 382/4. 

وابن   ،497/3 النبالء:  أعالم  وسري   ،127/5 اإلسالم:  تاريخ  الذهبّي،  ُينظر:   -22
كثري، البداية والنهاية: 21/9. 

23- ُينظر: الذهبّي، سري أعالم النبالء: 508/4. 
24- ُينظر: الذهبّي، سري أعالم النبالء: 509/4. 

25- ُينظر: الذهبّي، تاريخ اإلسالم: 127/5. 
26- ُينظر: الذهبّي، تاريخ اإلسالم: 128/5-129، وسري أعالم النبالء: 498/3-

 .499
27- كابل: أحد أقاليم املرشق، تقع بني اهلند وسجستان، فتحت أّيام األموّيني، وينتسب 
معجم  احلموي،  وياقوت   ،5/5 األنساب:  السمعاين،  ُينظر:  العلم.  محلة  من  عدٌد  إليها 

البلدان: 426/4-427، والسيوطي، لب الّلباب: ص217. 
28- ُينظر: الذهبي، تاريخ اإلسالم: 5 /128، 130، وسري أعالم النبالء: 498/3، 

 .499
29- الّصهباء مأخوذة من صهب، والصهبة لون محرة يف شعر الرأس والّلحية، وكذلك 
يف لون اإلبل، فيقال: بعري أصهب، وناقة صهباء. ُينظر: ابن منظور، لسان العرب: 531/1، 

والزبيدي، تاج العروس: 341/1.
وابن   ،497/3 النبالء:  أعالم  وسري   ،127/5 اإلسالم:  تاريخ  الذهبّي،  ُينظر:   -30

كثري، البداية والنهاية: 21/9. 
31- ُينظر: التخويف من النار: ص 41، وُينظر: ابن كثري، البداية والنهاية: 22/9.

32- سورة الزمر، آية )30(. 
33- ُينظر: ابن املبارك، اجلهاد: ص 149، والذهبّي، تاريخ اإلسالم: 128/5، وسري 
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أعالم النبالء: 498/3. 
اإلسالم: تاريخ  والذهبّي،   ،137-134/7 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -34 

 .130-128/5
35- ُينظر: الذهبّي، تاريخ اإلسالم: 127/5، وسري أعالم النبالء: 497/3. 

الطربي:  تاريخ  الطربي،  وينظر:   ،490/2 البلدان:  فتوح  البالذري،  ُينظر:   -36
362/4، وابن األثري، الكامل يف التاريخ: 97/4. 

37- ُينظر: ابن سعد، الطبقات: 137/7، والزبيدي، تاج العروس: 363/8. 
الثاين،  38- ابن املبارك، اجلهاد: ص 148، وابن سعد، الطبقات: 137/7، والشهيد 
مسّكن الفؤاد عند فقد األحّبة واألوالد: ص 73، والذهبي، تاريخ اإلسالم: 128/5، وسري 

أعالم النبالء: 3/ 498، 4/ 508. 
39- ُينظر: املّزي، هتذيب الكامل: 309/35. 

40- الذهبّي، تاريخ اإلسالم: 198/6، وسري أعالم النبالء: 508/4. 
العدوّية، وغدت من عابدات  معاذة  أرضعتها  العدوية،  زيد  بنت  أّم األسود  41- هي 

البرصة. ُينظر: ابن اجلوزّي، صفة الّصفوة: ص710. 
42- ابن اجلوزّي، صفة الصفوة: ص 705، وُينظر: الّطحطاوي، املنحة الوهبّية يف ردِّ 

الوهابّية: ص23. 
43- الذهبّي، الكاشف: 517/2، وسري أعالم النبالء: 508/4. 

 ،308/35 الكامل:  هتذيب  واملّزي،   ،466/5 الثقات:  حّبان،  ابن  ُينظر:   -44
واملباركفوري، حتفة األحوذّي: 77/1. 

45- ابن اجلوزّي، صفة الّصفوة: ص705، والّطحطاوّي، املنحة الوهبّية يف رد الوهابّية: 
ص23. 

46- ُينظر: الذهبّي، الكاشف: 517/2، وسري أعالم النبالء: 508/4. 
47- ابن حّبان، الثقات: 466/5. 

األحوذي:  حتفة  واملباركفوري،   ،659/2 التهذيب:  تقريب  حجر،  ابن  ُينظر:   -48
 .345/1

49- ُينظر: ابن حجر، فتح الباري: 357/1. 
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50- ُينظر: ابن معني، تاريخ ابن معني )رواية الدارمي(: ص215، والبخاري، التاريخ 
الكبري: 301/4، وابن حجر، تقريب التهذيب: 659/2، واملباركفوري، حتفة األحوذي يف 

رشح الرتمذي: 345/1. 
51- ُينظر: الثقات: 466/5. 

52- ُينظر: تاريخ ابن معني: ص215. 
53- أشار ابن رجب احلنبّل إىل جانب من عبادهتا. ُينظر: التخويف من النار والتعريف 

بحال دار البوار: ص 24، واملّتقي اهلندي، كنز العامل: 91/10. 
54- عمدة القاري: 300/3. 

55- ُينظر: الذهبّي، سري أعالم النبالء: 3/ 497، 508/4.
56- عن الوجود املبارك ألمري املؤمنني  يف البرصة، ومّدة إقامته، وأهّم إنجازاته يف 
يف رحاب البرصة، مركز    ُينظر للتفاصيل: النرص اهلل، أمري املؤمنني اإلمام عل  البرصة 

تراث البرصة، ط 2، مطبعة الكفيل، 2014م: ص222-11. 
وسري   ،517/2 الكاشف:  والذهبّي،   ،308/35 الكامل:  هتذيب  املّزي،  ُينظر:   -57
حتفة  واملباركفوري،   ،401/12 التهذيب:  هتذيب  حجر،  وابن   ،508  /4 النبالء:  أعالم 
األحوذي يف رشح الرتمذي: 77/1، واخلزرجي، خالصة تذهيب هتذيب الكامل: ص496. 
البرصة: مسجد  اهلل،  النرص  ينظر:  البرصة،  مسجد  عن  التفاصيل  من  ملزيد   -58 

ص1- 52. 
59- أبو جعفر االسكايف، نقض العثامنية: ص290، والبخاري، التاريخ الكبري: 23/4، 
وابن قتيبة، املعارف: ص169، والبالذري، أنساب األرشاف: 146/2، والضّحاك، اآلحاد 
-130/2 العقيل:  ضعفاء  والعقيل،   ،274/3 الكامل:  عدي،  وابن   ،151/1 واملثاين: 
131، واملفيد، اإلرشاد: 31/1، والفصول املختارة: ص261، وابن كرامة، تنبيه الغافلني: 
هنج  رشح  احلديد،  أيب  وابن   ،33-32/42 دمشق:  تاريخ  عساكر،  وابن   ،148 ص83، 
ذخائر  الطربي،  الّدين  وحمّب  ص515،  اإليامن:  هنج  جرب،  وابن   ،228/13 البالغة: 
رُّ النظيم: ص282، والعاّلمة احلّل، املستجاد: ص34،  العقبى: ص56، 58، والشامي، الدُّ
واملّزي، هتذيب الكامل: 18/12، والذهبّي، الكاشف: 2/ 517، واملغني: 440/1، ميزان 
التهذيب:  وابن حجر، هتذيب  والنهاية: 370/7،  البداية  وابن كثري،  االعتدال: 212/2، 
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هتذيب  تذهيب  خالصة  واخلزرجّي،   ،235/1 املستقيم:  الرّصاط  والبيايض،   ،179/4
الكامل: ص153، واملّتقي اهلندي، كنز العامل: 164/13، والبحراين، غاية املرام: 171/5، 
وابن الدمشقي، جواهر املطالب: 32/1، 38، والشهيد التسرتي، إحقاق احلّق: ص198، 
 ،146 ،144 املودة: 2/  ينابيع  والقندوزي،   ،268 ،226 األنوار: 38/  واملجليس، بحار 
: والسّيد املرعيش، رشح إحقاق احلّق: 367/4، والربي، اجلوهرة يف نسب اإلمام عل وآله 
،314/2 الغدير:  واألميني،   ،344/12 الرجال:  قاموس  والتسرتي،   ص9-8، 
 122/3، واملحمودّي، هنج الّسعادة: 407/1، والنامزي، مستدركات علم رجال احلديث: 

 .599/8 ،441/7
املؤمنني  أمري  فضائل  اهلل،  والنرص   ،58/8 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -60

عل املنسوبة لغريه: ص213.
61- سورة التحريم، اآليات )5-3(. 

62- ملزيد من التفاصيل عن أحاديث عائشة، ودراستها وحتليلها، ُتنظر الدراسة القّيمة 
للسّيد مرتىض العسكري )أحاديث أّم املؤمنني عائشة(، وهي يف جزأين. 

63- ملزيد من التفاصيل عنها، ُينظر: ابن قتيبة، املعارف: ص80-81، وابن عبد الرَب، 
الصحابة:  االستيعاب يف أسامء األصحاب: 356/4-361، وابن حجر، اإلصابة يف متييز 

 .361-359/4
64- ملزيد من التفاصيل عن ذلك، ُينظر: النرص اهلل، رشح هنج البالغة رؤية اعتزالّية عن 

اإلمام عل : ص308-300. 
65- ذكر النسائي أنَّ هند بنت رشيك بن أبان قالت: لقيُت عائشة باخلُريبة فسألتها عن 
العسكر فنهتني عنه، وقالت: انبذي عشّية، وارشيب غدوة، وأوكي عليه، وهنتني عن الّدباء، 

والنقري، واملزفت، واحلنتم املزفتة. سنن النسائي: 307/8. 
66- ابن حجر، هتذيب التهذيب: 206/1. 

67- ابن سعد، الطبقات: 483/8. 
68- ُينظر: ابن سلمة، رشح معاين اآلثار: ص50.

69- ُينظر: الشافعي، األم: 21/1، ومسند الشافعي: ص9، وُينظر: أبو داود الطياليس، 
ابن  مسند  راهويه،  وابن  ص90،  احلميدي:  مسند  واحلميدي،  ص220،  الطياليس:  مسند 
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ابن خزيمة: 118/1، وابن سلمة،  راهويه: 765/3، ومسند أيب يعىل: 37/8، وصحيح 
رشح معاين اآلثار: ص24، وصحيح ابن حّبان: 468/3.

وأبو   ،238/1 الّدارمي:  سنن  والّدارمي،   ،314/1 املصنّف:  الصنعاين،  ُينظر:   -70
داود، سنن أيب داود: 89/1، والبيهقي، السنن الكربى: 408/2، واملّزي، هتذيب الكامل: 

 .344/35
 ،325/6 الكامل:  عدي،  ابن  وُينظر:   ،20/1 الكربى:  السنن  البيهقي،  ُينظر:   -71

وسنن الدار قطني: 44/1، والزيلعي، نصب الّراية: 183/1.
 ،73/1 الكربى:  الّسنن  والنسائي،   ،16/1 الرتمذي:  سنن  الرتمذي،  ُينظر:   -72

وصحيح ابن حّبان: 290/4، واملباركفوري، حتفة األحوذّي: 77/1. 
73- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 32/6، ُينظر أيضًا: الّصنعاين، املصنّف: 332/1، 
سنن  والرتمذي:   ،65/1 داود،  أيب  سنن  داود:  وأبو   ،233/1 الدارمي،  سنن  والدارمي: 
راهويه:  ابن  مسند  راهويه،  وابن   ،191/1 النسائي،  سنن  والنسائي:   ،87/1 الرتمذي، 
767/3، وابن اجلارود، املنتقى من السنن املسندة: ص36، وصحيح ابن خزيمة: 101/2، 
الرب،  عبد  وابن   ،236/4 الكربى:  الّسنن  والبيهقي،   ،181/4 حّبان:  ابن  وصحيح 

االستذكار: 339/1، والتمهيد: 107/22. 
74- ُينظر: ابن ماجة، سنن ابن ماجة: 215/1.

75- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 74/6، ومسند ابن راهويه: 770/3. 
76- ُينظر: مالك، املدونة الكربى: 101/1، وينظر أيضًا: ابن حزم، املحىل: 81/3.

77- ُينظر: البخاري، التاريخ الكبري: 10/2. 
الطياليس:  مسند  الطياليس،  داود  أبو  وُينظر:   ،166/2 الصحيح:  مسلم،  ُينظر:   -78
ص220، وابن اجلعد، مسند ابن اجلعد: ص 226، وابن ماجة، سنن ابن ماجة: 545/1، 
وأبو داود، سنن أيب داود: 548/1، والرتمذي، سنن الرتمذي: 131/2، ومسند ابن راهويه: 
سلمة،  وابن   ،304-303/3 خزيمة:  ابن  وصحيح   ،59  /8 يعىل:  أيب  ومسند   ،772/3
رشح معاين اآلثار: ص83، وصحيح ابن حّبان: 414/8، 416، والبيهقي، السنن الكربى: 
295/4، وفضائل األوقات: ص529، والنووي، املجموع: 384/6، ورياض الصاحلني: 

ص516، وابن عريب، الفتوحات املّكّية: 1/ 639، والعيني، عمدة القاري: 107/11. 
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79- ُينظر: البيهقي، السنن الكربى: 4/ 346، وابن حجر، الّدراية يف ختريج أحاديث 
اهلداية: 2/ 47. 

80- ُينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق: 90/48، واملّزي، هتذيب الكامل: 324/35. 
81- ُينظر: األلباين، إرواء الغليل: 72/6. 

 ،24/6 الصحيح:  البخاري،  وُينظر:   .76/6 أمحد:  مسند  حنبل،  ابن  ُينظر:   -82
والنسائي،   ،474/1 داود:  أيب  سنن  داود،  وأبو   ،186/4 الصحيح:  ومسلم، 
األوسط:  املعجم  والّطرباين،   ،6/10 حّبان:  ابن  وصحيح   ،301/5 الكربى:  الّسنن 
الصحيحني:  عىل  املستدرك  واحلاكم،   ،481/3 القرآن:  أحكام  واجلّصاص،   ،246/6 
بغداد:  وتاريخ  البغدادي،  واخلطيب   ،74/7 الكربى:  السنن  والبيهقي،   ،187  /2 
399/7، والواحدي، أسباب النزول: ص241، واملقريزي، إمتاع األسامع: 118/6، وابن 

حجر، تغليق التعليق: 285/4، 286، والعينّي، عمدة القاري: 120/19. 
القاري:  عمدة  العينّي،  وُينظر:  ص139،  اآلثار:  معاين  رشح  سلمة،  ابن  ُينظر:   -83

163/8، واأللباين، إرواء الغليل: 16/6.
84- ُينظر: الكويف، مناقب أمري املؤمنني : ص 207-206. 

الكبري: 191/8،  التاريخ  والبخاري،   ،27-26 الّطبقات: 7/  ابن سعد،  ُينظر:   -85
وابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 63/9، وابن األثري، أسد الغابة: 64/5، واملّزي، هتذيب 

الكامل: 212/30-214، والّصفدّي، الوايف بالوفيات:71/26. 
أمحد:  مسند  حنبل،  وابن  ص13،  املبارك:  ابن  مسند  املبارك،  بن  اهلل  عبد  ُينظر:   -86
ص227،  اجلعد:  ابن  مسند  اجلعد،  وابن  ص170،  الطياليس:  مسند  والطياليس،   ،20/4
والبخاري، األدب املفرد: ص93، وابن أيب أسامة، بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث: 
ص266، وأبو يعىل، مسند أيب يعىل: 127/3، واحلريب، غريب احلديث: 1198/3، وصحيح 
الظمآن: موارد  واهليثمي،   ،175/22 الكبري:  املعجم  والطرباين،   ،480/12 حّبان:   ابن 

 .280/6
وابن   ،483/8  ،137-134/7 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -87
والّطربي،   ،490/2 البلدان:  فتوح  والبالذري،   ،382/4 احلديث:  غريب  سالم، 
داود،  وأبو   ،447/4 والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،362/4 الّطربي:  تاريخ 
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التاريخ:  يف  الكامل  األثري،  وابن   ،397/1 داود:  أليب  اآلجري  عبيد  أيب   سؤاالت 
 ،497/3 النبالء:  أعالم  وسري   ،130-127/5 اإلسالم:  تاريخ  والّذهبّي،   ،97/4 
البداية والنهاية: 21/9،  الكامل: 310/13، وابن كثري،  508/4-509، واملّزي، هتذيب 

والزبيدي، تاج العروس: 363/8. 
88- ُينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى: 7/ 135- 136، والذهبي، سري أعالم النبالء: 

 .498/3
89- ُينظر: ابن سعد، الّطبقات: 119/5-143، والبخاري، التاريخ الكبري: 510/3، 
والعجل، معرفة الثقات: 1/ 405، وابن حّبان، مشاهري علامء األمصار: ص 105، واملّزي، 

هتذيب الكامل: 11/ 66. 
90- ُينظر: الثقات: 221/9. 

91- ُينظر: اخلزرجي، خالصة تذهيب: ص499. 
92- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 20/1، والبخاري، الصحيح: 45/7، والنسائي، 
التعديل  والباجي،   ،107 قطني: 2/  الدار  قطني، علل  والدار   ،466 الكربى: 5/  السنن 
 ،244/10 الباري:  وفتح   ،60/5 التعليق:  تغليق  حجر،  وابن   ،1505  /3 والتجريح: 

العيني، عمدة القاري: 12/22.
93- الطبقات الكربى: 483/8.

94- العلل: 80/2.
95- ورد عند املفيد )سليامن بن عل اهلاشمي(، وتبعه املجليس والنامزي خطأ بـ)سليامن 
ومستدركات:   ،226  /38 األنوار:  وبحار   ،31/1 اإلرشاد:  ُينظر:  اهلاشمي(،  عل   ابن 

.141/4
اآلحاد  الضّحاك،  عاصم  أيب  وابن   ،23/4 الكبري:  التاريخ  البخاري،  ُينظر:   -96
الثقات:  حّبان،  وابن   ،126  /4 والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،151/1  واملثاين: 
 ،274/3 الكامل:  عدي،  وابن   ،131-130/2 العقيل:  ضعفاء  والعقيل،   ،384/6
هتذيب  تذهيب  خالصة  واخلزرجي،   ،308/35  ،19-18/12 الكامل:  هتذيب  واملّزي، 

الكامل: ص153، والنامزي، مستدركات: 141/4، واملحمودي، هنج السعادة: 407/1. 
97- حمبُّ الّدين الّطربي، ذخائر العقبى: ص56، وابن الدمشقي، جواهر املطالب يف 
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مناقب عل بن أيب طالب: ص23، والقندوزي، ينابيع املودة لذوي القربى: 144/2، وقْد 
أشار الّسّيد املرعيّش إىل عدد من مصادره املخطوطة التي مل نعثر عليها. ُينظر: السّيد املرعيش، 
 ،455-454/20  ،292-291/15  ،368-367  ،213  /4 ج  احلق:  إحقاق   رشح 

 .519/23 ،199/22
ص169،  املعارف:  قتيبة،  وابن  ص290،  العثامنية:  نقض  اإلسكايف،  جعفر  أبو   -98
والفصول   ،31/1 اإلرشاد:  واملفيد،   ،146/2 األرشاف:  أنساب  والبالذري، 
 ،148 ص83،  الطالبيني:  فضائل  عن  الغافلني  تنبيه  كرامة،  وابن  املختارة:ص261، 
 /13 البالغة:  هنج  رشح  احلديد،  أيب  وابن   ،33-32/42 دمشق:  تاريخ  عساكر،  وابن 
والعاّلمة  ص515،  اإليامن:  هنج  جرب،  وابن  ص282،  النظيم:  الدّر  والشامي،   ،228
التقديم:  مستحّقي  إىل  املستقيم  الرّصاط  والبيايض،  ص34،  اإلرشاد:  من  املستجاد   احلّل، 
 ،226/38 األنوار:  بحار  واملجليس،   ،164/13 العامل:  كنز  اهلندي،  واملّتقي   ،235/1

.268
99- ُينظر: الكراجكي، كنز الفوائد: ص121. 

100- الّطربيس، االحتجاج: 2/ 146، واملجليس، بحار األنوار: 47/ 398. 
101- ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب: 289/1. 

102- ُينظر: البخاري، التاريخ الكبري: 23/4. 
103- ُينظر: الضعفاء: 131/2. 

104- ُينظر: الكامل يف ضعفاء الرجال: 274/3. 
105- ُينظر: تاريخ دمشق: 33/42. 

106- ُينظر: هتذيب الكامل: 19-18/12. 
107- ُينظر: ميزان االعتدال: 212/2. 
108- ُينظر: البداية والنهاية: 370/7. 

109- ُينظر: هتذيب التهذيب: 179/4. 
110- كنز العامل: 164/13. 

111- ُينظر: الثقات: 385-384/6. 
 ،167/3 الكبري:  التاريخ  والبخارّي،   ،289/7 الطبقات:  سعد،  ابن  ُينظر:   -112
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والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،214-213/2 الصغري:  والتاريخ   ،112-111/8
هتذيب  واملّزي،   ،26/4 األنساب:  والسمعاين،   ،210/9 الثقات:  حّبان،  وابن   ،483/8
الكامل: 30/ 53- 56، وابن حجر، تقريب التهذيب: 254/2، وهتذيب التهذيب: 10/ 

 .433-432
113- ُينظر: مسند أمحد: 151/1، 194، 305، 3/ 267، 283، 4/ 385. 

114- ُينظر: مسند أيب داود الطياليس: ص354. 
115- ُينظر: سنن الدارمي: 461/2. 

116- ُينظر: صحيح مسلم: 93/6، 151. 
117- ُينظر: سنن ابن ماجة: 332/1، 358، 1349/2. 

118- ُينظر: سنن أيب داود: 15/2، 188. 
119- ُينظر: سنن الرتمذي: 201/1، 247/3، 139/4، 359. 

120- ُينظر: سنن النسائي: 228/1. 
121- ُينظر: املستدرك عىل الصحيحني: 1/ 201، 353/2. 

122- ُينظر: سنن البيهقي: 98/3، 248، 302/8 - 309، 126/10. 
123- ُينظر: تاريخ ابن معني )الدوري(: 98/2. 

124- ُينظر: العلل: 478/2. 
125- ُينظر: معرفة الثقات: 320/2. 

126- ُينظر: اجلرح والتعديل: 483/8. 
 127- ُينظر: سؤاالت اآلجري أليب داود: 2/ 61، 136، واملباركفوري، حتفة األحوذي:

 .437 /8
128- ُينظر: البداية والنهاية: 369/5، وتفسري ابن كثري: 683/4. 

129- ُينظر: الثقات: 210/9. 
130- تاريخ أسامء الثقات: ص243. 
131- سؤاالت ابن أيب شيبة: ص65. 

132- املّزي، هتذيب الكامل: 30/ 55. 
133- ُينظر: التاريخ الكبري: 112-111/8. 
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134- املستدرك: 353/2. 
135- ميزان االعتدال: 297/4، وُينظر: الكاشف: 327/2. 

136- تقريب التهذيب: 254/2، وُينظر: حتفة األحوذي: 225/2، 127/6. 
137- ُينظر: مسند زيد: ص406. 

 .53 ،9/1 : 138- ُينظر: الّصدوق، عيون أخبار الرضا
139- ُينظر: الصّفار، بصائر الدرجات: ص73، والطريي، جممع البحرين: 464/1. 

140- ُينظر: القايض النعامن، رشح األخبار: 231/1. 
141- ُينظر: الغازي، مسند الرضا : ص171. 

 142- ُينظر: الّصدوق، أمايل الّصدوق: ص274، والفّتال، روضة الواعظني: ص116،
ص56،  العقبى:  وذخائر  الطربي،  الّدين  وحمّب   ،41/42 دمشق:  تاريخ  عساكر،  وابن 

والذهبي، تاريخ اإلسالم: 391/46. 
143- ُينظر: الّطرباين، املعجم الكبري: 6/ 269، واهليثمي، جممع الزوائد: 102/9. 

ص402،  األخبار:  معاين  والصدوق،   ،229  /4 الكامل:  عدي،  ابن  ُينظر:   -144
 وابن مردويه، مناقب عل بن أيب طالب: ص66، وابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب:

286/2، والقّمي، مائة منقبة: ص45.
145- ُينظر: اخلّزاز، كفاية األثر: ص101. 

كنز  اهلندي،  واملّتقي   ،152/1  :املؤمنني أمري  مناقب  الكويف،  ُينظر:   -146
العاّمل:616/11.

147- ُينظر: اخلوارزمي، املناقب: ص72.
148- ُينظر: أمايل املفيد: ص106.

149- ُينظر: ابن عبد الرب، االستذكار: 4/ 1744، وابن األثري، ُأسد الغابة: 287/5، 
رية احللبّية: 94/2. واحللبّي، السِّ

150- ُينظر: مسند زيد: ص406. 
151- ُينظر: القايض النعامن، رشح األخبار: 264/2. 

152- ُينظر: الطويس، أمايل الطويس: ص552، والطربيس، االحتجاج: 95/1. 
498، وابن أيب عاصم، اآلحاد واملثاين: 148/1،  ابن أيب شيبة، املصنّف: 7/   -153
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الكربى: السنن  والنسائي،   ،44 ابن ماجة: 1/  56، وسنن  الطربي: 2/  تاريخ   والطربي، 
ص402،  اخلصال:  والصدوق،   ،260/1  : املؤمنني  أمري  مناقب  والكويف،   ،107/5
الّدين  وحمّب   ،57/2 التاريخ:  يف  الكامل  األثري،  وابن   ،112/3 املستدرك:  واحلاكم، 
رشح  واملازندراين،   ،514/22 الكامل:  هتذيب  واملّزي،  ص60،  العقبى:  ذخائر  الطربي، 
أصول الكايف: 375/6، والذهبّي، ميزان االعتدال: 102/3، وابن كثري، البداية والنهاية: 
واملتقي  ص166،  واملواعظ:  احلكم  عيون  والّليثي،   ،431/1 النبوّية:  والّسرية   ،36/3

اهلندي، كنز العامل: 122/13. 
154- ُينظر: املعيار واملوازنة: ص221، ونقض العثامنّية: ص239. 

155- ُينظر: السيف الصقيل: ص196.
156- ُينظر: رشح سنن النسائي: 103/1. 

157- ُينظر: روح املعاين: 9/ 124.
158- ُينظر: الذهبّي، الكاشف: 517/2، وسري أعالم النبالء: 508/4، واملباركفوري، 
الكامل:  هتذيب  تذهيب  خالصة  واخلزرجي،   ،77/1 الرتمذي:  رشح  يف  األحوذي  وحتفة 

ص496. 
159- ُينظر: البداية والنهاية: 370/7. 

160- قال ابن كثري: وقد ثبت عنه بالتواتر أّنه قال عىل منرب الكوفة: أهيا الناس إّن خري 
ة بعد نبيها أبو بكر ثّم عمر، ولو شئت أْن ُأسّمَي الثالث لسّميُت. البداية والنهاية:  هذه األمَّ

.370/7
161- ُينظر: جعفر سبحاين، أصول احلديث وأحكامه: ص23-38، والنبهان، مبادئ 

الثقافة اإلسالمية: ص177. 
57-58، واملباركفوري، حتفة األحوذي:  ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 5/   -162

.345/1
 ،233/1 الدارمي:  سنن  والدارمي،   ،32/6 أمحد:  مسند  حنبل،  ابن  ُينظر:   -163

واملارديني، اجلوهر النقي: 193/1. 
والتعديل: 42-40/3،  اجلرح  أيب حاتم،  وابن  تاريخ خليفة: ص 86،  ُينظر:   -164
والرشيف املرتىض، األمايل: 1/ 166-175، وابن خّلكان، وفيات األعيان: 69/2، وابن 
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املرتىض، طبقات املعتزلة: ص 24-18. 
165- ُينظر: ابن اجلوزي، صفة الصفوة: ص706. 

166- ُينظر: البخاري، التاريخ الكبري: 4/ 301. 
التعديل  والباجي،   ،135  -134  /7 والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  ابن  ُينظر:   -167

والتجريح: 3/ 1201- 1204، واملّزي، هتذيب الكامل: 23/ 498–517.
168- ُينظر: ابن حنبل، العلل: 202/1، وابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 499/2، 
 والعجل، معرفة الّثقات: 259/1، وابن حّبان، الثقات: 89/4، وابن عدي، الكامل: 100/2،

وابن شاهني، تاريخ أسامء الثقات: ص52، واملّزي، هتذيب الكامل: 342/4 - 349. 
 ،128 تاريخ اإلسالم: 5/  املصنّف: 139/6، والذهبّي،  ابن أيب شيبة،  ُينظر:   -169

وسري أعالم النبالء: 497/3. 
170- ُينظر: البخارّي، التاريخ الكبري: 370/8. 

حّبان،  وابن  ص215،  الدارمي(:  )رواية  معني  ابن  تاريخ  معني،  ابن  ُينظر:   -171
الثقات: 631/7، والسمعاين، األنساب: 496/4، وابن األثري، الّلباب: 35/3، والذهبّي، 

تاريخ اإلسالم: 313/8. 
172- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 20/4، والدارمي، سنن الدارمي: 233/1، وابن 

حزم، املحىّل: 24/2، 91/7. 
173- ُينظر: البخاري، التاريخ الكبري: 389/1، والذهبّي، الكاشف: 236/1، وابن 

حجر، هتذيب التهذيب: 206/1. 
 ،94/6 مسلم:  صحيح  ومسلم،   ،47-31/6 أمحد:  مسند  حنبل،  ابن  ُينظر:   -174

والطرباين، املعجم األوسط: 122/5. 
175- ُينظر: ابن سعد، الطبقات: 246/7، وتاريخ خليفة: ص320، وطبقات خليفة: 
،133/1 والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،272/1 العلل:  حنبل،  وابن   ص372، 
وابن حّبان، مشاهري علامء األمصار: ص237، وابن شاهني، تاريخ أسامء الثقات: ص31، 

والباجي، التعديل والتجريح: 365/1، واملّزي، هتذيب الكامل: 457/3.
176- ُينظر: ابن ماجة، سنن ابن ماجة: 215/1، وأبو داود، سنن أيب داود: 65/1، 

واملّزي، هتذيب الكامل: 308/35.
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الكبري:  التاريخ  والبخاري،   ،256/7 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -177
ضعفاء  والعقيل،   ،8/2 الثقات،  معرفة  والعجل:   ،66/2 الّصغري:  والتاريخ   ،485/6
العقيل: 336/3، وابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 343/6-344، وابن عدي، الكامل: 

235/5، واخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد: 237/12. 
178- ُينظر: اإلمام مالك بن أنس، املدّونة الكربى: 101/1، والشافعي، األّم: 21/1، 
ومسند الشافعي: ص9، وُينظر: أبو داود الطياليس، مسند الطياليس: ص220، واحلميدي، 
76، والبخاري، صحيح البخاري:  مسند احلميدي: ص90، وابن حنبل، مسند أمحد: 6/ 
6/ 24، ومسلم، صحيح مسلم: 176/1، وابن حزم، املحىّل: 81/3، وابن راهويه، مسند 
ابن راهويه: 765/3، ومسند أيب يعىل: 37/8، وصحيح ابن خزيمة: 118/1، وابن سلمة، 

رشح معاين اآلثار: ص24، وصحيح ابن حّبان: 468/3.
معني  ابن  تاريخ  سعد،  وابن   ،362/6 الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر:   -179
والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،414/1 العلل:  حنبل،  وابن   ،199/1 )الدوري(: 
والباجي،   ،168/7 الثقات:  حّبان،  وابن   ،165/2 الثقات:  معرفة  والعجل،   ،107/6

التعديل والتجريح: 1056/3، واملّزي، هتذيب الكامل: 334/21. 
ُينظر: البيهقي، السنن الكربى: 20/1، وابن عدي، الكامل: 325/6، وسنن   -180

الدار قطني: 44/1، والزيلعي، نصب الراية: 183/1.
خليفة:  وطبقات   ،77  ،69/2 معني)الدوري(:  ابن  تاريخ  معني،  ابن  ُينظر:   -181
ص380، والبخاري، التاريخ الكبري: 198/4، والضعفاء: ص59، كنى البخاري: ص90، 
والنسائي، الضعفاء واملرتوكني: ص183، وابن عدي، الكامل يف الضعفاء: 325-321/3، 

واملّزي، هتذيب الكامل: 33/ 159- 160. 
182- ُينظر: ابن حزم، املحىّل: 166/2. 

183- ُينظر: ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 349/2، وابن حّبان، الّثقات: 88/6، 
وابن عساكر، تاريخ دمشق: 493/42، 497، واملّزي، هتذيب الكامل: 395/3، والذهبّي، 
حجر،  وابن   ،278/1 االعتدال:  وميزان   ،41/8 اإلسالم:  وتاريخ   ،257/1 الكاشف: 

تقريب التهذيب: 113/1، واخلزرجي، خالصة تذهيب هتذيب الكامل: ص45. 
184- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 6/ 98، 242. 
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والتعديل:  اجلرح  حاتم،  أيب  وابن   ،198/2 الكبري:  التاريخ  البخاري،  ُينظر:   -185
486/2، وابن حّبان، الثقات: 138/6، والذهبّي، تاريخ اإلسالم: 10/ 105، وابن محزة، 

َمن له رواية يف مسند أمحد: ص66. 
186- ُينظر: ابن سعد، الطبقات: 483/8، وابن حنبل، العلل: 80/2. 

187- ُينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق: 56/64، واأللباين، إرواء الغليل: 72/6. 
188- ُينظر: ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 497/4، وابن حّبان، الثقات: 493/6، 

وابن أيب يعىل، مسند أيب يعىل: 329/7-331،وابن حجر، لسان امليزان: 214/3. 
189- ُينظر: ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 330/5، وابن حّبان، الثقات: 148/7، 

وابن شاهني، تاريخ أسامء الثقات: ص163، وابن عساكر، تاريخ دمشق: 38/ 83-79. 
الكبري:  التاريخ  والبخارّي،   ،223  ،134/7 الطبقات:  سعد،  ابن  ُينظر:   -190
التاريخ الصغري: 302/1، وابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل: 470/4، واملّزي،   ،342/4

هتذيب الكامل: 309/13 - 310، وابن حجر، هتذيب التهذيب: 401/4. 
191- ُينظر: البخارّي، التاريخ الكبري: 10/2. 
192- ُينظر: البخارّي، التاريخ الكبري: 10/2. 

دمشق:  تاريخ  عساكر،  وابن   ،91/10 العامل:  كنز  اهلندي،  املتقي  ُينظر:   -193
.300/43

194- ُينظر: ابن حنبل، العلل: 94/2، وأبو داود: سؤاالت اآلجري: 435/1، وابن 
أيب حاتم: اجلرح والتعديل: 173/6، وابن حبان، الثقات: 197/7، والسمعاين، األنساب: 
3/ 406، واملّزي، هتذيب الكامل: 511/19-513، والذهبي، الكاشف: 15/2، وميزان 
واملباركفوري،  الكامل: ص263،  تذهيب هتذيب  االعتدال: 60/3، واخلزرجي، خالصة 

حتفة األحوذي: 9/ 335. 
195- ُينظر: ابن حّبان، الثقات: 221/9. 

دمشق:  تاريخ  عساكر،  وابن   ،422/8 والتعديل:  اجلرح  أيب حاتم،  ابن  ُينظر:   -196
341/45، وابن ماكوال، إكامل الكامل: 272/7- 273.

197- ُينظر: الطرباين، املعجم األوسط: 5/9. 
ُينظر: ابن سعد، الطبقات: 118/7، وابن سلمة، رشح معاين اآلثار: 50/2،   -198
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وابن راهويه، مسند ابن راهويه: 765/3، واأللباين، إرواء الغليل: 214/2.
اآلثار:  معاين  وابن سلمة، رشح  أمحد: 91/6، 156،  مسند  ابن حنبل،  ُينظر:   -199

50/2، وابن راهويه، مسند راهويه: 765/3، 770.
200- ُينظر: املّزي، هتذيب الكامل: 344/35، والذهبّي، الكاشف: 533/2، وميزان 

االعتدال: 612/4، واخلزرجي، خالصة تذهيب: ص497. 
201- ُينظر: ابن حنبل، مسند أمحد: 250/6، وأبو داود، سنن أيب داود: 89/1. 

202- ُينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى: 71/8. 
203- ُينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى: 71/8. 
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امل�صادُر واملراجُع

- القــرآُن الكريــُم. 
- اآللويس: أبو الفضل، شهاب الّدين حممود البغدادّي )ت#1270(.

1- روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والّسبع املثاين، تح: حممد أمحد-عمر عبد الّسالم، 
ط1، بريوت- 1990م.

- ابن األثري: أبو احلسن، عّز الّدين عيل بن حمّمد )ت#630(.
املعرفة،  الّشيخ خليل مأمون شيحة، ط2، دار  الّصحابة، تح:  الغابة يف معرفة  2- أسد 

بريوت، 1422هـ، 2001م. 
بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  تدمري،  الّسالم  عبد  عمر  تح:  التاريخ،  يف  الكامل   -3

2006م.
4- الّلباب يف هتذيب األنساب، ب. حمق، القاهرة، #1386.

- األلباين: حممد نارص الّدين.
بريوت،  اإلسالمي،  املكتب   ،2 ط  الّسبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء   -5

1985م. 
- األميني: عبد احلسني بن أمحد )ت1970/1390م(.

6- الغدير يف الكتاب والّسنّة واألدب، مركز الغدير، ط1، 1995م. 
- األنصاري: أبو أسد اهلل، حمّمد حياة بن احلافظ حممد عبد اهلل.

7- معجم الرجال واحلديث، بال معلومات، قرص مكتبة أهل البيت  الّليزري.
- الباجي: أبو الوليد، سليمن بن خلف بن سعد بن أيوب)ت#474(. 

البزاز،  أمحد  تح:  الّصحيح،  اجلامع  يف  البخاري  عنه  خّرج  مَلن  والتجريح  التعديل   -8
)ب.ط(، )ب.مط(، )ب.ت(.

- البحرايّن: الّسّيد هاشم التوبيّل املوسوّي)ت #1107(. 
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9- غاية املرام وحّجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاصِّ والعام، تح: عل عاشور، 
قم، #1421. 

- البخاري: أبو عبد اهلل، إسمعيل )ت #256(.
10- األدب املفرد، تح: حممد فؤاد، ط3، مؤسسة الكتب الثقافية، ب. مكا، 1989م.

11- التاريخ الكبري، املكتب اإلسالمية، ديار بكر، ب. ت.
12- التاريخ الصغري، تح: حممود إبراهيم، ط1، دار املعرفة، بريوت، #1406. 

13- الصحيح، دار الفكر، بريوت، #1401. 
14- كتاب الضعفاء الصغري، تح حممود إبراهيم، ط1، دار املعرفة، بريوت، #1406.

15- الكنى، ط1، مجعية دائرة املعارف العثامنية، #1360.
- الربي: حمّمد بن أيب بكر األنصارّي الّتلمسايّن.

مؤّسسة   ،1 ط  التونجي،  حمّمد  حتقيق:  وآله،   عل اإلمام  نسب  يف  اجلوهرة   -16
األعلمي للمطبوعات، بريوت، #1402. 

- البالذري: أمحد بن ييى بن جابر)ت#279(.
17- أنساب األرشاف، اإلمام عل ، تح وتعليق: حمّمد باقر املحمودي، ط2، جممع 

إحياء الثقافة اإلسالمية، #1419.
18- فتوح البلدان، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، #1379. 

- البيايض: أبو حمّمد، عيل بن يونس العاميل)ت 877 #(. 
البهبودي،  باقر  حمّمد  وتعليق:  تصحيح  التقديم،  مستحّقي  إىل  املستقيم  الرّصاط   -19 

ط 1، املكتبة املرتضوية، #1384. 
- البيهقي: أمحد بن احلسني بن عيل)ت 458 #(.

20- السنن الكربى، دار الفكر، بريوت، ب. ت. 
21- فضائل األوقات، تح: عدنان عبد الرمحن، ط1، مكة املكرمة، #1410.

 22- معرفة السنن واآلثار، حتقيق: سّيد كرسوي حسن،  دار الكتب العلمّية، بريوت، ب. ت.
- الرتمذي: أبو عيسى، حمّمد بن عيسى )#279-209(.

بريوت،  الفكر،  دار  ب.ط،  الّلطيف،  عبد  الوهاب  عبد  حتقيق:  الرتمذي:  سنن   -23
1403هـ.
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بريوت،  دمشق،  الفيحاء،  دار   ،1 ط  الرحال،  أسامة  حتقيق:  املحمدية،  الشامئل   -24
2001م.

- التسرتي: حمّمد تقي)ت #1019(.
25- إحقاق احلّق، بال معلومات، قرص مكتبة أهل البيت  الّليزري.

سة النرش اإلسالمي، قم، #1419. 26- قاموس الرجال، حتقيق ونرش: مؤسَّ
- ابن اجلارود: أبو حمّمد، عبد اهلل النيسابوري)ت #307(. 

البارودي، ط1، مؤّسسة الكتاب  نن املسندة، حتقيق: عبد اهلل عمر  املنتقى من السُّ  -27
الثقافية، بريوت، 1988م. 

- ابن جرب: زين الّدين عيل بن يوسف )القرن الّسابع اهلجري(. 
28- هنج اإليامن، حتقيق: الّسّيد أمحد احلسينّي، ط 1، مشهد، #1418.

- اجلّصاص: أبو بكر، أمحد بن عيل )ت#370(.
29- أحكام القرآن، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، #1415.

- ابن اجلعد: أبو احلسن، عيل بن اجلعد اجلوهري )#230-134(. 
30- مسند ابن اجلعد، مراجعة: عامر حيدر، دار الكتب العلمّية، بريوت، ب.ت.

- أبو جعفر اإلسكايف: حمّمد بن عبد اهلل املعتزيل)ت#240(.
31- املعيار واملوازنة، حتقيق: حمّمد باقر املحمودي، ط1، ب.مكا، 1981م. 

32- نقض العثامنية )نصوص من الكتاب ملحقة بكتاب العثامنّية للجاحظ(، حتقيق: عبد 
الّسالم حمّمد هارون، ط 1، دار اجليل، بريوت.

- اجلواهري: الشيخ حسن.
األبحاث  مركز  إسالمي،  منظور  من  االجتامعي  ودورها  املسلمة  املرأة  أوضاع   -33

العقائدية، ط 1، النجف األرشف، 2007م.
- ابن اجلوزي: أبو الفرج، مجال الّدين عبد الرمحن بن عيل )#597-510(.

34- صفة الّصفوة، تح: خالد طرطويس، دار الكتاب العريب، بريوت، 2005م. 
- ابن أيب حاتم: أبو حمّمد، عبد الرمحن)ت #327(. 

35- كتاب اجلرح والتعديل، ط1، حيدر آباد الدكن، اهلند، 1952- 1953م.
- احلاكم النيسابوري: حمّمد بن حمّمد) ت#405(.
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36- املستدرك، حتقيق: يوسف املرعشل، دار املعرفة، بريوت، #1406.
- ابن حّبان: حمّمد البستّي التميمّي)ت #354(. 

37- الثقات، ط1، ب. حمق، حيدر آباد الدكن، اهلند، #1393.
38- صحيح ابن حّبان برتتيب ابن لّبان، ط 2، حّققه وخرج أحاديثه وعّلق عليه: شعيب 

األرنؤوط، مؤّسسة الرسالة، 1993م.
39- مشاهري علامء األمصار، حتقيق: مرزوق عل، ط1، دار الوفاء، ب. مكا، 1991م.

- ابن حجر العسقالين: أمحد بن عيل)ت #852(.
40- اإلصابة يف متييز الّصحابة، تصحيح: إبراهيم الفيومي، دار الفكر، بريوت، #1328. 

41- تغليق التعليق، حتقيق: سعيد عبد الرمحن القزقي، ط 1، عامن، األردن، #1405.
42- تقريب التهذيب، حتقيق: مصطفى عبد القادر، ط 2، بريوت، #1415. 

43- هتذيب التهذيب، حتقيق: صدقي مجيل العطار، ط1، دار الفكر، 1995م.
حه وعّلق عليه: الّسّيد عبد اهلل هاشم الياميّن،  44- الّدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، صحَّ

دار املعرفة، بريوت، ب.ت. 
45- فتح الباري، ط 2، دار املعرفة، بريوت، )ب.ت(.

46- لسان امليزان، ب. حمق، ط1، حيدر آباد الدكن- اهلند، #1331-1330.
- ابن أيب احلديد: عزُّ الّدين عبد احلميد بن هبة اهلل املدائني )#656-586(.

بريوت،  اجليل،  دار  ط1،  إبراهيم،  الفضل  أبو  حمّمد  حتقيق:  البالغة،  هنج  رشح   -47
1987م.

- احلريب: إبراهيم بن إسحق)ت #285(.
48-غريب احلديث، حتقيق: سليامن إبراهيم، ط1، جدة، #1402.

- ابن حزم: أبو حمّمد بن أمحد)ت#456(. 
49- املحىّل، حتقيق: أمحد حمّمد شاكر، ب.ط، دار الفكر، بريوت، )ب.ت(. 

- حسن: ناهضة مطري.
50- دراسات يف تاريخ املرأة العراقية من خالل نظرة اآلخر هلا وتوجهاهتا الفكرية، ط1، 

مطبعة متوز، دمشق، 2013م.
- احللبي: نور الدين)ت #1044(.
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51- الّسرية احللبّية، دار املعرفة، بريوت، #1400. 
-احليّل: العاّلمة، أبو منصور، احلسن بن يوسف بن املطّهر )648 -#726(

52- املستجاد من كتاب اإلرشاد، قم، #1406.
53- كشف املراد يف رشح االعتقاد، حتقيق: اآلمل، ط 7، مؤّسسة النرش اإلسالمّي، قم، 

 .#1417
- ابن محزة: أبو املحاسن، شمس الّدين حمّمد احلسينّي الّشافعّي )#765-715(.

54- اإلكامل يف ذكر َمن له رواية يف مسند أمحد، تح: عبد املعطي أمني قلعجي، ط 1، 
كراتيش، باكستان، ب.ت.

- احلموي: أبو عبد اهلل، ياقوت)ت#626(. 
55-معجم البلدان، حتقيق: وستنفلد، اليبزج، 1868م. 

- احلميدّي: أبو بكر، عبد اهلل بن الزبري)ت #219(.
56-مسند احلميدي: حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، ط1، بريوت، 1988م.

- ابن حنبل: أبو عبد اهلل، أمحد بن حمّمد )#241-164(.
57-العلل، حتقيق: ويص اهلل بن حممود عّباس، ط 1، بريوت، #1408. 

58-املسند، ب. حمق، دار صادر، بريوت، ب.ت. 
- اخلّزاز: أبو القاسم، عيل بن حممد بن عيّل القمّي )ق #4(. 

59-كفاية األثر يف النصِّ عىل األئمة االثني عرش، حتقيق: عبد الّلطيف احلسيني، ب.ط، 
مط: اخليام، النارش: بيدار، قم، #1401. 

- اخلزرجّي األنصارّي اليمنّي )ق#10(.
بريوت،  ط4،  غّدة،  أبو  الفّتاح  عبد  له:  قّدم  الكامل،  هتذيب  تذهيب  60-خالصة 

.#1411
- ابن خزيمة: أبو بكر، حمّمد بن إسحاق الّسلمّي )ت#311(. 

61- صحيح ابن خزيمة، حتقيق: د. حمّمد األعظمي، ط2، املكتب اإلسالمي، #1412. 
- اخلطيب البغدادي: أبو بكر، أمحد بن عيل )ت#463(.

62- تاريخ بغداد، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 
.#1417



دوُر �ملر�أِة �لب�صرّيِة يف �حلركة �لفكرّية ُمعاذة �لعدوّية ت83ه �أُمنوذجًا 

جمّلة ف�صلّية حمّكمةتر�ث �لب�صرة 220

- اخلطيب التربيزي: ويل الدين، أبو عبد اهلل، حمّمد بن عبد اهلل)ت #741(.
األنصاري،  اهلل  عبد  حمّمد  احلافظ  بن  أسد  أبو  تعليق:  الّرجال،  أسامء  يف  64-اإلكامل 

سة أهل البيت، قم، ب.ت. مؤسَّ
- ابن خّلكان: أبو العّباس، أمحد بن حمّمد )608 -#681(.

65- وفيات األعيان، حتقيق: إحسان عّباس، دار الفكر، بريوت، 1994م.
- اخلوارزمي: املوّفق بن أمحد بن حمّمد املكّي )ت#568(.

سة النرش اإلسالمي، ط4، قم، #1321. 66- املناقب، حتقيق: مالك املحمودي، مؤسَّ
- ابن خّياط: أبو عمرو، خليفة )ت #240(. 

ار، دار الفكر، بريوت، #1414.  67- تاريخ خليفة بن خّياط، حتقيق: سهيل زكَّ
ار، دار الفكر، بريوت، #1414. 68-طبقات خليفة بن خّياط، حتقيق: سهيل زكَّ

- الدار قطني: أبو احلسن، عيل بن عمر)ت #385(. 
بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط1،  منصور،  بن  جمدي  حتقيق:  قطني،  الّدار  69-سنن 

1996م. 
70-علل الّدار قطني )العلل الواردة يف األحاديث النبوّية(، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين 

اهلل الّسلفي، ط 1، دار طيبة، الرياض، #1405. 
- الدارمي: أبو حمّمد، عبد اهلل بن هبرام ت255هـ. 

71-السنن، ب. حمق، ب. ط، النارش: مطبعة االعتدال، دمشق، ب.ت. 
- أبو داود: سليمن بن األشعث الّسجستاين )ت #275(. 

72- سنن أيب داود، حتقيق: سعيد حمّمد الّلحام، ط 1، دار الفكر، بريوت، 1990م.
البستوي،  العليم  العظيم عبد  73- سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود، حتقيق: عبد 

ان، 1997م. يَّ سة الرَّ ط1، دار االستقامة، مؤسَّ
- الدرويش:جاسم ياسني.

البرصة،  دراسات  مركز  ط1،  الوسيط،  اإلسالمي  العرص  يف  البرصة  نساء  74-أعالم 
جامعة البرصة، 2009م.

- ابن الدمشقي: حمّمد بن أمحد الباعويّن الّشافعّي )ت #871(.
75-جواهر املطالب يف مناقب اإلمام اجلليل عل بن أيب طالب ، ط1، حتقيق: حمّمد 
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باقر املحمودي، قم، #1415. 
- الذهبي: شمس الّدين حمّمد بن أمحد )748#/ 1347م(.

بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  تدمري،  الّسالم  عبد  عمر  حتقيق:  اإلسالم،  تاريخ   -76
1987م.

- سري أعالم النبالء، حتقيق: حمب الدين العمروي، ط1، بريوت، 1997م.
77- الكاشف يف َمن له رواية يف الكتب الّستة، ط1، دار القبلة، جدة، #1413.

78- ميزان االعتدال، حتقيق :عل حمّمد البجاوي، ط1، دار املعرفة، بريوت، #1382. 
- الرافعّي: أبو القاسم، عبد الكريم بن حمّمد)ت #623(. 

79- فتح العزيز، ب. حمق، دار الفكر، ب.ت. 
- رامي: ليىل.

80- موقع املرأة النخبوي يف جمتمع الرسالة، منشور ضمن سلسلة كتاب األمة، العدد 
141، السنة احلادية والثالثون، 2010م. 

- ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم)ت #238(. 
81- مسند ابن راهويه، تح: عبد الغفور عبد احلق، ط 1، مكتبة اإليامن، املدينة املنورة، 

1991م.
- ابن رجب احلنبيل: أبو الفرج، عبد الرمحن بن أمحد)ت #795(. 

البيان، دمشق،  دار  مكتبة  البوار، ط 1،  دار  بحال  والتعريف  النار  من  التخويف   -82
 .#1399

- الزبيدي: حمّمد مرتىض)ت #1205(.
83-تاج العروس، مكتبة احلياة، بريوت، ب.ت. 

- الزركيل: خري الّدين.
 84- األعالم، دار العلم للماليني، ط 5، بريوت، 1980م.

- زيد بن عيل )ت#122(. 
85- مسند زيد بن عل: حتقيق: أحد علامء الزيديني، دار احلياة، بريوت.ب.ت.

- الزيلعي: العاّلمة مجال الّدين )ت #762(.
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86- نصب الّراية )ختريج أحاديث اهلداية(، اعتنى هبام: أيمن صالح شعبان، دار احلديث، 
القاهرة، 1995م. 

- سبحاين: جعفر 
87- أصول احلديث وأحكامه، ط2، قم، #1419. 

بكي: تقي الّدين أبو احلسن، عيل بن عبد الكايف)ت #756(. - السُّ
88- الّسيف الّصقيل يف الّردِّ عىل ابن الزفيل، بقلم: حمّمد زاهد الكوثري، مكتبة زهران، 

ب.ت.
- ابن سعد: حمّمد )ت#230(.

89- الطبقات الكربى، حتقيق: إحسان عّباس، بريوت، 1978م.
- ابن ساّلم: أبو عبيد القاسم اهلروي)ت#224(. 

العثامنية  املعارف  مطبعة  ط1،  خان،  املعيد  عبد  حمّمد  حتقيق:  احلديث،  غريب   -90
)اهلند(، النارش: دار الكتاب العريب، بريوت، 1964م. 

- ابن سلمة: عبد امللك األزدّي)ت#321(.
91- رشح معاين اآلثار: حتقيق: حمّمد النجار، ط3، دار الكتب العلمية، 1996م.

- الّسمعاين: أبو سعيد عبد الكريم بن حمّمد )ت #562(.
بريوت،  اجلنان،  دار  ط1،  البارودي،  عمر  اهلل  عبد  وتعليق:  تقديم  األنساب،   -92

 .#1408
- الّسيوطي: جالل الّدين عبد الرمحن بن أيب بكر)ت#911(.

93- رشح سنن النّسائي، دار إحياء الرّتاث العريّب، بريوت، )ب.ت(.
94- لبُّ اللُّباب يف حترير األنساب، دار صادر، بريوت، )ب. ت(. 

- الّشافعي: أبو عبد اهلل، حمّمد بن إدريس )#204-150(. 
95- كتاب األم، ط2، دار الفكر، بريوت، 1983م. 

96- مسند الشافعي، دار الكتب العلمّية، بريوت، )ب. ت(.
- الشامي: أبو حاتم، مجال الّدين يوسف بن حاتم العاميّل) ت #664(.

رُّ النَّظيم، مؤّسسة النرش اإلسالمي، قم، )ب. ت(.  97- الدُّ
- ابن شاهني: أبو حفص، عمر بن شاهني)ت #385(. 
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الكويت،  ط1،  الّسلفّية،  الّدار  السامرائي،  صبحي  حتقيق:  الثقات،  أسامء  تاريخ   -98
1984م.

- الرشيف املرتىض: أبو القاسم، عيل بن احلسني علم اهلدى )#436-355(.
99- األمايل، حتقيق: أمحد الشنقيطي، ط1، قم، 1907م.

- ابن شهر آشوب: رشيد الدين أيب عبد اهلل حمّمد بن عيل )#588-489(. 
100- مناقب آل أيب طالب، النجف، 1376هـ/ 1956م.

- الّشهيد الثاين: زين الّدين عيل بن أمحد اجلبعّي العاميّل )ت #966(.
سة أهل البيت إلحياء الرتاث، قم،  ن الفؤاد عند فقد األحّبة واألوالد، مؤسَّ 101- مسكِّ

 .#1407
- الشوكاين: حمّمد بن عيل )ت#1250(.

102- نيل األوطار من أحاديث سّيد األخيار، بال حمّقق، دار اجليل، بريوت، 1973م.
- ابن أيب شيبة: عبد اهلل بن حمّمد)ت #235(.

103- املصنّف، حتقيق: سعيد حممد الّلحام، ط1، دار الفكر، #1409. 
- الّصدوق: أبو جعفر، حمّمد بن عيل بن احلسن بن بابويه القمي )ت #381(. 

سة البعثة، قم، #1417.  104- األمايل، حتقيق: قسم الدراسات اإلسالمّية، ط1، مؤسَّ
105- اخلصال، حتقيق: عل أكرب الغفاري، ب.ط، ب.مط، منشورات مجاعة املدّرسني 

يف احلوزة العلمية، قم، #1403. 
106- عيون أخبار الّرضا ، ط1، مط رشيعت، املكتبة احليدرية، قم، #1425. 

107- معاين األخبار، صّححه: عل أكرب الغفاري، ب.ط، قم، 1361. 
- الصّفار: حسن موسى.

108- شخصّية املرأة بني رؤية اإلسالم وواقع املسلمني، ط2، مؤّسسة االنتشار العريب، 
بريوت، 2007م.

- الّصّفار: حمّمد بن احلسن بن فروخ)ت#290(.
األمحدي،  مط:  ب.ط،  باغي،  كوجة  حمّمد  حتقيق:  الكربى،  الدرجات  بصائر   -109

سة األعلمي، طهران، #1404.  النارش: مؤسَّ
- الّصنعاين: أبو بكر عبد الرزاق)ت #211(. 
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110- املصنّف، حتقيق: حبيب اهلل األعظمي، النارش: املجلس العلمي، ب. ت.
- الطرباين: أبو القاسم سليمن بن أمحد )#360-260(. 

111- املعجم األوسط، حتقيق: إبراهيم احلسينّي، دار احلرمني، القاهرة، ب.ت.
112- املعجم الكبري، حتقيق: محدي عبد املجيد الّسلفي، ط2، دار إحياء الرتاث العريب، 

النارش: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ب.ت. 
- الطربيس: أبو منصور، أمحد بن عيل بن أيب طالب)نحو 560 #- 1165م(.

سة األعلمي، بريوت، ب.ت.  113- االحتجاج، ب. حمق، مؤسَّ
- الطربي: أبو جعفر، حمّمد بن جرير)ت #310(.

سة األعلمي، بريوت، ب. ت.  114- تاريخ األمم وامللوك، مؤسَّ
- الطحطاوي: أمحد. 

115- املنحة الوهبّية يف رّد الوهابّية، ط 2، مكتبة احلقيقة، استانبول، تركيا، 1986م. 
- الطريي: فخر الدين)ت #1085(.

116- جممع البحرين، حتقيق: أمحد احلسيني، ط2، قم، #1408.
- الطويس: أبو جعفر، حمّمد بن احلسن )#460-385(.

117- األمايل، ب. حمق، دار الثقافة للنرش، قم، #1414.
- الطيالس: أبو داود، سليمن بن داود )ت #204(.

118- مسند الّطياليس، دار احلديث، بريوت، )ب. ت(.
- ابن أيب عاصم الّضّحاك)ت #287(. 

الّسعودية،  الّدراية،  دار  ط1،  اجلوابرة،  فيصل  باسم  حتقيق:  واملثاين،  اآلحاد   -119
1991م.

- ابن عبد الرب: أبو عمرو، يوسف القرطبي)ت #463(.
120- االستذكار، حتقيق: سامل حمّمد عطا وحمّمد عل معوض، ط 1، دار الكتب العلمّية، 

بريوت، 2000م.
121- االستيعاب يف أسامء األصحاب، هبامش اإلصابة يف متييز الّصحابة البن حجر، 

دار الفكر، بريوت، 1989م.
وزارة  البكري،  الكبري  عبد  وحمّمد  العلوي  أمحد  بن  مصطفى  حتقيق:  التمهيد،   -122
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األوقاف، املغرب، #1387. 
- عبد الكريم: خليل.

123- العرب واملرأة حفرية يف األسطري املخيم، مؤّسسة االنتشار العريب، ط1، بريوت، 
1998م.

- العجيل: احلافظ أمحد بن عبد اهلل)ت #261(. 
124- معرفة الثقات، ط1، مكتبة الدار باملدينة املنورة، #1405. 

- ابن عدي: أبو أمحد، عبد اهلل اجلرجاين)ت#365(. 
بريوت،  الفكر،  دار  ط3،  زكار،  سهيل  حتقيق:  الرجال،  ضعفاء  يف  الكامل   -125

1998م. 
- ابن عريب: أبو عبد اهلل حمّمد بن عيل )ت#638(. 

126- الفتوحات املّكّية، دار صادر، بريوت، )ب.ت(.
- ابن عساكر: أبو القاسم، عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي )#571-499(. 

127- تاريخ مدينة دمشق، حتقيق: عل شريي، ب.ط، دار الفكر، بريوت، 1995م.
- العسكري: مرتىض. 

128- أحاديث أّم املؤمنني عائشة، ط7، مط: القدير، نرش كلّية أصول الّدين، بريوت، 
 .#1425

- العظيم آبادي: حمّمد شمس احلق)ت #1329(.
129- عون املعبود، ط2، بريوت، 1995م. 

- العقاد: عّباس حممود.
130- املرأة يف القرآن، ب.ط، القاهرة، )ب.ت(. 
- العقييّل: أبو جعفر، حمّمد بن عمرو)ت #322(.

بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط2،  أمني،  املعطي  عبد  د.  حتقيق:  الّضعفاء،   -131
1998م.

- العيني: بدر الّدين)ت #855(.
132- عمدة القاري رشح صحيح البخاري، ب.ط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

)ب. ت(. 
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- الغازي: داود بن سليمن )كان حّيًا يف #203(. 
133- مسند الرضا، حتقيق: حمّمد اجلاليل، ط 1، مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم 

اإلسالمّي، #1418.
- الفتال النيسابوري: أبو جعفر، حمّمد بن احلسن)ت#508(. 

134- روضة الواعظني، ط2، مط: أمري، قم، #1375. 
- فضل اهلل: مريم نور الدين.

135- املرأة يف ظِّل اإلسالم، ط1، دار الزهراء، بريوت، 1979م.
- فقيه: الشيخ شرب.

136- املرأة بني جاهلّيتني وحرية املرأة بني الطقوس الدينية والعرفية، ط1، دار املتقني، 
بريوت، 2010م. 

- القايض النعمن: أبو حنيفة، حمّمد بن منصور بن أمحد املغريب )ت #363(. 
137- رشح األخبار يف فضائل األئّمة األطهار، حتقيق: حمّمد احلسينّي اجلاليّل، ب.ط، 

سة النرش اإلسالمي، قم، )ب.ت(.  مط: مؤسَّ
- ابن قتيبة: أبو حمّمد، عبد اهلل بن مسلم الّدينورّي)ت#276(. 

138- املعارف، حتقيق: ثروت عكاشة، القاهرة،1981م.
- ابن قدامة: أبو الفرج، شمس الدين عبد الرمحن بن حممد املقديس )ت #682(.

139- الرشح الكبري عىل متن املقنع، دار الكتاب العريب، بريوت، )ب.ت(. 
- القرطبّي: أبو عبد اهلل، حمّمد بن أمحد األنصارّي )671#-1273م(.

140- اجلامع ألحكام القرآن، ط2، القاهرة، دار الكتب املرصية، 1960م.
- ابن شاذان القمي: أبو احلسن، حمّمد بن أمحد بن عيل بن احلسن )ت #412(. 

، ولده  من  واألئّمة  طالب  أيب  بن  عّل  املؤمنني  أمري  مناقب  من  منقبة  مائة   -141 
 ط1، مدرسة اإلمام املهدي ، قم، #1407.

- القندوزي: سليمن بن إبراهيم احلنفّي)ت #1294(.
دار  السّيد عل مجال أرشف احلسينّي، ط1،  القربى، حتقيق:  املودة لذوي  ينابيع   -142

األسوة، #1416.
- ابن كثري: أبو الفداء، عمد الّدين إسمعيل بن عمر )ت#774(. 
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143- الـبداية والنهاية، اعتنى به: حنان عبد املنان، بيت األفكار الدولية، )ب.ت(.
144- تفسري ابن كثري، ب.ط، مط: دار املعرفة، بريوت، #1412. 

145- السرية النبوية، حتقيق: مصطفى عبد الواحد، ط1، دار املعرفة، بريوت، 1971م. 
- الكراجكي: أبو الفتح، حمّمد بن عيل)ت #449(. 

146- كنز الفوائد، ط2، مطبعة الغدير، مكتبة مصطفوي، قم، #1369.
- ابن كرامة: املحسن سعيد )ت#494(. 

 ،1 املوسوي، ط  آل شبيب  الّطالبيني، حتقيق: حتسني  الغافلني عن فضائل  تنبيه   -147
مركز الغدير، 2000م.

- الكويف: حمّمد بن سليمن )كان حّيًا #300(.
148- مناقب أمري املؤمنني ، حتقيق: حمّمد باقر املحمودي، ط1، جممع إحياء الثقافة 

اإلسالمية، قم، #1412. 
- الليثي: كايف الّدين أبو احلسن، عيل بن حمّمد الواسطّي )ق#6(.

149- عيون احلكم واملواعظ، حتقيق: حسني احلسنّي، ط1، دار احلديث، قم، #1376. 
- ابن ماجة: حمّمد بن يزيد القزوينّي )ت #275(.

150- سنن ابن ماجة، حتقيق: حمّمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، )ب.ت(. 
- املارديني: العاّلمة عالء الّدين بن عيل بن عثمن احلنفّي ابن الرتكمين)ت #745(.

151- اجلوهر النقي، دار الفكر، عن طبعة #1316.
- املازندراين: موسى حمّمد صالح)ت #1081(.

الفقهي، املعجم  )قرص  الّشعراين،  احلسن  أبو  تعليق:  الكايف،  أصول  رشح   -152 
رقم 1038(.

-ابن ما كوال: عيل بن هبة اهلل )ت #475(. 
153- اإلكامل، ب. ط، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، )ب.ت(. 

- مالك بن أنس، )اإلمام( )ت #179(.
154- املدّونة الكربى، مط السعادة، مرص، )ب.ت(. 

- ابن املبارك: عبد اهلل)ت#181(. 
155- اجلهاد، حتقيق: نزيد محاد، دار املطبوعات احلديث، جّدة، #1403.
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املعارف،  مكتبة  ط1،  الّسامرائّي،  البدرّي  صبحي  حتقيق:  املبارك،  ابن  مسند   -156
الرياض، #1407.

- املباركفوري: أبو العال، حمّمد بن عبد الّرمحن بن عبد الّرحيم)ت#1353(. 
157- حتفة األحوذّي يف رشح الرتمذي، ط 1، دار الكتب العلمّية، بريوت، #1410.

- املّتقّي اهلندّي: عالء الّدين بن عيّل )ت 975#/1567م(.
اهلند، الدكن،  آباد  حيدر  ط2،  واألفعال،  األقوال  سنن  يف  العاّمل  كنز   -158 

1950-1967م.
- املجلس: حمّمد باقر)ت#1111(.

سة الوفاء، بريوت، 1983م. 159- بحار األنوار، ط2، مؤسَّ
- املحبُّ الّطربي: أمحد بن عبد اهلل)ت #694(.

160- ذخائر العقبى، مكتبة القديس، القاهرة، #1356.
- املحمودي: حمّمد باقر. 

161- هنج الّسعادة يف مستدرك هنج البالغة، ط1، دار الّتعارف، بريوت، #1396.
- املدينّي: حمّمد بن عمر بن أمحد)ت#581(.

162- سؤاالت ابن أيب شيبة، حتقيق: موّفق بن عبد اهلل، ط1، مكتبة املعارف، الّرياض، 
1984م. 

- ابن املرتىض: أمحد بن ييى )ت#840(.
163- طبقات املعتزلة، عنيت بتحقيقه: سوسنه ديفلد. فلزر، ط2، دار املنتظر، بريوت، 

1988م.
- ابن مردويه: أبو بكر أمحد بن موسى األصفهايّن)ت #410(.

، مجعه ورّتبه وقّدم له: عبد  164- مناقب عل بن أيب طالب وما نزل من القرآن يف علٍّ
الّرزاق حمّمد حسني حرز الّدين، دار احلديث، قم، #1422.

- املرعيش: الّسّيد شهاب الّدين)ت #1411(.
165- رشح إحقاق احلّق، تصحيح: الّسّيد إبراهيم امليانجّي، قم، )ب.ت(.

- املزي: أبو احلّجاج يوسف)ت #742(.
الّرسالة،  سة  الّرجال، حتقيق: د. بشار عواد، ط4، مؤسَّ الكامل يف أسامء  166- هتذيب 
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 .#1406
- مسلم بن احلّجاج النّيسابوري)ت #261(.

167- صحيح مسلم، ب. حمق، دار الفكر، بريوت، )ب. ت(. 
- ابن معني: ييى بن معني بن عون الغطفايّن )158–#233(. 

سيف،  نور  حمّمد  أمحد  حتقيق:   ،)#280 الّدارمي)ت  برواية  معني،  ابن  تاريخ   -168
ب.ط، دار املأمون للرتاث، مّكة، )ب.ت(. 

169- تاريخ ابن معني برواية الدوري، حتقيق: عبد اهلل أمحد حسن، دار القلم، ب.ت.
- املفيد: أبو عبد اهلل حمّمد بن حمّمد بن النّعمن )#413-336(.

170- اإلرشاد، حتقيق: حسني األعلمي، ط5، بريوت، 2001م.
171- األمايل، حتقيق: احلسني أستاد ويل، قم، )ب.ت(.

ط2،  بريوت،  املفيد،  دار  رشيعتي،  عل  مري  الّسّيد  حتقيق:  املختارة،  الفصول   -172
.1993/#1414

- املقريزي: تقي الدين أبو العّباس، أمحد بن عيل )ت845#/1442م(.
للنبّي من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، حتقيق وتعليق:  بام  إمتاع األسامع   -173
حمّمد عبد احلميد، منشورات حممد عل بيضون، ط 1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1999م.

- املالح: هاشم ييى.
174- الوسيط يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط1، املوصل، 1994م.

- ابن منظور: أبو الفضل، مجال الّدين حمّمد بن مكرم)ت 711#/1311م(.
175- لسان العرب، ط1، دار أحياء الرتاث العريب، أدب احلوزة، )ب. ت(. 

- املودودي: أبو األعىل.
176- احلجاب، ط1، دمشق، 1959م.

- النبهان: د. حمّمد فاروق. 
177- مبادئ الثقافة اإلسالمّية، ط1، الكويت، 1974م. 

- النسائي: أبو عبد الّرمحن، أمحد بن شعيب )215- #303(.
178- السنن الكربى، تح: عبد الغّفار سليامن، سيد كرسوي حسن، ط1، دار الكتب 

العلمّية، بريوت، 1411هـ/1991م. 
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179- كتاب الّضعفاء واملرتوكني، تح: حممود إبراهيم زايد، ط1، دار املعرفة، بريوت، 
1406هـ. 

- النرص اهلل: د. جواد.
180- أضواء عىل دور املرأة ومكانتها يف عرص الرسالة، جملة أبحاث البرصة، العدد 26، 

2001م. 
الكفيل،  مطبعة  الثانية،  الّطبعة  البرصة،  رحاب  يف    عل  اإلمام  املؤمنني  أمري   -181

مركز تراث البرصة، 2014م. 
182- رشح هنج البالغة البن أيب احلديد رؤيٌة اعتزالّيٌة عن اإلمام عل ، ط 1، ذوي 

القربى، قم، 1384 ش/ 2005 م.
183- مسجد البرصة دراسة يف تطّوره العمراين ودوره السيايس والفكري، جمّلة دراسات 

البرصة، العدد اخلامس، 2008م.
- النمزي: عيل الّشاهرودي، )ت #1405(. 

184- مستدركات علم رجال احلديث، ط1، مط: شفق، طهران، #1412. 
- النووي: حميي الّدين )ت #676(. 

185- رياض الصاحلني: صنعه أمحد راتب، ط2، دار الفكر، #1411. 
186- املجموع، من رشح املهّذب، دار الفكر، )ب.ت(. 

- اهليثمّي: نور الّدين عيل بن أيب بكر )ت#807(
مسعد  احلميد  عبد  مسعد  تح:  أسامة،  أيب  بن  احلارث  زوائد  عن  الباحث  بغية   -187

السعدين، دار الطالئع، )ب.ت(.
188- جممع الّزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القديّس، القاهرة، #1353-1352.

189- موارد الظمآن إىل زوائد ابن حّبان، تح: حمّمد عبد الّرزاق محزة، ب.ط، دار الكتب 
العلمّية، بريوت، )ب.ت(. 

- الواحدي: أبو احلسن عيل بن أمحد النيسابوري)ت #478(. 
190- أسباب النزول، دار الباز، مؤّسسة احللبي، القاهرة، 1986م. 

- أبو يعىل: أمحد بن عيّل التميمّي املوصيّل )#307-210(.
 191- مسند أيب يعىل، تح: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث، بريوت، دمشق، )ب.ت(.
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ملّخ�ص البحث

تناول البحث ثالث رحالت، الرحلة األوىل للربتغايّلّ )بيدرو تيخريا( الذي 
العّشار،  العرب، والرّساجي، وهنر  البرصة سنة )1604م(، ووصف شّط  زار 
البرصة وحيواناهتا وطيورها، وذكر بعض  البرصّيني، ووصف  بكرم  وُأعجب 
مظاهر التجارة فيها، وأوضح طبيعة أرض البرصة الزراعّية اخلصبة، ومل يبنّي لنا 

عادات السّكان وتقاليدهم.
والثانية لإليطايل )ديلالفاليه(، الذي وصل البرصة سنة )1625م(، فوصف 
ظاهرة  الحظ  وقْد  دقيقًا،  هلام  وصفه  يكن  ومل  العرب،  وشّط  البرصة  طبيعة 
السّكان  ووصف  وأسواقها،  البرصة  سور  وذكر  البرصة،  أهنر  يف  واجلزر  املّد 
زًا عىل افتتاح كنيسة  وطوائفهم، وتكّلم باختصار عن الّصابئة  والنصارى، مركِّ
لنا  ووّثق  العّشار،  يف   عل مقام  مسجد  مّرة  ألّول  وذكر  الكرملّيني،  اآلباء 
هجوم الفرس الفاشل عىل البرصة يف هذه الّسنة، وعالقة وايل البرصة مع شاه 

إيران والعثامنّيني.
والثالثة لألب )فيليب الكرمل( سنة )1630م(، وصف فيها كرم البرصّينَي 
وصفًا بديعًا، ونشاط دير اآلباء الكرملّيني، وطبيعة اإلنتاج الزراعّي يف البرصة، 
بأهّنم  السائد  القول  حًا  مصحِّ الّصابئة  وذكر  خمتلفة،  وفواكه  ومتور  حبوب  من 

نصارى، وذكر أهّنم ليسوا كذلك.
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Abstract

The research explores three travels. The first one was 
the travel paper of (the Portuguese Pedro Teixeira) who 
visited  Basrah in 1604. He described Shatt-alArab, alSarraji 
and the Ashar River. He was impressed by the generosity 
of the citizens in Basrah . He also described Basra city and 
its animals and birds .He didn’t show us the traditions and 
habits of the Basrah population; rather, he mentioned 
some aspects of trade in the city and highlighted the fertile 
agricultural nature of Basrah. The Italian Della Vale reached 
Basrah in 1625. He described the nature of Basrah and Shatt-
alArab, but his description was not accurate. He noticed 
the phenomenon of the tide and ebb in Basrah rivers. He 
mentioned the wall and markets in the city. He describes 
the population and their communities and hinted briefly at 
the Sabians and the Christians and focused on setting up 
the Fathers Carmelites Church ،and he referred  for the first 
time to the Mosque of Imam Ali (in Ashar). He documented 
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the failed Persian attack on Basrah in this year, and the 
relationship between the Governor of Basrah and the 
Shah of Iran and the Ottomans. The third trip was made by 
the Father Carmel Philip in 1630, who gave a magnificent 
description of the generosity of Basrah citizens, the activity 
of the Monastry of Carmilian fathers and the agricultural 
production in Basrah. He also mentioned the Sabians 
and corrected the then common concept that they were 
Christians and said they were not. 
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املقّدمة

اّتصف القرن الّسادس عرش امليالدّي بقّلة عدد الّرحالة الذين زاروا البرصة 
عدُدهم،  ازداد  بينام  كتبوه،  فيام  سّطروها  التي  املعلومات  قّلة  عن  فضاًل  فيه، 

وزادت املعلومات التي أوردوها فيام كتبوُه عنها يف القرن الّسابع عرش.
برتغايلُّ  أحدهم  األجانب،  الرّحالة  من  ثالثة  كتبه  ما  معرفة  البحث  ياول 
اجلنسّية، وهو )بيدرو تيخريا(، والثاين إيطايلٌّ وهو )ديلالفاليه(، والثالث راهٌب 

فرنيسٌّ هو )فيليب الكرمّل(.
عن  فضاًل   ، نقديٍّ بشكٍل  أوردوها  التي  املعلومات  عىل  البحث  ويسّلط 
تصحيح األخطاء التي وقعوا فيها، ومنها عدم دّقة املسافات بني املدينة وأهنارها، 
عن  بالكتابة  أحدهم  وقيام  البرصة،  يف  ومعتقداهتم  للسّكان  الغربّية  والرؤية 
األوضاع  عن  تفاصيل  بكتابة  اآلخر  واهتامم  املدينة،  يف  املسيحّية  األقلّيات 
الّسياسّية يف البرصة، وعالقتها مع الفرس والعثامنّيني، واهتامم أحدهم بالكتابة 
السّكان  بنقل صور عن طبيعة  قام أحُدهم  بينام  البرصة،  الّصابئة يف  عن طائفة 

وكيفّية تعاملهم مع الغرباء، والكالم عن الّصابئة بشكٍل أكثر موضوعّية. 
لقْد شِهد القرن الّسابع عرش امليالدّي تزايدًا يف عدد الّرحالت األجنبّية إىل 
بالد وادي الرافدين، وأصبحت املعلومات التي تضّمنتها تلك الّرحالت، أكثر 
فائدة من سابقاهتا، يف القرن السادس عرش؛ نظرًا إىل تطّرقها جلوانب أكثر، عن 
النّواحي االقتصادّية واالجتامعّية، فضاًل عْن إيرادها معلومات سياسّية ودينّية 

ذات أمّهّية خاّصة.
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رحلُة الربتغايّل)بيدرو تيخريا(

انطالقُة الرِّحلة 

التي  الّرحالت   )Pedro Teixeira تيخريا)1(  )بيدرو  الربتغايّل  الرّحالة  افتتح 
زارها إىل العراق ما بني سنة )1604و 1605م(، عندما أبحر بسفينٍة من )لشبونة( 
إىل اخلليج العريّب، فوصل إىل جزيرة )َخْرج(، وبعدها وصل إىل شّط العرب، 
)الرّساجي()2(، منطقة  إىل  توّجه  وبعدها  أّيام،  مخسة  فيه  الّسفينة  بقيْت   الذي 

ومنها دخل إىل هنر العّشار فمركز الوالية)3(.
تاجر  برفقة  )لشبونة(  من  سافر  )تيخريا(  الرّحالة  أّن  بالذكر،  واجلدير 
جلبها  التي  لع  السِّ وبعض  حاجاته،  نقل  بعد  الربتغالّيني،  وبعض  البندقّية  من 
الطريق  َعرب  املتوّجهة  بالقافلة  التحَق  الشام،  بالد  إىل  وصوله  وبعد  للتجارة، 
األهايل[  من  استقاه  أّنه  العرب]ويبدو  شّط  وصفه  وعند  البرصة)4(،  إىل  الرّبي 
قال: إّنه يتكّون مْن قناتني]ويقصد هبام هنَري دجلَة والفرات[ تبعدان عن املدينة 
ثالثة فراسخ)5( يف منطقة الُقرنة، التي توجد فيها قلعٌة لألتراك، وُيعدُّ هذا النهر 
ب وسقي املزروعات، وتتفّرع منه قناٌة صناعّية ]هو  املصدر األساس ملياه الرشُّ
هنر العّشار، وهكذا ُيسّميه تيخريا[، تّتجه إىل شامل املدينة ]واألصّح نحو غرب 
املدينة[، ومنه ُتسقى حقوٌل واسعٌة، وعدٌد كبرٌي من البساتني، وأخربه املسنّون: 
أّن النهر كان فيام مىض صاحلًا للمالحة، إىل حّد املدينة التي تقُع عىل ُبعِد ثالثنَي 

مياًل نحو الداخل)6(.
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 و�صُف عاّم للطبيعة الب�صرّية و�صفاف �صّط العرب

الّطيور  وأرْساب  والبهائم،  األليفة  احليوانات  قطعان  )تيخريا(  لنا  وصف 
األحوال  وذكر  النهر)7(.  شاطئ  متأل  التي  والّدجاج،  والبّط  اإلوز  من  املتنّوعة 
العاّمة يف البرصة، وأّن أغلَب سّكاهنا من العرب، وكان قساًم منهم قْد جاء إىل 
الّسفينة سباحًة، عىل جلود )قرب( منفوخة؛ لبيع الّدجاج البحرّي)8(، واإلوز، 
بدة، والّتمور، وغريها من األطعمة، وكلُّها بأسعاٍر زهيدٍة جّدًا.               واحلليب، والزُّ

مالمُح من الو�صف العمرايّن والرتكيب الجتماعّي لل�صّكان

فن املحّملة –آنذاك- ترسو  ألقْت الّسفينة مرساها  يف الرّساجي؛ إْذ كانت السُّ
يف ميناء البرصة، لتفريغ محولتها مقابل قلعة يشغلها األتراك، رّبام كانت مركزًا 
فن  املنطقة والسُّ الشاطئ حلامية  أكثر من قلعة عىل  الّضائب، ويوجد  الستيفاء 

من هجامت الّلصوص)9(.
العّشار،  هنر  نحو  به  واجّته  زورقًا  ركب  أّنه  ويبدو  الّسفينة،  )تيخريا(  غادر 
وقْد ُأعِجب بالبساتني عىل ضّفتيه، واملزروعة بالنخيل، واخلضوات، وأشجار 
د موقع املدينة من شّط العرب عىل بعد ميلني منه، ووصفها بأهّنا  الفاكهة، وحدَّ
القلعة  داخل  بيت(  آالف  بـ)عرشة  بيوهتا  عدد  ر  وقدَّ منبسطٍة،  أرٍض  عىل  تقع 
نسمٍة[  ألَف  بخمسني  ر  يقدَّ الوالية  مركز  يف  سّكاهنا  عدد  إّن  ]أي  وخارجها 
مبنّية  ألهّنا  بالرديء؛  ووصفه  بناءها  انتقَد  أّنه  إال  وفسيحة،  واسعة  والبيوت 
من اآلجر املجفَّف بالّشمس، الذي ال يصمد أكثر من ثالث سنوات –عىل حّد 

قوله- وقْد بالغ يف قوله هذا. 
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احلرصان  من  مبنّية  فهي  بالفقراء،  يصفهم  الذين  النّاس،  باقي  بيوت  أّما 
املدينة  ويف  األهنار.  ضفاف  عىل  يكثر  الذي  القصب،  وحزم  )البواري()10(، 
يوجد حصن مرّبع الشكل، ومجيع األسوار واملتاريس بناؤها من الّطني، وعندما 
املدينة  بأّن  فيها  االستحكامات  ووَصَف  مة،  مهدَّ شبه  كانت  )تيخريا(  وصلها 
يف  العمران  عن  ويقول  واحٌد)11(.  رافٌد  يه  ُيغذِّ وعريض،  عميق  خندق  ُييطها 
احلاّممات  بعض  باستثناء  بالّذكر،  جديرٌة  مباٍن  املدينة  يف  توجد  ال  إّنه  البرصة: 
احلاّممات  يف  الّسائد  والعرف  واملربحة.  جّدًا  بالنظيفة  يصُفها  التي  العاّمة، 
مغيب  حّتى  الظهرية  من  وللنّساء  الظهرية،  حّتى  بدخوهلا  للّرجال  ُيسمح  أْن 
الشمس، وإذا ما سّولْت ألحٍد نفُسه ارتكاَب محاقٍة، وخرق هذا القانون، فتتمُّ 

معاقبته بقسوٍة بالغة)12(.
داخل  باخلراب،  بيوهتا  معظم  وصف  البرصة،  )تيخريا(  وصول  وعند 
أو  ثامنية  قبل  البارود  ناٍر شّبْت يف مستودع  إىل  األسوار وخارجها، وعزا ذلك 
عرشة أّيام، فانفجر مخسة آالف كيس جلدّي من البارود، وأحدث هياجًا، حّتى 
اعتقَد النّاس أهّنا هناية العامل! وقْد أحدث رضرًا كبريًا يف املدينة، التي مىض عليها 
الوقت  يف  وهي  املكان،  هذا  يف  منتصبة  وهي  الزمان،  من  قرنني  نحو  –اآلن- 
احلايل يف موقعها الثالث)13(. ويتّل األتراك هذه املدينة منُذ أكثر من مخسني سنة، 
بعد أْن سيطر عليها أحُد الطُّغاة العرب ]يقصد شيوخ آل مغامس من املنتفق[، 

فه. ووضعها حتت ترصُّ
مل يبنيِّ )تيخريا( تقاليد السّكان وعاداهتم ونوعّية مالبسهم؛ وعلَّل ذلك بأّنه 
ليس هناك ما يمكن قوله؛ ألهّنم كلَّهم عرب، ومالمح معظمهم مجيلة، والسيَّام 
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األطفال والنساء، وقْد وَصَف أخالقُهنَّ بغري اجلّيدة!! وهو وصٌف بغري حّق، 
وخصوصًا يف ذلك الزمان الذي ُيعدُّ الرّشف أغىل ما يافظ عليه املسلم.

 وهناك أتراك. وغالبًا ما يستخدم السّكان اجِلامل والبغال واحلمري واخليول 
لنقل سلعهم)14(، ويذكر )تيخريا( أّنه اصطحب ملقابلة أحد أوالد الّشيخ )راشد 
بن مغامس()15(، الذي كان يكم البرصة قبل االحتالل العثاميّن، وُيسّمى )حمّمد 

ب به، وتساءل عن لغته وعاداته وملبسه)17(. بن راشد()16(، الذي رحَّ
وعندما  بالكنيسة،  أشبه  صغريًا  منزالً  شاهد  عندما  )تيخريا(  تعّجب 
لونه كثريًا،  يبجِّ بن مريم(، وكانوا  إّنه مكان عبادة )عيسى  له:  قالوا  سأل عنه، 
أثار  وقْد  الكنيسة،  عىل  املوقوفة  األرايض  بعض  وأروه  اهلل(،  )روح  ونه  ويسمُّ

ذلك دهشَته)18(.
احِلرف  التجارّية، ومعظم  احلركة  الباشا( مركز  ويقع قرب احلصن)حوش 
القيادة  مقّرات  وهناك  اإلدارة.  ومباين  للحكم،  الرئيسة  واملقّرات  اليدوّية، 
ن بشكٍل عامٍّ من ثالثة آالف من اجلنود املسّلحني واخلّيالة  العسكرّية، التي تتكوَّ
إىل جانب املوجودين يف املخافر، وتوجد دار مكوس )كمرك( َتُدرُّ عوائد كبرية، 
فائض  منها  ويزيد  األَُخر،  والتكاليف  العسكرّية،  احلاميات  نفقات  منها  ُتدَفع 

كبري)19(.
د مكاهنا،  فن يف البرصة، ومل ُيدِّ وأشار )تيخريا( إىل وجود مراكز لصناعة السُّ
فن  السُّ بعض  فيها  العرب، وُتصنع  املنّاوي عىل شّط  منطقة  ويمكن حتديده يف 
القبائل  ضّد  واألهوار  األهنار  يف  ُتستخدم  )قوادس(،  ى  ُتسمَّ التي  الصغرية، 
فن التي تسري يف شامل البرصة، وتأخذ منهم  املوجودة هناك، وتقوم بمهامجة السُّ
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فن قادرة عىل التصّدي لسفن الربتغالّيني يف  )إتاوات( ثقيلة، ومل تكن هذه السُّ
جنوب شّط العرب، عىل حدِّ قوله، وإّنام ُتستخدم يف هنر شّط العرب، واملناطق 
عالية؛  كلفتها  ألنَّ  قليل؛  فن  السُّ تلك  عدَد  وإّن  األهوار(،  مياه  )يف  املجاورة 

ها يف املنطقة)20(. نوبر من اخلارج؛ لعدم نموِّ بسبب رشاء أخشاب الصُّ
ثامنية  ن من  النهر مكوَّ إىل وجود جرٍس خشبيٍّ عىل  )تيخريا( كذلك  وأشار 
 قوارب، ويف األماكن األَُخر يعرُب النّاس عىل قوارب صغرية  يسّموهنا )دوانق()21(،

 مصنوعة من قطع خشب صغرية، ومغّطاة بالقار من األسفل)22(. 

الّزراعة والقت�صاد

النخيل  زراعة  والسّيام  ِخصبة،  زراعّية  أرض  بأهّنا  البرصة  تيخريا  وصف 
بتصدير  وتقوم  التمور،  من  جّدًا  وفاخرة  متعّددة  أنواعًا  ُتنتج  التي  الكثيفة، 
البعض منها إىل بغداد، وإىل موانئ بالد فارس وهرمز سنوّيًا؛ كوهنا ُتعدُّ موردًا 
غذائّيًا رئيسًا للنّاس عاّمة)23(، وأشار إىل أّن البرصة ُيزرُع فيها كلُّ صنوف الفاكهة 
واخلضار والقمح والشعري والّرز واحلبوب األَُخر، وهي َوفرية ورخيصة الّثمن، 
وهناك حركة استرياد من موانئ بالد فارس، مثل: بوشهر، وبندريق، وسيف 
عر منخفضًا، وتوجد أنواع من  الّدين، وبعض املدن كـ)الّدورق(؛ لذا يبقى السِّ
املائي،  والّدجاج  املائّية،  الّطيور  من  كثرية  وأنواع  والكبرية،  الّصغرية  املوايش 
واألسامك النهرّية، ويصُف طعَم األخرية بأّنه ليس لذيذًا)24(، ورّبام كان متعّودًا 
وجود  إىل  –أيضًا-  وأشار  الوصف،  هبذا  وصفها  لذا  بالده؛  أسامك  طعم  عىل 
التي  وهرمز،  العربّية،  اجلزيرة  أنحاء  وكّل  وبغداد،  البرصة  بني  جتاريٍّ  نشاٍط 
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َلع اهلندّية، وكذلك مع البحرين، والقطيف، واألحساء، وبالد  تأيت منها كلُّ السِّ
فارس)25(.

وَذَكَر )تيخريا( أّن مجيع النقود الّذهبّية والفضّية متداولة يف البرصة، بام تساويه 
قيمتها من العمالت األَُخر، ولكّن النقود املضوبة يف دار السّكة مصنوعة من 
الفّضة والنّحاس، ومنها: العمالت الفّضّية)الاّلرينات()26(، و)الّشاهّيات()27( 

ذات األشكال اجلميلة جّدًا، وعياُرها أقّل من عيار )الاّلرينات(.
مفتوٌح  كبرٌي  مكاٌن  الباشا(  )حوش  ى  املسمَّ اإلمارة  مقّر  جنوب  يف  ويوجد 
ومستٍو، ُيدعى )املرشاق(، ُيستخدم سوقًا عاّمًا للبيع والرشاء، ومعرضًا ملختلف 
اخلّيالة  فيه  ُيرِبز  للفروسّية،  ملعبًا  اجلَُمع  أّيام  يف  استخدامه  عن  فضاًل  لع،  السِّ
فّعالّياهتم، وهم ُخرباء، وأعدادهم كثرية، واملصلُّون يأتون للّصالة يف اجلوامع، 
الفّعالّية، وال يتوّقفون عن مزاولة أعامهلم، ومتابعة جتارهتم، يف  ومشاهدة هذه 

ذلك اليوم، مقلِّلنَي من حرمة يوم اجلمعة)28(. 
عند مغادرة )تيخريا( البرصة ]وكان يسكن يف بيت تاجر بندقّي يف املدينة[ 
اختار الطريَق الربّي، طريق )برصة–حلب( التجارّي، واّتفق مع رئيس القافلة 
احلاج )حمّمد بن فالح العدسايّن(، وجلب معه ثالث )باالت( من صبغ النّيلة 
لبيعها يف بعض املدن واالستفادة من أرباحها، ومل خيرت طريق هنر دجلة؛ خوفًا ممّا 
فن، ويفرضون )اإلتاوات( عىل  سمعه من وجود الّلصوص الذين هُيامجوَن السُّ
الرّكاب وسلعهم)29(. ويصُف بداية حتّرك القافلة خالل بساتني النخيل املحيطة 

بنهَري )العّشار واخلُورة(. 
ويف هناية املدينة شاهَد األرض مغّطاة باملِلح، وعزاُه إىل انسياح مياه ما ساّمه 
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ولذا  األجزاء؛  بعِض  يف  األرايض  تلك  تغمُر  التي  الفاريّس(،  اخلليج  )بحر 
أصبحت تلك األرايض مهجورة، بعد أْن كانت ِخصبًة فيام مىض)30(، والّصحيح 
أّن مياه اخلليج التصُل إىل هذه املنطقة يف غرب البرصة، وأّن تلك املياه املوجودة 
تنساح من شامل البرصة من هنر الفرات يف منطقة )َكرمة عل(، وقت ارتفاع املياه 
ر ارتفاعه بني  فيه يف فصل الّربيع، وشاهد )تيخريا( سّدًا ترابّيًا غرب املدينة، وقدَّ

سّتة إىل سبعة أشبار، وعرضه أربعة أشبار. 

الّدريهمّية

د  وحدَّ )الّدرهيمّية(،  تسّمى  منطقة  عند  توّقف  فراسخ،  أربعة  مسرية  وبعد 
آثار  بعض  رؤية  إمكان  مبيِّنًا  الثانية)31(،  البرصة  خرائب  منتصف  عند  موقعها 
لكلِّ  بـ)العظيمة(  املدينة  هذه  ووصف  الكبري،  اجلامع  عن  فضاًل  املدينة،  هذه 
َمن ُيشاهدها، وشاهد بعض اآلبار الّصاحلة للرّشب، وأرايض مزروعة بغالل 

القمح والّشعري والفواكه)32(.

جبل �صنام

مع  يتشاجرون  راشد(  بن  )حمّمد  الّشيخ  وكالء  كان  الّرحلة،  انطالق  بعد 
القافلة  ثمَّ سارت  ما يملونه من سلع،  )اإلتاوات( عىل  املسافرين عىل فرض 
عليها  ُيطِلق  جبال  سلسلة  هناك  أنَّ  )تيخريا(  وذكر  الغريّب،  الشاميّل  باالجتاه 
كانت  املياه  من  وفرية  كّمّيات  أّن  األهايل  له  وذكر  سنام()33(،  العرب)جبل 

د هبا القوافل يف طريقها من البرصة إىل مّكة.  موجودة يف املكان، تتزوَّ
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الربج�صّية 

وبعدها واصلت القافلة سريها، وبعد ميلني توّقفْت يف منطقٍة فيها آبار مياه 
عْذبة تسّمى )الربجسّية(، يف سهٍل ُملئ بنبات احلنظل، الذي يستخدمه عرب 
الّصحراء دواًء بعد خلطه مع حليب النّوق، ويف هذه املنطقة تتمُّ عملّية رصف 
العمالت -عىل حّد قوله- ويف هذا املكان اجتمعْت القافلة التي كانت تتكّون 
غم  الرُّ من مائة ومخسنَي مجاًل، ومخسة وتسعنَي محارًا، واثني عرش حصانًا، عىل 
مْن أّن عدَد املسافريَن أقلُّ من هذا العدد، وعند مشاهدة األهايل هذا التجّمع، 
بالفقر، وهم عراة،  النّاس  ُأولئك  املكان، ووصف)تيخريا(  وا وابتعدوا عن  فرُّ
ويلبسون جلوَد احليوانات التي يصطادوهنا، ويعتاشوَن عليها، مثل: الغزالن، 

واحلُُمر الوحشّية، والّذئاب، واألرانب الرّبّية)34(.

جويبدة

وخالل مسرية القافلة عرصًا، اجتازْت أرايض منبسطًة توجد فيها عّدة آبار 
ب، ويف هذه املنطقة توجد خرائب مبنَينِي كبرييِن، ُيعتقُد  ذات مياه صاحلة للرشُّ

أهّنام كانا فيام مىض مساكن لشيوخ آل مغامس، وتسّمى )جويبدة()35(. 

ميلة الرُّ

منطقٍة  إىل  ووصلْت  مسريها،  القافلة  استأنفت  أيلول   )7( يوم  صباح  يف 
دخان  وُشوهد  خيم،  ثامين  فيها  وتوجد  ميلة(،  )الرُّ العرب  يها  ُيسمِّ منبسطٍة، 
هتيئة  لغرض  املوجود؛  القصَب  هناك  الساكننَي  العرب  حرق  عن  ناتج  كثيف 
يتمُّ صيدها  التي  الربّية، والريابيع  للزراعة، وشاهد )تيخريا( األرانب  األرض 
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وأكلها من قبل البدو)36(. 
وتنّبه )تيخريا( إىل أّن العشائر حُتافظ عىل مسافاٍت متقاربة للسكن فيام بينها، 
أو  جّيدة،  معاملة  لتأمني  هلا؛  )اإلتاوات(  لدفع  مضطّرة  القوافل  جتعل  حّتى 
إلرشادها إىل الطريق الّصحيح، ومواضع رشب املياه، وبخالف ذلك ال يمكن 

للقافلة املرور)37(.

رحلُة الإيطايّل )ديلالفاليه(

كَتَب  عرش،  الّسابع  القرن  بداية  يف  الّرّحالة  أوائل  من  )ديلالفاليه()38(  ُيعّد 
حلة، تناول  عن البرصة عّدة صفحات، يف الّرسالة العارشة واحلادية عرش من الرِّ
فيهام أمورًا سياسّيًة ختصُّ الرّصاع )العثاميّن–الفاريس( يف فرتٍة عصيبٍة انعكسْت 
عىل الوضع العراقّي، ويف رسالته العارشة املؤّرخة يف )20 آيار 1625م(، ذَكر 
وأعطى  )1625م(،  آذار  من  العارش  يف  العرب  شّط  هنر  مصبِّ  إىل  وصل  أّنه 
وصفًا عن طبيعة البرصة، وابتدأ بوصف تكوين شّط العرب، من التقاء هنَري 
النّهر يف جريانه يتفّرع  أّن  أّنه جاَنَب الّصواب عندما ذكر:  دجلة والفرات، إال 
البّحارة  عليه  ُيطِلق  أمنًا،  وأكثر  حجاًم،  أوسع  وهو  الرشقّي  الفرع  فرعني،   إىل 
–عىل حدِّ قوله- اسم )هرمز(، والفرع الغريّب ُيسّميه )فرع البحرين(، أو )فرع 

فرعني  إىل  االنقسام  ويدث  نادرًا،  إال  الكبرية  فن  السُّ تدخله  وال  القطيف(، 
األهايل  عليها  ُيطِلق  الشكل،  مثّلثة  جزيرة  بينهام  فتتكّون  البرصة،  جنوب  يف 
العرب،  الّرّحالة )ديلالفاليه( دخلْت شّط  أّن سفينة  ويبدو  اسم )اخلض()39(. 
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عنها  وَعربَّ  بالنهر،  املحيطة  األرايض  شاهد  عندها  الرشقّية،  جهته  يف  وسارْت 
حّتى  سريها  سفينته  وواصلت  الزرع.  وكثرية  النخيل،  بأشجار  عامرٌة  بأهّنا 
وصوهلا إىل موضٍع فيه جدوٌل عميٌق –عىل حّد قوله- متَخر فيه القوارب املحّلّية، 
فن الربتغالّية، ومراكب ُأخر خمتلفة، تقف عند موضع الكمرك)40(،  وبعض السُّ
هذا املوضع يقُع يف بداية هنر العّشار )عىل ضّفته الشاملّية( مقابل متثال )السّياب( 
االحتالل  بداية  حّتى  الّضائب  الستحصال  موضعًا  املكان  هذا  وبقي  احلايل، 

الربيطايّن للعراق. 
د )ديلالفاليه( اليوم الذي وصل فيه، إال أّن املّدة التي تقطعها الّسفينة  مل يدِّ
ومن  يوٍم،  من  أكثر  تستغرق  ال  العّشار  هنر  بداية  إىل  العرب  شّط  مصبِّ  من 

ح أّنه وَصل يف احلادي عرش من آذار. املرجَّ

و�صُف نهر الع�ّصار

يمتدُّ هذا النهر إىل داخل مدينة البرصة، ويوجد جرٌس من اخلشب مثبٌَّت عىل 
قوارب مربوطة بسالسل حديد؛ ليكسبها مزيدًا من القّوة، وتقوم إىل الّشامل من 
غم من أّن  اجلرس بنايٌة هلا تصميم القلعة واحِلصن، غايتها حفظ املدينة، عىل الرُّ
البناء امتّد إىل أبعد من القلعة)41(. والحظ )ديلالفاليه( أّن ماء النّهر يرتفع بتأثري 
فن من شّط العرب إىل حّد هذا اجلرس فقط، وقْد  ظاهرة املّد، وتصُل بعض السُّ
شاهد هناك سفن الوايل احلربّية، وهي راسية بأماٍن عند تلك القلعة، وباإلمكان 
داخل  إىل  متتدُّ  قنوات،  عّدة  النهر  ذلك  من  وتتفّرع  جتديف،  دون  مْن  سحبها 
وُيطلقوَن  آخر،  إىل  بيٍت  القنوات من  بالقوارب يف هذه  النّاس  وينتقل  املدينة، 



اأ.د ح�صني علي عبيد امل�صطفى

247 ربيع الآخر 1438# - كانون الثاين 2017مال�سنة الأوىل - املجّلد الأّول - العدد الأّول

عىل هذه القوارب اسم )دانك()42(، وهناك عدٌد من اجلسور للمشاة فوق تلك 
القنوات)43(. 

ال�صتقراُر يف الب�صرة

ويبدو أّنه ال توجد يف داخل املدينة أماكن إليواء املسافرين، فعند نزوله إىل 
الرّب بحَث عن بيٍت يلُّ فيه، وكان ذلك يف يوم )13 آذار1625م(، ومل يصل 
عىل ما يريد، فاضطّر إىل الّرجوع للمركب للمبيت فيه. ويف صباح اليوم التايل 
واصل البحث عن بيٍت لإلجيار فلم ُيفِلح، فُأرِشَد إىل مسؤول امليناء )الشاهبندر، 
خواجة نجم(، وكان يعمل يف الكمرك، وهو من طائفة الّصابئة، وذكر أّنه يتمّتع 
أثناء  به صداقة  وقْد شّدته  النّاس، ومعرفُته جّيدة،  بني  اجتامعّيٍة حسنٍة  بمكانٍة 
م له خدمات جليلة، واستطاع بجهود زوجتِِه احلصول  وجوده يف البرصة، وقدَّ
أّنه وعَدُه برتتيبه، فعاد إىل املركب  ُيرام، إال  َكن، ومل يكن عىل ما  عىل بيٍت للسَّ

ليقيض فيه ليلًة ُأخرى)44(.
وعند استقراره يف املسكن، التقى )ديلالفاليه( بمعتَمد الربتغالّيني يف البرصة، 
م له رسالَة توصيٍة من نائب  السّيد )كوفسالنو ماتينيز دي كاستيل برانكو(، وقدَّ
ملك )غوا()45(، فأحسن استقباله، وأطلَعه عىل أخبار مهّمة عن البرصة وبالد 

فارس واحلُويزة، ومنها أخبار عن عالقة احلُويزة مع بالد فارس.
 والطريف يف األمر أّن )ديلالفاليه( كتب يف )22 آذار 1625م(، معلوماٍت 
بعض  تربية  ومنها  الباشا(،  )حوش  الباشا  بيت  قرب  جيري  ما  بعض  عن 
الّلون،  الّلون، ويف ظهره خطٌّ أشقر  أبيُض  املألوفة، ومنها محاٌر  احليوانات غري 
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يبدُأ من رأِسِه وينتهي عند ذيِلِه، وهو رسيع اجلري)46(.

و�صُف الب�صرة

وصف )ديلالفاليه( البرصة بأهّنا مرتامية األطراف، عامرة بالسّكان، أّما مركز 
رة، وقْد ُأحيطْت  املدينة، فهو رديء العمران، وأرضها مفتوحة؛ ألهّنا غري مسوَّ
وِر أبراجًا  رًا، وعزا ذلك إىل التهديدات الفارسّية هلا، وبنيَّ أنَّ يف السُّ بسوٍر مؤخَّ
مًا، وكان للمدينِة أبواٌب ُتقفل، وفيها  من الطِّني، وقْد شاَهَد البعَض منها متهدِّ
ُتباع  ُأَخر  وأسواق  املنسوجات،  وسوق  الّصاغة،  سوق  منها:  عة،  متنوِّ أسواٌق 
وق  فيها خمتلف البضائع التي تروج يف األسواق)47(. وذكر أّن أمام القلعة والسُّ
ساحًة واسعًة تنترش فيها املدافع من العيار الثقيل، بعضها برتغالّية األصل، كان 
متَخر  كانْت سُفنُهم  عندما  عّدة سنني،  قبل  )مسقط(  قْد غنموها يف  البرصّيون 

َعَباب الَبحِر، لكّن الربتغالّيني متّكنوا ِمن تدمريها فيام بعد)48(. 
فيها  ُتباُع  كبريٌة  الباشا( ساحٌة  الباشا )حوش  دار  مقابل  املدينة،  داخل  ويف 
وهذه  اخلضوات،  وخمتلف  ز،  والرُّ والّشعري  احلنطة  من  واحلبوب  األغنام، 
الّساحة مفتوحة يف الّليل والنهار، والبضائع معروضة مْن دون دكاكني وال أقفال 
]أي: ُتباع عىل األرِض عىل شكِل ُفُرٍش ُتوضع عليه احلاجات[، وال خوف عليها 

اق، فالِعقاب الذي ُينزله األتراك باللُّصوص يكون قاسيًا)49(. ّ من الرسُّ
أّنه األمري  ، وحقيقة األمر،  م )ديلالفاليه( أّن حاكم البرصة تركيٌّ  وقْد توهَّ

)عل باشا أفراسياب()50( )1623-1650م(، من ُأرسة أفراسياب.
عدٌد  وفيهم  العرب،  من  معظَمهم  أّن  بنيَّ  وطوائفهم،  السّكان  وصِفِه  ويف 



اأ.د ح�صني علي عبيد امل�صطفى

249 ربيع الآخر 1438# - كانون الثاين 2017مال�سنة الأوىل - املجّلد الأّول - العدد الأّول

العثامنّية  واللُّغتان  املدينة،  يف  انتشارًا  األكثر  العربّية  واللُّغة  األتراك،  من  قليٌل 
والفارسّية مألوفتان فيها –أيضًا-. 

و�صُف الواقع الدينّي يف الب�صرة

وُيعلِّق  ْيعة،  والشِّ نّة  السُّ من  مسلموَن،  البرصة  أهَل  أّن  يذكر)ديلالفاليه( 
بأّنه  األذان  عىل  ويستدرك   ،عباداهتم يف  أحرار  النّاس  بقوله:  العبادات  عىل 
نّة، وُتقام الّصلوات حسب طريقتهم؛ ألّن البرصة خاضعة  عىل طريقة أهل السُّ

 .) لطان العثاميّن يف إسطنبول)51()بشكٍل اسميٍّ للسُّ
)النّصارى  يهم  ُيسمِّ البرصة،  يف  الّصابئة  طائفة  عن  كالمه  معرض  ويف 
حتديد  يستطِْع  ومل  الّصابئة،  أو  يوحنّا(،  يس  )القدِّ نصارى  أو  الِكلدانّيني(، 
- لعدم وجود  أعدادهم، ويذكر أّنه ليس هلم من النرصانّية إال االسم-كام يظنُّ
وا  ُيتمُّ أو  فيه،  ليصلُّوا  كاهنهم  بيت  إىل  يذهبوَن  وكانوا  البرصة،  يف  هلم  كنيسة 
يتناولوَن  أهّنم  وذكر  النّصارى،  ُتشابه  طقوس  هلم  وليس  الّدينّية،  مراسيمهم 
جُيِلُّونه  وهم  يوحنّا(،  يس  )القدِّ ِعامد  ُيشبِه  وعامدهم  األّيام،  طول  عىل  الّلحوم 
بقايا  ِمن  أهّنم  فظنَّ  ديانتهم،  نوعّية  يف  البّت  يستطع  ومل  تقديسه،  يف  ويبالغوَن 
باسم  األهايل  عند  ُيعرفوَن  وهم  )يوحنّا(،  يد  عىل  الِعامد  نالوا  الذين  اليهود 
إىل  )املندائّية(  ُتسّمى  حمّرفة،  كلدانّية  بلغة  بينهم  فيام  ويتكّلموَن  )الّصابئة(، 
يهم األوربّيوَن  جانب العربّية، وُيطِلقوَن عىل أنفسهم تسمية )مندائي(، بينام ُيسمِّ
ماعدا  سة،  مقدَّ ُأَخر  كتب  وال  أناجيل،  هلم  وليس  يوحنّا(،  يس  القدِّ )نصارى 
كتابًا خاّصًا هبم ُيسّمى )الّسذرا()52(، وهم يّتبعوَن أحكامه الّدينّية، أّما لغُتهم، 
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وهبذِه  واحلديثة،  القِديمة  والرّسيانّية  الكلدانّية  عن  ختتلُف  خاّصة،  فحروفها 
ال  اللُّغة،  هذه  يعرفون  ال  الّصابئة  وعاّمة  املقّدسة،  أسفارهم  يكتبوَن  احلروف 
كتابًة وال تكلُّاًم، ويقترص األمر عىل كهنتِِهم. وتوجد املراكز السّكانية للّصابئة يف 
البرصة، ويوجد بعضهم يف )الّدورق()53(، و)تسرت()54(، ويف منطقة )احلويزة( 

القريبة من البرصة يوجد أكرب جتّمع هلم هناك)55(.
وبنّي)ديلالفاليه( أّن الطائفة األخرى الكبرية يف املدينة، هي من املسيحّيني؛ 
فتح  فقْد  قوله-  حّد  –عىل  املدينة  املسيحّيني يف  من  كبرٍي  عدٍد  إىل وجود  ونظرًا 
هبان األوغسطينّيوَن  هبان الكرملّيني)56( مبعثًا هلم فيها، وجاء ِمن بعدهم الرُّ الرُّ
الربتغالّيون. ولكلِّ رهبانّيٍة كنيسة خاّصة هبم ُتقام فيها الّشعائر الّدينّية، حسب 
بأّنه  الكرملّيني،  اآلباء  معبد  )ديلالفاليه(  الّرّحالة  ووصَف  الّرومايّن.  الّطقس 
لعابري  وغرف  هبان،  الرُّ صوامُع  فيه  به،  ملحٍق  ديٍر  مع  مجيٍل  بشكٍل  مشيٌَّد 
، والقسم اآلخر وهبهم إّياه  الّسبيل، وقْد اشرتوا قساًم من األرض بامهلم اخلاصِّ

الباشا وايل البرصة )عل باشا أفراسياب()57(.
نيسان  من  عرش  الثالث  يف  البرصة  يف  الكرملّيني  اآلباء  كنيسة  افتتاح  تمَّ 
الكنيسة  تشييد  الكرمّل(  فرنسيس  )باسيل  األب  أكمل  عندما  )1625م(، 
وزّين  املناسبة،  هبذه  كبريًا  احتفاالً  وأقام  البرصة،  يف  برهبانّيته  اخلاّص  والّدير 
الكنيسة والّدير، وَهَرع النّصارى من أوربّينَي ورشقّينَي عىل اختالف طوائفهم، 
لالشرتاك هبذا االحتفال، بافتتاح كنيسة )مريم العذراء(، )أّم الّشفاء(. ويف املساء 
ُأشعلْت األنوار يف املكان، وُأوقدْت النّار، وأطلق اجلنود الربتغالّيوَن العيارات 
وقام  االحتفال،  يف  ليشاركوا  جنوده،  من  مخسامئة  نحو  الوايل  وأرسل  النّارّية، 
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هؤالء بدورهم بإطالق العيارات النّارّية، فضاًل عن ذلك قامْت مدافع الَقلعة 
باإلطالق، للمشاركة يف االحتفال، وبالغ )ديلالفاليه( يف القول بأّن املدينة كلَّها 

احتفلْت باملناسبة، النّصارى واملسلموَن عىل الّسواء. 
ويف مساء اليوم الثاين قبل غروب الّشمس، زار الوايل مع حاشيته الكنيسة 
والّدير، وسط احتفاء األب الرئيس به باملراسيم الالئقة، وتقديم أنواع احللوّيات 
واملرّطبات عىل عادة أهل البلد، بنحٍو أرىض الوايل وَمن معه، فخرجوا مرسوريَن، 
القبطان الربتغايّل وربابنة  م الوايل عند خروجه هدّيًة مالّية للكنيسة، وكان  وقدَّ
فن، وكبار رجال البحرّية، ومجيع اإلفرنج )األوربّينَي( حارضيَن، ومل يض  السُّ

)ديلالفاليه( االفتتاح؛ لوعكٍة صّحّية ألـّمْت به)58(.
ديَن كثريًا يف  مل يشيِّد الّرهبان األوغسطينّيوَن)59( ديرًا خاّصًا هبم، وكانوا مرتدِّ
هذا الّشأن، فلم جيرسوا عىل ذلك؛ خوفًا من سقوط البرصة يف قبضة الفرس؛ 
ألّن احلرب كانت قائمة بينهم وبني العثامنّينَي؛ لذا اكتفوا باستئجار داٍر للسكن 
إلقامة الّصالة فيها، وكان الوايل يدفع ثمن استئجارها، وقْد جعُلوا إحدى غرف 
ُأسقفّية  نيابة  وظيفة  مقلَّدًا  الّدير  رئيس  وكان  للمصلِّنَي،  وفتحوُه  معبدًا  الّدار 
)غوا(، ومعه راهٌب آَخر، وكان بني ديرهم ودير اآلباء الكرملّينَي منافسة شديدة 
عىل احلقوق والّرئاسة، وكان الوايل ُيِسن معاملة الربتغالّينَي وسائر األوربّينَي؛ 
)ديلالفاليه(  زيارة  وقت  حّتى  منهم،  تلّقاها  التي  الكثرية  املساعدات  إىل  نظرًا 
البرصة، وكان-أيضًا- يدفع املبالغ للمراكب اخلمسة املستأَجرة من الربتغالّينَي 

–عىل حّد قوله-)60(.

بل  باسمه،  ه  يسمِّ ومل  العّشار،  هنر  إىل  العرب  شّط  من  )ديلالفاليه(  دخل 
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يف  البناء،  معتدلة  قلعة  وجود  وذكر  العرب(،  شّط  لنهر  الّداخل  )النهر  ساّمه 
فن التي تنقل البضائع،  اجلانب الشاميّل من هنر العّشار، وهي مكان الكمرك للسُّ
احلايل.   )الّرضا موسى  بن  )عّل  اإلمام  مسجد  وهو  مسجٌد،  القلعة  ويقابل 
وعند دخوله هنر العّشار دفع تّياُر املاء سفينته إىل جهة املسجد، وهناك رأى قائد 
العرب، وكان  الربتغايّل، ومعه سفنُه اخلمس، وثالث سفن يف شّط  األسطول 
الوايل معهم، ويتوّقعون هجومًا فارسّيًا عىل البرصة. وعند دخوله هنر العّشار، 
، وتعّرضوا إىل بعض املشاكل يف  رافقه األب )باسيل الكرمل( مع راهٍب إيطايلٍّ
مركبهم أثناء الّدخول يف هنر العّشار بفعل ارتفاع املّد، فاستدار املركب، وبعدها 
استمّر باملسري داخل املدينة، وذكر أّن هناك الكثري من البيوت عىل جانبي النهر، 
وكانت البساتني مّتصلة، وبعدها توّقف املركب داخل املدينة من اجلانب الشاميّل 

من النهر؛ إْذ يكثر عدُد السّكان هناك)61(.

و�صُف الأحداث الع�صكرّية

اهتّم )ديلالفاليه( يف زيارته البرصة بنقل األحداث العسكرّية والّسياسّية يف 
ون الُعّدة لطرد الفرس من بغداد، ويف ذلك اليوم  املنطقة؛ إْذ كان العثامنّيوَن ُيِعدُّ
أّن املنادي أعلَن يف املدينة أْن خيرج رجٌل من كلِّ بيٍت، ومعه سالحه،  ذكر لنا 
فيلحق باجليش ليساعد الوايل يف حربه ضدَّ الفرس؛ وذلك لوصول أخبار عن 

اقرتاهبم من البرصة)62(.
الّشيخ  هو  البرصة،  أكابر  من  رجٍل  قيام  آذار(   19( يف  )ديلالفاليه(  وثَّق 
العّبايّس()63( بتحشيد أهايل البرصة، فجمع حوله عددًا من أفراد  )عبد الّسالم 



اأ.د ح�صني علي عبيد امل�صطفى

253 ربيع الآخر 1438# - كانون الثاين 2017مال�سنة الأوىل - املجّلد الأّول - العدد الأّول

هوا إىل جبهة القتال؛ لنجدة وايل البرصة )عل  أرسته وأصدقائه وأتباعه، وتوجَّ
البنادق،  يملوَن  الّصابئة  طائفة  من  مئتني  نحو  إليه  وانضّم  أفراسياب(،  باشا 
الفاريّس،  اجليش  بقّوة  ُيقارن  ال  اجلمع  هذا  أّن   َ وبنيَّ األسلحة،  أنواع  وخمتلف 
واستعدادهم القتايّل)64(. فَذكر لنا أّن الّشيخ )منصور(، الذي توىّل ُحكم احلُويزة 
الّشاه  إغراءات  البرصة، ويبتعد عن  ُيراسل وايل  أخيه )مبارك(، كان  بعد وفاة 

)عّباس الّصفوّي(، بأْن يكوَن تابعًا له. 
عدَّ  إْذ  دقيقًا؛  )ديلالفاليه(  يكن  مل  )أفراسياب(  ُأرسة  عن  كالمه  وعند 
ألّن  وذلك  ذلك؛  غري  األمر  إّن  إال  البرصة،  يف  لطة  للسُّ مغتِصبًا  )أفراسياب( 
األخري اشرتى الوالية ِمن الوايل العثاميّن )عل باشا(؛ لعدم قْدرتِِه عىل ضْبط ُأمور 
الوالية، وانتشار الفوىض فيها)65(، إال إّن كالمه عن أسباب الّسيطرة االسمّية 
للعثامنّينَي عىل البرصة، التي أوجزها بقْدرات )أفراسياب( اإلدارّية والّسياسّية، 
البرصة  وُقرب  البرصّينَي،  بني  املسموعة  وكلمته  إسطنبول،  عن  البرصة  وُبعد 
من الفرس أعداء الدولة العثامنّية، كانت صحيحة، وقْد استقاها من املسيحّينَي 
الربتغالّينَي يف البرصة، أو كام بنّي هو أّن  صديقه )الّشاهبندر اخلواجة نجم( قْد 
أخربه هبا. وقْد ذكر لنا أّن حكومة فارس علمْت بتقّرب الّشيخ )منصور( من 
وايل البرصة، وعدم احرتامه الّشاه، إال أهّنا مل تقطع العالقات به، وحينام انطلقت 
من  )منصور(  للّشيخ  الّشاه  دعوة  متّت  )1623م(،  سنة  بغداد  عىل  الّشاه  محلة 
أجل املشاركة يف هذه احلملة، إال أّن األخري أعطى تربيرات غري مقنعة للّشاه، 
)منصور(  الّشيخ  دعا  أصفهان،  إىل  بغداد  عىل  محلته  من  الّشاه  رجوع  وعند 
الّشاه،  أبدًا، وعندها غضب  أّنه كان يامطل ومل يذهب  للمجيء إىل بالطه، إال 
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وكتب إليه باملجيء فورًا، وهّدده بأّنه سرُيسل إليه َمْن يقطع رأسه إْن امتنع عن 
املجيء، وكان جواب الّشيخ )منصور( حازمًا شجاعًا بقوله:إْن أراد الّشاه قطع 
رأيس، فليتفّضل بنفسه؛ ألّنه مستعّد للّدفاع جّيدًا عن رأسه بالّسيف، وزاد عىل 
ذلك بقوله: إْن كان الّشاه مِلكًا عىل فارس، فهو ملك احلُويزة، وال يعرتف به 

.)66(أبدًا
م األخري  ُعّد هذا املوقف من الّشيخ منصور حتّديًا كبريًا لشاه إيران؛ لذا صمَّ
عىل معاقبته، وخلعه عن حكم احلُويزة، وقام لتحقيق هدفه بإرسال محلٍة عسكرّيٍة 
بقيادة )إمام قل خان(، واصطحب معه )حمّمد بن مبارك(، الذي أقنعته حكومة 
بأّنه أحّق باحلُكم من عّمه )منصور(، بعد وفاة والده، وكان موجودًا يف  الّشاه 

بالط الّشاه منذ وفاة والده.
لـ)حمّمد  املؤّيديَن  وصلْت احلملُة إىل احلُويزة، واّتصلْت مع بعض شيوخها 
من )منصور(، وأمام هذا األمر اضطّر  ليكون شيخًا عليهم بدالً  ابن مبارك(؛ 
الّشيخ )منصور( إىل مغادرة احلُويزة مع مخسامئة من أتباعه املخلصني، والتجأ إىل 
البرصة؛ إْذ استقبلهم الوايل )عل باشا أفراسياب( برتحاٍب كبرٍي، وأقطعه أرضًا 

واسعًة بالقرب من احلُويزة، ليستقّر فيها مع أتباعه)67(.
م عىل دخول البرصة عن  مل يكتِف اخلان )حمّمد( باحلُكم يف احلُويزة، بل صمَّ
طريق الُقرنة –التي ُتَعدُّ خّط الّدفاع األّول عن البرصة من جهة الّشامل– والتوّغل  
يف الوالية، لكّن وايل البرصة كان متأّهبًا للقتال خارج البرصة، وسط عساكره، 
ومعه ثالث سفن برتغالّية حربّية مستأجرة، إال إّن القلق واخلوف قْد خيَّم عىل 
وقْد  البرصة)68(.  جيش  من  وعددًا  عّدًة  أكثر  كان  الفرس  جيش  ألّن  البرصة؛ 
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روى القائد العام للقّوات الربتغالّية لـ)ديلالفاليه( كيف حاول الفرس نقل سبع 
قطع مدفعّية من أحد موانئهم إىل )الّدورق( الستخدامها يف رضب البرصة؛ لذا 
قّرر القائد الربتغايّل إرسال سفينتني رسيعتي احلركة للتصّدي هلذه املحاولة)69(.

وقبل هذه املّدة زار )الشاهبندر اخلواجة نجم( الرّحالة )ديلالفاليه( وأخربه 
عن ما جيري من أحداث، ومنها أّن الفرس ُتِعدُّ جيشًا تعداده ثالثون ألَف مقاتٍل 
حتت إمرة سبعة من )خاناهتم(، ]اخلان هو لقب األمري، أو الوايل عىل املقاطعات 
الفارسّية[، وذكر اخلواجة )نجم( أّن فيضان شّط العرب يف ذلك الوقت حال 
م تلك القّوات، وهذا ُيعدُّ مصدر قّوة للبرصة إال أّن انحسار املياه بعد  دون تقدُّ
إىل األرايض  البرصة، والعبور  إقامة جرس شامل  للفرس  ُيسّهل  قْد  ثالثة أشهر 
فن الربتغالّية نفعًا؛ لتعّذر وصوهلا إىل هناك؛ بسبب  هناك، وعند ذاك ال جُتدي السُّ
عدم صالحّية النهر لإلبحار. وتشاءم اخلواجة من مصري البرصة؛ ألّن هناك طرقًا 
كثرية تؤّدي إليها، سواء أكانت من بغداد –التي استوىل عليها الفرس- أم احلّلة 
م النجدة للبرصة   التي تقع حتت سيطرهتم، واجلهة الوحيدة التي يمكن أْن تقدِّ
البادية، التي ُيسيطر عليها أمريها )مدلج أبو الريش(، واألصّح )أبو  هي جهة 
ريشة(، وأخربه عن كيفّية احتالل الفرس لبغداد وكركوك واملوصل، ومل يصّدق 
األقوال بأّن جيشًا تركّيًا جّرارًا حتّرك الستعادة بغداد واملوصل وكركوك، وعّدها 

شائعات لتقوية معنويات أهايل البرصة)70(.
أفراسياب(  اجلُدد)أرسة  البرصة  مع حّكام  الّشاه  أّن عالقات  ذكُره،  واملهّم 
أرسل  )1622م(،  سنة  )هرمز(  عىل  الّشاه  استوىل  أْن  فبعد  وّدّية،  غري  كانت 
اسمه  يذكر  أْن  وهي:  املطالب،  بعض  تنفيذ  منه  يطلب  البرصة  وايل  إىل  سفريًا 
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يف )خطبة اجلمعة(، وأْن ُتَسّك النقود باسمه، وأخريًا، طلب منه أْن يأمر شعبه 
بأْن )يتعّمم( أهل البرصة عىل طريقة الفرس، مقابل أْن يبقى حاكاًم مطلقًا عىل 
البرصة، وأْن يكون احلُكم فيها وراثّيًا يف عائلته، وال يتدّخل يف شؤونه، ويدافع 
، وال يطلب منه فرض أّي رضيبة عىل  عنه ضّد العثامنّيني، وضّد أّي تدّخٍل أجنبيٍّ
ية التاّمة، وكان رّد وايل البرصة )عل باشا أفراسياب(  البرصة، بل يرتك هلم احلرِّ
]الذي يصفه )ديلالفاليه( بالّرجل الفطِن الذي يعرف جّيدًا أهداف الّشاه، ومل 
يطمئّن بوعوده، فضاًل عن ثقته بمساعدة القّوات البحرّية الربتغالّية يف البرصة، 
وأّن  العرب،  وشّط  البحر  سوى  طريق  هلا  ليس  الفارسّية  القّوات  أّن  السيَّام 
الربتغالّيني[ رفض عرض  تستطيع جماهبة سفن  بحرّية  قّوة  يملكوَن  الفرس ال 
الّشاه، وأمر سفري الّشاه بمغادرة املدينة حاالً؛ خوفًا من اتصاله مع بعض أكابر 

الوالية الذين هلم ميول مع الفرس، الذين بدورهم يؤثِّروَن يف النّاس. 
لطان  لقْد كان رّد )عل باشا( حاساًم، ويف هلجة دبلوماسّية أّكد أّنه من أتباع السُّ

ل املوت هكذا، وهو مستعدٌّ للحرب إذا ما أرادها الّشاه)71(. العثاميّن، ويفضِّ
ومّلا عرف الّشاه أّن هذا األسلوب ال جُيدي نفعًا، اجّته إىل ُأسلوب القّوة، فأمر 
عسكرّيٍة  محلٍة  بتجهيز  فارس-  واليات  حّكام  أقوى  من  –وهو  شرياز(  )خان 

لالستيالء عىل البرصة. 
إىل  البرصة  احلُويزة، ودخل حدود والية  إىل  تسرت  احلملة يف طريق  سارت 
رة، وكان ذلك يف هناية سنة )1623م(، وقام بمحارصة قلعة  الرّشق من املحمَّ
فن الربتغالّية، التي أمطرهتم  )قبان(، وكادت أْن تسقط بأيدهيم، لوال مساعدة السُّ
عن  اجلالء  إىل  واضطّر  الفاريّس،  اجليش  فانكرس  مدفعّيتها،  قذائف  من  بوابل 
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من  كبريًا  عددًا  تركوا  الرّسيع،  انسحاهبم  عند  الفرس  أّن  لنا  وَذكر  املنطقة)72(. 
ّية وافرة من املؤن، وبّرر لنا هذا االنسحاب الرّسيع غري املتوّقع،  مواشيهم، وكمِّ
أّنه مل يكن فرارًا أمام جيش الوايل، ولكن ألحد أمرين، إما أّن )هرمز( كانت يف 
خطر، أو أّن أحداثًا كبريًة كانت عىل وشك الوقوع من طرف العثامنّينَي، أو من 

جهة املغول)73(.
املدافع  لقصف  برتغالّيتان  سفينتان  البرصة  إىل  عادْت  آذار  شهر  هناية  يف 
الفارسّية املوجودة يف )الّدورق(، لكنّهم مل جيدوا أثرًا  لتلك املدافع، ورّبام أخفاها 
فارسّية،  قوارب  ثالثة  عىل  يدها  وضعْت  فن  السُّ لكّن  آخر،  مكاٍن  يف  الفرس 
، حاول ختليص  وقامْت بأرسها، وكانت حمّملًة بالبضائع، وكان فيها رجٌل غنيٌّ
األرسى،  مجيع  بقتل  –أيضًا-  وقاموا  رفضوا،  لكنّهم  مالّيٍة،  فديٍة  بدفع  نفسه 
وعّلق )ديلالفاليه( عىل ذلك بأهّنا أفعاٌل فظيعٌة، اعتاد الربتغالّيوَن عىل فعلها يف 

اخلليج، وفعلوا أفظع منها يف اهلند)74(.
أْن زال اخلطر  بعد  البرصة،  إىل  الوايل مع جيشه  نيسان عاد  الّسابع من  ويف 
الفاريّس، ودخل إىل مركز املدينة مع الفجر باحتفاٍل مهيٍب، وعىل َوْقع أصوات 

املدافع)75(.
الرّسدار)رئيس  من  مبعوث  وصل  )1625م(  نيسان  من  عرش  الرابع  يف 
ِخلعًة  يمل  وهو  البرصة،  إىل  )القبوجّي(  الّسلطان  حاجب  وهو  الوزراء(، 
كهدّيٍة، وأخربه أّن اجليش العثاميّن قْد زحف الستعادة بغداد، إال أّن )ديلالفاليه( 
تلك  ِمن  آذار  شهر  يف  إسطنبول  من  حتّركه  ألّن  غريبة؛  األخبار  تلك  أّن  يرى 
الّسنة، واستعداده يف حلب جلمع ما حتتاج إليه احلرب يستدعي وقتًا أطول حّتى 
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ق ُقرب  يصل إىل بغداد؛ ولذا فمن الّصعوبة وصوله هبذه الرّسعة، وأّنه مل ُيصدِّ
وصول جيش الرّسدار، كام ُأشيع بني النّاس)76(.

وخالل تأّهب )ديلالفاليه( للّسفر من البرصة، َذكر لنا خربًا يتضّمُن صدور 
أمٍر من الّشاه إىل )اخلان( احلاكم يف بغداد، بأْن يطلب من أمري البادية )نارص( 
وهنبها،  حلب  إىل  البرصة  من  هة  املتوجِّ القافلة  عىل  الطريق  قطع  عىل  القيام 
وكان التّجار يف البرصة واملسافريَن قْد أكملوا استعداداهتم للرحيل، فداَخَلُهم 
اخلوف من هذه اإلشاعة، وبعثوا رسوالً منهم من أكابر أهايل البرصة إىل األمري 
)نارص(، يستوضحوَن منه اخلرب، وهل باستطاعتهم الّسفر، وهل للقافلة املرور 

بسالم؟)77(.
البرصة  حماربة  حماولته  إىل  الّشاه  من  اإلجراء  هذا  )ديلالفاليه(  وُيرِجع 
وانتقلْت  التجارّية،  ّيتها  أمهِّ فقدْت  )هرمز(،  عىل  سيطرته  بعد  ألّنه  اقتصاديًا؛ 
الربتغالّية  البحرّية  والقّوة  جيشها،  من  املدعومة  البرصة،  إىل  التجارّية  احلركة 
تقف  أْن  تستطيع  التي  الكافية،  البحرّية  القّوة  إىل  الّشاه  وافتقار  فيها،  املرابطة 
اًم  بوجه القّوة الربتغالّية التي متنع عن وصول البضائع إىل البرصة؛ لذا كان مصمِّ
قَدٍم هلم يف  الربتغالّيني من احلصول عىل موطئ  ليحرم  البرصة  ُيارب  أْن  عىل 
املنطقة، ويضطّرهم إىل الّرجوع إىل أحد موانئه  دون أْن يسلِّم هلم )هرمز(، وبام 
إىل  فقْد حاول عدم وصوهلا  والبرصة،  اهلند  التجارة بني  إيقاف  يستطيع  أّنه ال 
هذا؛  الّشاه  طلب  عىل  )نارص(  األمري  يوافق  بأْن  )ديلالفاليه(  وشّكك  حلب. 
من  اإلتاوات  عىل  حلصوله  الطريق؛  هذا  عىل  القوافل  مرور  من  الستفادته 

املسافرين والتّجار، فضاًل عن كونه عربّيًا فال يعمل ضّد أبناء ِجلدته)78(.
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آيار  من  التاسع  يف  البرصة  إىل  آخر  مبعوث  وصول  )ديلالفاليه(  َذَكر 
)1625م( من قبل الرّسدار، يف جهوده الستاملة وايل البرصة إىل الدولة العثامنّية 
وبدوره  له،  إكرامًا  عياراهتا  املدفعّيُة  وأطلقت  بحفاوٍة،  فاسُتقبل  الفرس،  ضّد 
جلب معه خلعًة جديدًة للوايل، وأخربه أّن اجليش العثاميّن يف طريقه إىل بغداد، 
ومل يتأّكد متامًا من اخلرب، وقال: إّن ذلك يقع يف جمال رفع معنوّيات الباشا وأهل 

البرصة جتاه الفرس. 
وبعد أّيام وصل مبعوٌث ثالٌث من قبل الرّسدار، يمل خلعًة، وقردًا، وفرمانًا 
)مرسومًا سلطانّيًا( بتثبيت الوايل عىل حكم البرصة؛ ألّنه مل يصل –حّتى ذلك 

الوقت- عىل تأييد الّسلطان)79(.

ال�صروُع مبغادرة الب�صرة

الّضوء  أهّنا أخذت  –ويبدو  للّسفر  القافلة  آيار حتّركْت  يف احلادي عرش من 
املدينة ببضعة فراسخ للّسري باجتاه  األخض من األمري نارص- وخيَّمْت خارج 
حلب، طريق )برصة–حلب( التجارّي، وأتّم )ديلالفاليه( استعداداته، واستأجر 
لبيعها  البرصة  الّسلع من  اجِلامل حلسابه اخلاّص، ورّبام اشرتى بعَض  عددًا من 
يف حلب، وأوعز رئيس الرّشطة يف املدينة )عل أغا( إىل رئيس اجلاّملني )كروان 
أّن  إال  أّيام،  ثالثة  ملّدة  الّسفر  عن  بالرتيُّث  األسود(،  أمحد  املدعو)حاج  بايش( 
رئيس الرّشطة منع )ديلالفاليه( من الّسفر مع القافلة، وطلب منه الرتيُّث ملّدة 
للتوّسط يف  املدينة  الربتغالّينَي يف  معتمد  إىل  التجأ  أّنه  إال  أمنّية،  لقضايا  أسبوع 
فاقتنع  ملصلحته،  الّسفر  تأجيل  بضورة  أقنعه  الرّشطة  رئيس  ولكّن  سفره، 
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)ديلالفاليه( بذلك)80(.
املؤّجر،  بيته  برتك  سفره،  قبل  البرصة  يف  األخرية  أّيامه  )ديلالفاليه(  يصُف 
البيت )األمري زنبور( الكرملّيني، ملجيء صاحب  اآلباء  دير  إىل  ومحل حاجاته 
والعرشين من  احلادي  األحواز[، ويف مساء  املشعشعّية يف  اإلمارة  أمراء  ]أحد 

آيار، توّجه إىل )املرشاق()81(، وهناك دَفَع رسوم الّسفر.
فيها  وكان  )جوبيدة()82(،  كويبدة  إىل  واجّتهت  طريقها،  يف  القافلة  سارْت 
شيخ ُيدعى )عبد اهلل( جيمع اإلتاوات من القوافل العابرة، ويذكر أّن املسافريَن 
والثانية  مّرات، األوىل كانت يف )كويبدة(،  أربع  الصحراوي  الطريق  دفعوا يف 
شيخ  إىل  ُدفِعْت  والثالثة  خالد(،  )أبو  اسمه  عريّب  شيخ  استوفاها  البادية،  يف 
عريّب ثالث يلقب بـ)األعور(، ومل خيربنا باسم الّشخص الرابع الذي ُدفِعْت إليه 

اإلتاوة)83(.
)الغنيامت(،  آبار تسّمى  القافلة )كويبدة(، وصلْت إىل منطقة  وبعد مغادرة 
الّطرق، وبعدها مررنا  قّطاع  ي احلذر واحليطة من  بتوخِّ وأبلغنا رئيس اجلاّملنَي 
تّم  املنطقة  هذه  ويف  الكردي(،  أغا  )حسن  يكمها  )العرجة(،  ُتسّمى  بقرية 
القافلة  )املعدان(، وسارْت  ُيسّمون  الذين  اجلاموس،  حتذيرنا من مهامجة رعاة 
يف اليوم التايل حّتى وصلت إىل خرائب األبنية القديمة يف )أور(، وأعطانا وصفًا 

خمترصًا عن تلك اآلثار، وبعدها واصلْت القافلة مسريهتا إىل حلب)84(.
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رحلُة الأب )فيليب الكرملّي(

توجد  التي  الّرحالت،  أقْدم  من  الكرمّل()85(  )فيليب  األب  رحلة  ُتعدُّ 
عرش،  الّسابع  القرن  من  األّول  النصف  يف  العراق،  عن  جّيدة  معلومات  فيها 
وأطلق عليها اسم )الّرحلة الرشقّية(، وكان سبب سفره إىل البرصة قيام احلرب 
وصلتها  التي  أصفهان  يف  وكان  )1630م(،  سنة  يف  والفرس  العثامّنينَي  بني 
وكان  البرصة،  إىل  هبان  الرُّ بعض  يغادر  أْن  فتقّرر  العثامنّية،  اجليوش  جحافل 
مضنية،  سفرهُتم  كانت  وقْد  البحر،  طريق  عن  فغادرها  منهم،  )فيليب(  األب 
وكادْت سفينُتهم تغرق، ونفدْت مؤونتهم، وعندما اقرتبوا من الّشاطئ، ولعّله 
بدايات هنر شّط العرب من جهة اجلنوب، استقبلهم أهايل املنطقة بزوارقهم)86(. 
ُم عرب البرصة ضيافًة المثيل  ُيقدِّ ووصف هذا املشهد بصورٍة بديعٍة، بقوله: 
هلا نحو الغرباء، بكرٍم ولطٍف عاليني، وهذا ما حدث يل ولرفاقي عندما قِدمنا 
إليها بحرًا من فارس، ونفدْت ُمؤنتنا، وِكدنا أْن نموَت جوعًا وعطشًا، وما أْن 
موا لنا خبزًا ولبنًا ومترًا، وكلَّ ما عندهم يف ذلك  وصلنا إىل أحد قراهم، حّتى قدَّ
وا لنا  املوسم، وعندما أكلنا وشبعنا، طلبنا منهم املزيد عىل سبيل الرّشاء، فأعدُّ
كّل ما طلبنا، ورفضوا رفضًا باّتًا استيفاء ثمن ما قّدموه لنا، وقالوا باعتزاز: إّن 
م شيئًا لقاء ذلك، فعند  الّضيافة واجبة لكلِّ عابر سبيل أّيًا كان، وإذا أردُت أْن أقدِّ
خروجي أعطيُت مقْدارًا من املال بيد األوالد، ومل تكن هذه احلادثة وحيدة، بل 

.)87(صادفتنا أكثر من مّرة
وعند وصوله إىل البرصة يف )15 متّوز1630م(، نزل يف دير اآلباء الكرملّينَي، 
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الّسنة  العربّية والفارسّية. ويف هذه  الّلغتني  ليتعّلم  فيه مخسة عرش شهرًا؛  وبقي 
حدثت مشكلة بني حاكم شرياز الفاريّس، وبني وايل البرصة، عندما هرب شاّب 
نرصاينٌّ كان أسريًا عند حاكم شرياز)إمام قل خان(، وقْد أوفده األخري يف مهّمة 
خاّصة إىل احلُويزة القريبة من البرصة، إال أّن الّشابَّ انتهز الفرصة وهرب إىل 
البرصة للتخّلص من العبودّية، ونزل يف دير الكرملّينَي، ومّلا علم حاكم شرياز 
، وكانْت عالقة  بذلك أرسل إىل وايل البرصة يطلب منه إعادة الشابِّ النرصاينِّ
وايل البرصة )عل باشا أفراسياب( حسنة مع اآلباء الكرملّينَي يف املدينة، فدعاهم 
وطلب إحضار الشاّب، ويف الطريق خطفه رجاُل الباشا، إال أّن آباء الّدير قاموا 
للباشا،  معتربة  ، ومعه هدايا  غنيٌّ برتغايلٌّ  تاجٌر  ورافقهم  للباشا،  بزيارة الحقٍة 
أّن الّشابَّ  الّرّحالة )فيليب(   َ فلّبى الباشا طلبهم وسّلم الشابَّ إليهم)88(، وبنيَّ
ِقطع  تسليم  منه  طالبًا  البرصة،  وايل  إىل  رسالٍة  بإيصال  مكّلفًا  كان  النرصاينَّ 
سفينة؛  وعرشين  مخس  من  فة  واملؤلَّ البرصة،  يف  املوجودة  الربتغايّل  األسطول 
بسبب  إليها؛  احلاجة  بأمسِّ  كانوا  الفرس  البرصة؛ ألّن  الّسالم مع  لعقد  رشطًا 
الربتغالّيون بذلك  للقتال عندهم، وعندما عرف  الّصاحلة  الّصغرية  فن  السُّ قّلة 
أرسعوا يف حتميل مراكبهم بالتمور يف شطِّ العرب، وأقلعوا نحو البحر )اخلليج 

العريب()89(.
وخالل مشاهداته يف البادية– يف طريق سفره-يذكر أّن األعراب فيها يقوموَن 
ويشرتيه  بخسة،  بأسعاٍر  فيها  وُيباع  البرصة،  إىل  ويملونه  )الكمأ()90(،  بجمع 
الربتغالّيوَن ويتاجروَن فيه؛ إْذ ُيستعمل دواًء، وتستغرق الّسفرة من البرصة إىل 

حلب مّدة شهرين)91(.
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عن  ميل  نحو  تبعد  واسعة،  مدينة  إهّنا  عنها:  يقول  البرصة،  وصفه  ويف 
حول  يمرُّ  العّشار[  ]هنر  كبرٌي  فرٌع  منه  ويتفّرع  العرب[،  شّط  هنر  ]أي:  النهر 
من  وفيها  اهلند،  من  البضائع  وتأتيها  اخلريات،  كثرية  وهي  املدينة)92(،  أسوار 
البرص،  مّد  فيها، وهو عىل  النخيل  الفواكه)العنب، والتّفاح، والّرّمان(، ويكثر 
ز، أّما القمح، فُيجلب من بالد فارس، وتقوم  يف مجيع اجلهات، كام يوجد فيها الرُّ
بالّتمور  لًة  حممَّ تعود  ثمَّ  البرصة،  إىل  اهلندّية  البضائع  بجلب  الربتغالّية  فن  السُّ

والفواكه عىل أنواعها، والّسّجاد واجِلياد العربّية الرائعة)93(.
ِمَن  أتراك  وفيها  عرب،  سّكاهنا  معظم  أّن   َ بنيَّ البرصة،  جمتمع  وصفه  ويف 
العسكرّيني، أّما الُفرس، فيِفدون إليها من أجل التجارة، وُيطِلق األهايل عليهم 
لقب )األعاجم(؛ لذا نجد أّن الّلغتني الرتكّية والفارسّية منترشَتان يف املدينة)94(، 
وفيها ِمن النصارى عّدة طوائف، منها: األرمن، والنّساطرة)95(، واليعاقبة)96(، 
نصارى  باسم  األوربّيوَن  الّرّحالة  يها  ويسمِّ املندائّينَي،  الّصابئة  طائفة  وهناك 
إهّنم  ويقول:  ذلك،  ح  ُيصحِّ الكرمّل(  )فيليب  األب  ولكّن  يوحنّا(،  يس  )القدِّ

ليسوا نصارى)97(.
أّن عالقة وايل  الّسيايّس يف البرصة، أوضح  ويف معرض كالمه عن الوضع 
للّدير  زيارته  وتضّمنْت  جّيدة،  فيها  النصارى  مع  )الباشا(،  يه  وُيسمِّ البرصة، 
إعطاء اهلدايا لآلباء فيه، وأشار إىل نّية )الباشا( نقل مدينة البرصة إىل ضّفة هنر 
يه خطًأ )شّط الفرات(، وفعاًل قام ببناء قلعتني مجيلتني  شّط العرب، الذي ُيسمِّ

هناك، وأسوار ودور كثرية، وحفر حوهلا خنادق عريضة وعميقة)98(.
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اخلامتة

تناول البحث ثالث رّحالة زاروا البرصة يف بداية القرن الّسابع عرش امليالدي، 
األّول )بيدرو تيخريا(، الذي وصف أهنار البرصة، وطيورها وحيواناهتا األليفة، 
اجي، وُأعجب بنهر العّشار والبساتني  وبنّي أّن ميناء البرصة كان يف بداية هنر الرّسّ
عىل ضّفتيه، ووصف العمران يف البرصة بصورة سلبّية، إال أّنه ُأعجب باحلاّممات 

يف البرصة ونظافتها، وقْد وَقَع بأخطاء يف حتديد موقع املدينة األّول والثاين.
وُدِهش من تسامح البرصّينَي مع الّديانات األَُخر، ومنها النرصانّية. وصدق 
بوصفه اإلجيايّب عن التمور وقيمتها التجارّية، إال أّنه مل يكن موّفقًا يف كالمه عن 
وطريق  التجارّية،  القوافل  عن  جّيٍد  بوصٍف  وجاء  البرصة،  يف  الّسمك  طعم 

)برصة–حلب( التجارّي.
والِقالع،  دقيقًا لألهنار  أعطى وصفًا  فقْد  )ديلالفاليه(،  الرّحالة  والثاين هو 
العّشار، وهو  بداية هنر  الذين ذكروا وجود مسجٍد يف  الّرّحالة  أوائل  وهو من 

)مسجد اإلمام عّل بن موسى الّرضا (، الذي ما يزال قائاًم حّتى اآلن.
اهتّم  وقْد  جّدًا،  القليل  إال  املسافرين  إليواء  أماكن  وجود  عدم  وذكر 
)ديلالفاليه( بذكر األحداث الّسياسّية والعسكرّية يف البرصة، وعىل األخّص ما 
ذلك،  يف  وفشلهم  البرصة،  دخول  أجل  مْن  لقّواهتم  حتشيٍد  من  الُفرس  به  قام 
ووصف عالقة وايل البرصة )عل باشا أفراسياب( معهم وحتّديه هلم، وكذلك 
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سياسة التمّلق العثامنّية جتاهه، وكانت تلك املعلومات هي األكثر يف رحلته.
والّرّحالة الثالث هو )فيليب الكرمّل(، الذي جاء إىل البرصة بعد قيام احلرب 
البرصة،  ألهايل  شائقًا  وصفًا  وقّدم  )1630م(،  سنة  والفرس  العثامنّينَي  بني 
حوا  الذين صحَّ الّرّحالة  الغرباء، وكان ِمن أوائل  العايل جتاه  ولطفهم وكرمهم 
وأعطوا لنا طبيعة العالقة اجلّيدة بني وايل البرصة )عل باشا أفراسياب( مع دير 

 . ، والنصارى بشكٍل عامٍّ اآلباء الكرملّينَي بشكٍل خاصٍّ
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الهوام�ُص

)تاكسريا(، - 1 أو  )تكسريا(،  باسم  الّسابقة  الرتمجات  يف  اسمه  ُكتب  تيخريا:  بيدرو 
الّلغة الربتغالّية، وهو رّحالة برتغايّل، يرّجح أّن والدته  واألصّح هو )تيخريا(، كام يلفظ يف 
سنة )1570م(، وأّنه زار العراق بني سنة )1604-1605م(. يعتقُد أّنه ينتسب إىل إحدى 
غم من عدم إشارته إىل ديانته، ومل ُيرش إىل الغاية من أسفاره، هل كانت  العوائل اليهودّية، بالرُّ
التجارة، أو غري ذلك؟. للمزيد من التفاصيل عن حياته وأسفاره، ُينظر: رحلة )بيدرو تيخريا 
من البرصة إىل حلب َعرب الطريق الرّبّي 1604-1605م(، ترمجة وتعليق: أنيس عبد اخلالق 

حممود، بريوت، 2013م: ص 14-5. 
الرئيس - 2 امليناء  كانت  العّشار،  جنوب  اخلصيب(،  )أبو  قضاء  يف  منطقة  اجّي:  الرّسّ

وج فيها. ُينظر: احليدرّي، إبراهيم بن  يت هبذا االسم؛ نسبة إىل صناعة الرسُّ للبرصة آنذاك، ُسمِّ
فصيح بن صبغة اهلل احليدرّي البغدادّي، عنوان املجد يف بيان أحوال بغداد والبرصة ونجد، 
القاهرة، 1999م: ص179، واملصطفى، حسني عل عبيد، البرصة يف مطلع العهد العثاميّن 

)1546-1668م(، دمشق، 2012م.
ُينظر: رحلة تيخريا: ص12.- 3
الطريق الرّبّي: وهو طريق )برصة-حلب( التجارّي )The desert Route(، ُيعدُّ - 4

عرش  اخلامس  القرن  يف  استخدامه  بدأ  احلديثة،  القرون  يف  املهّمة  الرّبّية  التجارة  طرق  من 
 )levant company( الرّشق  رشكة  تأسيس  أثر  عىل  خاّصة  ّية  أمهِّ واكتسب  امليالدّي، 
ّيته  أمهِّ وترجع  )1600م(،  سنة  الربيطانّية،  الرشقّية  اهلند  رشكة  وكذلك  )1581م(،  سنة 
لع والبضائع من اهلند والرشق األقىص إىل أورّبة، قبل افتتاح قناة الّسويس سنة  إىل نقل السِّ
املرور  يرغبون يف  الذين ال  التّجار واملسافرين  الطريق كان يسلكه معظم  )1869م(، وهذا 
ببغداد، أو لقضايا الّسفارات الّدبلوماسّية. ُينظر: أمني، عبد األمري حمّمد، القوى البحرّية يف 
حسني،  حمّمد  والقهوايت،  ص30،  1966م:  بغداد،  عرش،  الثامن  القرن  يف  العريب  اخلليج  
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ماجستري  رسالة  والثاين)1534-1638م(،  األّول  العثامنّيني  االحتاللني  بني  العراق  تاريخ 
غري منشورة، جامعة بغداد، 1975م: ص400.

ثالثة فراسخ: الفرسخ ُيساوي ثالثة أميال، وامليل العريّب ُيساوي)1973مرتًا(، ومن - 5
َثمَّ ُتصبح املسافة)17،754( كيلو مرتًا. ُينظر: هنتس، املكاييل واألوزان اإلسالمّية، ترمجة: 
جاَنَب  فقْد  يمر(،  والسِّ )املرشاق  باملدينة  يقصد  )تيخريا(  كان  وإذا  ص94،  العسل:  كامل 

الّصواب يف ذلك؛ إْذ إّن الُبعد الّصحيح هو )5( كيلو مرتات.
ُينظر: رحلة تيخريا: ص28-40. لقْد بالغ )تيخريا( كثريًا يف احتساب هذه املسافة، - 6

والّصحيح أهّنا تبعد )22( كيلو مرتًا، أي ما يقُرب من )242، 13( مياًل، وليس )30( مياًل.
ُينظر: املصدر نفسه: ص31.- 7
الّدجاج البحرّي: ُيطِلق عليه األهايل دجاج املاء، ويكون لونه أسود.- 8
ُينظر: املصدر نفسه.- 9

البوارّي: نسيج من عيدان القصب، يقوم بصناعته أهل األهوار يف جنوب العراق، - 10
وُيستخدم غطاًء للبيوت املبنّية من القصب أو الطني، وغريها من االستعامالت.

هناك رافدان يغّذيان اخلندق، مها هنر العّشار من اجلنوب، وهنر اخلندق من الّشامل.- 11
ُينظر: رحلة تيخريا: ص40.- 12
هذا هو املوقع الثاين ملدينة البرصة، وليس املوقع الثالث؛ إْذ إّن املوقع األّول للمدينة - 13

تقع عليه اآلن مدينة الزبري، وكان مسجد البرصة الكبري يقع يف وسطه، وقْد أطلق عليه الّرّحالة 
)ابن بّطوطة( اسم)مسجد اإلمام عّل بن أيب طالب )كّرم اهلل وجهه((، ويبدو أّن )تيخريا( مل 

يمّيز بني املوقع األّول والثاين .
ُينظر: رحلة تيخريا: ص37.- 14
قبل - 15 البرصة  حكمْت  التي  مغامس  آل  إمارة  شخصّيات  من  مغامس:  بن  راشد 

العثاميّن  للّسلطان  الّطاعة  فروض  م  قدَّ قْد  للبرصة سنة )1546م(، وكان  العثاميّن  االحتالل 
تّم  أثر ذلك  بغداد سنة )1535م(، وعىل  احتالله  القانوين 1520-1566م( عند  )سليامن 

تثبيته حاكاًم عىل البرصة.
حمّمد بن راشد: أحد أحفاد راشد بن مغامس، الذين تركوا البرصة بعد االحتالل - 16

العثاميّن هلا، والتجأوا إىل بادية البرصة، واختذوا من منطقة كويبدة )جويبدة( مقّرًا هلم. للمزيد 
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من التفاصيل عن أرسة آل مغامس، ُينظر: املصطفى، املصدر الّسابق: ص147-144.
ُينظر: رحلة تيخريا: ص40.- 17
ُينظر: املصدر نفسه: ص41.- 18
ُينظر: املصدر نفسه: ص34.- 19
ُينظر: املصدر نفسه: ص35، 38.- 20
ال يوجد يف أهنار البرصة –عىل حّد علمي- وسيلة نقل هنرّية تسّمى )دانك(، والبلم - 21

هو الوسيلة التي تقوم بالنقل، وهو زورق مصنوع من اخلشب.
ُينظر: املصدر نفسه: ص36.- 22
ُينظر: املصدر نفسه.- 23
ُينظر: املصدر نفسه.- 24
ُينظر: املصدر نفسه.- 25
ت فيها أّوالً، وكانت - 26 إهّنا ُسكَّ التي قيل:  ى يف مدينة )الر(،  الاّلرّيات: هكذا ُتسمَّ

فارسّية،  كلمة  )الاّلري(  أو  )الاّلرين(،  أّن  آخر  مصدر  ذكر  حني  يف  بنسات،  عرش  تساوي 
الغريّب  والّساحل  اخلليج،  ُتستخدم يف سواحل  كانت  التي  املعدنّية  العمالت  من  نوع  وهي 
للهند وجزر املالديف، وشكُلها طواليّن ذات هنايات منحنية. ينظر: هامش املرتجم: ص38.

الّشاهي: نقٌد نحايّس إيراين، يشبه البارة الرتكّية، أو الفلس العراقّي، وقْد اختلفت - 27
قيمتها باختالف الّزمن والبلدان، وإّن كلمة شاهي ليست منسوبه لشاه إيران، وإّنام هي نقود 

عثامنّية –أيضًا-. ُينظر: هامش املرتجم: ص38، 39.
الّدين - 28 تعاليم  يستوعبوا  مل  الرّحالة  أّن  واملالحظ  ص46،  نفسه:  املصدر  ُينظر: 

ياضّية. اإلسالمّي، التي ال تفّرق بني العمل والعبادة، أو حّتى أداء املامرسات الرِّ
ُينظر: املصدر نفسه: ص44، هذا موقعها الثاين، خالف ما يقوله املرتجم، من أّن - 29

تيخريا كان مّطلعًا بشكٍل جّيٍد عىل التحّوالت التي طرأت عىل موقع البرصة، وُينقل عن األب 
فيليب الكرمّل أّن املوقع الثالث كان أثناء حكم أفراسياب، وهذا جمّرد وهم؛ ألّن بناء قرصين 
من قبل األخري يف منطقة املنّاوي القريبة من الّضفة الغربّية من هنر شّط العرب، ال يعني أّن 

موقع املدينة انتقل إىل هناك )العّشار(.
ُينظر: رحلة تيخريا: ص46.- 30
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ُينظر: رحلة تيخريا: ص46، والّصحيح البرصة األوىل؛ إْذ قامت مدينة الزبري عىل - 31
أنقاض البرصة األوىل )برصة عتبة بن غزوان(، ومل تكن هذه البرصة الثانية؛ ألن الثانية التي 
انتقل إليها النّاس كانت يف حمّلة الباشا واملرشاق والّسيمر. ُينظر: القطرايّن، حسني عل عبيد، 
اآلداب،  كّلّية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  العثاميّن)1571-1914م(،  العهد  يف  الزبري 

جامعة البرصة 1988م.
ُينظر: املصدر نفسه: ص47.- 32
املصدر نفسه: ص48.- 33
ُينظر: رحلة تيخريا: ص49.- 34
جويبدة: منطقة تقع يف هناية مدينة البرصة األوىل، اختذها آل مغامس مقّرًا هلم، بعد - 35

االحتالل العثاميّن ملدينتهم. ُينظر: املصطفى، املصدر الّسابق: ص146.
ُينظر: املصدر نفسه: ص51.- 36
ُينظر: املصدر نفسه: ص53.- 37
إىل - 38 سافر  أرستقراطّية،  عائلة  من  )1576م(  سنة  ولد  إيطايّل،  رّحالة  ديلالفاليه: 

كتب  بغداد،  إىل  الّسفر  قّرر  وبعدها  وحلب،  مرص  زار  وبعدها  )1614م(،  سنة  إسطنبول 
البرصة يف سنة )1625م(،  أربعًا ومخسني رسالة، وصل  بلغت  أسفاره عىل شكل رسائل، 
وبقي فيها أقّل من شهر، كتب عنها معلومات مفيدة يف رسالته العارشة واحلادية عرش. ُينظر: 
مقّدمة املرتِجم، رحلة، ديلالفاليه إىل العراق، مطلع القرن الّسابع عرش، ترمجها عن اإليطالّية، 
وعّلق عليها: األب بطرس حّداد، بغداد،2006م: ص 8-16، وُينظر: طارق نافع احلمدايّن، 
العدد1،  الّسابع عرش، جمّلة دراسات تارخيّية،  القرن  البرصة يف رحلة اإليطايّل ديلالفاليه يف 

الّسنة2011م: ص26-24.
ُينظر: رحلة ديلالفاليه: ص116.- 39
ُينظر: املصدر نفسه: ص117.- 40
احلايل، - 41 الباشا  حّي  من  بالقرب  اجلرس  موقع  حتديد  ويمكن  نفسه،  املصدر  ُينظر: 

مقابل دائرة بلدّية جماري البرصة احلالّية.
الدانك: هو سفينة رشاعّية تسري يف املياه العميقة، وليس يف األهنر، أّما اسم القوارب - 42

يف هنر العّشار، فهي األبالم، ومنها البلم العّشاري.



الب�صرُة يف رحالِت تيخريا وديلالفاليه والأب فيليب الكرملّي

جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 270

43- ُينظر: املصدر نفسه، وكّل تلك اجلسور تتكّون من جذوع النخيل.
44- ُينظر: املصدر نفسه.
45- ُينظر: املصدر نفسه.

46- ُينظر: املصدر نفسه: ص128.

47- ُينظر: املصدر نفسه: ص117.
48- ُينظر: املصدر نفسه.

49- ُينظر: املصدر نفسه: ص118.
س اإلمارة يف البرصة،  50- عل باشا أفراسياب )1603-1647م( ابن أفراسياب مؤسِّ
وأّمه عربّية من منطقة الّدير شامل البرصة، قام ببناء البرصة من النواحي االقتصادّية واالجتامعّية 
والعسكرّية، وبنى عالقات جّيدة مع األوربّيني، ومنهم الربتغالّيون، شّجع األدب والّشعر، 
املذهبّي،  التعّصب  عن  بعيدة  سياسة  اّتبع  العّبايّس،  هارون  عهد  شابه  عهده  إّن  قيل  حّتى 
فأرشك شخصّيات من معظم املذاهب اإلسالمّية يف حكومته، مستشارين وقضاة. للمزيد من 
التفاصيل، ُينظر: الّشهايّب، ياسني بن محزة بن أمحد، ُأرجوزة يف تاريخ البرصة، دراسة وحتقيق: 
يف  اجلل  الّشاهد  البرصّي،  خليل  ماّل  بن  ييى  والّشيخ  1990م،  البرصة  مطر،  جابر  فاخر 

مناقب الّشيخ عل، خمطوطة يف املكتبة العّباسّية يف البرصة: ورقة 149.
51- األصّح كتاب الكنزربا، الذي يعني الكتاب العظيم. ُينظر: سباهي، عزيز، أصول 
الّصابئة )املندائيني( ومعتقداهتم الّدينّية، دمشق، 1996م: ص 15، و كنزربا، الكتاب املقّدس 
للّصابئة املندائيني، ترمجه إىل العربّية من املندائّية، يوسف مّتي وصبيح مدلول الّسهريّي، وأعاد 

صياغته األدبّية، عبد الرزاق عبد الواحد، بغداد ،2000م.
52- الّدورق: من مدن احلُويزة املهّمة.

حمافظة  يف  األحواز  مدينة  شامل  تقع  زراعّية،  مدينة  شوشرت،  بالفارسّية  تسرت:   -53
.(www.google.ae/?gwsfd) :خوزستان، وُتعدُّ من املدن املهّمة فيها. ُينظر

54- رحلة ديلالفاليه: ص 119.
هبان الكرملّيني: تسميتهم نسبة إىل جبل الكرمل يف فلسطني، قدموا إىل العراق  55- الرُّ
سنة )1623م(، ومازالوا فيه حلّد اليوم، يف دير عامر يف بغداد. للمزيد من التفاصيل، ُينظر: 
الرويعّي، حيدر جاسم، نشاطات اآلباء الكرملّيني يف العراق حّتى احلرب العاملّية األوىل، جمّلة 
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القادسّية للعلوم اإلنسانّية، املجّلد الثامن، العدد األّول والثاين، 2005م.
56- ُينظر: رحلة ديلالفاليه: ص 130-129.

57- ُينظر: املصدر نفسه: ص 120-119.
58- ُينظر: املصدر نفسه.

59- ُينظر: املصدر نفسه: ص121.
60- ُينظر: املصدر نفسه.

61- الّشيخ عبد الّسالم العّبايّس: عميد األرسة العّباسّية، وُيسّمى عبد الّسالم الكبري بن 
يمر، اشتهر بالّزهد والتقوى.  الّشيخ ساري، جاء مع أبيه إىل البرصة اجلديدة يف املرشاق والسِّ
ُينظر: الّشيخ عبد القادر باش أعيان، موسوعة تاريخ البرصة، اجلزء األّول، بغداد، 1988م: 

ص344.
62- ُينظر: رحلة ديلالفاليه: ص128.

63-غوا: من أصغر واليات اهلند مساحًة، والرابعة عرش يف السّكان، تقع يف غرب اهلند، 
يف إقليم كونكان. ُينظر: ويكيبيديا )املوسوعة احلّرة(.

64- ُينظر: رحلة ديلالفاليه: ص122.
65- ُينظر: املصدر نفسه: ص123.
66- ُينظر: املصدر نفسه: ص124.

67- ُينظر: املصدر نفسه.
68- ُينظر: املصدر نفسه: ص126.
69- ُينظر: املصدر نفسه: ص127.

70- ُينظر: املصدر نفسه: ص125-124.
71- ُينظر: املصدر نفسه.

72- ُينظر: املصدر نفسه: ص128.
73- ُينظر: املصدر نفسه.

74- ُينظر: املصدر نفسه: ص129.
75- ُينظر: املصدر نفسه.

76- ُينظر: املصدر نفسه: ص130.
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77- ُينظر: املصدر نفسه: ص131.

78- ُينظر: املصدر نفسه: ص132.
79- ُينظر: املصدر نفسه: ص134-132.

80- ُينظر: املصدر نفسه: ص133.
81- املرشاق: إحدى املناطق التي هاجر إليها النّاس من البرصة األوىل )التي أّسسها عتبة 
ابن غزوان سنة 14هـ(، وعّدت من املناطق املهّمة؛ لسكن عوائل البرصة املشهورة فيها. ُينظر: 

املصطفى، املصدر الّسابق: ص116.
82- جويبدة: منطقة تقع عىل بعد بضع كيلو مرتات غرب آثار البرصة اإلسالمّية، اخّتذها 
املصطفى،  ُينظر:  )1546م(.  سنة  العثامنّينَي  قبل  من  هزيمتهم  بعد  هلم،  مقّرًا  مغامس  آل 

املصدر الّسابق: ص145.
83- ُينظر: رحلة ديلالفاليه: ص137-136.

84- ُينظر: املصدر نفسه: ص139-138.
اسمه  )1603م(،  سنة  أفينون  مدينة  قرب  ولد  فرنيّس،  راهب  الكرمّل:  فيليب   -85
احلقيقّي أسربي بوليان، وعند دخوله دير الكرملّيني يف ليون، بّدل اسمه إىل فيليب الكرمّل، 
ب للعمل يف بالد فارس، قدم إىل العراق عن طريق حلب سنة )1629م(، أثناء احلرب  ُنسِّ
الفارسّية–العثامنّية، انتقل إىل البرصة، ومنها أبحر إىل اهلند، له مؤّلفات تارخيّية ودينّية، منها 
رحلته املساّمة )الّرحلة الرشقّية(. للمزيد من التفاصيل، ُينظر: مقّدمة املرتجم، بطرس حّداد، 
محيد  وتقديم: وسن  حّداد، مجع  بطرس  وتعليق:  ترمجة  العراق،  إىل  رحالت  كتاب،  ضمن 

حميميد، بغداد ،2013م، ص42-41.

86- ُينظر: املصدر نفسه: ص43.
87-املصدر نفسه: ص57.

88-ُينظر: املصدر نفسه: ص48.
89- ُينظر: املصدر نفسه.

90- الكمأ: نباٌت ينمو يف الرّب، ُيشبه البطاطا، ولكن بدون أغصان وأوراق، يستخدمه 
النّاس للغذاء.

91- ُينظر: املصدر نفسه: ص50.
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وهنر  اخلورة،  هنر  مها  املدينة،  قان  يطوِّ هنران  هناك  ألّن  للنهر؛  دقيق  غري  وصف   -92
العّشار، والبعد بني هنر شّط العرب ومركز املدينة هو )5( كيلو مرتات، أي ما يعادل )12( 

مياًل أوربّيًا. 
93- ُينظر: املصدر نفسه: ص52.

94- ُينظر: املصدر نفسه.
عارض  الذي  القسطنطينّية،  بطريرك  )نسطور(  إىل  نسبة  النّسطورّية،  النّساطرة:   -95
بـ)أّم  تلقيبها  واستنكر  مريم،  العذراء  الهوت  حول  )431م(  سنة  أفسس  جممع  تعاليم 
البابا  ممّثل  اإلسكندرّية  بطريرك  برئاسة  املجمع  فحّرم  املسيح(،  بـ)أّم  دعوهتا  وفّضل  اهلل(، 
)سيليستينوس األّول(، فتّم نفيه إىل البرتاء يف بالد العرب سنة )436م(، وتويّف سنة )451م(. 
انترشت تعاليم هذه الكنيسة وحركتها التبشريّية يف جزيرة العرب واهلند وتركستان والتبت 

.(www.ebnmaryam.com/vb/t190244.html):حّتى الّصني. للتفاصيل، ُينظر
الطبيعة  عىل  تعاليمها  وأّكدت  الربادعّي،  يعقوب  مؤّسسها  إىل  نسبة  اليعاقبة:   -96
الواحدة للّسيد املسيح، وقالوا: إّن املسيح أقنوم واحد، إال أّنه من جوهرين، ورّبام طبيعة 

واحدة من طبيعتني. املصدر نفسه.
97- ُينظر: املصدر نفسه: ص52.

98- ُينظر: الكرمل: ص52، وكالمه حول نقل املدينة إىل ضّفة شّط العرب الغربّية غري 
رمها، بل  دقيق؛ إْذ إّنه بنى قرصين لالستجامم عىل ضّفة شّط العرب يف منطقة املنّاوي، ومل يسوِّ

ور ملركز املدينة كّلها. ُينظر: املصطفى، املصدر الّسابق: ص75. كان السُّ
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ملّخ�ص البحث

مدينة  يف  الّدين  علامء  أبرز  أحد  القزوينّي  الكاظمّي  حمّمد  أمري  السّيد  ُيَعدُّ 
له  إْذ كان  العرشين؛  القرن  والستينّيات من  البرصة خالل عقَدي اخلمسينّيات 
البرصّي،  املجتمع  داخل  ممّيزة  اجتامعّية  بارز، وحركة إصالحّية  اجتامعّي  دور 

تستحّق الّدراسة ُبغية االستفادة منها يف يومنا هذا.
هتّيأت للسّيد القزوينّي عوامل عديدة ساعدت عىل تسهيل مهّمته اإلصالحّية، 
فوالده السّيد )حمّمد مهدي(، الذي كان يتمّتع بمكانة دينّية وعلمّية عاليتني يف 
مدينة البرصة، وهو نفسه كان يتمّتع بشخصّية علمّية موثوق هبا معرتف هبا من 
قبل أبرز علامء احلوزة العلمّية يف النجف األرشف، هذا فضاًل عن ما تتمّتع به 

البرصة نفسها من مكانة علمّية وثقافّية متّيزها عن املحافظات العراقّية األَُخر.
إّن من أهّم ممّيزات الدور االجتامعّي للسّيد القزوينّي، املفاهيم واألطروحات 
االجتامعّية التي دعا إليها من خالل حركته اإلصالحّية يف املجتمع البرصّي، من 
قبيل: عمله عىل اإلصالح، وإهناء حاالت اخلالف الطائفّي يف األّمة، ومعاجلة 
األمور اخلالفّية البسيطة التي يمكن جتاوزها بسهولة، وكذا بيان املوقف الرشعّي 
من بعض العادات والتقاليد املوروثة، ومحاية املجتمع العراقّي عمومًا واملجتمع 

البرصّي خصوصًا من األفكار الرشقّية والغربّية التي غزت البالد حينذاك.
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كان السيد القزوينّي يؤمن بأّن عىل علامء الّدين النزول إىل الواقع االجتامعّي 
املتحّركة  )املدرسة  فكرة  فابتكر  مفاصلها،  بجميع  األّمة  داخل  يف  والعمل 

السّيارة( منهجًا للدعوة إىل اإلسالم.
استمّر )رضوان اهلل تعاىل عليه( بعمله اإلصالحي حّتى مغادرته البرصة إىل 

الكويت عام )1971م( بسبب مضايقات النظام الطاغويّت احلاكم آنذاك.
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Abstract 

Sayyed Ameer Mohammad Al-Kadimi Al-Kizweeni is 
considered to be one of the most prominent clergymen in 
Basrah during 1950s and 1960s. He had a prominent social 
role and a remarkable socio-reformative movement inside 
Basrah community. The present study seeks to shed light 
on such a role for its benefits for present-day studies.

A number of factors helped him in his socio-reformative 
task: his father had a very considerable religious and 
scientific position in Basrah city. He himself had been a 
reliable scholar authorized by the top religious organization 
(Hawza) In Nejef Al-Ashraf. Furthermore, Basrah itself has an 
intellectual and cultural position which gives it a ditinctive 
character. 

The most important features of Al-Kizweeni's social role 
are the concepts and principles he called for through his 
reformative role in Basrah, such as his efforts in the reforms 
and stopping the sectarian conflicts in the nation and 
treating simple problems, disclosing the religious attitude 
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towards some inherited traditions and conventions and 
protecting Iraqi society generally and Basrah community in 
partiular from Eastern and Western thoughts that invaded 
the country at that time. 

Al-Kizweeni believed that clergymen must keep in 
touch with society and work inside the community with 
all its components. So, he invented the mobile school 
as an approach to call to Islam. He continued his reform 
work until he left Basrah to Kuwait in 1971 because of the 
harassment of the tyrant regime at that time.
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املقّدمة

حمّمد  )أمري  السّيد  به  قام  الذي  االجتامعّي  الدور  إىل  البحث  هذا  يتطّرق 
فيها  الّدين  أبرز علامء  أحد  ُيَعدُّ  إذ  البرصة؛  مدينة  القزوينّي( يف  الكاظمي 
خالل عقَدي اخلمسينّيات والستينّيات من القرن املنرصم؛ فقْد كانت له حركة 
إصالحّية اجتامعّية ممّيزة داخل املجتمع البرصّي، جّسدها من خالل حمارضاته 
ديوانه  )امَلْعريف(، ويف  القزوينّي(، ويف جامع  )السّيد  ُيلقيها يف جامع  كان  التي 
اخلاّص، وقْد كان جلوالته امليدانّية يف البرصة، التي ُعرفت عند البرصّيني باسم 
املدينة،  مناطق  أغلب  إىل  صوته  إيصال  يف  الكبري  الدور  السّيارة(،  )املدرسة 

القريبة منها والبعيدة.
نرش  إىل  هذه  االجتامعّية  اإلصالحّية  حركته  خالل  من  يسعى  السّيد  كان 
احلنيف،  الرشع  النّاس ضوابط  وتعليم  إسالمّيًا،  داعيًة  بصفته  اإلسالم  تعاليم 
األفكار  من  ومحايتهم  الّسليمة،  غري  والتقاليد  العادات  كّل  عن  وإبعادهم 

والتّيارات املتطّرفة التي ظهرت بقّوة خالل تلك املدة.
العمل  يف  اإلبداعّية  الناضجة  التجارب  من  ُتعدُّ  القزوينّي  السّيد  جتربة  إّن 

عوي، التي تستحّق التقدير والدراسة ُبغية االستفادة منها يف يومنا هذا. الدَّ
سيتناول هذا البحث ثالثة أمور، يتعّلق األّول منها بالعوامل التي ساعدت 
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السّيد القزوينّي عىل القيام بحركته اإلصالحّية داخل مدينة البرصة، وأّما األمر 
الثاين، فيتعّلق بمفاهيم وأطروحات السّيد القزوينّي االجتامعّية، التي اعتمدها 
  يف عمله وحركته، ليتعّلق األمر األخري باألسلوب اجلديد الذي استخدمه
يف حركته االجتامعّية يف البرصة، وهو الذي جتّسد بام ُيعرف بـ)املدرسة السّيارة(.

الأمر الأوّل: العوامل التي �صاعدت ال�صيد القزوينّي على القيام بحركته 
الإ�صالحّية يف الب�صرة

بالتطّورات  تأّثرت  قْد  األُخر-  العراقّية  املدن  حال  البرصة-حاهلا  كانت 
ات الّسياسّية الكبرية التي حدثت يف العراق بعد انتهاء االحتالل العثاميّن  والتغريُّ
الدولة  تأسيس  من  بسنوات،  ذلك  تال  وما  حملَّه،  الربيطاين  االحتالل  وحلول 
العراقّية احلديثة يف عام )1921م(؛ إْذ كانت تلك األحداُث املهّمة بدايَة تأريخ 

جديد دخلته البرصة)1(.
متّيزت البرصة عن باقي املدن العراقّية بممّيزات كثرية جعلتها يف مقّدمة هذه 
املدن بعد العاصمة بغداد يف األمّهّية)2(؛ فموقعها اجلغرايّف واالسرتاتيجّي املهّم 
عىل رأس اخلليج العريّب جعلها رئة العراق االقتصادّية؛ إْذ كان ميناؤها يستقبل 
التي كان  العاملّية املختلفة،  الدول  التجارّية من  املئات من السفن  العرشات بل 
هلا يف البرصة مقّرات جتارّية عديدة منذ زمن بعيد، فضاًل عن أّن بعض الدول 
التجارّي  التبادل  ذلك  أّثر  فقْد  املدينة؛  يف  دبلوماسّية  مقّرات  هلا  كان  الكربى 
والدبلومايس يف نمّو املستوى االقتصادّي والثقايّف وزيادة الوعي السيايّس ألبناء 
الريفّية  احلياة  منهم  الكثري  وتَرك  املدنّية،  احلياة  إىل  حتّوهلم  رسعة  ويف  البرصة، 
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الّصعبة)3(.
العقود  ُيَعّدان من  العرشين  القرن  الثالثينّيات واألربعينّيات من  إنَّ عقَدي 
املهّمة التي مّرت عىل العراق)4(؛ فمع غّض النظر عن األحداث السياسّية اجلسام 
العواقب  حمسوبة  غري  أوضاع  إىل  تؤدي  أْن  كادت  التي  خالهلام،  حدثت  التي 
انفتح عىل حميطه  قْد  املذكورين  العقدين  العراق يف  فإّن  البالد)5(،  عىل مستقبل 
املجال  فسح  ما  كثريًا،  الدولّية  عالقاته  وطّور  كبري،  بشكل  والعاملّي  اإلقليمّي 
لتأسيس ووالدة الكثري من التّيارات واملنّظامت واملؤّسسات التي آمنت بنظرّيات 
فكرّية وثقافّية مل تكن معروفة ومعهودة لدى العراقّيني خالل العقود السابقة، 
ونشطت يف إطارها، فظهرْت بعض اجلامعات الفكرّية)6( والنوادي الثقافّية)7(، 
يف  وتفاوتْت  املختلفة،  بأشكاهلا  األحزاب  وتنّوعْت  حف)8(،  الصُّ عدد  وازداد 
وكثرت  األجنبّية،  واملجاّلت  حف  والصُّ الكتب  ودخلت  السياسّية،  نشاطاهتا 
بينه وبني دول العامل املختلفة، وكانت البرصة من املدن التي  املتبادلة  الزيارات 
واالسرتاتيجّي،  اجلغرايّف  موقعها  بسبب  كبرية؛  بنسبة  التغيري  ذلك  أصاهبا 

وإمكاناهتا االقتصادّية والبرشّية اهلائلة التي تتمّتع هبا)9(.
يف ظّل هذه الظروف احلّساسة كانت بدايات عمل السّيد )أمري حمّمد الكاظمّي 
القزوينّي(؛ إْذ هو عامل من علامء الّدين يف البرصة، عاملٌ تقع عليه مسؤولّية دينّية 

واجتامعّية جتاه املجتمع البرصّي تفرضها عليه مهّمته الّدينّية.
األرشف  النجف  يف  احلوزوّية  الدراسة  عىل  ُمنكّبًا  حمّمد(  )أمري  السّيد  كان 
عام  هناية  البرصة  يف  مهدي(  حمّمد  السّيد)  والده  وفاة  نبأ  وصله  حني 
)1358#/1939م(، فشعر بمسؤولّيته العظيمة تناديه، فعاد إىل املدينة إلكامل 
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الدعوة اإلسالمّية وأحكام  تعاليم  أيضًا-يف نرش  مهّمته  والده-التي هي  مهمة 
الرشع احلنيف)10(.

هتّيأت للسّيد )أمري حمّمد( عوامل عديدة ساعدت يف تسهيل مهّمته الّدعوية 
الرتبوّية يف البرصة، عوامل مّهدت له ممارسة دوره املهّم عىل املستوى االجتامعّي 

والفكرّي والسيايّس يف هذه املدينة املهّمة.
ويمكن استعراض تلك العوامل املساعدة من خالل النقاط اآلتية:

1- مكانة الوالد العلمّية وشخصّيته االجتمعّية
التي متّتع هبا السّيد )حمّمد مهدي(، والد  العالية  الّدينّية والعلمّية  إّن املكانة 
السّيد )أمري حمّمد(، كانت من أهّم العوامل التي سّهلت مهّمته يف مدينة البرصة؛ 
إْذ كان للسّيد )حمّمد مهدي( شهادات علمّية من مراجع الّدين الكبار يف النجف 
األرشف)11(، فضاًل عن املايض املرّشف يف مواجهة االحتالل الربيطاين للعراق؛ 
الداخلّية  الوطنّيني)12(، وكذلك كثرة عالقاته االجتامعّية  املجاهدين  ُعّد من  إْذ 
بعد  ما  يف  الالزمتني  واخلربة  القدرة  خلَلِفه  أعطت  التي  العالقات  واخلارجّية، 

إلنجاح أدائه الدينّي واالجتامعّي يف املدينة)13(.
إّن هذه األرضّية املمّهدة املهّمة ساعدت السّيد )أمري حمّمد( يف خالفة والده، 
املهام  يتسنّم  أْن  إال  أمامه  يبَق  ومل  مهّيأة،  كّلها  اإلسالمّي  العمل  أجواء  فوجد 

وينطلق يف مهّمته الّدينّية واالجتامعّية عىل أساس من تلك األرضّية.
2- ثبوت أهلّية السّيد القزوينّي ومكانته العلمّية

بعد استالم مهام والده بسنني قليلة، بانت مكانة االبن العلمّية وشخصّيته 
لة، من خالل أحاديث علامء احلوزة العلمّية يف النجف األرشف ورسائلهم،  املؤهَّ
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ما زاد من ثقة النّاس به؛ إْذ بّينت هلم تلك الرسائل أّنه مؤّهٌل علمّيًا، وحمّل ثقة 
علامء الدين الكبار)14(.

3- أرضّية البرصة العلمّية والثقافّية اخلصبة
)حمّمد  السّيد  والده  عمل  قبُل  ومن  حمّمد(،  السّيد)أمري  عمل  بدايات  إّن 
مهدي(، قْد ترّكزت يف مدينة البرصة، وحتديدًا يف منطقة )البرصة القديمة(، التي 
متّثل مركز املدينة الرئيس منذ قرون؛ إْذ كانت يف هذه املنطقة مقّرات املؤّسسات 
ال  عدد  وفيها  حيوّية،  منطقة  وكانت  العثامنّية)15(،  الّسلطة  عهد  منذ  احلكومّية 
انتباه  حمّمد(  )أمري  السّيد  لفت  وقد  والثقافّية،  الفكرّية  النخب  من  به  يستهان 
بداية  يف  واملتالحقة  العديدة  مؤّلفاته  صدور  بدء  مع  خصوصًا  النخب،  تلك 
عقد اخلمسينّيات من القرن العرشين؛ فقد متّيزت بتنّوعها الفكري، وقْد وصل 
عددها قبل وفاته إىل العرشات؛ إْذ مل تعرف البرصة يف ذلك الوقت عاملًا برصّيًا 
لديه اإلمكانّية والقدرة الكتابّية يف جماالت الفكر املختلفة كام كان للسّيد )أمري 

حمّمد القزوينّي(، ومن قبله والده السّيد )حمّمد مهدي()16(.
4- اإلمكانات املاّدّية واملعنوّية املناسبة

كانت شخصّية السّيد )أمري حمّمد(القوّية ومّهته العالية يف اإلصالح والتصّدي 
لالنحراف املوجود يف املجتمع بشجاعة وإقدام قْد نالت إعجاب عدد كبري من 
أهايل مدينة البرصة، وقْد ساعدت تلك الصفات عىل التفاف الناس حوله، وعىل 

حرصهم عىل القدوم إليه، وإْن كانوا يف مناطق بعيدة)17(.
استخدمهام  القديمة(،  )البرصة  منطقة  يف  مسجدان  ترّصفه  حتت  كان  وقْد 
يقع يف حمّلة  األّول  املسجد  داعية إسالمّيًا، فكان  يف حركته اإلصالحّية بصفته 
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)مسجد  ويسّمى  القديمة،  البرصة  منطقة  حماّلت  من  هي  التي  )الّسيمر(، 
القزوينّي(؛ نسبة إىل والده السّيد )حمّمد مهدي القزوينّي(؛ إْذ كان السّيد )أمري 
ُيقيم فيه صالة الظهر والعرص من كّل يوم مجعة)18(، وتأيت الناس ألداء  حمّمد( 
وأبو  العرب،  وشّط  املعقل،  مثل:  املختلفة،  البرصة  مناطق  من  خلفه  الصالة 
كالقرنة،  البعيدة،  املناطق  من  حّتى  بل  واجلمهورّية)19(،  والگرمة،  اخلصيب، 

وامْلَدْينة، واهلوير، وغريها)20(.
أّما املسجد اآلخر، فهو )مسجد املعريف()21(، الذي يقع يف منطقة )التحسينّية( 
العّشار،  شّط  مقابل  الشاميل(  )الشارع  الرئيس  الشارع  عىل  القديمة  البرصة  يف 
إىل  النّاس  يتوافد  إْذ  رمضان؛  شهر  أثناء  املسجد  هذا  يف  يتواجد  السّيد  وكان 
بإلقاء    السّيد  ليقوم  اإلفطار)22(،  بعد  املختلفة  البرصة  مناطق  من  املسجد 

حمارضاته خالل ليايل شهر رمضان.
تتعّلق باجلوانب  السّيد يتطّرق يف هذه املحارضات إىل مواضيع خمتلفة  كان 
مكرّبات  خالل  من  ُتلقى  وكانت  والسياسّية،  والفكرّية  واالجتامعّية  الدينّية 
الّصوت؛ إْذ يستمع إليها الناس املاّروَن يف الشوارع، أو املوجودوَن يف البيوت 

القريبة من املسجد.
فضاًل عن ذلك، كان السّيد يفسح يف هذه املحارضات املجاَل واسعًا لطرح 
أنواع األسئلة كاّفة، من دون أّية خشية من اإلجابة عن أّي سؤال، ومن دون أّي 

خوف من انتقاد كّل الظواهر السّيئة علنًا، ومن دون أّي حتّفظ.
كذلك، كان املسجد مكانًا لالحتفاالت واملناسبات الدينّية؛ إْذ يرعى السّيد 

القزوينّي تلك املناسبات ويوليها اهتاممًا كبريًا.
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وفضاًل عن نشاطات املسجدين املذكورين، كان للسّيد نشاط آخر؛ إْذ كان 
يستقبل النّاس ويلتقي هبم يف داره الذي ُيعرف بـ)ديوان السّيد القزوينّي()23(، 
وتقع تلك الدار يف منطقة )التحسينّية( يف البرصة القديمة خلف جامع )املعريف(، 
يف الشارع الذي ُيعرف اليوم بشارع )أمري حمّمد(، وجُييب السّيد يف هذا النشاط 
عن األسئلة املوّجهة إليه بالطريقة نفسها التي كانت ُتطرح يف مسجد )املعريف(
اجلمعة  يوم  صباح  عند  منها  كان  ما  الديوان  ذلك  جلسات  أهّم  وكانت   ،)24(

حتى قبل أذان الظهر؛ إْذ يذهب املتجّمعون يف الديوان بعد ذلك يتقّدمهم السّيد 
-الذي كان ُيعرف باسم آخر حمّبب لدى أبناء املجتمع البرصّي وهو )مري حمّمد(
)25(- إىل الصالة يف جامع )السّيد نارص البحرايّن( )جامع القزوينّي( سريًا عىل 

األقدام. 

الأمرُ الثاين: مفاهيم واأطروحات ال�صّيد القزوينّي الجتماعّية

املفاهيم  تلك  هي  القزوينّي،  للسّيد  االجتامعّي  الّدور  ممّيزات  أهّم  مْن  إّن 
يف  اإلصالحّية  حركته  خالل  من  إليها  دعا  التي  االجتامعّية  واألطروحات 

ص منها ما يأيت: املجتمع البرصّي، التي يمكن أْن ُيشخَّ
1- املنهج

اإلصالح،  عىل  العمل  هو  القزوينّي(  حمّمد  )أمري  السّيد  منهج  كان  لقد 
ولذلك، تراه يقتفي أثر سائر العلامء املصلحني، فهو ُيظهر إعجابه بحركة )مجال 
الّدين األفغايّن()26(، والعلامء الذين جاؤوا من بعده، أمثال: الشيخ حمّمد احلُسني 
كاشف الغطاء)27(، وغريه من خالل حمارضاته، فقْد كان ذلك اخلّط اإلصالحي 
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يسعى إىل إصالح األّمة اإلسالمّية، وإهناء حاالت اخلالف الطائفّي فيها، لكي 
تعود هذه األّمة إىل مكانتها املعروفة واملرموقة بني أمم العامل املختلفة)28(.

2- معاجلة األمور اخلالفّية البسيطة وجتاوزها 
حاول السّيد القزوينّي يف نشاطه معاجلة األمور اخلالفّية البسيطة التي يمكن 
مسألة  يف  توّحدها  وعدم  اإلسالمّية  األّمة  خالف  ومنها:  بسهولة،  جتاوزها 
اجتامعًا  عقد  أّنه  ذلك:  ومن  املباركني)29(،  األضحى  الفطر  عيَدي  هالل  رؤية 
ضّم عددًا من وكالء مراجع الّدين من علامء البرصة ومعتمدهيم)30(، يف جامع 
السّيد )عّباس شرّب()31( من أجل االستهالل، لرؤية هالل شهر شّوال يف إحدى 
السنني، وملعرفة موعد أّول أّيام عيد الفطر، وجاء عدٌد من النّاس وشهدوا أمام 
علامء البرصة املجتمعني يف ذلك اجلامع بأهّنم قْد رأوا هالل شهر شّوال، وبعد 
التأّكد من أقوال الشهود حسب الضوابط الرشعّية، وبحضوره وحضور عدد 
من علامء البرصة، ثبتت رؤية اهلالل لدى اجلميع، فقّرروا االتصال بعلامء احلوزة 
ثبتت  قْد  املجتمعني  البرصة  علامء  أّن  وأعلموهم  األرشف  النجف  يف  العلمّية 

لدهيم رؤية اهلالل.
إّن مسألة  يقول:  أْن  يريد  بعمله هذا، كان  القزوينّي(  )أمري حمّمد  السّيد  إّن 
إهناء اخلالف عىل رؤية هالل العيد أمٌر هنّي سهل جّدًا، ولكنّه يتاج إىل إرادة 
وإيثار؛ فإّن اجتامع علامء الّدين يف مكاٍن واحٍد يستمعون فيه إىل أقوال الشهود، 
هذا  من  األّمة  خُيرج  سوف  األقوال،  تلك  ضوء  يف  دًا  موحَّ موقفًا  يقّررون  ثّم 

االختالف القائم منذ زمٍن.
إّن السّيد القزوينّي كان يرى مسألة رؤية اهلالل حكاًم رشعّيًا يثبت بشهادة 
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الشهود حسب الضوابط الرشعّية املعروفة يف ما يتعّلق برؤية اهلالل، وإّن هذا 
احلكم إذا ثبت رشعًا، فعىل اجلميع العمل به وإْن كانوا مراجع دين أو جمتهدين، 
وإّن جمموعة العلامء الذين أعلنوا ذلك اليوم عيدًا بناًء عىل استامعهم إىل شهادات 
الشهود، كانت أهدافهم نبيلة ووحدوّية، وإّن احلكم بثبوت رؤية اهلالل كان من 
الّدين ومعتمدون من قبلهم، ولو ُأخذ بذلك احلكم،  علامء هم وكالء مراجع 
لكانت له نتائج إجيابّية عىل مستوى توحيد قرار الطائفة الواحدة، ومن ثّم ُتعّمم 
مجعاء،  اإلسالمّية  األّمة  قرار  توحيد  أجل  من  أكرب،  مستوى  عىل  البادرة  هذه 
فلو كان يف كّل حمافظة عراقّية مقّر الجتامع علامء الّدين يف تلك الّليلة، -ولو أّن 
هؤالء العلامء من الطائفتني الشيعّية والسنّية، لكان أفضل- ألّدى ذلك إىل إهناء 
واحدة من اخلالفات بني املسلمني، ولتوّحد املسلموَن بيوم عيٍد واحٍد يف تلك 

املناسبات الدينّية العظيمة.
3- الشجاعة يف التصّدي للعادات والتقاليد الفاسدة وحماربتها

املوقف  بيان  منها:  وجريئة،  شجاعة  اجتامعّية  أطروحات  للقزوينّي  كانت 
الرشعّي املختار من بعض العادات والتقاليد املوروثة التي ظهرْت يف الطقوس 
الّدينّية يف ُمدد متأّخرة عن عرص الرسالة اإلسالمّية؛ إْذ كان يصعب  والشعائر 
التعّصب  بسبب  انتقادها؛  رشعّيتها  عدم  إىل  يذهبون  الذين  الّدين  علامء  عىل 

جني لتلك الظواهر)34(.   املفرط املوجود عند بعض النّاس املروِّ
جماالً  كانت  إْذ  الضعف؛  نقاط  من  الظواهر  هذه  َيُعدُّ  القزوينّي  السّيد  كان 
القزوينّي  بقي  لذلك،  اآلخرين)35(؛  قبل  من  الشيّعية  العقائد  النتقاد  واسعًا 
باستمرار  الناس  ُيعّرف  وجمالسه  حمارضاته  خالل  من  ممكنٍة  فرصٍة  كّل  يستغّل 
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بعقائد دينهم الّصحيحة)36(.
4- النظرة التقريبّية

كان السّيد )أمري حمّمد( يقتدي بخّط العلامء املصلحني الذين يسعون إىل إهناء 
اخلالف الطائفّي داخل األّمة اإلسالمّية، وتقريب وجهات النظر بني املسلمنَي، 
ولكنّه مع ذلك، كان خيتلف يف طريقة إهناء ذلك اخلالف؛ فقد كان يعتقد أّن أهّم 
املتطّرفة يف داخل كّل  الفرق اإلسالمّية  أسباب تعميق هذا اخلالف هو وجود 
طائفة إسالمّية من الطوائف املختلفة، تعمل عىل تغذية التطّرف وتأجيجه بني 
املسلمني؛ لذا، نجده يتصّدى من خالل حمارضاته وأجوبته وقلمه لتلك الفرق 
إمكاناته  استخدم  وقْد  والّسنّية،  الشيعّية  الطائفتني:  كلتا  يف  املوجودة  املتطّرفة 
العلمّية كلَّها يف مواجهة تلك األفكار الغريبة اهلّدامة؛ إْذ كانت لديه قدرة متمّيزة 
عىل الرّد عىل اخلصوم الفكرّينَي امتاز هبا عن غريه)37(، وقْد شهدت له رسائل 

علامء الّدين هبذه اخلصال)38(.
5- اعتمد احلكمة واملوعظة احلسنة

البرصّي،  املجتمع  يف  القزوينّي(  الكاظمّي  حمّمد  )أمري  السّيد  حركة  إّن 
امليدانّية،  وجوالته  وزياراته  عليه،  ُتطرح  التي  األسئلة  عىل  اجلريئة  وإجاباته 
أثارْت حفيظة بعض َمن يّدعوَن أهّنم علامء دين؛ إْذ وجدوا أنفسهم قارصيَن عن 
النّاس  الكثري من  أّثر يف قلوب  فقْد  املجتمع؛  جماراته يف حركته ونشاطه داخل 
التوافد عليه واالستامع إىل األفكار والرؤى  وعقوهلم، وجعلهم يرصوَن عىل 
املعرتضنَي  أحد  عمد  لذلك،  واضحًا،  رشعّيًا  جوابًا  فيها  يرجوَن  كانوا  التي 
القزوينّي)39(،  حركة  رشعّية  بعدم  القول  إىل  البرصة  يف  املّدعني  هؤالء  من 
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َعَلْيُكْم  آَمنُوْا  الَِّذيَن  ا  َ َأهيُّ َيا  تقول:  التي  القرآنّية  باآلية  االستشهاد  وحاول 
ن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم إىَِل اهللِ َمْرِجُعُكْم مَجِيًعا َفُينَبُِّئُكم بَِم ُكنُتْم  ُكم مَّ َأنُفَسُكْم الَ َيرُضُّ
َتْعَمُلوَن)40(، مّدعيًا أّن عىل القزوينّي أْن يرتك النّاس وشأهنم؛ ألّن اهلل يقول: 

َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم، وأْن ال عالقة لكم بالذين ضّلوا بعد أْن اهتديُتم أنُتم.
وعند وصول اخلرب إىل السّيد القزوينّي، رّد عليه يف إحدى حمارضاته، حمّذرًا 
النّاس من خماطر هذه األقوال التي تسعى إىل إضعاف اإلسالم واملسلمني، ثّم 
أّنه أجابه بطريقٍة مقنعٍة وطريفٍة يف الوقت نفسه؛ حني قال وهو خياطب أتباعه 
 :َأنُفَسُكْم َعَلْيُكْم  آَمنُوْا  الَِّذيَن  ا  َ َأهيُّ َيا  تعاىل:  قوله  معنى  إّن  نعم،  معناه:  ما 
ُمروا باملعروف، واهنَوا عن املنكر، وال تتأّثروا بام يقوله القاعدوَن؛ إْذ إّن هؤالء 
ُيريدوَن إبعادكم عن واجبكم الرشعّي)41(، وأّن املقصود من تلك اآلية القرآنّية 

الكريمة بنّيٌ واضٌح ال لبس فيه)42(.
6- حماربة األفكار الرشقّية والغربّية اهلّدامة ومحاية املجتمع من رشورها

حاول القزوينّي محاية املجتمع العراقّي عمومًا واملجتمع البرصّي خصوصًا 
عقد  بعد  وبالذات  البالد،  دخلت  التي  اهلّدامة  والغربّية  الرشقّية  األفكار  من 

الثالثينّيات من القرن العرشين.
األفكار  تلك  خطورة  ح  فيوضِّ كربى،  أمّهّية  األمر  هذا  يويل  السّيد  وكان 
فانتقد  ورصية،  واضحة  مواقف  خالل  من  املسلم  املجتمع  عىل  والنظرّيات 
النظرّية الشيوعّية، والنظرّية الرأساملّية، لينتقل إىل انتقاد أحزاهبا التي تأّلفت يف 

العراق، كاحلزب الشيوعّي، واألحزاب الّليربالّية)43(.
فضاًل عن ذلك، واجه التّيارات القومّية وأحزاهبا)44(، وبالذات حزب 
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البعث العريّب االشرتاكّي)45(، الذي أخذ ينشط يف سنوات الستينّيات من القرن 
غري  أفكارًا  وحتمل  منحرفة،  والتّيارات  األحزاب  تلك  أّن  وأّكد  العرشين، 

إسالمّية، وحّذر الناس من االنتامء إليها واالنخراط يف صفوفها)46(.
7- العقلّية املتنّورة املنفتحة 

يف  التفّوق  ُتشّجع  ومنفتحٍة،  متنّورٍة  بعقلّيٍة  يتمّيز  القزوينّي  السّيد  كان 
فقْد سأله أحد احلارضيَن يف مسجده يوم اجلمعة )11  املختلفة،  العلم  ميادين 
َعرب  املنقولة  والّصور  العاملّية  متّوز سنة 1969م( عن رأي اإلسالم يف األخبار 
وسائل اإلعالم، التي ُتظِهر هبوط رجال الفضاء األمريكان عىل سطح القمر، 
وعن مدى صّحة ذلك؟ فلم يرتّدد السّيد )أمري حمّمد( من اإلجابة حني قال له 
ِمن  اآلن  املسلموَن  عليه  بعقوهلم وجهودهم، ال كام  إهّنم وصلوا  معناه)47(:  ما 
ضعٍف وختّلٍف، فعليكم أْن تكونوا أفضل منهم يف ميادين العلم، وأنُتم قادرون 
َعَمَلُكْم  اهللُ  ى  َفَسرَيَ اْعَمُلوْا  َوُقِل  عظيمٍة،  رسالٍة  من  حتملونه  بام  ذلك  عىل 

.)48(َوَرُسوُلُه َوامْلُْؤِمنُوَن
8- تربية الّدعاة

خالل  من  البرصّي  املجتمع  وتثقيف  توجيه  القزوينّي  السّيد  استطاع  لقْد 
حمارضاته وإجاباته عىل األسئلة املختلفة وسائر فاعلّياته وأنشطته الرتبوّية، وقْد 
أولئك  الّصحيحة)49(، وكان  يديه أشخاص يملون عقائد اإلسالم  ختّرج عىل 
األشخاص بدرجات علمّية متفاوتة، ولكّن الغريب يف األمر، أّن قساًم من هؤالء 

مل يكن يعرف القراءة والكتابة من األساس، ولكنّه يمل ثقافًة إسالمّيًة عاليًة.
عىل سبيل املثال: كان )احلاج خضري( أحد عاّمل دائرة الكهرباء يف البرصة)50(، 
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وكان مدير هذه الدائرة أحد مسؤويل احلزب اإلسالمّي يف تلك املدينة)51(، وقْد 
القزوينّي(،  السّيد )أمري حمّمد  أتباع  أّن احلاج )خضريًا( من  له ولآلخرين  ُنقل 
، وأّن هذه  وأّنه يقول بأّن النبّي حمّمدًا، يعرف القراءة والكتابة، وأّنه ليس بأّميٍّ
الرجل  ذلك  مناقشة  الدائرة  مدير  فحاول  السّيد،  من  عليها  حصل  املعلومات 
األّمّي يف هذا األمر، طالبًا منه إثبات ما يقوله بالّدليل، فأجاب احلاج )خضري( 
نُْهْم  يِّنَي َرُسواًل مِّ بآية من القرآن الكريم؛ هي قوله تعاىل: ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ
َلِفي  َقْبُل  ِمن  َكاُنوا  َوإِن  ْكَمَة  َواحْلِ اْلكَِتاَب  ُمُهُم  َوُيَعلِّ يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو 
مّكة  هبا  واملقصود  القرى،  أمِّ  إىل  تعود  )األمّينَي(  كلمة  فإّن   ،)52(بنٍِي مُّ َضاَلٍل 
اهلل سبحانه  اختيار  وأّن  الكامل،  ِمن صفات  والكتابة  القراءة  أّن  مبيِّنًا  املّكرمة، 
وتعاىل األنبياء والرسل يقوم عىل كوهنم أكمل وأفضل أهل زماهنم، لذلك، كان 
البّد من أْن يكوَن النبّي حمسنًا القراءة والكتابة، وإْن كان قْد امتنع عن أدائهام يف 

األّيام األوىل من البعثة النبوّية)53(.
إنَّ هذا اجلواب-مع غّض النظر عن اآلراء والتفسريات املختلفة حوله)54(-
يبنيِّ أّن قساًم من أتباع السّيد القزوينّي من ذوي الثقافة املحدودة، أصبحوا بعد 

ذلك دعاة إسالمّينَي يملوَن ثقافًة إسالمّيًة عاليًة.
9- التصّدي للمعتقدات املنحرفة واألعراف االجتمعّية اخلاطئة وحماربتها 

املنحرفة  املعتقدات  من  لكثري  القزوينّي(  حمّمد  )أمري  السّيد  تصّدى  لقْد 
سانحٍة،  فرصٍة  كّل  يف  لإلصالح  يسعى  وكان  اخلاطئة،  االجتامعّية  واألعراف 
سواء أكان ذلك يف حمارضٍة إسالمّيٍة، أم إجابة عن سؤال يوّجه إليه؛ فقْد سأله 
أحد احلارضين يف ديوانه يوم اجلمعة )11 متّوز عام 1969م( عام اشتهر من كون 
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الزواج قسمًة ونصيبًا)55(، فام كان من السّيد القزوينّي إال أْن أجابه جوابًا مقنعًا، 
رافضًا تلك األقوال املتخّلفة، مؤّكدًا أّن الزواج ليس قسمًة ونصيبًا، وأّن ما يقال 
الزواج  فإّن  بصلٍة؛  اإلسالمّي  الرشع  إىل  يمّت  ال  باطل  رأي  كذلك  كونه  من 
كام  االختيار،  ذلك  مسؤولّية  يتحّمالن  ومها  والزوجة،  الزوج  قبل  من  اختيار 
هو احلال يف سائر اختياراهتام األَُخر، مع بقاء التسديد والتوفيق من اهلل سبحانه 

وتعاىل عند صدق النوايا واإلخالص)56(.
إّن املوقف الّصارم السديد املتقّدم من قبل السّيد، يمأل اإلنسان املسلم ثقًة 
ناضجًا يف جمتمعه، وعىل  فاعاًل  يكون عنرصًا  أْن  ويزيده إرصارًا عىل  بالنفس، 
أْن ال يكون ضعيفًا متخاذالً مسلوب اإلرادة، يرمي أخطاءه وتبعات فشله عىل 

اآلخرين، أو عىل أسباب غيبّية غري صحيحة.
10- االهتمم بخطباء املنرب احُلسينّي

مل يغُفل السّيد )أمري حمّمد( عن االهتامم بخطباء املنرب احلُسينّي، وتوجيههم إىل 
أْن يكونوا بمستوى املسؤولّية امللقاة عىل عاتقهم، وهي إظهار النهضة احلُسينّية 
بالطريقة املثىل، وعىل أهّنا امتداد للرسالة اإلسالمّية التي جاء هبا النبّي األعظم 
وجعله  احلُسينّي،  املنرب  خلطباء  اخلطايّب  املستوى  رفع  إىل  دعا  لذا،  حمّمد؛ 
بمستوى التحّديات اجلسام التي تواجه اإلسالم؛ ففي أحد جمالسه خالل شهر 
حمّرم احلرام، الحظ أّن اخلطيب احلُسينّي كان ُيرّكز عىل البكاء واجلانب العاطفّي 
للنهضة احلُسينّية أكثر ِمن تركيزه عىل اجلانب الفكرّي وعىل أهداف هذه النهضة 
املباركة، وبعد انتهاء اخلطيب من حمارضته، توّجه السّيد القزوينّي إليه، فأخذه 
جانبًا سائرًا إىل جنبه)57(، ليبدأ بتوضيح أمّهّية النهضة احلُسينّية له، وأّن الرتكيز 
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القضّية  تلك  خيدم  ال  النهضة  لتلك  النبيلة  األهداف  توضيح  دون  البكاء  عىل 
بالصورة املثىل، وأّن عليه أْن ُيعطي من وقِت املنرب قسطًا أكرب هلذه النهضة املحّقة 

من خالل بيان أهدافها اإلسالمّية والعاملّية)58(.
11- تعاهد املواكب احُلسينّية

السّيد  تعاهدها  التي  املشاريع  من  واحدًا  احلُسينّية(  الوحدة  )موكب  كان 
القزوينّي من أجل اإلصالح يف املجتمع البرصّي عىل ضوء األهداف النبيلة لثورة 
اإلمام احلُسني؛ فقْد كان للموكب مقرٌّ ثابٌت يف مدينة كربالء املقّدسة)59( منذ 
منتصف عقد اخلمسينّيات من القرن العرشين؛ إْذ تأيت مجوع الزائريَن املنضوية 
زيارة  يف  وباخلصوص  املهّمة،  الّدينّية  املناسبات  يف  البرصة  مدينة  من  حتته 
األربعني)60(، وكان احلاج )درويش حمّمد عل اخلطيب( مسؤوالً عن إدارة هذا 
املوكب وتنظيم شؤونه)61(، الذي تّم حتويله إىل وقٍف دائٍم لإلمام احلُسني من 

قبل جمموعٍة من املحسنني من أهايل مدينة البرصة)62(.
إّن دور السّيد )أمري حمّمد القزوينّي( االجتامعّي يف البرصة كان متمّيزًا عن 
إْذ عرفه وسمع به القريب  غريه من العلامء، حّتى شاع صيته بني أهايل املدينة؛ 
والبعيد، وغلبْت شهرته عىل سائر علامء البرصة)63(، لقْد كان هذا الرجل الواعي 
املخلص يرى أّن من واجب عامل الدين اإلصالح واحلركة داخل املجتمع)64(، 
وأْن يعرض السلوك اإلسالمّي الّصحيح، وأْن يواجه االنحراف الذي ُيرتكب 
باسم اإلسالم، وكان لألفكار واملفاهيم التي طرحها يف داخل املجتمع البرصّي 
هلا  تقديمه  يومنا هذا، وكانت طريقة  إىل  باالهتامم  كبرية، وكانت جديرة  أمّهّية 
بأساليب وطرق قّل َمن يقوُم هبا من علامء الّدين، وهكذا مّثلْت حركُته حركًة 
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إصالحّيًة متمّيزًة.

الأمر الثالث: مدر�صة القزوينّي ال�صّيارة

كان السّيد )أمري حمّمد القزوينّي( يؤمن بأّن عىل علامء الدين النزول إىل الواقع 
االجتامعّي والعمل يف داخل األّمة بغية إصالحها، وأْن ال يكونوا يف موقع العزلة 
عن املجتمع، وكان يؤّرقه الرأي املنترش يف الوسط الدينّي؛ وهو أّن عىل النّاس أْن 

تذهب إىل علامء الدين لغرض االستفتاء أو غريه.
كان القزوينّي يعتقد أّن اإلسالم حركة تغيريّية يف أوساط األّمة)65(، وأّن تلك 
احلركة هي التي توصل املفاهيم اإلسالمّية إىل أكثر عدٍد ممكٍن من النّاس، وكان 
كّل  يف  بنفسها  تتحّرك  أْن  العلامئّية  احلركة  لتلك  الضورّي  من  أّن  إىل  يذهب 
الصغرية،  القرى  إىل  الكبرية حتى تصل  املدن  املجتمع ورشائحه، ويف  مفاصل 
يرى  كان  بل  فقط،  واحلُسينّيات  املساجد  عىل  الدين  علامء  دور  يقترص  ال  وأْن 
أّن عىل اإلسالم أْن ال ُيَبَس يف املسجد؛ ألّن هذا ما ُيفرح أعداء اإلسالم وُيِقّر 
الدين  عامل  خالل  من  امليدان  إىل  وينزل  املسجد  من  ينطلق  أْن  وعليه  عيوهنم، 

والكوادر التي حتمل الفكر والعقيدة اإلسالمّية السليمة)66(.
من أجل حتقيق األهداف املتقّدمة الذكر، أّسس السّيد القزوينّي ما يمكن أْن 
ُيسّمى )املدرسة القزوينّية السّيارة(، وهي عبارة عن جوالت ميدانّية كان يقوم 
هبا السّيد القزوينّي نفسه مع جمموعٍة من أتباعه إىل مناطق البرصة كاّفة؛ من أجل 

بّث الوعي والثقافة اإلسالمّية بني أبنائها)67(.
من  القزوينّي  السّيد  ابتكرها  التي  السّيارة(  املتحّركة  )املدرسة  فكرة  ُتعّد 
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عوي والتبليغي، وكان هو رائد  األساليب اجلديدة اإلبداعّية يف جمال العمل الدَّ
تلك الطريقة املنهجّية يف الدعوة اإلسالمّية عىل مستوى العراق، بل رّبام كانت 

عىل مستوى دول املنطقة كذلك.
إّن املدرسة السّيارة كانت حتتاج يف نظر القزوينّي نفسه إىل دعم معنوّي من 
علامء الدين اآلخرين؛ ولذا، فقْد دعاهم إىل ممارسة دورهم القيادّي يف املجتمع، 
يف  العليا  الدينّية  املراجع  من  إليه  يوّجه  نداء  أّي  لتلبية  مستعّدًا  نفسه  هو  وكان 
الّصدد: لو أعطتني  إْذ قال هبذا  النجف األرشف لتعزيز املشاريع اإلصالحّية؛ 

املرجعّية قصاصة ورق ألريتها ماذا ُتنجب األّمهات)68(.
وال شّك أّن هذا املوقف منه يدلُّ عىل روح احلامسة واالندفاع التي كان يتمّتع 
ابتعاد  الدين والنّاس بسبب  العالقة بني علامء  ه مجودًا يف  يعدُّ ما كان  هبا لكرس 

البعض عن ممارسة دورهم االجتامعّي والسيايّس كام ينبغي.
السّيار  األسلوب  القزوينّي هبذا  السّيد  ر  ُيفكِّ أْن  إىل  أّدْت  التي  الدواعي  إّن 
املجتمع، وبخاّصة يف  يمّر هبا  التي كان  الظروف  إىل  تعود  بالنّاس،  االلتقاء  يف 
فكرّيًا  رصاعًا  العراق  شهد  حني  املايض؛  القرن  من  اخلمسينّيات  عقد  أواخر 
العراقي،  الشيوعّي  كاحلزب  املختلفة،  الفكرّية  واملذاهب  التّيارات  بني  شديدًا 
الوطني  واحلزب  االستقالل)69(،  وحزب  االشرتاكّي،  العريّب  البعث  وحزب 
الديمقراطي)70(، فضاًل عن مجاعات ُأَخر كان هلا مطامح سياسّية واقتصادّية، بل 

وحتى عىل مستوى التّيارات اإلسالمّية.
االجتامعّية  احلركة  تلك  عىل  السّيارة(  )املدرسة  عبارة  أطلق  َمن  أّول  كان   
التي تبناها السّيد القزوينّي أحد ُمريديه واسمه )محيد ثامر()71(، وكان قْد ُكلِّف 
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بعد  السّيارة  املدرسة  تلك  خالل  من  القزوينّي  السّيد  عمل  جدول  يقرأ  بأْن 
صالة الظهر والعرص من كّل يوم مجعة يف مسجد )القزوينّي(، بحضور املصّلنَي 
الوافديَن من مناطق البرصة املختلفة)72(؛ إْذ ُيقّرر عىل سبيل املثال: أّن أّول أّيام 
الوجهاء يف قضاء  أحد  لزيارة  القزوينّي  للسّيد  ميدانّية  األسبوع سيشهد جولة 
شّط العرب، وأّن اليوم الثاين سيشهد جولة أخرى إىل حسينّية )العبيد( يف حمّلة 
)اجلمهورّية(، وهكذا تتوّزع جوالته عىل أّيام األسبوع)73(، وقبل انطالق اجلولة 
العرشات من  إىل  النّاس تصل  أعداد من  تتجّمع  السّيارة(،  امليدانّية )للمدرسة 
املناطق كاّفة، عند ديوان السّيد القزوينّي، لتنطلق بصحبته إىل املنطقة التي ُيراد 

زيارهتا)74(.
مل  الذين  البرصة،  أهايل  انتباه  لفت  يف  امليدانّية  اجلوالت  تلك  أفلحْت  وقْد 
يعتادوا مشاهدهتا من قبل؛ ففي بداية عقد الستينّيات من القرن العرشيَن وقف 
السّيد القزوينّي مع أصحابه يف انتظار العّبارة عىل جانب شّط العرب يف منطقة 
)العّشار( من أجل العبور إىل الضّفة األخرى، فتساءل النّاس يف ذلك املكان عن 
تلك التجّمعات امللفتة للنظر، وروى أحد احلارضيَن مع السّيد القزوينّي أّن أحد 
األشخاص سأل مستغربًا عن هذا اجلمع الذي يتوّسطه عامل دين بعاممٍة سوداء، 
فأجابه أحد أتباع السّيد القزوينّي بصوٍت واضٍح: إّن هذا اجلمع يمّثل اإلسالم 
الذي خرج ِمن املسجد)75(، وكان يقصد ما كان يقوله السّيد القزوينّي؛ ِمن أّن 
أعداء اإلسالم يتمنّون أْن يبقى املسلموَن يف داخل مساجدهم، وأْن ال يمّكنوهم 

بأّي طريقٍة كانت من اخلروج من ذلك احلبس والنزول إىل املجتمع)76(.
وعند وصول تلك اجلموع إىل املنطقة املقّرر زيارهتا، كانت تستقبلهم العشائر 
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فرحة  األهازيج  وُتطلق  األعالم،  وترفع  حافاًل،  استقباالً  املنطقة  يف  املوجودة 
بقدوم السّيد القزوينّي وصحبه؛ إْذ يلتقي أهايل املنطقة، وُيلقي عليهم حمارضته 
النّاس،  من  إليه  توّجه  التي  األسئلة  عن  لإلجابة  وقتًا  ُيعطي  ثّم  وتوجيهاته، 

لُيجيب عليها مجيعًا مْن دون أّي ترّدد)77(.
لقْد انترشْت جوالت )املدرسة القزوينّية السّيارة( يف أغلب مناطق البرصة، 
من  بينهم  فيام  املختلفة  البرصة  مناطق  أهايل  يتسابق  أْن  إىل  احلال  وصل  حّتى 
أجل احلصول عىل موعٍد يف جدول جوالت السّيد امليدانّية؛ وبسبب زيادة تلك 
الّرغبة عند النّاس، كان هناك مناطق ال حتصل عىل موعد زيارٍة إال بعد أسابيع 

عديدة)78(.
مل يكن السّيد القزوينّي يستثني من جوالته أّية منطقة يمكن الوصول إليها، 
وكان يذهب-أحيانًا- إىل مناطق بعيدة، ويف أحياٍن ُأخر إىل أماكن أقرب منها، 
ويمكن أْن نستعرض بعضًا منها، فمن ذلك: أّنه ذهب يف بداية الستينّيات من 
شّط  من  الرشقّية  اجلهة  يف  الواقعة  البعيدة،  )الّسليامنية(  قرية  إىل  املايض  القرن 
العطب()79(،  )رمضان  احلاج  مسكن  حيث  )البوارين(،  منطقة  قرب  العرب، 

بزورقني بخارّيني)80(.
وكذا كانت للسّيد جولة ميدانّية إىل منطقة )اجلمهورّية( لزيارة منزل )جار 
اهلل الفرطويّس(، ويف جولٍة أخرى يف املنطقة نفسها، زار فيها حسينّية )العبيد(، 
أّيام  هُييَّأ لبعض تلك اجللسات أماكن عىل رصيف الشارع، وبخاّصة يف  وكان 

الصيف؛ بسبب ارتفاع درجات احلرارة)81(.
زار  إْذ  اخلصيب(؛  )أيب  قضاء  السّيارة  القزوينّي  مدرسة  جوالت  وشملت 
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له  كانت  وكذلك  الفّداغ(،  )كوت  منطقة  يف  مهدي(،  سّيد  )حمّمد  السّيد  بيت 
ومن  الصگاروة()82(،  )حميلة  يف  الزاهد(  )حمّمد  احلاج  بيت  إىل  ميدانّية  جولة 
البّطاط( يف منطقة  السّيد )قاسم سّيد سعد  امليدانّية األَُخر زيارته بيت  جوالته 
 )اجلبيلة(، وجولة أخرى لزيارة بيت احلاج )حسن ليلو( يف منطقة )العطريّية()83(،
زيارات  له  وكانت  )التميمّية()84(،  منطقة  يف  عّبود(  )حسن  احلاج  بيت  وزار 
)غريب  للحاج  )املّياح(  حسينّية  زيارة  منها:  )املعقل(،  منطقة  إىل  متعّددة 
من  وغريها  و)القرنة(،  و)الَكرمة()85(،  صخري(،  )أبو  منطقة  وزار  املّياحي(، 

مناطق البرصة)86(.
الصوت  مكرّبات  ُتنصب  أْن  امليدانّية  اجلوالت  هذه  طبيعة  من  وكان   
السّيد  يبدأ  إْذ  ما؛  حسينّيٍة  داخل  أو  الشارع  رصيف  عىل  اجللسة  كانت  إذا 
إليه  توّجه  كانت  التي  األسئلة  بعدها عن  ليجيب  الدينّية،  بتوجيهاته  القزوينّي 
واالجتامعّية  الدينّية  احلياة  جوانب  عىل  تشتمل  كانت  التي  احلارضيَن،  من 

واالقتصادّية والسياسّية كاّفة.
الدينّية  االحتفاالت  إحياء  الزيارات  لتلك  األُخر  األهداف  من  وكان 
املختلفة، كوالدة النبّي األكرم، واألئّمة املعصومنَي)87(، وكانت هذه األمور 
من  جياًل  أنتجْت  التي  املدرسة،  هبا  تتحّرك  التي  الفكرّية  املاّدة  متّثل  املتنّوعة 
الّدعاة الذين أخذوا دورهم القيادي والرسايّل يف املجتمع يف ما بعد)88(، وتذكر 
املقابالت الشخصّية أّن هذه )املدرسة القزوينّية السّيارة( قْد بدأ نشاطها يف بداية 
عقد الستينّيات من القرن املايض، وتوّقفْت بعد استيالء حزب البعث عىل احلكم 

يف العراق يف انقالب )17-30 متّوز( 1968م)89(.
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اخلامتة

البرصّي،  املجتمع  يف  مهّم  اجتامعّي  بدور  القزوينّي  السّيد  قام  لقْد   -1
منها:  سابقًا،  معروفًة  تكن  مل  املدينة  هذه  يف  االجتامعّي  لعمله  وسائل  مبتكرًا 
ملفتة؛  مهّمة  وفكرّية  اجتامعّية  إنجازات  حّققْت  التي  السّيارة،  املدرسة  فكرة 
أفكارًا  أناس يملوَن  إىل  البسطاء  النّاس  من  استطاعت حتويل جمموعات  فقْد 

ومعتقدات إسالمّية سليمة.
وإْن  البرصة،  يف  القزوينّي  السّيد  هبا  قام  التي  اإلصالحّية  احلركة  إّن   -2
، إال إّنه يبقى جزئّيًا؛ إْذ كان يف الغالب بني رشية  كانت قْد حّققت نجاحًا مهاّمً
الشباب الذين كانوا يرصوَن عىل متابعة حمارضاته وندواته التي كان ُيقيمها من 
خالل جوالته امليدانّية يف مناطق البرصة املختلفة، وإّن نجاحه اجلزئي هذا شمل 
عددًا من النخب الفكرّية املوجودة يف مدينة البرصة، الذين وجدوا يف مفاهيمه 

وأطروحاته جوابًا شافيًا للكثري من األسئلة التي كانت تدور يف خمّيلتهم.
3- عىل الّرغم من النجاح الكبري الذي حّققه السّيد القزوينّي يف مواجهاته 
الفكرّية مع أصحاب العقائد املنحرفة، إال إّن النجاح مل يكن باملستوى املأمول 
بالنسبة إىل املواجهات التي خاضها مع التّيارات املتطّرفة؛ وذلك بسبب أّن هذه 
العقائد كانت متجّذرة يف داخل املجتمع، وكان هناك َمن ُيدافع عنها بأساليب 
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متعّددة.
باقية؛  القزوينّي يف البرصة ما زالت بركاته  ور االجتامعّي للسّيد  4- إنَّ الدّ
إْذ شارك الكثري من تالمذته وحامل خّطه يف املشهد الفكرّي والثقايّف للمدينة، 
فتحّملوا يف سبيل ذلك ما حتّملوه من اضطهاٍد وظلم عىل يِد البعث الصّدامي 

الكافر.
بأهّنا  تشعر-  تزال  شعرت-وال  البرصّي  املجتمع  يف  عديدة  رشائح  إّن  5ـ 
مل  فراغًا كبريًا داخل جمتمعهم  ترك  فقَده  وأّن  قّل نظريه،  فقدْت عاملًا ومصلحًا 

يستطْع أحٌد من العلامء أْن يمأله -كام مألُه- إىل يومنا هذا.
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املواظبني عىل حضور جمالس السّيد أمري حمّمد القزوينّي.
18- ُشّيد اجلامع يف عام )1289#-1879م( من قبل السّيد نارص أمحد البحرايّن املتوىّف 
عام )1328#-1910م(، وتّم إعادة بنائه عام )1998م(، وُيطلق عليه اليوم )جامع السّيد 
يف  )2013/5/13م(،  بتاريخ  العّباس  محزة  سامل  حمّمد  مع  مقابلة  القزوينّي(.  حمّمد  أمري 
مسجد السّيد القزوينّي، من مواليد )1948م(، متويّل املسجد منُذ أكثر من عرش سنوات، من 

سكنة منطقة )الّسيمر(، وكان من املواظبني عىل حضور جمالس السّيد القزوينّي.
19- مقابلة مع كاظم يوسف التميمّي، بتاريخ )2012/8/16م(.

20- فرات عبد احلسن كاظم، عّز الّدين سليم وفكره السيايّس، أطروحة دكتوراه غري 
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منشورة: ص36، و-أيضًا- مقابلة مع ييى عثامن حمّمد العبادي، شقيق عّز الّدين سليم، يف 
املركز الوطني للدراسات يف شارع الّسعدّي بالبرصة، بتاريخ )2012/9/25م(.

21- حمّمد رفيع حسني املعريف: تاجر كويتي ثري، كان حمسنًا، بنى دورًا عديدة أّجرها 
للنّاس بأجٍر رخيص، وغدت حماّلت بالّصبخة الكبرية ُعرفت بـ)حمّلة املعريف(، وكذلك بنى يف 
العّشار يف حدود منطقة برهية، وكان أوالده يزمعون من بعده بناء مستشفى لألطفال، ولكّن 
بالصبخة  يزال-  -وما  كان  وكيله  ومكتب  املرشوع،  أهنت  الثانية(  )اخلليج  الكويت  حرب 
الكبرية قرب )مقام خطوة املهدّي(، تويّف يف بداية عقد الثامنينّيات من القرن املايض. مقابلة مع 
الدكتور محيد أمحد محدان التميمّي بتاريخ )2012/9/5م( يف مقّر عامدة كّلّية اآلداب بجامعة 
البرصة، ولد يف البرصة عام )1943م(، وكان سكنه قريبًا من دار السّيد أمري حمّمد القزوينّي 
يف البرصة القديمة، وكان يض جمالسه وحمارضاته، وهو أستاذ التأريخ احلديث واملعارص يف 

كّلّية اآلداب، وحاز عىل جائزة شيخ املؤّرخني يف التاريخ احلديث لعام )2012م(.
22- مقابلة مع عبد اهلل جعفر خوين التميمّي، بتاريخ )2012/8/1م( يف داره يف قضاء 
أيب اخلصيب، ولد يف )1934م(، وعمل موّظفًا يف دائرة األنواء اجلوّية يف مطار البرصة، وكان 

من املقّربني من السّيد أمري حمّمد القزوينّي.
23- تّم البدء ببناء هذه الدار يف عام )1927م(، وُاكملت يف عام )1929م(، وقبل ذلك، 
سكن السّيد )حمّمد مهدي القزوينّي( وعائلته يف بيٍت قديٍم يف حمّلة الّسيمر، بالتحديد يف املنطقة 

التي يمّر هبا اليوم شارع املقاولني. مقابلة مع السّيد حسن القزوينّي يف )2012/8/13م(.
داره  يف  )2012/9/16م(  بتاريخ  العيدايّن،  السّيد  عبد  عبود  حمّمد  مع  مقابلة   -24
حمّمد  )أمري  السّيد  من  املقّربني  من  وهو  )1934م(،  عام  ولد  البرصة،  حمافظة  يف  بالطويسة 
القزوينّي(، بقي مقياًم يف الكويت منذ بداية السبعينّيات حّتى عاد إىل العراق يف عام )1992م(.
25- مقابلة مع كاظم يوسف التميمّي، بتاريخ )2012/8/16م(؛ ومقابلة مع السّيد 

حسن أمري حمّمد القزوينّي، بتاريخ )2012/8/17م(.
نسبه  يرتبط  صفرت،  السيد  ابن  الدين،  مجال  السّيد  هو  األفغايّن:  الّدين  مجال   -26
سنة  أفغانستان  يف  كنر  قرى  من  آباد(  )أسعد  قرية  يف  ولد   ،عل بن  احلُسني  باإلمام 
)1254#/1839م(، وانتقل مع أبيه إىل مدينة كابل، بدأ دراسته يف السنة الثامنة من عمره، 
والرشيعة  العربّية  الّلغة  يف  مّجة  علومًا  تلّقى  وذكائه،  فطنته  بسبب  كثريًا  به  والده  واعتنى 
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اإلسالمّية والعلوم العقلّية، فضاًل عن علوم الرياضّيات واهلندسة، وغريمها، أخذ مجيع تلك 
العلوم من أساتذة ماهرين يف تلك البالد، سافر إىل بلداٍن كثرية، منها: اهلند، ومرص، وباريس، 
واسطنبول، ومّكة املكّرمة، وطهران، وغريها، دامهه داء الرسطان يف فّكه األسفل، فتويّف يف 
)7 شّوال سنة 1314#(، املوافق )9 آيار 1897م(. ُينظر: حمّمد املخزومّي، خاطرات مجال 

الدين األفغايّن احلُسينّي: ص39-7.
-#1295( عام  النجف  مدينة  يف  ولد  الغطاء:  كاشف  احلُسني  حمّمد  الّشيخ   -27
بلدة  من  النجف  إىل  هاجر  الذي  املالكي،  ييى  بن  خض  الشيخ  األعىل  جّده  1876م(، 
)جناجة( الواقعة جنوب مدينة احلّلة، وقْد درس العلوم احلوزوّية عىل يد كبار علامء احلوزة، 
والّشيخ  اهلمدايّن،  اليزدّي، واملال رضا  والسّيد كاظم  اخلراساين،  الّشيخ حمّمد كاظم  أمثال: 
حمّمد رضا النجف آبادي، وكان الّشيخ حمّمد احلُسني كثري األسفار؛ فقد سافر إىل غّزة وصيدا 
وسورية  إيران  إىل  وسافر  )1350#/1932م(،  عام  القدس  يف  مؤمترًا  وحض  والقاهرة، 
صوته  إىل  الكثرية  والطوائف  الغفرية  اجلموع  فتستمع  اإلسالمّية،  البلدان  وأغلب  ولبنان، 
وُدفن  )1373#-1954م(،  عام  تويّف  اإلسالمّية،  واملحافل  املؤمترات  يف  يدّوي  اجلهورّي 
وأصوهلا:  الشيعة  أصل  الغطاء،  كاشف  احلُسني  حمّمد  ينظر:  األرشف.  النجف  مدينة   يف 

ص20-9.
28- مقابلة مع عبد اهلل جعفر التميمّي، بتاريخ )2012/8/10م(.

الكبريتني  الطائفتني  بني  خالفًا  ليس  العيدين  هالل  رؤية  ثبوت  عىل  اخلالف  إّن   -29
الشيعّية والسنّية فقط، بل هو خالف يصل حّتى إىل داخل الطائفة الواحدة؛ نظرًا إىل اختالف 

املباين الفقهّية للفقهاء.
30- حسن البرصّي، مصدر سابق: ص21-18.

يف  جعفرّيًا  قاضيًا  البدء  يف  كان  املعروفني،  البرصة  علامء  أحد  شرّب:  عّباس  السّيد   -31
)العامرة(، ثّم يف البرصة يف عقد اخلمسينّيات، صار إمامًا للجامع الذي ُسّمي باسمه يف حمّلة 
)ييى زكريا( يف البرصة القديمة، وما زال اجلامع قائاًم إىل اآلن. مقابلة مع الدكتور محيد أمحد 

محدان التميمّي، بتاريخ )2012/9/5م(.
32- الشيخ مريزا حمسن الفضّل: هو ابن الّشيخ سلطان بن حمّمد بن عبد اهلل األحسائّي، 
علامء  أحد  وكان  األحساء،  من  قادمًا  العرب(  )صبخة  منطقة  يف  البرصة  مدينة  يف  استقّر 
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)1989/6/17م(. املوافق   ،)#1409 سنة  القعدة  ذي   13( يف  تويّف  البرصة،   مدينة 
 http://khaleejsaihat.com ؛ www.alkawtharv.ir

ذهب  قْد  الوقت  ذلك  يف  األصفهايّن  احلسن  أبو  السّيد  األعىل  املرجع  كان  لقْد   -33
للعالج يف دولة لبنان، وقْد اّتصل السّيد عّباس شرّب عّدة مرات بالنجف األرشف طالبًا منهم 
أْن خُيربوه باملوقف بالنسبة إىل ثبوت اهلالل عند املوجودين من العلامء أو عدم ثبوته، فكان 

اجلواب: مل يثبت. حسن البرصّي، مصدر سابق: ص19.
34- مقابلة مع عبد اهلل جعفر التميمّي، بتاريخ )2012/9/1 م(، يف داره يف قضاء أيب 

اخلصيب.
35- مل ُيعرف بالضبط وقت ظهور تلك الطقوس التي منها الّلطم والّزنجيل والضب 
 بالسيوف عىل الرؤوس، ولكّن املؤّكد أهّنا ظهرْت بعد مّدة من انتهاء عرص األئّمة املعصومنَي
عام  بحدود  الّصغرى  الغيبة  زمن  بانتهاء  العرص  ذلك  انتهى  إْذ  األمامّية؛  الشيعة  لدى 
العراق  البوهيّي يف  العهد  إّبان  )329#/940م(، وقْد تكون بعض تلك املامرسات قْد ظهر 
وإيران، وزادت يف عهد احلكم الصفوّي، الذي حكم إيران مع هنايات القرن اخلامس عرش 
احتالل  بعد  )1722م(  عام  يف  الصفوّية  الدولة  اهنيار  حّتى  واستمّر  )1500م(،  امليالدّي 

األفغان إليران. ُينظر: الّشيعة يف امليزان، حمّمد جواد مغنية: ص14.
الرشيعة  يف  واألخالق  األحكام  عليه  تقوم  الذي  األساس  ُتعّد  العقائد  فإّن   -36

اإلسالمّية.
اإلسالمّيني:  املذهبني  يف  خطريتني  ظاهرتني  القزوينّي(  حمّمد  )أمري  شّخص  لقْد   -37
لدى  موجودة  الغلو  ظاهرة  أّن  وبنيَّ  والتطّرف،  الغلّو  ظاهرتا:  ومها  أال  والّسنّي،  الشيعّي 
الغالة الذين يّدعون أهّنم من الطائفة الشيعّية؛ إْذ ُيغالوَن بصفات النبّي واألئّمة ، وُيعطوهنم 
املتطّرفني  لدى  املوجودة  واملناصبة  التطّرف  اخلالق سبحانه وتعاىل، وكذلك ظاهرة  صفات 
من الطائفة السنّية، الذين ُيكّفروَن املسلمنَي ألسباب غري رشعّية، فضاًل عن اخّتاذهم موقف 

العداء من أهل البيت  وحماباة أعدائهم. 
38- مقابلة مع السّيد حسن القزوينّي، بتاريخ )2012/8/17م(. 

39- مقابلة مع عبد اهلل جعفر التميمّي، بتاريخ )2012/9/1م(.
40- املائدة: 105.
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41- قال السّيد حمّمد حسني الطباطبائي يف امليزان: اآلية تأمر املؤمننَي أْن يلزموا أنفسهم، 
ويالزموا سبيل هدايتهم، وال يوحشهم ضالُل َمن ضلَّ من النّاس؛ فإّن اهلل سبحانه هو املرجع 
ر للمؤمننَي وغريهم طريقني اثنني ينتهيان إىل اهلل  احلاكم عىل اجلميع...وباجلملة، فاآلية تقدِّ
سبحانه، وتأمر املؤمننَي بأّن يشتغلوا بأنفسهم وينرصفوا عن غريهم، وهم أهل الّضالل من 
النّاس، وال يقعوا فيهم، وال خيافوا ضالهلم؛ فإّن حساهبم عىل رهّبم...ُأريد به هني املؤمننَي عن 
التأّثر من ضالل من ضلَّ من النّاس فيحملهم ذلك عىل ترك طريق اهلداية؛ كأْن يقولوا: إّن 
نن الّساذجة،  الّدنيا احلارضة ال تساعد الدين، وال تبيح التنّحل باملعنوّيات، فإّنام ذلك من السُّ
 ،َدى َمَعَك ُنَتَخطَّْف ِمْن َأْرِضنَا تَّبِِع اهْلُ وقْد مىض زمنه وانقرض أهله، قال تعاىل: َوَقاُلوا إِْن نَّ
سورة القصص: آية 57، فإّنام الواجب عىل املؤمن هو الّدعوة إىل رّبه واألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، وباجلملة، األخذ باألسباب العادّية، ثّم إيكال أمر املسّببات إىل اهلل سبحانه، فإليه 
2004م،  إيران،  للمطبوعات،  املجتبى  مؤّسسة  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  ُينظر:  كلُّه.  األمر 

املجّلد السادس: ص163-161.
42- مقابلة مع عبد اهلل جعفر التميمّي، بتاريخ )2012/9/1م(.

الطبقة  صعود  عرص  يف  ظهر  بورجوازي،  سيايس  تّيار  الّليربالّية:   -43
اإلقطاعّية،  األرستقراطّية  ضّد  السلطة  أجل  من  ونضاهلا  الصناعّية  البورجوازّية 
وتوسيع  الربملان،  طريق  عن  امللك  سلطات  متديد  إىل  يطمحوَن  الّليربالّيون  وكان 
معّينة. حدوٍد  يف  السياسّية  احلرّيات  وإطالق  ما،  حدٍّ  إىل  االنتخابّية   احلقوق 
الصايف،  الرّزاق  عبد  وإعداد:  ترمجة  خمتارات،  السيايّس،  القاموس  بونوماريوف(،  )ب.ن. 
الفلسفة  يف  الّليربالية  سّلومي،  كاظم  حال  التفاصيل:  من  وملزيد  ص197؛  1974م:  ط2، 

الغربّية احلديثة، رسالة ماجستري غري منشورة، كّلّية اآلداب، جامعة بغداد، 2007م.
عام  البرصة  يف  ولد  )2012/9/15م(،  بتاريخ  هاشم،  أمني  ضياء  مع  مقابلة   -44

)1949م(، يعمل طبيبًا يف دائرة صحة البرصة.
45- حزب البعث العريّب االشرتاكّي: حزب قومي أّسسه ميشيل عفلق وصالح البيطار 
يف سورية، وكانت أّول نواة تكّونت ُتعرف بـ)حزب البعث العريّب( يف أيلول سنة )1940م(، 
أكرم  أّسسه  الذي  االشرتاكّي(،  العريّب  )احلزب  مع  اندمج  )1952م(،  الثاين  ترشين  ويف 
العريّب االشرتاكّي(، وكانت  البعث  احلورايّن، وصار احلزب ُيسّمى منذ ذلك احلني )حزب 
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بداياته يف العراق عام )1949م( يف األعظمّية، ثّم امتّد نفوذه إىل النارصّية والّرمادي والبرصة 
والنجف، وأماكن ُأخر.

كان أّول َمن أّلف خلّية يف العراق الطالب السوري من اإلسكندرونة )أدهم مصطفى( يف 
سنة )1947م(، وكان يومها طالبًا يف دار املعّلمني العالية، وكان هناك أيضًا )فائز إسامعيل(، 
دراسته،  يف  وفشل   ، 1948م(   -1947( العراقّية  احلقوق  بكّلّية  آخر  سوري  طالب  وهو 
وُفصل من الكّلّية، فتوىّل القيادة الرّسّية الطالب العراقّي عبد الرمحن الضامن )كّلّية احلقوق(، 
وُيساعده )ييى ياسني( بني عامي: )1949-1951م( ، ثّم توىّل املسؤولّية طالب تونيس هو 
توىّل  بعده  )1951-1952م(،  عامي:  بني  العالية  املعّلمني  دار  يف  كرو(  حمّمد  القاسم  )أبو 
إىل  القيادة  آلت  حتى  )1952-1953م(،  عامي:  بني  قّدوري(  )فخري  احلزب  مسؤولّية 

)فؤاد الّركايّب( يف عام )1953م( وحّتى عام )1959م(.
اشرتك احلزب يف حكومة عبد الكريم قاسم بعد ثورة )14 متّوز عام 1958م(، ولكنّه 
عام  آذار   8( يف  االنقالبّية  الشّواف(  الوهاب  )عبد  حماولة  يف  وشارك  ذلك،  بعد  انسحب 
1959م(،  عام  األّول  ترشين   7( يف  قاسم(  الكريم  )عبد  اغتيال  حماولة  ونّظم  1959م(، 
مع عدد من  احلكم  السيطرة عىل  من  عام 1963م(، ومتّكن  )8 شباط  انقالب  واشرتك يف 
الّسالم  )عبد  بانقالب  إزاحته  إىل  أّدت  احلزب  االنشقاقات يف  ولكّن  املستقّلني،  النارصّيني 
احلكم  عىل  السيطرة  إعادة  احلزب  واستطاع  1963م(،  عام  الثاين  ترشين   18( يف  عارف( 
السلطة حّتى احتالل اجليش األمريكّي  انقالب )17-30 متّوز عام 1968م(، وبقي يف  يف 
ص201-200،  العريّب:  البعث  حزب  السّيد،  جالل  ُينظر:  )2003م(.  عام  يف  العراق 
ماجستري  رسالة  العراق،  يف  االشرتاكّي  العريّب  البعث  حزب  دور  عليوي،  حسن  وهادي 
غري منشورة، كّلّية القانون والسياسة، جامعة بغداد،1978م؛ وفؤاد الّركايّب، احلّل األوحد 
العربّية للموسوعات، بريوت، 2010م، وفاضل  الدار  الزعيم عبد الكريم قاسم،  الغتيال 
الفكيكي،  وهاين  ص125-129؛  )1914-1958م(:  العراق  يف  السيايّس  الفكر  حسني، 

أوكار اهلزيمة، ط2، مؤّسسة املنارة، قم، )د.ت(.
46- مقابلة مع حمّمد عبود العيدايّن، بتاريخ )2012/9/20م(.

47- مقابلة مع الدكتور محيد أمحد محدان التميمّي، بتاريخ )2012/9/5م(.
48- التوبة: 105.
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49- من أولئك األشخاص: الّشيخ عارف البرصّي، والّشيخ خزعل الّسودايّن، والّشيخ 
عبد اجلّبار البرصّي. ُينظر: ظاهر جّبار عبيد، مصدر سابق: ص27.

50- مقابلة مع عبد اهلل جعفر التميمّي، بتاريخ )2012/9/1م(.
م عدد من زعامء اإلخوان  قدَّ العراقّي: يف )2 شباط 1960م(  51- احلزب اإلسالمّي 
بتأسيس  هلم  للرتخيص  العراقّية  الداخلّية  وزارة  إىل  طلبًا  مستقّلون  وإسالمّيوَن  املسلمنَي 
احلزب اإلسالمّي بزعامة نعامن عبدالرزاق، وقّدم احلزب اسم السّيد حمسن احلكيم بوصفه 
فرشع  أجازته،  التي  التمييز  حمكمة  إىل  اعرتاضًا  فقّدم  للحزب،  ص  ُيرخَّ ومل  للحزب،  راعيًا 
بمامرسة نشاطه، وكان احلزب قْد أصدر جريدة )الفيحاء البغدادّية(، ورّبام يكون السبب وراء 
قاسم،  الكريم  عبد  حكم  أّيام  الشارع  يف  الشيوعّيني  نفوذ  من  املتزايد  التخّوف  هو  تأسيسه 
الرتخيص  طلب  إىل  والّشيعة  السنّة  علامء  دفع  وقْد  )1959/1958م(،  سنتي  بني  بخاّصة 

للحزب اإلسالمي. ُينظر: حسن لطيف الزبيدّي، موسوعة األحزاب العراقّية: ص321.
52- اجلمعة: 2.

من  والكتابة،ألهّنام  القراءة  عىل  قادرًا  كان  نبّينا  إّن  قائاًل:  القزوينّي،  السّيد  كتب   -53
صفات الكامل، وهو أكمل املوجودات، فلو مل يكن قادرًا عليهام، كاَن غريه أكمل منه يف هذين 
الوصفني، وقْد ثَبَت أّن الّشخص ال يكون نبّيًا إال أْن يكون أكمل أهل زمانه يف مجيع الّصفات، 
فعلهام  ِمن  يمتنع  أال  عليهام  قدرته  من  جيب  وال  مّكة،  القرى  أّم  إىل  لنسبته  أّمّيًا  ُسّمي  وإّنام 
القبائح، ولكْن ال يفعل ذلك ملخالفته احلكمة،  فإّن اهلل قادر عىل فعل  اقتضت احلكمة؛  إذا 
وكذلك أحُدنا يقدر عىل فعلها ولكْن ال يفعلها، فالقدرة عليهام يشء، وعدُم فعلها يشٌء آخر 

ال تالزم بينهام يف اخلارج. ُينظر: أمري حمّمد الكاظمّي القزوينّي، عقيدة املسلم: ص66.
54- حمّمد حسني الطباطبائي، مصدر سابق، املجّلد )19(: ص275- 289.

55- مقابلة مع الدكتور محيد أمحد محدان التميمّي، بتاريخ )2012/9/12م(.
صيدا،  العرفان،  مطبعة  املعارف،  أصول  القزوينّي،  الكاظمي  حمّمد  أمري  ُينظر:   -56

1370#-1951م: ص64-59.
قم،  الّسادس،  العدد  القزوينّي،  للسّيد  اخلطابة  معهد  عن  تصدر  الذكرى،  نرشة   -57

إيران، 1416#-1996م: ص17.
منهم  البعض  وقام  وأهدافها،  احلُسينّية  النهضة  عن  العلامء  من  الكثري  كتب  لقْد   -58
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بتوجيه الكثري من االنتقادات لبعض خطباء املنرب احلُسينّي لقصورهم، أو تقصريهم يف أدائهم 
 ،احلُسني اإلمام  ثورة  عن  صحيحة  غري  روايات  عىل  اعتامدهم  بسبب  وذلك  اخلطايّب؛ 
املطّهرّي،  ُينظر: مرتىض  احلُسينّي،  املنرب  أداء  إىل ضعف  أّدت  معّينة  وتركيزهم عىل جوانب 
وحمّمد  1992م؛  اإلسالمّية،  للّدراسات  العاملي  املركز  منشورات  ط3،  احلُسينّية،  امللحمة 

حمّمد صادق الصدر، أضواء عىل ثورة احلُسني، )د.ت(.
59- مقابلة مع شهاب محيد ذياب القطرايّن، بتاريخ )2013/5/12م(، يف جامع )أمني 
)1949م(،  عام  البرصة  مواليد  من  )التحسينّية(،  منطقة  يف  )العرادي(  الوهيب(  عل  املال 
معّلم متقاعد، يسكن قريبًا من منزل السّيد القزوينّي، وكان من املواظبني عىل حضور جمالسه.

60- كان نقل الزائريَن يتّم بواسطة القطار يف أغلب األحيان.
61- احلاج درويش حمّمد عل اخلطيب: من سكنة منطقة )صبخة العرب(، وكان خمتارًا 
 /5/12( بتاريخ  القطرايّن،  ذياب  محيد  شهاب  مع  مقابلة  الوقف.  متويّل  وأحد  للمنطقة، 

2013م(.
حمّلة  يف  الواقعة  )6/خمّيم(،  املقاطعة  من   )140/8( املرّقم  العقار  إيقاف  تّم   -62
)احلُسينّية( يف كربالء املقّدسة من قبل أصحابه: احلاج باقر بن رايض بن سلامن، واحلاج محيد 
املاّل  ابن  الدّهان، واحلاج جعفر  ابن املال ذياب بن أمحد، واحلاج عبد الّصاحب بن عبد اهلل 
أمام قايض املحكمة الرشعّية   أبدّيًا ودائاًم إىل اإلمام احلُسني املاّل جاسم، وقفًا  ابن  طاهر 
اجلعفرّية بالبرصة، السّيد )حمّمد صادق بحر العلوم(، بتاريخ )8 ترشين الثاين سنة 1955م(، 
عىل أْن يكون الوقف حتت نظارة السّيد )أمري حمّمد القزوينّي(. كتاب رسمي يف مكتبة السّيد 
بالعدد )744( يف )1955/11/8م(، صادر من قايض املحكمة  القزوينّي اخلاّصة،  حسن 
اخلاّصة،  القزوينّي(  )حسن  السّيد  مكتبة  يف  مؤّقت  عقار  سند  بالبرصة؛  اجلعفرّية  الرشعّية 

بالعدد )111(، يف )متّوز سنة 1969م(، صادر من مديرّية طابو لواء كربالء.
63- مقابلة مع حمّمد عبود العيدايّن، بتاريخ )2012/9/20م(.

 ، إسالميٍّ واقع  إىل  البرشّي  املجتمع  واقع  تغيري  إىل  هتدف  اإلسالمّية  الرسالة  إّن   -64
تتغرّي فيه املفاهيم، والسلوك، واألعراف، والعالقات عىل كّل املستويات عىل أساس العقيدة 
اهلل  إلرادة  حتقيقًا  الوضعّية؛  القوانني  حمّل  الرشيعة  وإحالل  األخالقّية  والرابطة  اإلسالمّية 

سبحانه يف عبادته وابتغاء مرضاته.
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وا َما بَِأنُفِسِهْم. الرعد: من اآلية 11. ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ 65- قال تعاىل إِنَّ اهللَ ال ُيَغريِّ
66- كتب السّيد )أمري حمّمد القزوينّي( معرّبًا بلسان اإلسالم: فسجنوين ]يعني اإلسالم[ 
بني جدران املساجد، ومنعوين من النزول إىل ميدان الفكر والعمل، وشّجعوا عىل تركيز تلك 
الفكرة وتقويتها يف أذهاهنم بوساطة عمالئهم، فكان من نتيجة ذلك اإلغراء واإلغفال: أْن 
أصبح املسلم املعارص ال يعرفني ]يعني اإلسالم[ إال صورة جامدة كام أراد له االستعامر، ال 
كام أردُته أنا، فهو ال يعرف ِمن معنى الّسياسة إال الّسياسة االستعامرّية املوبوءة. أراد السّيد 
القزوينّي كشف مؤامرات االستعامر يف استهداف اإلسالم وجعله حمبوسًا يف اجلامع فقط، 
وإعطاء فكرة سّيئة عن مفهوم الّسياسة حسب النظرة االستعامرّية. ُينظر: أمري حمّمد الكاظمي 

القزوينّي، اإلسالم وشبهات االستعامر: ص8.
67- مقابلة مع كاظم يوسف جاسم التميمّي، بتاريخ )2012/8/16م(.

68- جّبار ظاهر عبيد، مصدر سابق: ص24.
69- حزب االستقالل: ُأّسس عام )1946م( عىل يد )فائق الّسامرائّي، وحمّمد صّديق 
شنشل، وخليل كنه، وحمّمد مهدي كّبة(، وانتخب )حمّمد مهدي كّبة( رئيسًا له، و)إبراهيم 
الراوي( نائبًا للرئيس. هدفه املعلن حترير البالد واستقالهلا من كّل سيطرة أجنبّية، والّدعوة 
إىل اإلصالح عىل أسس ومبادئ تقّدمّية اشرتاكّية. اتسع نشاط احلزب خالل احلقبة املمتّدة 
ما بني عامي: )1946-1958م(، ووصل إىل ذروة نشاطه عندما شارك يف أّول وزارة بعد 
فيام  الّسيادة،  جملس  يف  عضوًا  كّبة(  مهدي  )حمّمد  رئيسه  ُعنيِّ  فقْد  )1958م(؛  عام  انقالب 
)فائق  ُعنيِّ  حني  يف  للمعارف،  وزيرًا  عمر(  و)جّبار  لإلرشاد،  وزيرًا  شنشل(  )صّديق  ُعنيِّ 
االستقالل  حزب  تاريخ  العكام،  هادي  األمري  عبد  ُينظر:  القاهرة.  يف  سفريًا  الّسامرائّي( 

)1946-1958م(: ص320-319.
70- احلزب الوطني الديمقراطّي: أجيز احلزب يف )2 نيسان عام 1946م(، وتّم اختيار 
)كامل اجلادرجي( رئيسًا للحزب، وكان من أعضائه )عبد الكريم األزرّي، وحسني مجيل، 

وصادق كمونة، وزكي عبد الوّهاب، وحمّمد حديد(.
وكذا  الوطني،  االحتاد  جبهة  يف  ودخل  العمرّي(،  )مصطفى  حكومة  احلزب  عارض 
املالّية،  وزير  )حمّمد حديد(  أحدمها:  بوزيرين،  األوىل  قاسم(  الكريم  )عبد  وزارة  شارك يف 
واآلخر: )هديب احلاج محود( وزير الزراعة، وحدثت مصادمات بني أنصار احلزب وأنصار 
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احلزب الشيوعّي خالل حكم الزعيم )عبد الكريم قاسم( يف مناطق النعامنّية واحلي وكربالء 
والشامّية، وغريها، فقّرر احلزب عام )1959م( جتميد نشاطه خالل هذه املّدة، ما أثار البعض 
الونداوي(،  املجيد  وعبد  البستايّن،  اهلل  )عبد  بينهم:  من  احلزب،  عن  فانشّقوا  أعضائه،  من 
وغريمها. ُينظر: حسن لطيف الزبيدّي، مصدر سابق: ص359-360؛ وإبراهيم اجلبورّي، 

سنوات من تاريخ العراق: ص338-331.
71- محيد ثامر: من أتباع السّيد القزوينّي، كان من سكنة منطقة شّط العرب يف البرصة، 
مع  مقابلة  )1988م(.  عام  األرشف  النجف  مدينة  يف  وتويّف  اجلمهورّية،  منطقة  سكن  ثّم 
القزوينّي،  حمّمد  أمري  السّيد  ديوان  يف  )2012/12/29م(،  بتاريخ  العيدايّن،  فيصل  نارص 
كان يعمل موّظفًا يف رشكة النفط، من سكنة منطقة )التحسينّية(، وهو من مرافقي السّيد يف 

زياراته وجوالته.
72- وكان جدول املواعيد ُيعَلن كذلك صباح يوم اجلمعة يف ديوان السّيد أمري حمّمد يف 

التحسينّية. 
73- مقابلة مع حمّمد عّبود العيدايّن، بتاريخ )2012/9/20م(.

أخرى،  إىل  منطقٍة  من  هبا  وينتقلون  اهلوائّية  بدّراجاهتم  النّاس  باقي  يتحّرك  وكذا   -74
وجيتمع آخرون من مناطق البرصة املختلفة يف املوعد واملكان املحّددين بعد معرفتهم بجدول 

الزيارة. مقابلة مع كاظم يوسف التميمّي، بتاريخ )2012/8/16م(.
75- أمري حمّمد الكاظمي القزوينّي، اإلسالم وشبهات االستعامر، مصدر سابق: ص8.

76- مقابلة مع عبد اهلل جعفر التميمّي، بتاريخ )2012/9/1 م(.
77- مقابلة مع حمّمد عّبود العيدايّن، بتاريخ )2012/9/20م(.

78- مقابلة مع كاظم يوسف التميمّي، بتاريخ )2012/8/16 م(.
يعمل  العطبّي: من مواليد عام )1937م(، كان  املجيد  79- رمضان عبد احلُسني عبد 
معّلاًم، وهو من املواظبني عىل احلضور عند السّيد القزوينّي، تويّف بداية عام )2013م(. مقابلة 
مع حسني عبد احلميد ثامر العطبّي بتاريخ )2013/5/12م( يف مديرّية تربية أيب اخلصيب، 

من مواليد )1954م(، مرشف اختصايص يف املديرّية العاّمة لرتبية البرصة.
80- مقابلة مع كاظم يوسف التميمّي، بتاريخ )2012/8/16م(.

81- مقابلة مع حمسن جار اهلل الفرطويّس، بتاريخ )2012/12/3م( يف جامع اإلمام 
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ملّخ�ص البحث

ُتعّد الّسياحة ركيزة أساسّية يف اقتصادّيات كثري من دول العامل، وُتسهم  بشكٍل 
فّعاٍل يف دفع عجلة التنمية، وزيادة الدخل القومّي، وتوفري فرص العمل، فضاًل 
الوطنّي،  اقتصادنا  ركائز  من  رئيسًا  مرتكزًا  بوصفها  الّصعبة  العملة  توفري  عن 

والسّيام الّدول التي متتلك عنارص ومقّومات نجاحها.
العرض  لتنّوع  اإلمكانات  هذه  متتلك  التي  الّدول  تلك  إحدى  والعراق 
الّسياحّي فيه من الناحية التارخيّية والدينّية واجلاملّية، فضاًل عن توافر مقّومات 
التقّدم  لتحقيق  املربمج  العلمّي  بالشكل  إهّنا غري مستغّلة  إال  الطبيعّي،  اجلذب 

االقتصادّي. 
بصورٍة  البرصة  حمافظة  ويف  عاّمٍة،  بصورٍة  العراق  جنوب  يف  األهوار  ُتعّد 
وحتقيق  الّسياحّي،  لالستثامر  منافذها  فتح  يمكن  التي  البيئات  إحدى  خاّصٍة، 
متكاملة  خاّلبة  طبيعّية  بيئة  من  متتلكه  بام  واجتامعّي؛  وثقايّف  اقتصادّي  نمّو 
فيها  تتنّوع  التي  املتمّيزة،  الطبيعّية  وخصائصها  واحليوانّية،  النباتّية  بمواردها 
اآلثار  ووجود  للمنطقة،  التارخيّية  اخلصوصّية  عن  فضاًل  والربّية،  املائّية  احلياة 

العديدة واملمّيزة.
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Abstract 

Tourism is an economic mainstay for many countries 
in the world as it contributes effectively to accelerate 
development, increase national income, create jobs, 
a well as provide hard currency being a major pillar of 
national economy. This is especially valid for countries that 
possesses the elements of success.

Iraq is one of those countries that possess this potential 
diversity in its historical, religious and natural aspects.
However, it is not exploited in the right mannet to achieve 
economic progress.

The marshes in southern Iraq in general and in the 
province of Basra in particular constitute one of the 
environments that can be used for tourism investment and 
cultural and social growth due to its charming environment 
and distinctive nature. In addition to diversity of its aquatic 
features and wildlife, this area has its own historical 
particularity and the presence of alot of distinctive relics.
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املقّدمة 

ُتعّد الّسياحة ركيزة أساسّية يف اقتصادّيات كثري من دول العامل، وُتسهم  بشكٍل 
فّعاٍل يف دفع عجلة التنمية وزيادة الدخل القومّي، وتوفري فرص العمل، فضاًل 
الوطنّي،  اقتصادنا  ركائز  من  رئيسًا  مرتكزًا  بوصفها  الّصعبة  العملة  توفري  عن 

والسّيام الدول التي متتلك عنارص ومقّومات نجاحها.
العرض  لتنّوع  اإلمكانات  هذه  متتلك  التي  الدول  تلك  إحدى  والعراق 
الّسياحّي فيه من الناحية التارخيّية والّدينّية واجلاملّية، فضاًل عن توافر مقّومات 
التقّدم  لتحقيق  املربمج  العلمّي  بالشكل  إهّنا غري مستغّلة  إال  الطبيعّي،  اجلذب 

االقتصادّي. 
بصورة  البرصة  حمافظة  ويف  عاّمة،  بصورة  العراق  جنوب  يف  األهوار  ُتعّد 
وحتقيق  الّسياحّي،  لالستثامر  منافذها  فتح  يمكن  التي  البيئات  إحدى  خاّصة، 
متكاملة  خاّلبة  طبيعّية  بيئة  من  متتلكه  بام  واجتامعّي؛  وثقايّف  اقتصادّي  نمّو 
فيها  تتنّوع  التي  املتمّيزة،  الطبيعّية  وخصائصها  واحليوانّية،  النباتّية  بمواردها 
اآلثار  ووجود  للمنطقة،  التارخيّية  اخلصوصّية  عن  فضاًل  والربّية،  املائّية  احلياة 

العديدة واملمّيزة.
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فر�صّية البحث 

اإلمكانات  من  مهاّمً  رصيدًا  متتلك  األهوار  منطقة  بأّن  الفرضّية  تتمّثل 
دعم  يف  ُتسهم  سوف  وسليم  علميٍّ  بشكٍل  اسُتثمرْت  ما  إذا  التي  الّسياحّية 

االقتصاد العراقّي.

م�صكلة البحث 

تتلّخص مشكلة البحث يف أّنه بالّرغم من أّن منطقة الدراسة متتلك العديد 
من اإلمكانات الّسياحّية إال إّنه مل تنل االهتامم املناسب،  فتتمّثل مشكلة البحث 

بالتساؤالت اآلتية:
- ما اإلمكانات الّسياحّية التي حتظى هبا منطقة األهوار؟

التي حالت  األهوار،  الّسياحة يف  تنمية  التي تعرتض سبيل  املعّوقات  ما   -
دون النهوض هبذا القّطاع احليوّي؟

هدف البحث

منطقة  يف  املتاحة  الّسياحّية  اإلمكانات  واقع  عرض  إىل  البحث  هيدف 
األهوار بام تتمّيز به من مقّومات وخصائص طبيعّية وبرشّية غري مستثمرة، التي 
االقتصادّية  املجاالت  من  العديد  توّفر  سوف  اجلانب  هذا  يف  اسُتثمرْت  ما  إذا 

واالجتامعّية والثقافّية.

الإمكانات الطبيعّية

التي  األهوار  مناطق  الّسيام  اجلغرافّية،  بالبيئة  وثيقًا  ارتباطًا  الّسياحة  ترتبط 
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متتاز بتنّوع مظاهرها الطبيعّية والبيئّية، وهذا ما يزيد من تنّوع إمكاناهتا الّسياحّية 
وخصائصها الطبيعّية.

1- املوقع: ُيعّد املوقع من عنارص اجلذب املؤّثرة يف حجم الّسياحة، من جهة 
املناطق  الّسياحة يف  الّسياحّية وبني حركة  التنمية  العالقة بني منطقة  كونه يّدد 
شامل  من  متتّد  التي  األهوار  منطقة  بوجود  العراق  جنوب  يمتاز  إْذ  األَُخر؛ 
رشق حمافظة ميسان شامالً، والبرصة جنوبًا، والنارصّية غربًا، وتقع بني خطَّي 
عرض)25-30(، و)32-45( شامالً، وخطَّي طول)13-46، و48( رشقًا)1(؛ 
فهذا املوقع املتوّسط بني املحافظات اجلنوبّية جعل منها عنرصًا مهاّمً لتعزيز إمكان 
قيام الّسياحة يف منطقة األهوار، التي متتّد عىل مساحة تبلغ )8000كم2(، والتي 
كانت ُتعدُّ من النامذج الفريدة لبحريات املياه العذبة يف املناطق اجلاّفة وشبه اجلافة 

يف العامل.
2- املناخ: ُيعّد املناخ عاماًل مهاّمً من العوامل املؤّثرة يف النشاطات الّسياحّية، 
سواء  الّسياحّية،  اإلمكانات  من  االستفادة  إمكان  يّدد  كونه  يف  أمّهّيته  وتربز 
كانت طبيعّية أم برشّية، فاملنطقة تتمّيز بشتاٍء دافٍئ يشّكل إقلياًم مثاليًا لالستمتاع 
بالدفء، أّما فصال الربيع واخلريف، فُيعّدان فصلني معتدلني، ومثالّيني لراحة 
اإلنسان، ما يشّجع قيام املناطق الّسياحّية يف منطقة األهوار، أما فصل الّصيف، 

الذي يّتسم بارتفاع درجات احلرارة، فهو فصل حاّر غري مريح)2(.
3- الّسطح: ُتعدُّ منطقة األهوار جزءًا من الّسهل الرسويّب، الذي يمّثل أكثر 
جهات العراق انخفاضًا مع قّلة انحداره من الشامل والشامل الغريّب نحو اجلنوب 
إليها األرايض من  تنحدر  واجلنوب الرشقّي. وتقع األهوار يف منطقة حوضّية 
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جهاهتا املختلفة، ويصبح أكثر وضوحًا يف أجزائها اجلنوبّية الرشقّية؛ إْذ تتجّمع 
أرض  ومتتاز  األمطار،  سقوط  وفرتة  الفيضانات  أثناء  يف  املنخفضات  يف  املياه 
املنطقة بأهّنا مستوية متامًا ومنخفضة يف الوقت نفسه، فال يتجاوز ارتفاع املنطقة 
بمستوى سطح  يكون  بينام  القرنة،  البحر يف  سوى)2،5م( عن مستوى سطح 
البحر يف هور احلاّمر، كّل هذا أّدى إىل أْن تكون املنطقة ذات انحدار خفيف نحو 
املوجودة بحكم  الطبيعّية  املناظر  تنّوعًا يف  َخَلق  ما  الرشقّي،  اجلنوب واجلنوب 
موقعها ومجال الطبيعة، فضاًل عن أّن ترّكز األهنار يف اجلانب الرشقّي مع االجتاه 

العام النحدار األرض كان له األثر يف التشجيع عىل قيام املناطق الّسياحّية)3(. 
4- النباتات: يؤّثر النبات الطبيعّي يف قيام النشاط الّسياحّي؛ لكونه مناظر 
طبيعّية مجيلة جتذب أنظار الّسّياح، فاإلنسان يميل بطبيعته نحو املناطق اخلضاء 
ها  يؤمُّ طبيعّية  متنّزهات  تشّكل  التي  الطيور  وكثرة  الطبيعة  بجامل  متتاز  التي 

الّسّياح للتمّتع بجامل البيئة .
وهو  املنطقة،  يف  وازدهاره  والطبيعّي  النبايّت  الغطاء  بتوافر  األهوار  متتاز 
العامل األسايّس يف ازدهار الثروات االقتصادّية التي ال ينضب معينها، فضاًل 
عن الّدور الذي تلعبه النباتات املائّية يف التأثري عىل النظام البيئّي املائّي، فإهّنا ُتعدُّ 
بيئة خصبة ومراعي طبيعّية للحيوانات املائّية، كاألسامك والبط واجلاموس؛ إْذ 
تنترش النباتات املائّية املحّبة للمياه، كام تنترش نباتات القصب والربدي عىل شكل 
أحزمٍة أو نطاقاٍت من حيث مواقعها من املياه، وال يوجد حدٌّ فاصٌل بينها؛ إْذ 
إّن مستويات املياه يف األهوار غري ثابتة، ونباتات األهوار تكون متنّوعة من جهة 

احلجم، فضاًل عاّم تشّكله بساتني النخيل من بقاٍع مجيلٍة)4(.
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وإّن الّسّياح دائاًم يبحثون عن يشء جديد لزيارته ومشاهدته؛ لذا فإّن إنشاء 
قرى سياحّية وسط هذه البقاع اخلضاء ُيضيف عىل املنطقة أمّهّية صناعّية وعلمّية 

وطّبّية إىل جانب أمّهّيتها الّسياحّية واجلاملّية.
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 وتكون تربة األهوار فقرية باإلنتاج الزراعّي؛ إْذ ال تصلح إال لزراعة حماصيل 
معّينة، مثل: حمصول الّشلب، ويغّطي نبات القصب مساحات كبرية منها.

الّسّياح،  باهتامم  األسامك  وكذلك  الطيور  حتظى  واألسمك:  الطيور   -5
بوصفهام إحدى اإلمكانات الطبيعّية املؤّثرة يف الّسياحة؛ إْذ إّن االنتشار الكبري 
فهي  واملنقرضة،  النادرة  األنواع  أّما  الّصيد،  هواية  بمزاولة  للّسّياح  يسمح  هلا 
حتظى باهتامم الباحثني والدارسني يف هذا املجال للمحافظة عليها وعىل تنّوعها 

األحيائّي، بإنشاء حممّيات خاّصة هبا لتكون مراكز جذب سياحّية جّيدة .
ُتعدُّ مناطق األهوار من أبرز نطاقات األرايض الّرطبة، وهي تزخر بكّل أشكال 
التنّوع البيولوجّي، وقْد أتاح ثراءها الطبيعّي وموقعها اجلغرايّف ألن تكون حمّطة 
اسرتاحة أو نقطة عبور ألنواع من الطيور املهاجرة من روسيا، وحتى من جنوب 
أفريقيا يف أثناء فصل الشتاء؛ لتوافر األسامك واحلبوب والنباتات املائّية املتنّوعة، 
فضاًل عن أهّنا منطقة توالد ألنواع من أسامك اخلليج العريّب، وقْد صنّفها برنامج 
ُتؤوي  إْذ  العامل؛  يف  األحيائّي  التنّوع  مراكز  أهّم  أحد  بوصفها  املّتحدة  األمم 
األهوار الكثري من الطيور املائّية الشتوّية، وإّن مالئمة الظروف املناخّية وتوافر 
القصب والربدي، ُيعدُّ بيئة مالئمة لبناء الطيور أعشاشها بعيدًا عن الصّيادين، 
ومتكث يف هذه البيئة الدافئة فرتة الشتاء وبداية الربيع، ثّم تبدأ باهلجرة املعاكسة 
احلاّمر  هور  وكان  اخلريف(،  )هجرة  فتسّمى  األصلّية،  مواطنها  إىل  والرجوع 
واحلويزة ُيعّدان مصدرًا حلياة ثلثي الطيور الربّية، وأماكن طبيعّية لتواجد العديد 

من أنواع األسامك)5(.
6- املوارد املائّية: ُتعدُّ املياه ذات أمّهّية كبرية يف املجاالت الّسياحّية؛ ملا له من 
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أمّهّية يف حتقيق التنمية الّسياحّية؛ إْذ يبحث الّسائح دائاًم عن املاء العْذب ملواجهة 
االحتياجات املتعّددة.

وتتمّيز األهوار بكوهنا تتمّتع بإمكانات مائّية مهّمة، فهي من أكرب بحريات 
يمكن  الربمائّية،  احلياة  من  منظومًة  وتضّم  األوسط،  الرشق  يف  العْذبة  املياه 
استثامرها يف إنشاء منتجعات ومدن سياحّية دائمّية بالقرب من تلك املسّطحات 
التي تكّونت يف منخفضات الّسهل الرسويّب؛ نتيجة تراكم مياه األمطار وانسياب 

مياه األهنار.
تشّكل املياه عامل جذب سياحّي مهّم؛ وذلك ألمّهّيته من الناحية اجلاملّية، 
وما خيّلفه حوله من مساحات خضاء إىل جانب تأثريه يف املناخ املحّل املحيط 
عدُّ  يمكن  إْذ  احلاّر؛  الّصيف  فصل  خالل  واملنعشة  العليلة  النسامت  حيث  به، 
منطقة األهوار الرئة واملتنّفس للسّكان ومالذهم من أعباء احلياة وحّر الّصيف؛ 

إْذ متّدهم بنسيمها العليل وخرياهتا النباتّية واحليوانّية.

الإمكانات الب�صرّية

ُتعّد اإلمكانات البرشّية من العنارص املكّملة لإلمكانات الطبيعّية؛ ألمّهّيتها 
واحلضارّي،  الفكرّي  ونتاجه  اإلنسان  فهي من صنع  الّسّياح،  من  الكثري  لدى 
ُتعّد  التي  التعّرف عىل احلضارات والتاريخ واملعامل األثرّية،  فمن خالله يمكن 

مقّومًا مهاّمً لقيام الّسياحة .
1- األماكن األثرّية والتارخيّية: العراق بلد احلضارات واملقّدسات منذ أقدم 
العصور؛ إْذ ُتعدُّ اآلثار تراثًا حلضاراته وامتدادًا للتطّور واملعرفة اإلنسانّية، وإذا 
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ما تّم تطوير هذه املعامل احلضارّية وحتسينها؛ فإهّنا ُتسهم يف رفد احلركة الّسياحّية 
يف البلد.

وتزخر  البالد.  عموم  عىل  موّزعة  أثرّية  مواقع  وجود  إىل  الدالئل  وُتشري 
مناطق األهوار باملئات من التالل واأليشانات املنترشة يف األهوار، فهناك موقع 
يف  العّز(  عن)هنر  كيلومرتات  بعد)5(  عىل  يقع  الذي  )هيفاء(،  امللكة  أيشان 
منطقة املرّبعات، يبلغ ارتفاعه)8( أمتار عن مستوى سطح األرض، ومساحته 
بأشكال  الفخارّية  اجِلرار  ِكرَس  من  كبرية  كّمّيات  ويوي  حوايل)500م2(، 
وزخارف ونقوش وألوان عديدة، وُيعتقد أهّنا كانت ُتستخدم خلزن املصوغات 
الذهبّية عند السومرّيني قبل)3500( سنة قبل امليالد، وتوجد –أيضًا- العديد 
من القطع األثرية لدى ساكني املنطقة، عثروا عليها من جّراء حراثة أراضيهم، 
وهناك بعض األحجار القديمة استخدمت يف بناء منازل أهايل املنطقة، ووجدت 
كذلك العديد من النصوص األثرّية عن ملحمة) كلكامش(، التي سبقْت ملحمة 
)األلياذة واألوديسة( اإلغريقّية بـ)1500( سنة، تدلُّ عىل طبيعة املنطقة، فضاًل 

عن الكثري من األساطري السومرّية والبابلّية )6(.
ففي  اهلور،  بمياه  مغمورة  كانت  التي  األثرّية  املواقع  من  العديد  وهناك 
حمافظة ميسان)48( موقعًا أثرّيًا مكشوفًا يعود تاريخ أغلبها إىل العصور الفرثّية 
احلويزة  يف  وتنترش  امليالد،  قبل  سنة  من)1000(  أقدم  وبعضها  والّساسانّية، 
والواوّية والّصحني، ويوجد كذلك )122( موقعًا أثرّيًا بني صغرٍي وكبرٍي يف هور 
احلاّمر، يعود إىل)2800-2350ق.م(، تتوّزع يف اجلبايش واإلصالح والعكيكة 

وكرمة بني سعيد، وغريها)7(.
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ومتّثل األهوار الوسطى جزءًا من مناطق أهوار النارصّية، تضّم وحدها أكثر 
أثرّيًا تعود إىل حقٍب حضارّيٍة خمتلفٍة متتدُّ إىل فجر الّسالالت  من )60( موقعًا 

ويالت الّسومرّية والعهد البابّل القديم. وحكم الدُّ
إّن مئات املواقع األثرّية موجودة يف مناطق األهوار العراقّية، منها أكثر من 
األهوار  مناطق  فُتعدُّ  ذكرنا-  فقط-كام  النارصّية  أهوار  يف  أثرّيًا  موقعًا   )60(
ومواقعها األثرّية مؤّهلة جّدًا لتكوَن ضمن الئحة الرتاث العاملّي؛ كوهنا تضمُّ 
الثقافّية  املواقع  ما جيعُلها ضمن  فريدة، وهذا  وبيئة طبيعّية  مهّمة،  أثرّية  مواقع 
الطبيعّية، التي ال يزيُد عدُدها عن )27( موقعًا يف العامل بحسب الئحة الرتاِث 
العاملّي. لقد شهدت مناطق األهوار عّدة هجرات سّكانّية منُذ العهد الّسومرّي 
الذين  املحّلّينَي،  للسّكان  آمنًا  مالذًا  متّثل  كانت  كوهنا  احلديث؛  العرص  وحّتى 
املحّلينَي يف  السّكان  الكثري من مفردات حياة  لتشابه  للغزو،  تتعّرض مناطقهم 
مناطق األهوار مع طبيعة احلياة التي كانت سائدة أّيام الّسومرّينَي، وإّن سّكان 
األهوار احلالّينَي يتداولوَن أكثر من )200( مفردة لغوّية سومرّية وأكدّية حّتى 
سوى  ينّقب  مل  أثريٍّ  موقٍع   )1200( من  أكثر  النارصّية  مدينة  وتضّم  اآلن. 

يف)5٪( منها)8(. 
كّل هذه املعامل األثرّية إذا ما اسُتثمرت فإهّنا سوف ُتسهم يف رفد الّسياحة يف 

املنطقة من داخل البلد وخارجه، ما ُيسهم يف إنعاش اقتصاد املنطقة.
من  الكثري  األهوار  يف  :تنترش  الشعبّية  والّصناعات  اليدوّية  احِلرف   -2
لرتاث  نقاًل  ُتعدُّ  فهي  الشعبّية،  والّصناعات  واليدوّية  احلرفّية  النشاطات 
خمتلفة  صناعات  عّدة  األهوار  سّكان  يمتهن  إْذ  وتقاليدها؛  وعاداهتا  الشعوب 
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حياهتم،  متطّلبات  مع  ينسجم  يدوّي  طابع  ذات  صناعات  أغلبها  ومتنّوعة، 
فيها  تشرتك  التي  امليكانيكّية،  الّصناعات  من  السّكان  بعض  يمتهنه  عاّم  فضاًل 
عىل  تعتمد  التي  احلرص)البواري(،  مثل:  اإلنتاج،  مراحل  من  قسٍم  يف  اآللة 
نبات القصب، كذلك بناء األكواخ، والرّصائف، واملضايف، وفرش األرضّية، 
من  والكثري  والربكش،  والكعدة،  كالطروادة،  القوارب)املشاحيف(،  وصناعة 
وسائل النقل التي تستخدم يف جتواهلم بني جزيرٍة وأخرى، وغريها من احلرف 
والّصناعات التي ُتعّد رافدًا مهاّمً من روافد االقتصاد الوطنّي؛ لكوهنا متّثل تراث 

األّمة، فالبّد ِمن تشجيع هذه الّصناعات ودعمها، لتمّثل تاريخ البلد العريق.
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معّوقات قيام الن�صاط ال�ّصياحّي يف اأهوار جنوب العراق

النشاط  لقيام  الّسياحّية يف األهوار  الكثري من اإلمكانات  توافر  بالّرغم من 
الّسياحّي، إال أّن هذه اإلمكانات مل ُتستثمر بشكٍل ينهض ويرقى هبا إىل املستوى 
املطلوب؛ لوجود العديد من املعّوقات واملشاكل التي تقف عائقًا أمام تنمية هذا 
القّطاع احليوي، وإّن عملّية تنمية وتطوير أّي موقع سياحّي يتطّلب بالضورة 
تذليل املعوقات كاّفة، وحماولة التغّلب عليها حّتى يكون القّطاع الّسياحّي قادرًا 
فضاًل  والرتفيهّية،  اخلدمّية  األوضاع  وحتسني  الشاملة  التنمية  يف  اإلسهام  عىل 
فإّن تشخيص هذه  لذلك،  الّسياحة،  منه يف جمال  املرجّوة  األهداف  عن حتقيق 
الّسياحّي، وخيلق مواقع جذب  القّطاع  أْن يطّور  املعّوقات ومعاجلتها من شأنه 

سياحّية مهّمة، فمن أبرز هذه املعّوقات :
املستقّرة  غري  األمنّية  واألوضاع  الّسياسّية  واألحداث  الظروف  تأثري   -1
بالغة  أمّهّية  املنطقة، وإّن استتباب الوضع األمنّي ذو  الّسياحة يف  يف قيام حركة 
مرهونًا  ُيعّد  الّسياحّي  الطلب  وإّن  األَُخر،  الّسياحّي  اجلذب  عنارص  توافر  يف 

بالظرف األمنّي للبلدان املصّدرة للّسّياح واملستقبلة هلم.
2- حمدودّية املياه جّراء تعّرضها لإلجهاد والتدهور املستمر لتنامي املشاريع 
املائية يف دول أعايل احلوض )تركيا وإيران وسورية(؛ وجّراء التناقص املستمر 
ما  لألهوار،  املغّذية  املائّية  احلّصة  انخفضت  للعراق،  املتاحة  املائّية  للموارد 

انعكس سلبًا عىل مساحتها وغالفها احليوّي.
التنمية  قطاعات  من  مهاّمً  قّطاعًا  -بوصفه  الّسياحّي  القّطاع  يَظ  مل   -3
الّرغم  فعىل  ودعم،  واهتامم  أولوية  من  يستحّقه  بام  واالجتامعّية-  االقتصادّية 
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من وجود وزارة للّسياحة واآلثار، إال أّن دورها غري فّعال بام خيّص الّسياحة يف 
األهوار، فضاًل عن غياب التنسيق بني الوزارة والدوائر الفرعّية يف املحافظات، 
القّطاع  تطّور  تنموية مستقبلّية ختدم  األمور حالت دون وضع خطط  كّل هذه 

الّسياحّي.
الّسياحّي  القّطاع  لتنمية  الالزمة  املالّية  التخصيصات  وتديّن  ضعف   -4
هذا  يظى  ال  إْذ  بحيوّية؛  استمرارّيته  لضامن  الّسياحّية  املواقع  تأهيل  وإعادة 
القّطاع إال بالنزر القليل من التخصيصات قياسًا إىل القّطاعات التنموية األَُخر.

يف  الّسياحّية  وللمناطق  عمومًا،  الّسياحّي  للجانب  الواضح  اإلمهال   -5
األهوار خصوصًا، التي حلق هبا الدمار، وعدم تطويرها بالشكل الذي ينسجم 

مع تارخيها العريق.
جمال  يف  التخّصص  ذات  واملدّربة  لة  املؤهَّ الكوادر  يف  الكبري  النقص   -6
الّسياحة والفندقة، والسّيام األيدي العاملة الفنّّية اجلّيدة، التي تعمل يف خمتلف 

املجاالت الّسياحّيةـ
احلركة  تنمية  ترتبط  إْذ  الّسياحّي؛  والوعي  الثقايّف  املستوى  انخفاض   -7

الّسياحّية بمستوى درجة الوعي الثقايّف، والسّيام لدى السّكان املحلّيني.
8- ضعف أداء اإلعالم الّسياحّي، فعملّية التوعية الّسياحّية لدى املواطنني ما 
تزال متخّلفة؛ بسبب غياب اإلعالم، وافتقار وسائله لعنارص االنتشار واجلذب 
املقروء واملسموع  الّسياحّية لإلعالم  واإلقناع، كالربامج واحلمالت اإلعالمّية 

واملرئّي.
ارتباط هذه  ملناطق األهوار، وضعف  النقل  انتظام طرق  9- قصور وعدم 
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الطرق باملواقع الّسياحّية.

م�صروع مر�صى زوارق املنذوريّ يف الب�صرة )اأمنوذجاً(

ُتعدُّ بيئة األهوار يف حمافظة البرصة بام تتمّتع به من إمكانات وموارد طبيعّية 
ومثالّية إحدى البيئات التي يمكن فتح منافذها لالستثامر الّسياحّي، وحتقيق نمّو 
اقتصادّي وثقايّف واجتامعّي، فضاًل عن اخلصوصّية التارخيّية للمنطقة، ووجود 
اآلثار العديدة واملمّيزة، التي إذا ما اسُتثمرت بشكٍل علميٍّ وسليٍم سوف ُتسهم 
يف دعم االقتصاد العراقي؛ لذا تّم التأكيد عىل مناطق األهوار العميقة والدائمة 
ديمومة حّصتها  تغذيتها، ولضامن  املمكن  املساحات  بتحديد وتطويق  اجلريان 
الّسياحّية وخصائصها  إمكاناهتا  وتنّوع  والبيئّية  الطبيعّية  لتنمية مظاهرها  املائّية 

الطبيعّية. 
هلذا ُيعّد مرشوع مرسى زوارق املنذوري أّول مرشوع اقتصادّي سياحّي من 
نوعه يف أهوار حمافظة البرصة، الواقع رشق هور )الّصالل(، وسوف ُيسهم يف 
نحو  اهلارثة  لناحية  الشاميّل  اجلانب  يف  يقع  وهو  املنطقة،  إىل  الّسّياح  استقطاب 

)20 كم( شامل مدينة البرصة، وُيطل عىل هوري )الّصالل واملسحب(.
هيدف هذا املرشوع إىل تنشيط الواقع الّسياحّي يف أهوار البرصة، واستقطاب 
الكثري من الّسّياح، ما خيلق فرص عمل للعرشات من أفراد سّكان القرى القريبة 
؛ كونه يقع  منه، فمن الناحية الّسياحّية يمكن عدُّ هذا املرسى موقعًا سياحّيًا مهاّمً
تتمّيز  إْذ  )الّصالل(؛  هور  منطقة  يف  الّسياحّية  بممّيزاهتا  معروفة  منطقة  ضمن 
أجوائها،  وصفاء  وهدوئها  الزائريَن،  تريح  التي  ومناظرها  اجلميلة  بطبيعتها 
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فضاًل عن مجالّية عملّية إنجاز املرسى يف تلك املنطقة بتصميمه العمرايّن اجلميل، 
واملساكن،  املضايف  ومنها  البناء،  وبخصوصّية  املناطق،  تلك  هبا  تشتهر  التي 

ليكون املرسى قريبًا من معامل أهوارنا.
األسامك  تسويق  عملّية  تنظيم  إىل  هيدف  كونه  يف  املرشوع  أمّهّية  وتكمن 
املحاّل  وجود  خالل  من  املرشوع،  هبا  املقام  املنطقة  أهوار  يف  صيدها  يتّم  التي 
قي  املشّيدة فيه لبيع الكّمّيات الواصلة من األسامك إىل الراغبني بالرشاء من مسوِّ
)25م2(،   منها  الواحدة  مساحة   ،)8( املحاّلت  هذه  وعدد  والباعة،  األسامك، 

وذات سقوف مقّوسة.
ُنّفذ طبقًا لدراسات أّكدت أّن املنطقة التي يوجد فيها املرسى  وإّن املرشوع 
تتمّتع بخصائص طبيعّية تؤّهلها ألن تكون منطقة جذب سياحّي ناجحة، منها: 
طبيعتها،  ومجال  بيئتها  بتنّوع  وتتمّيز  السكنّية،  التجّمعات  عن  نسبّيًا  بعيدة  أهّنا 

الذي أوجد حالة من التنّوع األحيائّي الفريد من نوعه عىل مستوى املنطقة.
وإّن املرسى سيكون قبلًة لناظريه وزائريه، وخصوصًا أّنه يتوي عىل مرافق 
الّصغرية  الزوارق  لرسّو  خشبّية  أرصفة  توافر  عن  فضاًل  وترفيهّية،  خدمّية 
بالقرب  وموقعها  بنائها  بروعة  متمّيزة  )كازينو(  املرشوع  ضّم  فقْد  وانطالقها، 
من املرسى، تّم إنشاؤها عىل مساحة )600م2(، وكذلك حدائق تّتسم باخلضة 
بالنخيل،  مزروعة  مساحة  مع  واألزهار  األشجار  وبأنواع  املكان،  ومجاليات 

فضاًل عن وجود موقف للسّيارات يّتسع لعدٍد كبرٍي. 
متنّوعة؛  سفرات  يف  املواطنني  من  املئات  يستقبل  سوف  املرشوع  هذا  إّن 
يتحىّل هبا ستجعل  التي  املحافظة، وإّن األجواء  يبعد كثريًا عن مركز  لكونه ال 



اأ.م �شفّية �شاكر معتوق املطورّي

339 ربيع الآخر 1438# - كانون الثاين 2017مال�سنة الأوىل - املجّلد الأّول - العدد الأّول

منه منطقًة سياحّيًة مهّمًة.
إّن تصميم بناية املرسى عبارة عن كوخ كبري من الكونكريت، يضّم بّوابتني 
ومغّلفة  أمتار،   )10( وبارتفاع  أقواٍس،  بشكِل  مصّممتني  واخلروج،  للدخول 
املراكب  يف  ُتستخدم  كانت  التي  باألرشعة  شبيه  أرشعة  وتتقّدمها  باحلجر، 
والزوارق، وهناك جدار كونكريتّي ساند للمرشوع بطول )146م(، وبارتفاع 
)25،5م(، يفصل أرض املرشوع عن مياه اهلور املجاورة، ومتتّد فوقه طرق معّبدة 
تصل إىل مسافة )50م( داخل اهلور، وهي مرصوفة فوق جمموعة مرتابطة من 

الركائز احلديدّية، وتبلغ املساحة الكّلّية للمرشوع )16( ألف كيلو مرتًا مرّبعًا.
موقع  ضمن  األهوار  سّكان  برتاث  خاّص  متحف  إنشاء  املخّطط  من  وإّن 
التي يصنعها  املنزلّية،  املواّد  املرسى، وإّن هذا املتحف سيحتوي عىل نامذج من 
املصنوعة  واحلصائر  والّسالل،  اليدوّية،  املراوح  ومنها:  األهوار،  سّكان  يدوّيًا 
املتحف  وإّن  البدائّية،  الّصيد  وأدوات  األسلحة،  وكذلك  القصب،  نبات  من 
سيكون عبارة عن كوخ صغري من القصب والطني، وهو نواة ملرشوع مستقبّل 
التي  احليوانات  أنواع  لكّل  عّينات حمنّطة  يتضّمن  بإنشاء متحف طبيعّي  يقيض 
توجد يف أهوار العراق، فضاًل عن النباتات، وإّن املرسى-أيضًا- ُيضيف ميزة 
العامل، فضاًل عن  البالد عىل  البرصة بوصفها إطاللة  جديدة إىل ميزات حمافظة 
سياحّية  وأماكن  املهّم  الّسياحّي  املوقع  هذا  ومنها  سياحّية،  بمزايا  تتمّتع  كوهنا 
والتأكيد عىل  التي تزخر هبا مناطق األهوار،  الكبرية  الطاقات  استثامر  ُأّخر مع 

اجلانب االقتصادّي والّسياحّي خللق بيئة استثامرّية واقتصادّية.
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)صور مرشوع مرسى زوارق املنذورّي(
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اخلامتة

اأّوًل:ال�صتنتاجات

تبنّي لنا من خالل الّدراسة أّن منطقة األهوار تزخر بإمكانات سياحّية قّلام 
استثامرها  يمكن  التي  الفريد،  بتنّوعها  وتتمّيز  العامل،  يف  مكان  أيٍّ  يف  توجد 
وتنميتها بجعلها من املواقع الّسياحّية املهّمة يف البلد، إال أهّنا- وبسبب جمموعة 
من املعّوقات- مل تستثمر بشكٍل اقتصادّي صحيح، ومنها: فقداهنا أهّم عنرص 
الكبري من  األمنّي، واإلغفال  االستقرار  ديمومتها ونجاحها، وهو  من عنارص 
قبل الدولة للدور املهّم الذي يمكن للّسياحة أْن تضطلع به يف تنمية االقتصاد 

العراقّي.
الّدوالرات، ومن  ُأَخر إىل مليارات  الّسياحة يف دول  إيرادات  فقْد وصلت 
أجل حتقيق التنمية الّسياحّية الّشاملة يف املنطقة، البّد من وضع خّطة اسرتاتيجّية 
يف  الّسياحة  لتطوير  اجلذرّية  واحللول  املعاجلات  من  العديد  تتضّمن  شاملة 

األهوار، لكي تواجه املعّوقات واملشاكل وحتّقق أهدافها بصورة رئيسة.
التي  املهّمة  اخلدمّية  واملرافق  الّسياحّية  املنشآت  يف  كبريًا  نقصًا  هناك  وإّن   
يف  موجود  ملا  الّسياحّي  واإلعالم  الرتويج  عملّيات  وانعدام  الّسّياح،  يتاجها 
األهوار من إمكانات سياحّية، وعدم توافر املستلزمات األساسّية التي يتوّقف 
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عليها نجاح اإلعالم الّسياحّي، وانخفاض الوعي الثقايّف الّسياحّي عند سكنة 
منطقة األهوار؛ إْذ ترتبط تنمية احلركة الّسياحّية بمستوى درجة الوعي الثقايّف 

هلم.

ثانياً: التو�صيات

1- إعداد الّدراسات والبحوث وعقد املؤمترات التي ُتعنى بالتعريف باآلثار 
واإلمكانات الّسياحّية التي متتلكها األهوار، ودعم مسار التنمية يف هذا املجال 

بإصدار قوانني جديدة لالستثامر الّسياحّي يف العراق .
ومحايتها،  والتارخيّية  األثرّية  املواقع  لصيانة  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ   -2

وربط هذه املواقع بطرق نقل خمتلفة لسهولة الوصول اليها.
مع  العربّية  الّسياحّية  الربامج  لتبادل  املحّلّية  اإلعالم  وسائل  تكثيف   -3

مناطق األهوار لتشجيع حركة الّسياحة يف املنطقة .
4- إنشاء رشكة سياحّية كربى قادرة عىل دراسة واقع الّسياحة يف األهوار، 

وتعمل ضمن خّطة متكاملة لتوجيه الّسياحة والرتويج هلا يف املنطقة العربّية. 
5- دعم الّصناعات الشعبّية واليدوّية وصناعة الّتحف وتشجيعها وبيعها يف 

املواقع األثرّية؛ بوصفها متّثل جانب من تراث األّمة وتارخيها العريق.
جانب  إىل  فهي  األهوار،  يف  املحّلّية  بالّسياحة  النهوض  سبل  توفري   -6
بأشكال  فراغهم  أوقات  لقضاء  للمواطنني  املالئمة  لتوفر األجواء  كوهنا مهّمة 
الرتفيه املختلفة، كالّراحة، واالستجامم، وتنمية اهلوايات واحلرف اليدوّية، فهي 
والثقايّف  واحلضارّي  املعايّش  املستوى  ورفع  العراقّي،  االقتصاد  دعم  يف  ُتسهم 

للمواطنني .
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That the hidden joy did fill the abyss of my spirit like fog?

Today ‒ as delight floods through me ‒ surprising me ‒ I 

return.

What a pity ‒ I will not return to Iraq

And will he who lacks currency return?

And how is it saved? (95)

And will you eat when you are hungry? And will you spend 

what

Dignity deems generous, on food?

So cry for Iraq

For what do you have but tears

But your futile anticipation, for the winds and the masts.

(100)

** Al-Sayyab, Badr Shakir, Diwan 1: 317-23. Trans. Shareah Taleghani, 
published in Words Without Borders-The Online Magazine for 
International Literature.
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If only the earth like the vast horizon was without seas

I am still calculating, oh currency, I count you ‒ I ask for more

I am still repelled by you from the intervals of my alienation, 

I still ignite my window and my door with your glow, (80)

On the other shore over there, 

 so tell me, oh currency …

When will I return, when will I return.

Do you see that joyous day approaching before my death?

And in the sky, in the fragments of clouds

And in the breezes, hailstones saturated with August 

perfumes (85)

I reveal with a cloak, the remainder of my lethargy, like a silk 

veil

Disclosing what is and is not visible,

What I have and barely have forgotten, 

 when doubt is within certainty

It is clear to me ‒ as I extend my hand to slip on my clothes 

‒

What answer was I searching for in the darkness of my soul

 (90)
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And dust, from you and from padded feet ‒ my eyes filled 

with tears [sic.]
I still walk, disheveled ‒ with soiled feet on the roads

Under foreign suns

In tattered rags, hands outstretched, calling

Pale from fever and disgrace, the disgrace of a strange 

beggar  (65)

Amidst foreign eyes

Amidst scorn, and rejection, and aversion … or pity

Death is easier than pity

Than the pity foreign eyes squeeze out as 

Drops of mineral water (70)

So be doused, you, Oh drops, Oh blood, … oh … currency

Oh Wind, Oh needles tailoring the sail for me, 

 when will I return

To Iraq, when will I return?

Oh flash of the waves staggered by oars ‒ 

 carrying me to the Gulf

Oh great constellation … oh currency. (75)

If only the ships didn’t change their passengers for traveling?
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A hunger for it … like the hunger of the blood of the 

drowned for air

The desire of the unborn stretching his neck from the 

darkness to birth

I wonder how it is possible for traitors to betray

Does one betray his country? (50)

If he betrays the meaning of being, how can he be?

The sun is more beautiful in my country than any other, and 

darkness

Even darkness ‒ there, is more beautiful 

 for it embraces Iraq

What a pity … when will I sleep

And sense on the pillow (55)

Your summer night ‒ glided by your perfume, Iraq?

Between timid villages and strange cities, my footsteps

I sang your beloved soil

And I carried it ‒ for I am the Messiah in exile dragging his 

cross

And I heard the footfall of the famished moving, bleeding(60) 

from faltering 
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Content, we were resigned

With those sad stories ‒ as they were the stories of 

women(35)

A collection of lives and times, we were in its prime

We were its two spheres ‒ between which it rested

So, isn’t that nothing but dust?

A dream and a spin of the record?

If that were all that remains, where is the consolation? (40)

In you Iraq, I loved my spirit or I loved you in it

Both of you, the lantern of my spirit, you ‒ 

 and evening came

And the night pressed down ‒ so let both glow in the 

darkness,

so I will not lose my way

If you came to me in a foreign land ‒ the encounter would 

be 

incomplete

Meeting you ‒ Iraq at my hand … this, the encounter (45)

Longing for it penetrates my blood, as if all of my blood is 

desire
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In two moments of tranquility if it has lost its place

It is the face of my mother in darkness

And her voice, they glide with the vision until I sleep; (20)

And it is the palm trees that I fear if they grow dim at sunset

Crammed with ghosts snatching every child

who doesn’t return from the paths.

And it is the old woman and what she whispers about 

Hazam

And how the grave split open over him before the beautiful, 

young Afra

And he took hold of her … except for a braid (25)

Zahra’… do you remember?

The glowing fireplace crowded with palms seeking warmth?

And my aunt’s whispered tales of bygone kings?

And behind a door like a decree

That was closed on the women (30)

By hands forever obeyed ‒ as they were the hands of men

The men would carouse and pass the night in revelry 

 without tiring

So, do you remember? Do you remember?
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A Stranger by the Gulf **

The wind gasps with the midday heat, 

like a nightmare in the late afternoon And on the masts, it 

continues to fold, to spread for departure

The gulf is crowded with them-laborers roaming the sea

Barefoot, half-naked

And on the sand, by the gulf (5)

A stranger sat ‒ a baffled vision wanders the gulf 

Destroying the pillars of light with the rising wail

Higher than the torrents roaring foam, than the clamor

A voice thunders in the abyss of my bereaved soul: Iraq

Like the crest rising, like a cloud, like tears to the eyes (10)

The wind cries to me: Iraq.

The wave howls at me: Iraq. Iraq. Nothing but Iraq.

The sea is as wide as can be, and you are as distant

The sea is between you and me: Oh Iraq.

Yesterday, as I passed by the café, I heard you Iraq … (15)

You were a spin of a record

This, the spin of the cosmos in my life ‒ it rolls time on for 

me
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*Al-Sayyab, Badr Shakir (1971). Diwan Badr Shakir Al-Sayyab. Beirut 
Dar Al-’Awda.
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and Semitic monotheistic myth from the Bible and the 

Qur’an, which is valorized. We have seen that, much as As-

Sayyab used myths in his poems, they were not the primary 

determinant of the themes he dealt with there ‒ in other 

words, he did not choose the myths first and then shape his 

poems to accommodate them. Instead, the same themes 

tend to recur, whether joined to specific myths or not, and 

the myths he used were then adapted to those themes ‒ 

not the other way around. He also uses symbols to sustain 

the theme of the poem: his longing to his beloveds, and 

the freedom for his country which was controlled under 

the oppressive regime at that time.
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As-Sayyab to make the decision to use myth this way in 

his poetry. He himself said that he used allegorical myth in 

order to evade government censorship of his work (Taufiq, 

1979: 333). However, beyond this expediency, myths used 

allegorically ‒ when such an application does not violate 

generic conventions ‒ have the very important effect of 

defamiliarizing the situation which the poet is describing.

The setting is very reminiscent of the poet’s village, this 

is a place of mixed light and darkness, symbolic both of 

the spiritual and moral depression presently affecting the 

inhabitants, and the potential for rebirth, for moving into 

the light, that may or may not be realized. As-Sayyab uses 

darkness in more than one line in this poem in showing 

the dark images, symbolizing the regime in Iraq that spread 

fear and death, while the poet 

is eager to light, the symbol of safety and freedom.

4) Conclusion
As-Sayyab often sets up a hierarchical relationship in 

his poetry between pagan myths, which are devalued, 
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is the first reference to Christ and his myth in As-Sayyab’s 

poetry. Later, he became one of As-Sayyab’s favorite hero-

figures, representing the individual who sacrifices himself 

so that the society might be redeemed. In this, he has 

more in common with prototypical Romantic heroes like 

Prometheus than with the Christ of traditional Christian 

theology. 

In “A Strange by the Gulf”, however, Christ is not the 

redeemer ‒ he is in an exile, like the speaker, and the 

legend has therefore been mythopoetically shaped in 

quite a different direction. Here, he emerges as an instance 

of archetypal mythic figure that dominates As-Sayyab’s 

later poetry: the wanderer, or exile. In the later period this 

figure is usually incarnated as either Sinbad or Odysseus. 

From this early use of Christ to personify an archetype that 

is diametrically opposed to what he will later become in 

As-Sayyab’s poetry, we can see the flexibility mythopoesis 

grants the poet in bending the traditional material to fit the 

particular needs of his poem.

It is worth considering some reasons that may have led 
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to listen to from the old women while sitting around the 

burning furnace”. There are ancient popular myths that talk 

about that creatures who kidnap children who return to 

their houses late after sunset. One is called ‹khadhra um-

il-leaf› (the Green with fibers) and the other is ‹al-Si›lowa› 

(female demon), and of course there are others more of 

these ancient tales.

The speaker at first recalls his childhood in an Iraqi village 

and remembers the folktales and legends his elders used 

to tell him. Zahra’ is the poet’s beloved, still waiting for him 

in Iraq. But the reference to heroic tales from the poet’s 

childhood is particularly significant (in the lines 26-28), 

because it is a theme frequently repeated in As-Sayyab’s 

later poetry, especially that of the early 1960s. There, as 

here, they are always associated with idealized images of 

childhood and the past.

After this the speaker again addresses his beloved, telling 

her how he longs to see her. Then he describes himself, the 

exile wandering in strange lands in the lines (51-55). This 
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free country, he is in an ecstatic condition to return home, 

wishes that his spirit could fly to see his beloveds, and 

because he is afraid of death, he wishes he could see Iraq 

before the death wind blows in. 

The last symbol of wind is destruction. It is linked with 

the Quranic wind of God’s punishment and anger. There 

are many verses in the Holy Qur’an presenting this kind 

of winds. For example, verses (Hood: 65-68); (Al-Haqqa: 

4-8); and (Al-Ahqaaf: 23-25). As-Sayyab begins his poem 

with ‘The wind’ ( which symbolizes all these symbols 

previously mentioned, and its effects are still obvious on 

most of the poem›s lines, as in (1, 2, 11, and 72).

The reader sees Iraq in the way as As-Sayyab saw it in his 

exile: an overwhelming succession of sweet reminiscences 

floating in his solitude with music he heard through a 

street café. He saw and heard Iraq, as Boullata (1978: 69) 

points out in the lines (15-18), in “his mother’s lullabies in 

the dark, in his fear of the ghosts, [as the child walked under 

the overlapping branches of date palm trees at sunset, and 

in the enchanting folkloric tales he and his mates used 
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(b) Spiritual freedom in a wider sense. For what is 

ultimately defended is 

no mere freedom of movement but that eternal spirit of 

the chainless mind. The sea frequently symbolizes spiritual 

freedom in this wider sense. Why the sea has come to be a 

symbol of freedom? Perhaps two characteristics of the sea 

may be mentioned as reasons ‒ its seeming boundlessness 

and its seeming irresistibility. As-Sayyab’s sea, then, 

symbolizes freedom, mother complex, i.e. the early loss 

of his mother, and it also symbolizes an hostile obstacle 

between the poet and his beloved country he thought he 

would never reach unless he cross this sea by wading.

As-Sayyab uses the wind as another symbol in the 

beginning of his poem (Line 1) . The wind symbolizes 

many things, the important ones are: desire; regeneration; 

freedom; ecstasy and poetic inspiration; life-force (the 

spirit); time; and destruction (de Vries, 1984: 500-1). All 

wind- symbols are presenting the poet’s state in his exile. 

He is yearning for returning home, re-habituating himself 

with his beloved woman, feeling free through living in a 
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them, even if it won’t rain. In this way water refills their 

bodies and gives them energy. This sea-image used by As-

Sayyab has caught the attention of many critics. The sea-

image is associated with primal life. V. N. Mishra says, “The 

image suggests life back to preconscious, animal origins 

at sea-bottom; the motion of pre-historic crabs in the sea.” 

(1981: 82).

As-Sayyab starts with a big cinematic shot which 

presents the crowded gulf with the laborers, the masts, 

and the gasping wind in the opening lines (1-14). This shot 

demonstrates the way the stranger looks for returning to his 

country, like those sailors who move from place to another 

for living and then return to their countries. Here the sea 

image symbolizes the poet’s eagerly wish to return to Iraq 

through this sea. The sea appears as a symbol of freedom 

in two senses and at two levels, which are no doubt 

ultimately connected. It appears as a symbol of (a) freedom 

of movement in the narrower, material sense. We find the 

sea representing simply freedom of movement, it appears 

as the place where that freedom must be defended. 
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commonest symbol for the unconscious…Psychologically, 

water means spirit that has become unconscious.” (Jung, 

1959: 18-19). He further adds, “Whoever looks into the 

water sees his own 

image,” and, “Many things arousing devotion or 

feelings of awe, as for instance the Church, university, city 

or country, heaven, earth, the woods, the sea or any still 

waters, matters, even, the underworld and the moon, can 

be mother-symbols.” (Ibid: 24).

The Greek myths also admit that life emerged from the 

feminine, the mother of all creation, as Robert Graves (1958: 

27) says: 

In the beginning, Eurynome, the goddess of All Things, 

rose naked from Chaos, but found nothing substantial for 

her to rest upon, and therefore divided the sea from the 

sky, dancing lonely upon its waves.

Water is used a lot as symbol in poetry. As-Sayyab used 

water as a symbol of life and death. His characters watch 

and wait for water to end their thirsts as it is found around 
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interlarded with mythic allusions, the long poem «The Blind 

Whore» ( ) (Ibid.). Although As-Sayyab by that time 

(March 1954) «actually presents the poem›s length as a 

potential drawback, rather than evidence of its significance 

as a serious work» (DeYoung, 1998: 252).

3) Myths and Symbols in the Poem 
An example of using mythology is found in “A Stranger 

by the Gulf,” which is recognized by readers and critics alike 

as one of his most powerful lyrics. The role of the sea in 

human culture has been important for centuries, as people 

experience the sea in contradictory ways: as powerful but 

serene, beautiful but dangerous. Symbolically, the sea 

has been perceived as a hostile environment populated 

by fantastic creatures. In the works of psychiatrist  Carl 

Jung’s, the sea symbolizes the personal and the collective 

unconscious in dream interpretation. It is related to depth 

psychology. According to Jung, sea is an archetype. It is 

his collective unconscious which is depicting the ‘mother 

complex’ back to our mother, the sea. Jung says, “Water is the 
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The wind gasps like a nightmare over the afternoon, the 

masts fold or spread on the horizon, and the sailors, who 

are barefoot and half naked, are seekers for living under the 

scorching heat and winds of summer.

The poem consists of (101) lines, divided into three 

sections. Each one deals with a kind of description to 

the poet›s feelings and emotions, remembrance of 

childhood, wishing to return home. The poet tries to 

present his images by functioning myths and symbols to 

support his poem, and by using a collection of symbolic 

system. The poem is considered as one of the long poems 

that As-Sayyab has written besides «The Blind Whore» 

( ) (472 lines) and «Hymn of the Rain» ( )
(120 lines). At that time, As-Sayyab became visibly more 

interested in experimenting with long narrative poems, 

as Ihsan Abbas has said of him during this period, «his 

greater desire [was] to be known among the people as 

‹the poet of the long poem›» (1969: 181). However, by the 

time he returned home from Kuwait, he was, according to 

Abbas, «carrying in his suitcase» the first of his poems to be 
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emotional that it is usually hard to read even a single line or 

stanza without being carried by its sweeping rhythm, which 

uncannily echoes two realities at the same time: the roar of 

the sea and the rage of the speaker/poet›s emotion. The 

poem hits the reader like successive relentless waves. Here 

is one of them in which the poet yearns to go back to Iraq 

but is so poor that he cannot afford a ticket to cross the sea. 

As-Sayyab introduced a very fruitful property of modernism 

by deftly grafting myth onto the traditional structure of 

the Arabic poem, steering the poem into new adventure. 

DeYoung believes, that much of As-Sayyab’s poetry “still 

speaks to his fellow Iraqis as somehow summative of their 

experiences in this century, especially the experience of the 

enormous changes wrought by 

the coming version of modernity to their land . . .” (1998: 

viii).

In brief, it is the first-person meditation of a speaker, who 

like As-Sayyab in 1953, lives in exile and is unable to return 

to Iraq because he has no money. In the first lines, the poet 

starts with a sense of misery by building a strange analogy. 
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his poems, which needs for a study of the way he shaped 

these myths in his work, and particularly those he chose 

to emphasize. The use of myth is an essential characteristic 

in As-Sayyab›s poetry, he «utilizes symbols absorbed from 

eastern and western mythology to indicate death, fertility 

and resurrection intensifying the implications of his poetry» 

(Gohar, 2008: 22); and in «A Stranger by the Gulf», he used 

some myths and symbols that sustained by a lot of images.

As-Sayyab’s poetry varies a great deal, but it is 

fundamentally “romantic and roaring with rebellion and 

revolution deeply inside. He wrote love poetry early in his 

life, but this was always regarded as an apprentice phase. 

There is little in it which helps towards an understanding of 

the mature poet” (Shureteh, 2005: 2).

2) “A Stranger by the Gulf”: The Poem
“A Stranger by the Gulf” was written while the poet 

was in exile in Kuwait in 1953, and was published as the 

first poem in his most acclaimed collection, (Hymn of the 

Rain) ( ), in 1960. The poem is so deep and intensely 



28

As-Sayyab’s A Stranger by the Gulf : Themes and Meaning

First Number Volume No.1 Issue No.1 Rabee ela’aker 1438A.H/January 2017A.D

perhaps softer and less revolutionary, but his solidarity 

with the struggles of others remained formidable, but 

embedded in more individual themes. 

DeYoung believes, that much of As-Sayyab’s poetry 

“still speaks to his fellow Iraqis as somehow summative 

of their experiences in this century, especially the 

experience of the enormous changes wrought by 

the coming version of modernity to their land ... 

”(1998: viii).

The period of growing political activity had a measurable 

effect on the themes that As-Sayyab dealt with in his poetry. 

He wrote deeply sensitive patriotic poetry which clearly 

portrayed the strong resentment felt by the people of Iraq 

against oppression and tyranny. His “A Stranger by the Gulf” 

( ) of 1953, describes those themes brilliantly. 

It achieved great success over years for many reasons: 

the lively description, its relevance to the contemporary 

events and issues, its language and style, and finally the 

employment of myth to embody the political content 

of the poem. As-Sayyab used so many different myths in 
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He was the first to finally break free from the traditional, 

classical, and neo-classical forms by writing what came to 

be known as “free verse”. Salma Khadra Jayyusi (1987), who 

wrote the definitive book on modern Arabic poetry, had 

this to say about As-Sayyab 

Among avant-garde poets, the poetry of Al-Sayyab shows a more 
harmonious resolution of the struggle between the classical and the 
modern. His language is clearer, more immediate, and invested in more 
emotion than others.... His imagination derived its inspiration from the 
primeval elements of the Iraqi countryside, from its scenery as well as 
its sounds.... When reading his poetry in Arabic] one is infected with the 
experience of this auditory sensibility (Jayyusi, 1987).

The period of his membership in the Communist Party 

corresponds to the middle period of his career as a poet, 

which is termed the “commitment period” . Although he 

abandoned the Communist Party and published a series of 

articles explaining his disenchantment and distance from 

the ideology he had espoused for a decade, his concern 

for the downtrodden and the victims of social and political 

oppression continued to inform his poems. His tone was 
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away from Romanticism, the fact is that such concerns 

are completely consistent with a romantic orientation 

(Taufiq, 1979: 127). Arab romantics do not share the same 

philosophical background as European Romantics (Jayyusi, 

1987: 5). Arab Romanticism was born of a deep need for 

freedom in both art and life. It became a major trend in 

Arabic poetry. Several romantic poets began to formalize 

deep dramatic changes in their poetic method, style, mood, 

tone and imagery (Ibid: 8).

The period of Realism appears as a reaction against 

Romanticism. After the end of the Second World War in 

1945, Romanticism “was criticized on the grounds of being 

escapist from reality” (Badawi, 1987: 148). While poetry is 

certainly not the only form of cultural expression, it is, in the 

Arabic context and in Iraq in particular, a highly valorized 

one and a primary locus of cultural symbolism and capital. 

Poets revolted against tradition and there were new 

schools embracing Romanticism and Symbolism. The real 

revolution in Arabic poetry took place in the 1940s at the 

hands of an Iraqi poet Badr Shakir As-Sayyab (1926-1964). 
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1) Introduction
 In the late Nineteenth Century, a group of Iraqi writers 

and poets promoted purposeful experiment with new 

methods. Such experimentation was vital to a new style of 

poetry that brought it again into contact with contemporary 

life and culture after its long degeneration. They were 

called into being by the renaissance that provided just the 

conditions in which the poetry could flourish. This new 

development is complex in origin and nature, but broadly 

speaking it coincides with a new revolutionary fervor, and 

with a new respect given to ordinary people of the poorer 

or working class, and to the dignity and freedom of the 

individual.

As-Sayyab was influenced by Romanticism and remained 

an essentially Romantic poet throughout his life, although 

he greatly expanded the horizons of Romanticism in an 

Arab cultural context. Therefore, despite the usual critical 

inferences that As-Sayyab’s growing concern with the 

political and social injustices of his time marks a movement 
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Abstract

Badr Shakir As-Sayyab (1926-1964) was the first to finally 

break the traditional, classical poetic, and neo-classical 

forms by writing what came to be known as «free verse». 

The real revolution in Arabic poetry took place in the 1940 

at his hands. As-Sayyab used so many different myths in 

his poem «A Stranger by the Gulf», which needs a study of 

the way he employed in shaping these myths in his works, 

and particularly those he chose to emphasize. This study 

focuses on these themes and symbols which are used by 

the poet and highlights their meanings.
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Sayyed Ahmad As-Safi as the top administrator, has been 

playing a vital role in supporting Basra heritage. This support 

culminated in establishing Basra Heritage Centre. The 

Centre's specialized and accredited Basra Heritage Bulletin 

now constitutes an important activity among many others. 

The Bulletin takes upon  itself the responsibility, propped 

by an elite of academics and proficient writers, to serve the 

heritage of this city, contributing throughout to bring its 

treasures and rich reservoirs of knowledge into the hands of 

readerships. The aim is to spread heritage awareness which 

is the main channel for circulating heritage and supporting 

research about it.

Basra Heritage Bulletin, therefore, invites academically  

rigorous research papers to document the deep-rooted 

history of the city. The Bulletin adopts, in general, two main 

axes: the first covers Basra old history, while the second 

investigates its recent history, from various aspects, which 

will convey heritage for future generations. 



moral potentialities in a certain period of time and in a 

specific place exposing its experience across time and 

place. It, in this sense, works out as a momentum and an 

energy for coming generations, stressing its existence and 

securing its continuation. The study of heritage also helps 

to highlight the identity of any nation and dig deep into 

the treasures latent in history with the aim of unveiling their 

characteristics and, therefore, giving it an immortal nature.

Basra is a city known for its rich history and heritage. 

It is also renowned for its noticeable creativity in various 

fields. In fact, a large number of sciences and humanities 

have been born in this city. Accordingly, it has been found 

necessary to explore the heritage of Basra and disclose its 

treasures with the aim of presenting a source of inspiration 

for more rigorous studies completing the intellectual 

movement that has started long time ago.

Al-Abbas Sacred Ataba (Foundation), representing the 

hand of generosity extending from Abu Al-Fadhl Al-Abbas, 

son of Imam Ali bin abi Talib, (Peace be upon them), with 



Bulletin's Foreword
In the Name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful

Praise be to Allah; prayer and peace be upon the master 

of Messengers and the last of Prophets, Mohammad (Peace 

be upon him), and his immaculate and benevolent family 

members, the lamps of darkness and masters of nations.

Heritage constitutes a vital source that supplies nations 

with the ability, will, and vigour. Any nation that peruses 

its history and caters for its monuments is highly respected 

and honoured by other nations. As its linguistic implication 

indicates, 'heritage' is connected with 'legacy' (remaining 

part(s) of an original source), thus reflecting extension and 

procession.

Heritage may be looked at as a material legacy for 

a specific nation, or for a specific progeny at a certain 

time or place. The truth, however, is that heritage is the 

continuous activity of a nation with all its material and 





d. Diversifying research papers topics as much as 

possible.

14. Research papers should be emailed to the Center's 

main office location:

Basra Heritage Center

Al-Ghadeer Quarter

Baghdad Street,

Basra, IRAQ



notified of the expected date of publication. 

c: The papers to be rephraced or those that require any 

modification, before publication, would be sent back to 

the respective researchers together with the notes to be 

prepared for final publication. 

d: Notifying the researchers whose research papers are 

not approved; it is not necessary to state the whys and 

wherefores of the disapproval.

e: Research papers to be puplished are only those given 

consent by experts in the field.

f. The researcher would be bestowed a acopy of the 

bulletin in which the research paper is published, together 

with a financial reward.

13. Priority in publication is dictated by the following:

a. Research papers delivered in conferences or 

symposiums held by Basra Heritage Center.

b. The date of receiving the research papers concerned 

by the Editor-in-Chief of the bulletin.

c. The date of submitting the research papers after 

carrying out the required modifications.



a conference or a symposium for publication or not. There 

should be an indication to the sponsor of the project, 

scientific or nonscientific, if any.

10- The research paper presented should never have 

been published before, or submitted to any means of 

publication.

11- The ideas contained in research paper manifest 

the viewpoints of the researchers themselves; it is not 

necessary that they come in line with the general policy of 

the Journal. The research papers arrangement is subject to 

technical priorities.

12- All research papers are exposed to confidential 

revision to secure their reliability for publication. No 

research paper would be returned to researchers, whether 

they are approved or not. The publication procedures are 

as follows:

a: The researcher should be notified to deliver the research 

paper for publication in a two-week period maximally from 

the time of submission.

b: The researchers whose papers are approved are 



number and email. Name(s) of the researcher / researchers 

in the context should be avoided.

6- All sources used in the research paper should be fully 

documented in the endnotes, taking cognizance of the 

common scientific procedures in documentation including 

the title of the book, editor, publisher, publication place, 

version number, publication year and page numbers. Such 

procedure is used in the first reference to the source. But 

if it is used again, documentation should include only the 

title of the book and the page number.

7- In the case of having foreign sources, there should be 

a bibliography apart from the Arabic one, and such books 

and researches should be alphabetically ordered .

8-Printing all tables, pictures, graphs and charts on 

attached papers, and making an allusion to their sources at 

the bottom of the caption. There should be a reference to 

them in the context.

9- Attaching the curriculum vitae. If the researcher 

contributes to the journal for the first time, it is necessary 

to manifest whether the research paper was submitted to 



Publication Rules in Basrsh Heritage
Journal

Basrah Heritage Quarterly Journal receives original 

research papers under the provisions below:

1- The paper should cope with the interests and goals of 

the journal( Basrah Heritage issues).

2- Research papers or studies to be published should 

strictly be according to the globally-agreed- on standards. 

3- The paper should be printed on (A4). Three copies 

and a (CD) having ,approximately, 5000-10000 words using 

simplified Arabic or times new Roman font and in pagination 

should be delivered to the Journal Editor in Chief.

4- An abstract in Arabic or English, not exceeding one 

page,150 words, with the research title should be delivered 

with the paper.

5- The front page should have the title, the name of the 

researcher/researchers, occupation, address, telephone 
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