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

املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
ّ

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

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم ّية واإلنسان ّية
رئيس التّحرير

ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ
اهل ْيأة االستشار ّية

ّبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم الز ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النّجف األرشف.

اليارسي/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

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

مدير التّحرير

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

سكرتري التّحرير

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التّحرير

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

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

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
تدقيق ال ّلغة اإلنجليزية

األستاذ املساعد هاشم الزم كاطع
اإلدارة املال ّية

سعد صالح بشري

اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ

الطباعي
التّصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط ال ّن�شر يف جم ّلة (تراث الب�صرة)
َ
يرس جم ّلة (تراث البرصة) ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ
وخطواته املتعارف عليها عامل ّي ًا.
ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق بحجم) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص
ِ
َ
كلامت البحث بحدود ( )1000-5000كلمة،
يكون عد ُد
مدمج) ،(CDعىل أن
ِ
بخط)ْ ،(Simplified Arabic
ومكتوب ًا ّ
متسلسالً.
الصفحات ترقي ًام
وأن تر ّقم ّ
ِ
ُ
ْ -4
ّ
وملخص البحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية،
البحث
عنوان
أن ُيقدّ َم
وبحدود ( )350كلمة.

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

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

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

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف
أن َّ

حالة وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة
األلفبائي
عن قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
ألسامء الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ
ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
ِ
ْ -9
للمرة
ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
السرية العلم ّية للباحث إذا كان ُ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل
قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

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

بالضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة
ّ
ملوجبات فنّ ّية.

رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

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

الرفض.

 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

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

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

ُ
كلمة العدد

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

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

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

العلوم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طريق االرتقاء.

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

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

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

َ
للعلو واالرتقاء.
خيوط النّور سبب ًا
ِّ

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

هيأ ُة التّحرير

ٌ
ق�صيدة ت�ؤ ِّرخ �سنة �صدور جم ّلة (تراث الب�صرة) املحكّمة

الفيحاء ِس ْم ُط ن ِ
ُضار
البرص ُة
ُ
حترس جيدها
َجذىل
الكواكب وهي ُ
ُ

ِ
األمصـار
زادت به ُحسن ًا عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
األنوار
قالئد
بالفاتنات
ِ
األطهــــــــــار
ِمن َهدي س ّيدنا أيب

فأسس مركز ًا
قدْ
أعلن ّ
َ
(الصـايف) َّ
ِ
ِ
عصـرنا
املهديُ ،ح ّج ِة
مولد
يف
ِّ
ِ
ّ
ِّ
سخاء ُه
اهلالل
كف
سأخط يف
َ
ألوان الع ِ
ِ
ِ
طاء جم ّل ٌة
بني
ِم ْن
َ
ِ
َت هلا
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�ص البحث
ملخّ ُ
ٍ
ِ
حدثني ،وكان
وأو َل ا ُمل
لشعر
هذه دراس ٌة رصف ّي ٌة
َ
آخر املتقدّ َ
منيّ ،
شاعر عُدّ َ

ِمن خمرضمي الدّ ولتني ،األمو ّية والع ّباس ّية ،شاعر عاش يف البرصةُ ،
حيث نشأ ُة
ني ممّن عارصهم ،أمثال :أيب عمرو بن العالء
غوي عىل أيدي ال ّلغو ّي َ
الدّ رس ال ّل ّ

الفراهيدي (ت ،)#175وسيبويه (ت،)#180
(ت ،)#154واخلليل بن أمحد
ّ
ويونس بن حبيب (ت ،)#182وغريهم ،ذلك هو ّ
(بشار بن برد) .وقدْ ركّز

البحث عىل قدرة ّ
الشاعر عىل بناء املفردات العرب ّية وطريقة صوغها بقوالب مل ْ
يأل ْفها معارصوه ،أو مل ْ يستعم ْلها سابقوه.

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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ّ التو�سع يف بناء املفردة العرب ّية يف �شعر
ب�شار بن برد
ّ

Abstract
The present paper is a morphological study of the poetry
of Bashar bin Burd, one of the leading poetic figures who
lived during the Umayyad and Abbasid periods. He lived
in Basrah and was contemporary of outstanding linguistic
scholars such as Abu Amr bin Al-Alaa, Al-Khaleel bin
Ahmed Al-Faraheedy, Sibawaih, Younis bin Habeeb, and
others. The paper highlights the poet's ability in dealing
with Arabic vocabulary items and how to draw them up in
unprecedented forms.
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حياة ّ
ب�شار

هو ّ
بشار بن ُبرد بن يرجوخ( ،)1وجدّ ه ِمن ُطخارستان ،ممّن سباهم ا ُمله ّلب بن
أيب صفرة وايل خراسان ( ،)#81-79ثم صار أبوه (برد) إىل ِ
(خرية ال ُقشري ّية)
ُ
ّ
ٍ
المرأة من بني ُعقيل ،ويف كنفها ُولِد ّ
ِ
بشار مكفوف ًا،
ثم وهبته
زوج امله ّلبّ ،
فأعتقتْه ،ونُسب إليها(.)2

وذكر ّ
بشار والءه لبني ُعقيل يف شعره ،فقال:
مو ِضع الس ِ
ِ ()3
بن َك ْع ٍ
إنّني ِم ْن بني ُعقيل ِ
ب
يف ِم ْن ُطىل األعناق
َْ َ ّ

و ُيكنّى ّ
بشار بأيب ُمعاذ ،ويل ّقب با ُمل َر َّعث ،قيل :ألنّه كان يلبس يف أذنيه
َر ْع َثة( .)4وهو ِمن خمرضمي شعراء الدّ ولتني األمو ّية والع ّباس ّيةُ .ولد يف البرصة

نحو سنة ( ،)5()#95ونشأ يف بني ُعقيل ،وأعانتْه هذه النّشأ ُة عىل ْ
أن يتم ّثل

صحيح البيان( ،)6وقدْ ُأثر عنه قوله:
فصيح ال ّلسان،
فشب
السليقة العرب ّية،
َ
َ
ّ
ّ
ونشأت يف حجور ثامنني شيخ ًا ِم ْن ُفصحاء بني ُعقيل ،ما فيهم
«ولدت ها هنا،
ُ
ُ
أحدٌ يعرف كلم ًة ِمن اخلطأْ ،
أفصح منهم،
دخلت عىل نسائهم ،فنساؤهم
وإن
َ
ُ
أدركتِ ،
فأبديت إىل ْ
فمن أي َن يأتيني اخلطأ؟»(.)7
أن
وأيفعت
ُ
ُ
ُ
بشار ُ
واختلف ّ
وكانت
منذ نعومة أظفاره إىل ِم ْربد البرصة ومساجدها،
ْ
ٍ
يومئذ ّ
حمط رحال األقوام ،فاغرتف ِمن حلقات العلم ِّ
والشعر ،ومل ْ يكدْ يبلغ
العارشة ِمن عمره حتّى سال ِّ
الشعر عىل لسانه( ،)8وأصبح ِمن املضطلعني يف

علم الكالم ،وأحدَ أعمدته ،فكان «يف البرصة ستّة ِمن أصحاب الكالم :عمرو
ابن عبيد ،وواصل بن عطاءّ ،
وبشار بن برد ،وصالح بن عبد القدوس ،وعبد
األزدي،
الكريم بن أيب العوجاء ،ورجل ِمن األزد ،...فكانوا جيتمعون يف منزل
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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َ
وخيتصمون عنده ،فأ ّما عمرو وواصل ،فصارا إىل االعتزال ،وأ ّما عبد الكريم

فصححا التّوبة ،وأ ّما ّ
األزدي ،فامل
متحي ًا متخ ّلط ًا ،وأ ّما
بشار ،فبقي
وصالح،
ّ
ّ
ّ
ِ
مذاهب اهلند»(.)9
مذهب ِم ْن
الس َمن ّية ،وهو
ٌ
إىل قول ُّ
بشار إىل ٍ
ُسب ّ
مجلة ِمن املذاهب واملعتقدات ،منها :ال َّثنَو ّية ،واملجوس ّية،
وقدْ ن َ
ّ
والس َمن ّية ،والدَّ هر ّية ،واجلرب ّية( .)10وهذا األمر
والشعوب ّية ،واملانو ّية ،والربمه ّيةُّ ،
مذهب ّ ٍ
ٍ
ّ
ّ
يدل عىل عدم التث ُّبت ِمن انتامء ّ
ولعل أكثر ما ُّاتم به
معي.
بشار إىل

كانت سبب قتلهُ ،فروي ّ
أن ّ
ّ
يلهج
بشار ًا كان
(الزندقة) ،التي قيل ّإنا
ْ
بشار ّ
ُ

والشباب بغزله الفاضحُ ،
والتغزل هب ّن ،وأنّه ُيفسد النّساء ّ
فشكي
بذكر النّساء
ّ
ٍ
ايس ْ
فكف ّ
مضض ،وأخذ حيتال
بشار عىل
يكف عن ذلك،
بأن
إىل
ّ
ّ
ّ
املهدي الع ّب ّ

ثم خيلص يف هناية قصيدته ّ
ايس ْ
بأن
بأن يقول يف الغزل ما يشاءّ ،
عىل احلاكم الع ّب ّ
ايس ويؤذيه.
احلاكم قدْ هناه عن ذلك ،فانتهى ،فكان ذلك ممّا يسوء
ّ
املهدي الع ّب ّ

املهدي إىل البرصة مدحه ّ
بشار بقصيدته التي مطلعها:
و ّملا قد َم
ُّ
ِ
ِ ()11
بالسال ِم َ
جار َ ْت فِ ْه ِر
وباهل ْجر
َ َتا َل ُ
َو َو َّد ُ
عن ف ْه ٍر ْ
لت ْ
وعن َ
ُعمى َّ
عت ن َ
بشار ًا ،ومل ِ
الشعراء ،ولكنّه حرم ّ
غريه من ّ
جيزه لغضبه عليه ،فأ ّثر ذلك
فأعطى َ
ْ
ٍ
بشار ،ودعاه إىل ْ
يف ّ
بأبيات قال فيها:
أن هيجوه
يلعـب بالدُّ ُّب ِ
ان
خليف ٌة ..............
والص ْو َل ْ
وق َّ
ُ
أبدَ َلنا اهللُ ِ
غيـــر ُه
بـــــه
َ

َ ..................
ُران
اخل ْيز ْ

()12

املهدي
يعقوب ،أرسع إىل
فلم بلغ ذلك
ّ
َ
وزيره (يعقوب بن داود)ّ ،
وهجا َ

ايس وأحرض معه َمن يشهد بزندقة ّ
يعقوب
بشار ،فأمر بقتله ،فأرسل إليه
ُ
الع ّب ّ
َم ْن ألقاه بال َبطيحة يف البرصة( .)13واختلف يف تاريخ ذلك ،فقيل :إنّه حدث سنة
تراث الب�صرة
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( ،)14()#168وقيل :سنة (.)15()#167

�شع ُر ّ
ب�شار واالحتجا ُج به
أن يوجد فيهام كانا سبب ًا قو ّي ًا يف ْ
لبشار ْ
ّ
تيس ّ
أن َت ْظ َه َر
إن ّ
الزمان واملكان ال ّلذين ّ
ِ
الش ِ
مظهر ّ
ِ
الفصيح األلفاظ ،فعاش يف
الفائق املعاين،
يب
مواه ُبه الفطر ّية
اعر العر ّ
َ

ازدهرت فيه احلضارة العرب ّية اخلالصة ،وتر ّبى
عرص
ْ
عرص الدّ ولة األمو ّية ،وهو ٌ
ٍ
يب أتقن فيه العرب ّي َة ،ومت ّثل سليقتها ِّ
مقوماهتا( ،)16فقال ِّ
عر يف
بكل ّ
يف مهد عر ٍّ
الش َ
سن مبك ٍ
ِّرة وأكثر فيه ،وقدْ ُأثر عنه قوله« :أنا أشعر النّاس؛ ّ
ألن يل اثني عرش ألف
ٍّ
ٍ
ختري من ِّ
ندرت له اثنا عرش ألف
بيت الستُندر ،و َم ْن
كل
ْ
قصيدة ٌ
قصيدة ،فلو ُا َ
ٍ
أشعر النّاس»(.)17
بيت ،فهو
ُ
الش ِّك ،فلو كان ّ
بشار لقصائده يدعو إىل َّ
وهذا العدد الكبري ا ّلذي أعطاه ّ
بشار

يقول يف ّ
وصلت قصائدُ ه إىل هذا العدد .ولك ّن ال ّثابت يف كتب
كل يوم قصيد ًة ملا
ْ

األدب ّ
أن شعر ّ
شعره
كثري ،فقدْ قال فيه ابن النّديم(ت« :)#385ومل ْ جيتمع ُ
بشار ٌ
ٍ
ٌ
رأيت منه نحو ألف ورقة»( ،)18وقال ابن
ألحد ،وال احتوى عليه
ديوان ،وقدْ
ُ

خ ّلكان(ت« : )#681وشعر ّ
سائر»(.)19
كثري ٌ
بشار ٌ
نزرهّ ،
ومل ْ يصل إلينا ِمن شعر ّ
كانت وراء ضياع
ولعل أسباب ًا كثري ًة
ْ
بشار ّإل ُ
شعره ،منها :سرية ّ
بشار وسوء سلوكه ،وما حواه شعره ِمن هجاء مقذع ،ومنها
السلطة من األمو ّيني إىل الع ّباس ّيني،
مر ْت يف حياته ،كانتقال ّ
أيض ًا :الظروف التي ّ
كل ذلك أ ّدى إىل انرصاف ّ
بالزندقةّ ،
فض ً
جل النّاس -والس ّيام
ال عن ّاتامه ّ

الرواة -عن تداول شعره(.)20
ُّ

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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بشار ّ
يدل عىل ّ
وشعر ّ
أن له رتب ًة مكين ًة يف كالم العرب وأحواهلم وعاداهتم،
ٍ
حتّى إنّه لينظم القصائد فال ّ
بيشء ممّا أودعه فحول العرب يف أشعارهم،
خيل

«أنشدت أبا
اجي (ت ،)#337عن أيب حاتم (ت ،)#255قال:
ُ
ففي أمايل ّ
الزج ّ
زيد قول ّ
بشار:

ِ
ِ
الذ ِ ِ
ِ
غري ُم ْق ِ ِ
بن ّ
ص
أ َد ْي َس ُم يا َ
ئب م ْن ن َْس ِل زار ٍع أ تروي هجائي سادر ًا َ
يسم :ولد ِّ
الذئب ِم َن الكلبة،
فقال :قاتله اهلل ،ما أعلمه بكالم العرب! فالدَّ ُ
الض ُبع ِم َن ّ
الذئب،
والعرب تقول للكالب :أوالد زارع ،والعسبار :ولد ّ
والسمع :ولد ِّ
الض ُبع»(.)22
الذئب ِم َن ّ
ّ
وقدْ رزق ّ
بشار ذهن ًا و ّقاد ًا ،وفطر ًة سليم ًة ،وأعانه عىل نامء مواهبه َف ْقدُ برصه،
()21

ارسون عىل ّ
َ
أن عاهة العمى عند
فقوي خيا ُله ،واشتدّ حف ُظه ،ويكاد ُيمع الدّ
ّ
الفكري وجودة معانيه(.)23
كانت حافز ًا لنبوغه
بشار ْ
ّ

ّ
كل ذلك كان له األثر الكبري يف ْ
أن ُيرج قصائدَ ه عىل طريقة العرب القدماء،

والرسوم وال ُغدُ ر واملراعي؛
«سواء كان ذلك من جهة املعاين ،فيذكر األطالل ّ
إعجاب ًا بمقدرته عىل االلتحاق بشأو العرب اخل ّلص ،أم كان ِمن جهة نسج
نظمه ،فيأيت به عىل طريقة العرب يف أساليب تراكيب اجلمل عندهم ،ويف ّ
توخي
الكلامت الواقعة يف أشعارهمّ ،
وكل ذلك دليل عىل سعة علمه بالعرب ّية احل ّقة

وسالمة ذوقه»(.)24

بشار ْ
أن جيمع يف شعره أفضل معاين ّ
فاستطاع ّ
الشعر العريب القديم ،وأجود

األلفاظ العرب ّية الفصيحةْ ،
وأن يصف احلضارة اجلديدة يف أجىل مظاهرها،
وازدهر املايض يف شعره باحلارض مع االحتفاظ لذلك املايض بشخص ّيته
تراث الب�صرة
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اخلالدة(ِ ،)25
ومن أجل هذا عُدّ ّ
وأول املحدثني ،فهذا
آخر املتقدّ مني ّ
بشار َ
الشعراء ،واهلل لوال ّ
األصمعي(ت )#213يقولّ :
بشار ًا خامتة ّ
«إن ّ
أن أ ّيامه
ّ
لفضلتُه عىل ٍ
ّ
األصمعي ّ
بشار ًا عىل الكميت؛ ألنّه
وفضل
تأخ ْ
كثري منهم»(ّ ،)26
رت ّ
ّ

()27
األصمعي عن ّ
«مل يتع ّلق عىل ّ
بشار
وسئل
ّ
بشار بيشء ،وتع ّلق عىل الكميت» ُ ،

ّ
ومروان بن أيب حفصةّ ،أيام أشعر؟ فاختار ّ
فقال:ألن
السبب،
فسئل عن ّ
بشار ًاُ ،

فلم يلحق َمن تقدّ َمه ،ورشكه فيه َمن كان يف
مروان سلك طريق ًا ك ُثر َمن يسلكهْ ،
عرصهّ ،
ترصف ًا
وتفرد به ،وهو ُ
وبشار سلك طريق ًا مل ْ ُيسلك ،وأحسن فيهّ ،
أكثر ّ
وفنون ٍ
َ
وأوسع بديع ًا ،ومروان مل ْ يتجاوز مذاهب األوائل»(.)28
وأغزر
شعر،
ُ
ُ
وقال ابن املعتز(ت« :)#296كان ّ
بشار ُيعدّ يف اخلطباء والبلغاء ،وال أعرف
أحد ًا من أهل العلم والفهم دفع فضله ،وال رغب عن شعره ،وكان شعره أنقى

الراحة ،وأصفى من الزجاجة ،وأسلس عىل ال ّلسان من املاء ْ
العذب»(.)29
من ّ

فإذا كان شعر ّ
بشار هبذه املنزلة ،وكان علامء العرب ّية قدْ أثنوا عليه ،فهل

استشهدوا به يف كتبهم النّحو ّية وال ّلغو ّية؟

حدّ د علامء العرب ّية إطار ًا زمن ّي ًا لالستشهاد ِّ
بالشعرُ ،أطلق عليه (عرص

اجلاهيل ،ويمتدّ إىل نحو
االحتجاج) ،ويشمل ما روي من نصوص العرص
ّ
تج
آخر َمن ُي ّ
منتصف القرن ال ّثاين للهجرة ،فكان إبراهيم بن هرمة (تَ )#150

بشعره( ،)30وقدْ استند منهج النّحو ّيني يف كثري من جوانبه إىل ما قام به األدباء
قسموا ّ
الشعراء عىل طبقات أربع هي(:)31
حني ّ

 -طبقة اجلاهل ّيني :وهم الذين مل ْ يدركوا اإلسالم ،كامرئ القيس ،وزهري بن

أيب سلمى.

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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ب�شار بن برد
ّ

كحسان بن
 طبقة املخرضمني :وهم الذين شهدوا اجلاهل ّية واإلسالم،ّ

ثابت ،وكعب بن زهري.

 -طبقة اإلسالم ّيني :وهم الذين عاشوا يف عرص اإلسالم ،كجرير ،والفرزدق.

ايسّ ،
كبشار بن برد ،وأيب
 -طبقة املو ّلدين :وهم الذين عاشوا يف العرص الع ّب ّ

نواس.

صحة االحتجاج
أ ّما شعراء الطبقتني األوىل وال ّثانية ،فأمجع العلامء عىل
ّ
بشعرهم ،وأما ال ّثالثة ،فاختلفوا يف صحتها بني ٍ
ٍ
ورافض هلا ،غري ّ
أن
آخذ هبا
ّ
ّ
الرابعة ،فالعلامء جممعون عىل
معظمهم ذهب إىل ّ
صحة االستشهاد هبا ،وأ ّما ّ
خمرشي(ت ،)#538الذي استشهد بشعر أيب
الز
عدم االستشهاد بشعرها سوى ّ
ّ
ال ذلك بقوله« :هو ْ
متّام مع ّل ً
وإن كان حمدث ًا ال يستشهد بشعره يف ال ّلغة ،فهو من

علامء العرب ّية ،فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويهَ ،أل ترى إىل قول العلامء :الدّ ليل

عليه بيت احلامسة ،فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه»(.)32

وقد نظر ال ّلغويون إىل ال ّلغة بعد عرص االحتجاج نظرة ازدراء ،وعدّ وا ّ
كل ما
جاء به املو ّلدون ِمن ظواهر لغو ّية أمثل ًة رصحية للخطأ واالنحراف( ،)33وأغلقوا

ثابت
باب البحث يف هذه ال ّلغة،
كم ٌ
وكأنا ٌّ
وحكموا عليها باجلمود والتو ّقفّ ،
ُ
ال يتغي وال يتطور ِمن عرص إىل عرصِ ،
ّ
وكأن ما نطق به
ومن مكان إىل آخر،
ّ
ّ
يمت إليها بصلة ،وهذا ما
ليس ِمن العرب ّية يف يشء ،وال ّ
العرب بعد هذا التّاريخ َ

تطور( )34ال ّلغة باعتبارها( )35ظاهرة اجتامع ّية»(.)36
يتناىف مع ّ

دارت رحاها
وقدْ أثار عمل ال ّلغو ّيني هذا جدالً واسع ًا ومعرك ًة نقد ّي ًة عنيف ًة،
ْ

بني املو ّلدين وال ّلغو ّيني« ،وكان ّ
بشار بن برد قائد ال ّثورة عىل ال ّلغو ّيني ،فقدْ أبى
تراث الب�صرة
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ألن يكونوا ن ّقاد ًا؛ ّ
ال ْ
ْ
أن ُيذع َن ألحكامهمْ ،بل مل ْ َيرهم أه ً
ألن عملهم ال يسمو
الشعر ،أو التصدّ ي ّ
هبم إىل حيث يشتهون من احلكم عىل ّ
ليسوا
للشعراء ،فهم ُ
الش ِ
ّإل نقلة ،أو جامعي شعر وأخبار ،وال يستطيع َن ْقدَ ِّ
عر و َم ْي َز رديئه ِمن ج ّي ِده
نظمه»(.)37
به وعانى َ
ّإل َمن َخ َ َ
وي ّ
أن األخفش (ت )#215طعن عىل ّ
بشار ألفاظ ًا منها (ال َغ َزىل) ،يف
ُفر َ

قوله:

اء
ْ
وإن َصن ََع اخلليف ُة َما َي َش ُ

عىل ال َغزَىل سال ُم اهللِ منّي

()38

و(الو َجىل) يف قوله:
َ

عن ُسم ّي َة باطيل
فاآلن
شري
َ
أقرص ْ
وأشار َ
َ
َ
عيل ُم ُ
بالو َجىل ّ
يسمع ِمن الوجل والغزل ( َف َعىل) ،وإنّام قاسهام ّ
بشار،
ْ
فقال األخفش« :مل ْ
()39

بالسامع»(.)40
وليس هذا ممّا ُيقاس ،وإنّام ُيعمل فيه ّ

فلم بلغ ذلك ّ
بشار ًا ،قال« :وييل عىل ال َق َّصار ابن ال َق ّصارين( ،)41متّى كانت
ّ

القصارين؟ دعوين وإ ّياه ،فبلغ ذلك األخفش ،فبكى،
ال ّلغة والفصاحة يف بيوت ّ

وقعت يف لسان األعمى ،فذهب أصحابه إىل ّ
بشار
فقيل له :ما ُيبكيك؟ قال:
ُ
فكذبوا عنه ،وسألوه ّأل هيجوه ،فقال :وهبتُه للؤم عرضه .قيل :فكان األخفش

حيتج يف كتبه بشعر ّ
بشار»(.)42
بعد ذلك ّ

وقيلّ :
فلم بلغ ذلك ّ
إن سيبويه هو الذي عاب عىل ّ
بشار ًا
بشار تلك األلفاظّ ،

هجاه بقوله:
ِ
ِ
ابن الفارس ّي ِة ما ا ّلذي
َأسي َب َو ْيه يا َ

ْت َتنْ ُب ُذ
عن َشت ِْمي وما ُكن َ
َتَدَّ ْث َ
ت ْ

()43

ٍ
وعند التّحقيق وجدنا ّ
بيشء من
أن األخفش مل ْ يستشهد يف كتابه معاين القرآن

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين

33

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

التو�سع يف بناء املفردة العرب ّية يف �شعر ّ
ب�شار بن برد
ّ

شعر ّ
بشار ،وكذلك احلال عند سيبويه ،سوى بيت واحد ورد يف الكتاب يف باب
اإلدغام( )44غري منسوب ،وهو:

وما ُّ
كل ذي ٍ
َ
بمؤتيك ن ُْص َح ُه
رأي

وورد هذا البيت يف كتاب احليوان

ٍ
ِ
وما ُّ
بلبيب
مؤت ن ُْص َح ُه
كل

()46

()45

للجاحظ (ت )#255منسوب ًا إىل

أيب األسود الدّ ؤ ّيل ،وذكر أبو العالء (تّ )#449
أن أصحاب ّ
بشار هم الذين
()47
الراغب يف حمارضاته ومل ْ ينسبه( ،)48وهذا يعني ّ
ينسبونه إىل ّ
أن
بشار  ،وذكره ّ

نسبة البيت إىل ّ
بشار ضعيفة جدّ ًا.

بشار؛ ّ
ألن وفاته ّ
ومل ْ نجدْ بني النّحو ّيني املتقدّ مني َمن يستشهد بشعر ّ
املتأخرة
املنزهة عن
عن عرص االحتجاج
ْ
حرمت شعره من الدّ خول إىل كتب النّحو ّيني ّ

ّ
فلم يكن املعيار الذي تبنّاه النّحو ّيون ينظر إىل املا ّدة ال ّلغوية نفسها
كل ُمدَ ثْ ،
ومدى جماراهتا للنّصوص العرب ّية الفصيحة ،بل اعتمد ّ
الزمن
كل االعتامد عىل ّ
وحده« ،ومل يك ْن للمحدثني ِمن ٍ
ذنب ّإل ّأنم ّ
السعيد
تأخروا عن ذلك العرص ّ
ْ
ّ
احلظ»( ،)49فلو كان ّ
بشار متقدّ م ًا عىل األخفش أو سيبويه ملا عابا عليه استعامله
األصمعيّ :
ّ
«إن ّ
بشار ًا خامتة
ويتجل ذلك واضح ًا يف قول
تلك األلفاظ،
ّ
لفضلته عىل ٍ
الشعراء ،واهلل لوال ّ
أن أ ّيامه ّ
ّ
كثري منهم»(.)50
تأخ ْ
رت ّ
حممد حسني آل ياسني أمر االحتجاج بشعر هذا ّ
الشاعر أو
وعزا الدّ كتور ّ

علمي
ذاك إىل مبدأ املعارصة ،وهي -يف نظره -مسألة نسب ّية ال تقوم عىل أساس
ّ
متني ،فالنّحو ّيون مل ْ يرفضوا االستشهاد بشعر هذه ال ّطبقةّ ،إل ّ
ألن شعراءها

قت يف قض ّية االستشهاد ّ
بالشعر تلك املقولة
كانوا معارصين هلم( ،)51وقدْ «حت ّق ْ
فلم يكن أحد ِمن العلامء يعتمد شعر معارصيه
املشهورة( :املعارصة حجاب)ْ ،
تراث الب�صرة
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ٍ
كانت قائمة بني النّحاة ّ
والشعراء ،يريد النّحاة
مهها :املنافسة التي
ْ
ألسباب من أ ّ
فرض قواعدهم ،ويريد ّ
ألنم ليسوا
الشعراء فرض مستواهم عىل هذه القواعد؛ ّ

ّ
وتذوق ًا لشعر العرب»(.)52
أقل من النّحاة فه ًام ل ّلغة،
ّ

واحلقيقة ّ
الرئيس يف حجب أشعار طبقة
السبب ّ
أن مسألة املعارصة مل ْ تكن هي ّ

املو ّلدين عن االحتجاج ،وإنّام كان النّحو ّيون األوائل حريصني ّ
كل احلرص عىل

ترسب بعض ال ّلحن إليها ممّا يكون ّ
متفشي ًا يف عصور
«سالمة ال ّلغة وخوفهم من ّ
الرابعة»(.)53
ال ّطبقة ّ

غوي
يستمر رفض العلامء أشعار هذه ال ّطبقة طويالً ،فقدْ نام يف الدّ رس ال ّل ّ
ّ
ومل ْ

خمرشي قدْ وضع
الز
جيوز االحتجاج بشعر َمن يوثق بعرب ّيته ،كان ّ
ّ
مذهب ِّ
أساسه حني استشهد بشعر أيب متّام ،عا َّد ًا ما يقوله بمنزلة ما يرويه( ،)54وممّن

االسرتابادي (ت ،)#686فاستشهد األخري يف رشح
يض
الز
تابع ّ
ُّ
َّ
خمرشي ّ
الر ُّ
الكافية( )55ببيت ّ
الرابط (الواو) ،إذا
لبشار بن برد عىل ِّ
خلو اجلملة احلال ّية من ّ
كان اخلرب فيها ظرف ًا مقدّ م ًا عىل املبتدأ ،وهو قوله:
()56
نكرتا
إذا أنكرتْنِي َب ْلد ٌة أو
عيل سوا ُد
ُ
َخ َر ُ
جت َ
مع البازي ّ
لك ّن هذا املنهج اخلجول الذي اتّبعه ق ّل ٌة ِمن ّ
والتوسع
يلق القبول
املتأخرين مل ْ َ
ّ
خمرشي
الز
عند أغلب علامء العرب ّية فيام بعد« ،ومل ْ تستيقظ الفكرة التي أثارها ّ
ّ

بمن ُيوثق به من ّ
الشعراء والعلامء ّإل بعد هذا الوقت الطويل
عن االحتجاج َ
ّظري)،
-شأهنا شأن االحتجاج باحلديث -ولذلك مل ْ خترج عن إطار (النّقاش الن ّ

السابق عليها ،فام الذي يعنيه االستشهاد بعدّ ة أبيات
ومل ْ تؤ ّثر يف العرف املتوارث ّ
قليلة أليب متّام أو ّ
يض ،مع ترك
للز
(لبشار)( )57يف حديث عارض ّ
ّ
خمرشي أو ّ
الر ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين

35

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

التو�سع يف بناء املفردة العرب ّية يف �شعر ّ
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ّ

تلك ال ّثروة اهلائلة ِم ْن ما ّدة ال ّلغة التي أنتجها ّ
الشعراء ا ّلذين انرصف عنهم علامء
ال ّلغة»(.)58

وممّا جتدر اإلشارة إليه ّ
أن املنهج املتشدّ د الذي اتّبعه النّحو ّيون القدماء يف

وقف االستشهاد ّ
ني،
بالشعر عند عرص االحتجاج مل ْ يلتزم به أغلب املعجم ّي َ

الفراهيدي ،فقدْ استشهد بشعر ّ
بشار يف
ويف مقدّ متهم اخلليل بن أمحد
ّ
مخسة مواضع( ،)59وتابعه يف ذلك ابن دريد

()60

واألزهري
(ت،)#231
ّ

()61

بيدي(( )63ت.)#1205
(ت ،)#370وابن منظور(( )62تّ ،)#711
والز ّ

ومسألة استشهاد ال ّلغو ّيني بشعر ّ
بشار ،وامتناع النّحو ّيني من ذلك تد ّلنا

أن علامءنا أدركوا ّ
عىل ّ
يمس أساس
أن هناك فروق ًا بني مستويات ال ّلغة يف ما ّ

ّ
(التاكيب
االحتجاج ،وأبرز تلك الفروق
ّحوي ّ
يتجل يف ثبات املستوى الن ّ

()64
وتغي املستوى ال ّلغوي (األلفاظ ودالالهتا).
ّ
والصيغ) ّ ،
ُنبطت ِمن كالم العرب يف عرص االحتجاج،
فللنّحو أصول وقواعد ثابتة است ْ

ّوسع فيها()65؛ ّ
ألن اإلخالل هبا قدْ يؤ ّدي إىل عدم الفهم،
وتم حجمها وعدم الت ّ
ّ
ّحوي
مه ّية املستوى الن ّ
وهو ما ينايف طبيعة ال ّلغة التي هي أداة الفهم واإلفهام .وأل ّ

يف ال ّلغة صار مقياس ًا لفصاحة العرب ،فهذا ابن جنّي ُيشري إىل ّ
أن اإلخالل
تدن فصاحة أهل احلرض ،فيقولّ :
«إن كالم
السبب يف ّ
باملستوى الن ّ
ّحوي كان ّ
أهل احلرض م ٍ
ضاه لكالم فصحاء العربّ ،إل ّأنم أخ ّلوا بأشياء ِمن إعراب
ُ
الكالم الفصيح»(.)66

للتطور
فإنا ال تبقى جامدة ،بل هي ُعرضة
ّ
أ ّما ال ّلغة (األلفاظ ودالالهتا)ّ ،

ّمو؛ ّ
دامت احلياة
حتمي يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بحياة األمم ،وما
أمر
ْ
والن ّ
ٌّ
ألن ذلك ٌ
تراث الب�صرة
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ٍ
ومعان تتط ّلب أسامء وتعبريات
الزمن ،فتستجدُّ فيها أشياء
تتغي
وتتطور بمرور ّ
ّ
ّ
ّغي لتل ّبي حاجة النّاطقني
جديدة ،كان البدّ ل ّلغة ِمن جماراة ذلك
ّ
التطور والت ّ
ٍ
ٍ
ٌ
معان جديدة
ألفاظ إىل
ألفاظ ،ومتوت ُأخرى ،وتنتقل معاين
هبا( ،)67فتُولد فيها
بعالقات مقبولة من حيث الدّ اللة.

التطور الذي ُيصيب ال ّلغة يف ألفاظها ودالالهتا ال يمكن حرصه بزمن
فهذا
ّ

دون آخر ،وإنّام يمكن اإلفادة بل االحتجاج بام استعمله ُّ
الشعراء ا ّلذين جاوزوا
عرص االحتجاج «مع إمكان ْ
خيصص ِمن بني هؤالء َم ْن ُيزكّى مستوى
أن َّ

والشك يف ّ
ّ
أن ّ
بشار بن برد يقف يف مقدّ متهم ملا أرشنا إليه من
نتاجهم»(،)68

مرتبة شعره وثناء العلامء عليه.

ال�صرف ّية يف �شعر ّ
ب�شار
ال ِبنية ّ
الصف هو العلم الذي ُيعنى بأبنية الكلمة ،وبام يكون حلروفها من أصالة
ّ

وصحة وإعالل وإدغام وإمالة ،وبام يعرض آلخرها ممّا ليس
وزيادة وحذف
ّ
بإعراب وال ٍ
ٍ
بناء من الوقف وغري ذلك»( .)69بمعنى ّ
هيتم بدراسة
الصف ّ
أن ّ
الكلمة وما يطرأ عليها من تغيري.

الصف (املورفولوجيا)،
ويف الدّ راسات ال ّلغوية احلديثة،
يسمى علم ّ
ّ

عرف بأنّه« :البحث يف نشأة الكلامت ،والتغيريات التي تطرأ عىل مظهرها
و ُي ّ

َ
اخلارجي»( .)70وقدْ ّبي (سوسري) ّ
األشكال
أن علم املورفولوجيا يعالج
ّ
والضامئرّ ،
وأن الفرق بينه
والصفات ،واألفعالّ ،
املختلفة للكلامت ،كاألسامءّ ،
وبني علم الرتكيب ّ
الصف ّية
هيتم بتحديد الوظائف ،وتعيني الوحدات ّ
أن الثاين ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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ب�شار بن برد
ّ

التي تتح ّقق هبا ُّ
كل وظيفة ،يف حني ال يتناول علم املورفولوجيا ّإل أشكال تلك
الوحدات(.)71

الشاعر ّ
وهذا البحث يركّز عىل قدرة ّ
بشار بن برد يف بناء املفردات العرب ّية

وسأعرض
وطريقة صوغها بقوالب مل ْ يألفها معارصوه ،أو مل ْ يستعملها سابقوه.
ُ
ألبنية األفعال ،واملصادر واملشت ّقات واجلمع.

�أوّ ًال :الأفعال
بناء (ان َف َعل) املزيد باهلمزة والنّون يف ّأوله ّ
يدل عىل املطاوعة( ،)72وهذه تعني
يقبل أثر ِ
«التّأثر وقبول أثر الفعل»( .)73أي ّ
فيصري
الفعل،
أن املفعول به هو الذي ُ َ
ُ
فاع ً
سموا فِع َله املسند إليه مطاوع ًا جماز ًا(.)74
ال للفعل نفسه ،ولكنّهم ّ
ومثال ذلك (ان َف َر َج) يف قول ّ
بشار:
َفرجنا ساطِع الغَم ِ
()75
رات َعنّا
ُبار
َو َع ْن
َ
َ
َ ْ
َ
مروان فان َف َر َج الغ ُ
َ
واشرتطوا يف بناء (ان َف َعل) ْ
يكون ُمطاوع ًا لـ( َف َعل) املتعدّ ي ،ومل ْ ُيستعمل
أن

من ا ّلالزم ّإل ٌ
الضورات ِّ
الشعر ّية ،هو:
فعل واحدٌ ذكره اب ُن يعيش ،وعدَّ ه من ّ
()76
أج َر ِام ِه ِم ْن ُق ّل ِة الن ِ
وك َْم َم ِنز ٍل
ِّيق ُمن َْهوي
لوالي طِ ُ
َ
حت كَام هوى بِ ْ

(ه َوى)،
فاسم الفاعل (منهوي)
ٌّ
مشتق من الفعل (اهنوى) ،مطاوع الفعل َ

وورد ُ
مثل ذلك يف قول ّ
بشار:
ِ
إذا غاب وا ْنب َّشا ِ
َ ()77
يل ِ
يل ُع ّفا َع ْن ُس َه ِ
بن ساملٍ
إليه إذا ظ َه ْر
َ َ َ
َخل َ َّ
شاش ًة»( ،)78وهو فِ ٌ
َّ
(انبش) مأخو ٌذ من « َب ِش ْش ُت بهَ ،أ َب ُّش َب َّش ًا و َب َ
عل
فالفعل
ِ
بشار ّ
الزم ،وال ّ
يدل عىل املطاوعة ،وإنّام صا َغه ّ
ليدل به عىل املبالغة( ،)79ونحن
تراث الب�صرة
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ِ
نعلم ّ
الصف ّيون ،فهي للمبالغة
أن ّ
الزيادة إذا مل تُفدْ معنى من املعاين التي ذكرها ّ
والتّوكيد(.)80

وورد (ان َف َعل) مطاوع ًا لـ( َف َّعل) يف قول ّ
بشار:

ِ
ى َفا ْن َفتَّا
َفت َ
َّت َقلبِي م ْن َج َو ً

حتّى َح َللت يف َ
احل َشى وحتّى

()81

ومطاوع ( َف ّعل) هو ( َت َف َّعل) ،ويبدو ّ
أن ّ
بشار ًا جاء به عىل صيغة (ان َف َعل)

للضورة ّ
الشعر ّية.
ّ

وبناء (تف ّعل) من املعاين التي ّ
يدل عليها العمل بعد العمل يف مهلة ،نحو:

وتعرقه(.)82
وحتساهّ ،
جتر َعه ّ
َّ
ومثال ذلك يف قوله:

لهو ِبه العابِ ُ
وال ّل ُ
ث
يث ال َي ُ

ت يب
ت َت َع َّب ْث َ
ك ََم َت َع َّب ْث َ
فالفعل (تع ّب َث) ّ
يدل عىل العمل بعد العمل ،ومل ْ نجد صيغة (تف ّعل) من هذه
()83

ب) ،الذي ّ
املا ّدة يف املعجامت ،وقدْ قاسه ّ
يدل عىل ال ّلعب
بشار عىل الفعل (تل ّع َ

مرة بعد أخرى(.)84
ّ

وبناء (اف َع َّل) يأيت للدّ اللة عىل االتصاف باأللوان والعيوب( ،)85ومثال ذلك

قوله:

وقدْ َش َّفنِي ّأل ت ُ
َزال كليف ًة
ِ
ّ
(افعل)
(اكمدَّ ) ،ومل ْ تذكر املعجامت ال ّلغو ّية صيغة
كمدُّ اسم مفعول من َ
فا ُمل َ
كفرح كمدَ ًا ،فهو ِ
ِ
ِ
عابس مهمو ٌم...
كامدٌ وك َِمدٌ ،
ٌ
من هذه املا ّدة ،وإنّام ورد «كمدَ ِ َ َ
صبح ُمك َْمدّ ا
ُتن َِّص ُبني فيها ُفأ ُ

()86

ُ
احلزن َغ ّمه ،فهو َمكمود»( ،)87وقدْ صاغه ّ
بشار عىل هذا البناء للدّ اللة
وأكمدَ ُه
َ

عىل ّ
أن الك ََمدَ صار مالزم ًا له.

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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التو�سع يف بناء املفردة العرب ّية يف �شعر ّ
ب�شار بن برد
ّ

ثانياً :امل�صادر

حدث وزمان جمهول ،وهو وفعله ِمن ٍ
ٍ
املصدر :هو «اسم ّ
لفظ
دل عىل
ٍ
واحد»( .)88وختتلف املصادر يف العرب ّية بحسب اختالف أفعاهلا ،فمنها :مصادر
الرباع ّية ،ومنها :مصادر األفعال
األفعال الثالث ّية ،ومنها :مصادر األفعال ّ

السداس ّية ،وال خالف يف قياس ّية هذه املصادر
اخلامس ّية ،ومنها :مصادر األفعال ّ
خر سامع ّية،
خال مصادر األفعال ال ّثالث ّية ،فلهذه األفعال مصادر قياس ّية و ُأ ُ

فالقياس يسري عىل وفق ضوابط مع ّينة ،وهناك ما خيرج عن هذا القياس ،وهو

السامع ،فنجد للفعل الواحد أكثر من مصدر ،بل قدْ يبلغ عدد مصادر الفعل
ّ
أكثر من عرشة مصادر ،كام يف مصادر الفعل ( َل ِق َي)( ،)89والبدّ هلذا التعدّ د يف

الثالثي من دالالت ختتلف بعضها عن بعض(.)90
مصادر الفعل
ّ
ومن دالالت أبنية املصادر يف شعر ّ
بشار:

َ -1ف َعالة:

الصفات والطباع( ،)91وهو بناء مقيس يف ّ
كل فعل
يأيت هذا البناء للدّ اللة عىل ّ

عىل وزن (ف ُعل)( ،)92ومثال ما ورد من (ف َعل) قوله مادح ًا:
ِ
ِ
أخ ُ
ابن ال ّثال
ــداش
ـم ثالث ْه
َ
أنت ُ
ثــة ليــس َفو َق ُه ُ
م َّل ٍ
لِي ٍ
َ ()93
ثم ا ُمل َه َّل ِ
َُ
ــــد
ب ذي النَّبـــاث ْه
زيـــد بــــن
ّ
َ

التاب ،ومل ْ يرد يف املعجامت
فالنّباثة مصدر للفعل ( َن َب َث) ،ويعني استخراج ّ

بشار ًا استعمله جماز ًا ّ
(النّباثة) مصدر ًا للفعل (ن َب َث)( ،)94ولك ّن ّ
ليدل به عىل
الفطنة واستخراج اخلبايا ،فصاغه عىل ( َف َعالة)؛ ليكون طبع ًا للممدوح(.)95

يأيت بناء (تَفعال) للدّ اللة عىل الكثرة واملبالغة ،وأشار سيبويه إىل أنّه بنا ٌء مقيس
تراث الب�صرة
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ِ
()96
الريض إىل عدم قياس ّيته،
ّ
مشتق من الفعل الثالثي (ف َعل) و(فعل)  ،وذهب ّ
فقال عنه« :ومع كثرته ليس بقياس م ّطرد»( ،)97ويبدو ّ
أن تناقض ًا واضح ًا نلمسه
قيايس وهو كثري االستعامل؟ وهذا األمر
يض ،فكيف يكون البناء غري
يف كالم ّ
ّ
الر ّ

دفع جمموعة من ال ّلغو ّيني املعارصين إىل التح ّقق منه ،فوجدوا ّ
أن كثرة ما ورد
َ
من هذا البناء ال بدّ ْ
سو َغ القياس عليه(.)98
أن ُي ّ

ومثال ما ورد من ذلك يف شعر ّ
بشار قوله:
وإن َلرص ٍ
ِ ِ ()99
ِ
اف لِقلبي عن اهلوى
الضوارب
نان ا َمل
خاض ّ
وإن َح َّن َت َ
ْ
ّ
َّ
فالتَّحنان كثرة احلنني.

وكذلك قوله:

رأيت َب َ
يا َلي َلتي َل ْ َأن َْم َشوق ًا وتَسهاد ًا
الصبحِ قدْ عادا
حتّى ُ
ياض ُّ
شتق من الفعل ِ
سهد ،ومن املصادر التي
الس َهد ،وهو األرقُ ،م ّ
فالتّسهاد كثرة َّ

()100

وردتعىلهذا املعنىأيض ًا(:التَّطالب)(،)101و(التَّرضاب)(،)102و(التَّعذام)(،)103
ْ
و(التَّسكاب)(.)104

ورد مصدران يف شعر ّ
و(الو َجىل)،
بشار عىل وزن ( َف َعىل) ،مها (ال َغ َزىل)
َ

األول قوله:
فمثال ّ

يشاء
ْ
وإن َصن ََع اخلليف ُة ما ُ

عىل ال َغزَىل سال ُم اهللِ منّي
ويقصد بال َغ َزىل ال َغ َزل(.)106

()105

ومثال الثاين قوله:
َ ُ ِ
تيم ِة باطِ ٍل
قص ْ
عن َش َ
فاآلن أ ُ
الو َجل(.)108
بالو َجىل َ
ويقصد َ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين

شري
وأشار
َ
َ
إيل ُم ُ
بالو َجىل َّ
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التو�سع يف بناء املفردة العرب ّية يف �شعر ّ
ب�شار بن برد
ّ

وكان هذان املصدران ممّا ُأخذ عىل ّ
بشار ،ومل ْ يذكر سيبويه بناء ( َف َعىل) يف

()109
الفاريس ،فقدْ ذكر
عيل
ّ
حديثه عن املصادر املنتهية بألف التّأنيث  ،أ ّما أبو ّ
ّ
والصفات ،فمثال األسامء قوهلمَ :أ َج َل ،و َد َقرى،
أن هذا البناء يأيت يف األسامء
ّ

جزى ،و َب َشكى ،و َم َرطى،
الصفات قوهلمَ َ :
و َب َردى ،وهي أسامء مواضع ،ومثال ّ

والوكَرى ّ
الشديدة العدو ،وفرس
وقالوا :ناقة َم َلسىَ ،
السيعتانَ ،
وز َلى ،ومها ّ
َو َثبى ،وتعدو ا َمل َرطى ،وهو َعدو دون اإلهاب وفوق التقريب(.)110

وذكر ابن جني ّ
السعة،
أن (ال َف َعىل) يف املصادر ّ
والصفات يأيت للدّ اللة عىل ّ

والو َلقى(.)111
جل َمزى َ
نحو :ال َب َشكى وا َ

ُ
وجزى ،وهو عَدْ ٌو
اإلنسان
«جز
جز ًا َ َ
والبعري والدّ ا ّبة َي ِم ُز َ ْ
وورد يف املعجم َ َ
ُ

َ
َ
حل ْض َّ
وفوق ال َعنَق»(.)112
الشديد
دون ا ُ

والصف ّيني ذكر ًا للفظي (ال َغ َزىل)،
و مل ْ نجدْ يف املعجامت وال يف كتب ال ّلغو ّيني ّ

و(الو َجىل).
َ

لبشار ْ
ويرى الباحث أنّه لو جاز ّ
توسع ًا يف
أن يقيس مصدر ًا عىل وزن ( َف َعىل) ّ

أن يأيت به ّ
السعة ،كام أشار ابن جنّي ،ولك ّن ّ
ال ّلغة ،فعليه ْ
اللفت للنّظر
دال عىل ّ

ّ
أن ّ
مرات ،ولو كان يعتقد بخطأ القياس عىل
بشار ًا استعمل هذين ال ّلفظني مخس ّ
ثم إنّه ّملا سمع األخفش يطعن عليه ذلك ،قال« :وييل عىل
يكررهّ ،
هذا الوزن َل ْ ّ

القصارين؟»(،)113
القصارين ،متى كانت ال ّلغة والفصاحة يف بيوت ّ
القصار ابن ّ
ّ
أن نعتقد ّ
وهذا يدعونا إىل ْ
بأن ّ
بشار ًا قصد من هذين ال ّلفظني االسم ّية ال

جل َفىل)،
املصدر ّية ،ومن أمثلة ما ورد يف ال ّلغة من األسامء عىل وزن ( َف َعىل)( ،ا َ

وهي دعوة النّاس إىل ال ّطعام عا ّم ًة( ،)114ومن ذلك قول طرفة بن العبد:
تراث الب�صرة
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ِ
املشتاة ندعو َ
اجل َفىل
نحن يف
اآلدب فِينا َينْت َِق ْر
ال ترى
ُ
َ
خاص ًة( ،)116وورد ذلك يف
وكذلك (النَ َقرى) ،وهي دعوة النّاس إىل الطعام ّ
()115

قول ّ
بشار:

كأن مب ُع ْوث ًا عىل بابِ ِـه
ّ
ٍ
بامرئ
إذا رما ُه النَّ َقرى

يدين وي ِ
قص ناقد ًا جيتبي
ُ
ُ
ِ ()117
الباب ومل ْ ُيجب
الن ل ُه
َ
ُ

الر َشد(.)118
(الر َشدى) ،وهو اسم مأخوذ من َّ
وكذلك قالواَّ :

ثالثاً :امل�شت ّقات
 -1اسم الفاعل:

وورد اسم الفاعل (شائب) ّ
دال عىل الثبوت يف قوله:
ِ
()119
خرجت للن ِ
ّ
صل هلا األمر ُد ّ
عيدهم
ّاس يف
لو
ائب
ْ
والش ُ

ائب اسم فاعل من (شاب يشيب) ،واشتقا ُقه من هذا الفعل ٍ
ّ
جار عىل
فالش ُ

القياس ،ولكنّهم مل ْ يستعملوه ّإل يف ّ
الشعر ،واملستعمل هو (األشيب) عىل غري

ألنم يعدّ ون ّ
يب من العيوب ،ورد يف تاج العروس« :األشيب ال
الش َ
قياس؛ ّ

عىل القياس ،بل عىل وزن الوصف ،من املعايب اخللق ّية ،كأعمى وأعرج ،فعدّ وه

من العيوب»(.)120

بشار؛ إ ْذ جاء ّ
الشعر ّية واضحة يف بيت ّ
والضورة ّ
بالشائب بدل األشيب كي
ّ

يستقيم الوزن.

الصفة املش ّبهة من الفعل الثالثي املفتوح العني ،فقليل ،نحو:
وأ ّما ورود ِّ

حريص ،وأشيب ،وضيق ،وم ّيت( .)121ومثال ما ورد منها من هذا الباب ،قول
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين

43

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

التو�سع يف بناء املفردة العرب ّية يف �شعر ّ
ب�شار بن برد
ّ

ّ
بشار:

ما َبعدَ َدم ِع العانِس األَ ْش َي ِ
ب

ََّلا َع َرفناها َجرى َدم ُع ُه

()122

مشتق من الفعل (شاب يشيب) ،قال سيبويه« :واعلم ّ
أن مؤنّث
فاألشيب
ّ

َ
َ
ِّ
(أفعل) ،وقالوا:
(أفعل) صف ًة (فعال ُء) ،وهي جتري يف املصدر والفعل جمرى
كل
مال ُ
فلم جييئوا به عىل َ
يميل ،وهو ٌ
مال ُ
َ
يميل ،وإنّام وج ُه َف ِع َل من
مائل وأم َي ُلْ ،
ِ
يب ،كام
أم َي َل َم ِي َل ،كام قالوا يف األص َيد َص ِيدَ َيص َيدُ َص َيد ًا ،وقالوا:
شاب َيش ُ
َ

شاخ َي ِش ُ
قا ُلواَ :
أشم ُط ،فجاؤوا باالسم عىل بناء ما
يخ ،وقالوا :أش َي ُ
ب ،كام قالواَ :

معناه كمعناه ،وبالفعل عىل ما هو نحوه أيض ًا يف املعنى»(.)123

ويفهم من قول سيبويه ّأنم قالوا :أشيب عىل وزن (أفعل)؛ ّ
ألن هذا البناء

يدل عىل العيوب ،كاألعرج فهم يعدّ ون ّ
الشيب عيب ًا ،أ ّما الفعل (شاب) ،فهو

عيب يف املعنى ال يف املبنى .ورد يف املعجم« :األشيب ال عىل القياس ،بل عىل
وزن الوصف من املعايب اخللق ّية ،كأعمى وأعرج ،فعدّ وه من العيوب»(.)124

ويرى الباحث ّ
الرابع واخلامس يف
أن جميء ّ
الصفة املش ّبهة من غري الباب ّ

(طاب) ،و(س ّيد) من (سا َد)َ ،
و(شيخ)
(مات) ،و(ط ّيب) من
مثل( :م ّيت) من
َ
َ

(ضاق) ،ال يعدّ شا ّذ ًا؛ ّ
َ
َ
ألن
(شاب) ،و(ض ّيق) من
(شاخ) ،و(أش َيب) من
من
َ

الصفات ليست أفعاالً حقيق ّية؛ إ ْذ ال داللة عىل احلدث فيها ،وإنّام
أفعال هذه ّ

الر ُ
فالرجل يف قولناَ :
مات ّ
يتّصف هبا أصحاهبا اتّصاف ًاّ ،
جلُ ،متّصف بالفعل مل ْ
يقم به عىل وجه احلقيق ّية ،كام ّ
وجه ُه ،مل ْ يقم بالفعل،
حسن ُ
أن (الوج َه) يف قولناُ :
وإنّام اتّصف به.

وبمعنى آخرّ ،
الصفة املش ّبهة ،بصورة عا ّمة ،ال
فإن األفعال التي ت ّ
ُشتق منها ّ
تراث الب�صرة
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ُيراد منها الفعل ّية ،وإنّام الوصف أو اهليأة التي يكون عليها الفاعل ،وإىل ذلك

أشار ابن جني يف حديثه عن أبنية األفعال ،قال :وف ُعل ال يكون أبد ًا ّإل غري
متعدٍّ ؛ ألنّه إنّام جاء يف كالمهم للهيأة التي يكون عليها الفاعل ،ال ليشء يفعله

وظرف).)125(
(رشف ُ
قصد ًا لغريه نحو ُ

 -2اسم املفعول:
اشتق ِم ْن فعل ملن وقع عليه»( ،)126فهو اسم ُّ
يدل عىل احلدث وذات
هو «ما ّ

املفعول ،وال يفرتق عن اسم الفاعل ّإل يف الدّ اللة عىل املوصوف ،فاسم الفاعل
يدل عىل ذات الفاعل ،واسم املفعول ّ
ّ
يدل عىل ذات املفعول(.)127

الثالثي
الثالثي عىل زنة (مفعول) ،وممّا زاد عىل
ُيصاغ اسم املفعول من الفعل
ّ
ّ
بإبدال حرف املضارعة مي ًام مضمومة وفتح ما قبل اآلخر(.)128

وذكر شارح الدّ يوان ّ
بشار ًا استعمل اسم املفعول ( ُم َ
أن ّ
دخل) -وهو ا ّلذي
الثالثي ( ُد ِخ َل) عىل غري قياس( ،)130يف قوله:
أصابه الدَّ َخل( -)129من الفعل
ّ
()131
أ ُ
البـــاهيل َجــا ُد
سمـــاء
فإن
غري ُمدْ َخ ٍل
ّ
باهل هزّوا يل ً
َ
ّ
فتى َ
بشار با ُملدخل الدَّ ِع َّي ،فقدْ ورد يف ال ّلسان« :ا ُمل َ
ور ّبام أراد ّ
عي؛ ألنّه
دخ ُل الدَّ ُّ
ُأ ِ
دخ َل يف القوم»( ،)132وهبذا املعنى مل ْ خيرج ّ
الشاعر عىل القياس.
وأيض ًا ورد اسم املفعول ( ُمفتأد) يف قوله:
()133
فّ :إنُ ُم
كنت ُمفتأ َدا
حني ك ََّل ال َّط ْر ُ
فأرس َل ْ
إن َ
قدْ َّنوموا ْفأتنا ْ
ت َ
َ
صاب يف فؤاده ،وهو من الفعل ( َفأ َده َيفأ ُده) ،أو هو الذي شكا
وا ُملفتأد ا ُمل ُ

فؤاده ،وفعله (فئدَ َيفأ ُد) ،فقياس اسم املفعول (مفؤود)(.)134
وورد اسم املفعول (ا ُمل ْق َو ّد) يف قوله:
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ّ

كأنّه ِم ْن ُغ ُلواء ُّ
اجل ْر ِد

يف ال َع ْسك َِر ا ُمل ْس َلنْ َطحِ ا ُمل ْق َو ِّد

()135

والقياس ْ
أن يقول( :ا َملقود) ،من (قا َده َيقو ُده) ،وقدْ صاغ ّ
بشار ا ُملقو ّد من

الصيغة يف املعجامت.
(اقو َّد) ،أي :صار ذا قائد ،ومل ْ نجد هذه ّ
َ

رابعاً� :أبنية اجلمع

اجلمع يف العرب ّية هو ما ّ
دل عىل ثالثة أو أكثر( ،)136ويكون عىل رضبني :مجع

تصحيح ،ومجع تكسري(.)137
 -1مجع التّصحيح:

هو ما سلم بناء مفرده عند اجلمع ،وهو أيض ًا عىل رضبني(:)138

السامل :هو ما ّ
دل عىل أكثر من اثنني بزيادة واو ونون يف حالة
أ -مجع املذكّر ّ

واجلر( .)139ومل ْ نجدْ منه يف شعر ّ
الرفع ،وياء ونون يف حالتي النّصب
بشار ما
ّ
ّ
ُيلفت االنتباه؛ إ ْذ ورد عىل القياس.
السامل :وهو ما ّ
دل عىل أكثر من اثنني بزيادة ألف وتاء يف
ب -مجع املؤنّث ّ

آخره( ،)140وي ّطرد هذا اجلمع يف األعالم املؤنّثة ،أو ما ُختم بتاء التّأنيث ،أو صفة

ملؤنّث مقرونة بالتّاء ،أو دا ّلة عىل التّفضيل ،أو صفة ملذكّر غري عاقل(.)141

وقدْ ورد هذا اجلمع عىل القياس يف شعر ّ
(جؤ َذر) عىل
بشار سوى مجعه ُ

(جؤ َذ َرات) ،يف قوله:
ُ

ِ
ٍ
تائبـات
ثالث
يف
ثل مه َت ِّز ال َقن ِ
ِ
َـاة
م َ ُ
ِ ()142
َب َق ٍر أو ُجؤ َذ َرات

َت ّي َمتْني إ ْذ َ َتا َد ْت
بِتهادي مرج ِ
ح ٍّن
ُْ َ
َوبِ َع ْينَي َب َق ٍر فـي

تراث الب�صرة
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جلؤ َذ ُر هو ولد البقرة الوحش ّية( ،)143وليس هو ممّا ُيمع عىل هذا اجلمع؛
وا ُ
ِ
(جآذر)(.)144
السامل فيه ،وإنّام ُيمع تكسري ًا عىل
لعدم توافر رشوط مجع املؤنّث ّ
وورد عنده مجع ( ُأ ّم) التي للعاقل عىل ( ُأ ّمات) ،يف قوله:
َّ ()145
طاب َل ُه آباؤ ُه
َق َّل َم ْن
حسن الثنا
وعىل ُأ ّماتِه
َ
ُ
كانت للعاقل ُتمع عىل ( ُأ َّمهات)ْ ،
كانت لغري العاقل
وإن
و كلمة (أ ّم) إذا
ْ
ْ
فتُجمع عىل ( ُأ َّمات) ،ولكن ورد عكس ذلك يف كثري من ّ
الشعر(.)146
 -2مجع التّكسري:

ٍ
هو ما ّ
فر ِده تغيري ًا لفظ ّي ًا أو مقدّ ر ًا ،إ ّما
أكثر بتغيري صورة ُم َ
دل عىل ثالثة أو َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تبديل ّ
نقص ،أو
زيادة وال
للشكل من غري
نقص عنه ،أو
بزيادة عىل مفرده ،أو
ٍ
ٍ
نقص( .)147و ُيقسم مجع التكسري بحسب داللته عىل قسمني:
زيادة أو مع
مع

األول :مجع الق ّلة :و ُيطلق عىل اجلمع من ثالثة إىل عرشة ،وله أربعة أوزان
ّ
هيَ ( :أ ْف ُعل) ،و( َأ ْف َعال) ،و( َأ ْف ِع َلة) ،و(فِ ْع َلة)( .)148واآلخر :مجع الكثرة :و ُيطلق
عىل اجلمع من ثالثة فأكثر( .)149أ ّما أوزانُه ،فقدْ ذكر سيبويه اثنني وأربعني وزن ًا

السامع ّية(.)150
قياس ّي ًا ،عدا األوزان ّ

دت صيغ مجوع التكسري بنوعيه يف شعر ّ
بشار ،ولكثرهتا سأقترص
وقدْ تعدّ ْ

عىل ذكر ما ّ
شذ منها ،أو جاء خمالف ًا للقياس ،فمن ذلك مج ُعه ( َث ِّيب)( )151عىل
(ثِ ْيب) ،يف قوله:
أن َتغ َْش َ ِ
ِ
()152
َه ِ
واجدُ أ ْب ٍ
ني غ َِشيتَها
ب
َفال ُبدَّ ْ
اك ح َ
كار َعليك وث ْي ُ
ِ
ضم ُة الفاء كرس ًة ملجانسة عني
مجع عىل ِزنة ( ُف ْعل)ُ ،ق ْ
فقوله( :ث ْيب) ٌ
لبت ّ
ٍ
الكلمة (الياء) ،وهذا اجلمع ي ّطرد يف ّ
وصف عىل ِزنة ( َأ ْف َعل) ومؤنثة ( َف ْعالء)،
كل
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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ات( ،)154قال تعاىلَ ﴿ :ثيب ٍ
دل عىل ٍ
ٍ
ممّا ّ
عيب(.)153
لون أو
ات
ومجع ال َّث ِّيب َث ِّي َب ٌ
ُ
ِّ َ
ألن ما جاء عىل ( َف ْي ِعل) فاألصل ْ
َارا﴾()155؛ ّ
السالمة(.)156
أن ُيمع َ
مجع ّ
َو َأ ْبك ً
وورد عنده مجع ( َك ْلب) عىل ( ُك ُلوب) يف قوله:

سبيل أبيكُم َْل ُم ُه لِ ُك ُل ِ
ُ
وب

إن َسبي َلكُم
ْجي ّ
أفي ُقوا بنيال ِّزن ِّ

()157

ومجع
وهذا اجلمع مل ْ يرد يف ال ّلغة ،وإنّام ُيمع الكلب عىل ( َأك ُلب) للق ّلة،
ُ
اجلمع (أكالِب) ،وأما للكثرة ،فيجمع عىل ِ
(كالب) ،وقالوا يف مجع ِكالب:
ُ
ّ
ِكالبات ،وورد أيض ًا :ك َِليبَ ،كعب ٍد و َعبِ ٍ
شك يف ّ
يد( ،)158وال ّ
أن الوزن ّ
عري
َْ
الش ّ
اضطر ّ
بشار ًا إىل استعامل هذا اجلمع.
هو الذي
ّ
بشار ِ
وقدْ مجع ّ
(أوشاح) يف قوله:
(وشاح) عىل ْ

وال أبتَغي إذن ًا عىل ِ
فآليت ال آلو اخلليف َة طاع ًة
ذات ْأوشاحِ
ُ
والقياس يف مجع ِ
(وشاح) ( َأ ْو ِش َح ٌة)؛ ّ
ألن ما
ومل ْ يرد هذا اجلمع يف ال ّلغة(،)160
ُ
فجمع ق ّلته ( َأ ْف ِع َلة)َ ،ك َط َعام و َأ ْط ِع َمة،
حرف مدّ ،
كان اس ًام رباع ّي ًا مذكّر ًا قبل آخره
ُ
ُ
وأما مجع كَثرتِه ،فـ( ُفعل)(ِ ،)161
كذراع و ُذ ُرع ،و َع ُمود و ُع ُمدِ ،
وو ُشح.
ووشاح ُ
ُ
ّ ُ
(عاك َفة) عىل ِ
ِ
(عكَاف) ،يف قوله:
مجع
وورد ُ
ِ
عليه َ
َد َعا َلنَا ُ
يا ح ّبذا ُ
احل َيا
ور
ور ا َمل َعاطِ ُري
احل ُ
احل ُ
()162
بِتنا نُعاطيهـا ُرهاو َّيـ ًة
َاف َبينَنا ُص ْو ُر
َو ْه َي ِعك ٌ
(عكاف) مجع ِ
أن ِ
بشار؛ إ ْذ مل يرد يف كتب ال ّلغة ّ
فهذا اجلمع ممّا ّ
شذ عند ّ
عاكفة،
ُ
وإنّام ُتمع عىل ُعكُوف و ُعكَّف(.)163
اجلمع َ
(ش ْول) ،يف قوله:
وورد
ُ
ريع َ
َو َصدَّ عن َّ
وأ ْق َف َر ْت
الش ْو ِل ال َق ُ
تراث الب�صرة
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شارح الدّ يوان ّ
أن َّ
مجع (شائل) أو (شائلة) عىل غري
وقدْ ذكر
(الش ْول) ُ
ُ

فالش ُ
و(الشائلة)ّ ،
ّ
قياس( .)165ولك ّن هناك فرق ًا بني ّ
ائل هي النّاق ُة التي
(الشائل)
و(شيل) أو ِ
ت َُش ُ
(ش َّيل) ،وأ ّما ّ
واجلمع ُ
(الشائلة) ،فهي
ول بِ َذنَبِها لِ ِّلقاح،
(ش َّول) ُ َّ
ُ
ف َل َبنُها ،واجلمع
ح ِلها أو َو ْض ِعها سبع ُة أشهرَ ،ف َخ َّ
الناق ُة التي أتى عليها من َ ْ

(ش ْو ٌل) َ
َ
و(ش َوائل)(.)166

ُ
وسياق املعنى يف بيت ّ
مجع (شائل) ال (شائلة) ،بداللة ذكر
بشار يقتيض َ

(القريع) ،وهو الفحل ،أي أنّه يصدُّ عن لقاح النّوق ،ولك ّن ّ
بشار ًا استعمل

(الش ْول) َ
بدل ُّ
َّ
(الش َّول).

وورد اجلمع (ن َُّزه) ،يف قوله:
ور ال ُع ِ
ِ
األحباب
يون ُن َّز ُه
ُح ُ

ِ
ِم ُ
العذاب
ثل الدُّ مى َأ ْوك ََمها
رجل ن َْز ُه اخلُ ُل ِق ،ون َِز ُه ُهِ ،
ٌ
وناز ُه
ومل ْ تذكر املعجامت هذا اجلمع ،وقالوا:
الن ِ
البيوت بنفسه وال ماله ،واجلمع ن َُز َهاء،
عفيف ُمتكِّر ٌم وحده ال ُيالط
ّفس:
ٌ
َ
بشار ًا مل خيرج عىل القياس؛ إ ْذ مجع ِ
ون َِز ُهون ،ونِ َزاه( ،)168ويرى الباحث ّ
أن ّ
(نازه)
ْ
الرغم من عدم وروده يف ال ّلغة ،فصيغة اجلمع عىل زنة ( ُف َّعل)
عىل (ن َُّزه) عىل ُّ
ِ
قياسي ٌة فيام جاء من الوصف عىل زنة ِ
اللمِ ،
(فاعل) صحيح ّ
وراكع
كبازل و ُب َّزل،
ّ
()167

وركَّع(.)169
ُ

وورد مجع ( َف ْجر) عىل ( ُف ُجور) ،يف قوله:
()170
وان َق َب َض ال ّل ُ
ور
ُّور
يل
َو َش َّق ِج ْل َب َ
َ
اب الدُّ جى ال ُف ُج ُ
والح الن ُ

ومل ْ يرد يف املعجامت مجع (فجر) ،قا ُلوا :مها فجران ،أحدمها املستطيل ،وهو

الصادق املنترش
السحان) ،واآلخر املستطري ،وهو ّ
سمى ( َذنَب ّ
الكاذب ،الذي ُي ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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َ
الصائم(.)171
يف األفق ،الذي ُي ِّرم
األكل ّ
والشب عىل ّ

وورد عنده مجع ( َب َلد) أو ( َب ْلدَ ة) عىل ( َبالئد) ،يف قوله مادح ًا:
إن الـربيــع َف َـأدنِ ِ
الوزير عىل َّ
ــه
نِ ْع َم
الشدائدْ
ّ
ْ
َّ َ
ُ

ـ َك َة إ ْذ َث َوى ُم ْل ُ
َصيح ُت ُه بِمكْـ
ك ال َبالئدْ
َش ِهدَ ْت ن َ
ومل ْ نجدهذا اجلمعيف املعجامت،ومجع( َب َلد)أو( َب ْلدَ ة)هو(بِالد)و( ُب ْلدَ ان)(،)173
ور ّبام أراد ّ
مجع (بِالد) ،أي :مجع اجلمع ،فقالَ ( :بالئد) ،كام قا ُلوا يف مجع
بشار َ
ِ
(جائل)(.)174
(جال)َ َ :
()172

السامع ،قال
ولك ّن هذا اجلمع ال ُيعمل فيه بالقياس ،وإنّام ُيقترص فيه عىل ّ
ٍ
كل مج ٍع ُيمع ،كام أنّه ليس ُّ
سيبويه« :واعلم أنّه ليس ُّ
مصدر ُيمع»(.)175
كل
الشعراء ،قال« :اعلم ّ
اضطر من ّ
أن مجع اجلمع ليس
يض لِن
َّ
وقدْ أجاز ذلك ّ
الر ّ

بقياس م ّطرد ...بل ُيقترص يف مجيع ذلك عىل املسموعّ ،إل ْ
شاعر
ضطر
ٌ
أن ُي َّ

فيجمع اجلمع»(.)176
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اخلامتة
تبي من البحث ّ
بشار بن برد من ّ
أن ّ
الشعراء ا ّلذين ُيو َثق بعرب ّيتهم؛ لفصاحة
َّ

ألفاظه وجزالتها ،وسعة علمه بالعرب ّية؛ ولذلك مل ْ يرت ّدد ال ّلغو ّيون يف االحتجاج
ّحوي؛ فبحكم ما هلذا املستوى
بشعره عىل مستوى األلفاظ ،وأ ّما عىل املستوى الن ّ
ترسب
من نظام ثابت ال يمكن القفز عىل قواعده ،أو تطويرها ،وخشي ًة من ّ

ال ّلحن إىل تراكيب العرب ّيةّ ،
فإن النّحو ّيني قرصوا االحتجاج ّ
بالشعر عىل َمن
سبقت وفاته التّاريخ الذي حدّ دوه لذلك ،ما أبعد شعر ّ
بشار عن االحتجاج،
ْ

وبقي حبيس ديوانه سوى ما قام به بعض ّ
املتأخرين.

ّ
وتكشفت لنا دالالت أبنية األفعال واملصادر واملشت ّقات واجلموع ،التي

وتبي لنا -أيض ًاّ -
أن ّ
و ّظفها ّ
الشاعر كان
الشاعر للتعبري عن املعاين املقصودةّ ،

خلت منها كتب ال ّلغة ،بقياس بعض األلفاظ عىل بعضْ ،
وإن
يأيت بترصيفات
ْ

توسع ًا يف ال ّلغة ،عمد ًا منه تارة ،أو رضور ًة يقتضيها نظام
مل ْ تُسمع من العرب؛ ّ
ِّ
الشعر تار ًة أخرى.

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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الهوام�ش
األصفهاين أربعة وعرشي َن َجدّ ًا أعجم ّي ًاُ .ينظر :األغاين.129/3 :
 -1ذكر له أبو الفرج
ّ
ُ -2ينظر :املصدر نفسه.131-130/3 :
 -3الدّ يوان ،137/4 :والبيت من اخلفيف.
الرعثة :ال ُقرطُ .ينظر ال ّلسان( :رعث).
ّ -4

وتباينت اآلراء يف سنة والدته ،فذكر شارح الدّ يوان ّأنا
ُ -5ينظر :األعالم،52/2:
ْ
املازين سنة
(ُ ،)#96ينظر الدّ يوان ،9/1 :ويف كتاب بشار بن برد ،إلبراهيم عبد القادر
ّ
كحالة ،سنة ( ،44/3 :)#77ويف تاريخ األدب
( :)#95ص ،18ويف معجم املؤ ّلفني لعمر ّ
يب لعمر ّفروخ ،سنة (.92/2 :)#91
العر ّ
يب ،شوقي ضيف.202/3 :
ُ -6ينظر :تاريخ األدب العر ّ
 -7األغاين.44/3 :
ُ -8ينظر :األغاين.138/3 :
 -9املصدر نفسه.140/3 :
ُ -10ينظر :مقدمة الدّ يوان.27-16/1 :
 -11الدّ يوان ،272/3 :والبيت من ال ّطويل.
السيع .كلامت خارجة عن ّ
الذوق ارتأينا حذفها.
 -12الدّ يوان ،229/4 :والبيتان من ّ
ُ -13ينظر :األغاين.242-240/3 :
يب ،شوقي ضيفّ ،206/3 :
وبشار بن
ُ -14ينظر :نفسه ،244/3 :وتاريخ األدب العر ّ
الصادق عفيفي :ص.18
برد ،دراسة وشعر ،د .حممد ّ
ُ -15ينظر :وفيات األعيان ،272/1 :وخزانة األدب ،231/1 :ومعجم املؤ ّلفني:
.44/3
 -16مقدمة الدّ يوان.40/1 :
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 -17زهر اآلداب.472/2 :
 -18الفهرست :ص.227
 -19وفيات األعيان.272/1 :
ُ -20ينظرّ :
بشار بن ُبرد بني القدماء واملحدثني( رسالة ماجستري) :ص.95
 -21الدّ يوان ،66/4 :والبيت من ال ّطويل.
الزجاجي :ص.212
 -22أمايل ّ
ُ -23ينظرّ :
الصادق عفيفي :ص.20
بشار بن برد ،د .حممد ّ
 -24مقدّ مة الدّ يوان :ص.48
يب ،شوقي ضيف :ص.207
ُ -25ينظر :تاريخ األدب العر ّ
 -26األغاين.137/3 :
ّ -27
املوشح :ص.194
-28األغاين.141/3 :
 -29طبقات ّ
الشعراء :ص.28
ُ -30ينظر :االقرتاح  :ص.42
ُ -31ينظر :خزانة األدب ،6-5/1 :وفصول يف فقه العرب ّية :ص.101
ّ -32
الكشاف :ص.40
ُ -33ينظر :التفكري ال ّلغوي بني القديم واجلديد :ص.180-179
تطو َر.
والصواب :ينايف ّ
 -34كذا ّ
والصواب :بعدّ ها.
 -35كذا ّ
القرطبي وجهوده النّحو ّية :ص.82
 -36ابن مضاء
ّ
غوي عند العرب :ص ،88-87و ُينظر :فصول يف ال ّلغة والنّقد :ص.188
 -37النّقد ال ّل ّ
 -38الدّ يوان ،105/1 :والبيت من الوافر.
 -39الدّ يوان ،298/3 :والبيت من الكامل.
ّ -40
املوشح :ص.223
الثياب ويد ّقها بال َق َصة التي هي القطعة من اخلشب،
حيور
َ
القصار :هو الذي ّ
ّ -41
وحرفته ِ
القصارةُ .ينظر :ال ّلسان (قرص).122/5 :
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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ّ -42
املوشح :ص.224
 -43الدّ يوان ،61/4 :والبيت من ال ّطويل.
ُ -44ينظر :الكتاب.441/4 :
 -45الدّ يوان ،27/4 :والبيت من ال ّطويل.
ُ -46ينظر :احليوان.318/5 :
ُ -47ينظر :رسالة الغفران :ص.200
ُ -48ينظر :حمارضات األدباء وحماورات ّ
الشعراء والبلغاء.53/1 :
اهلجري :ص.88
السابع
ّ
 -49النقد ال ّل ّ
غوي عند العرب حتّى هناية القرن ّ
 -50األغاين.144/3 :
اهلجري :ص-357
ُ -51ينظر :الدّ راسات ال ّلغوية عند العرب إىل هناية القرن الثالث
ّ
.358
 -52دراسات لغو ّية ،عبد الصبور شاهني :ص.107
السامية :ص.93
 -53املدخل إىل دراسة النّحو العر ّ
يب عىل ضوء ال ّلغات ّ
ُ -54ينظر :الكشاف.40/1 :
ُ -55ينظر :رشح الكافية.77/2 :
 -56الدّ يوان ،49/3 :والبيت من ال ّطويل ،وفيه مكان (خرجت) (هنضت)ّ ،
والشاهد
(عيل سواد) من الواو.
فيه خلو مجلة َّ
 -57زيادة يقتضيها املقام.
الرواية واالستشهاد بال ّلغة :ص.158
ّ -58
ُ -59ينظر العني( :جعب) ،و(دهل) ،و(عذر) ،و(قصب) ،و(قول).
ُ -60ينظر :مجهرة ال ّلغة( :ب ظ ب ظ).
ُ -61ينظر :هتذيب ال ّلغة( :هجا) و(وتد).
ُ -62ينظر :لسان العرب( :وتد) ،545/3:و(رفض) ،176/7 :و(ريب)،515/1:
و(حلف).375/9 :
ُ -63ينظر :تاج العروس من جواهر القاموس(:وتد) ،522/2 :و(رفض)،35/5 :
و(ريب)،283/1:
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و(حلف) ،244/6:و(هجأ) ،137/1:و(قبل).74/8 :
والصيغ.
 -64كان النّحو عند القدماء يشتمل عىل ّ
التاكيب ّ
ُ -65ينظر :االحتجاج ّ
بالشعر يف ال ّلغة :ص.101
 -66اخلصائص.29/2 :
التطور الدّ ال ّيل بني لغة ّ
الشعر ولغة القرآن :ص.450
ُ -67ينظر:
ّ
 -68االحتجاج ّ
بالشعر يف ال ّلغة :ص.100
 -69رشح شافية ابن احلاجب.7/1 :
يب من خالل علم األصوات احلديث :ص.11
 -70التّرصيف العر ّ
ُ -71ينظر :دروس يف األلسن ّية العا ّمة :ص.202
املفصل ،458/7 :ورشح ّ
الشافية،108/1 :
ُ -72ينظر :الكتاب ،65/4 :ورشح
ّ
واملطاوعة حقيقتها وأوزاهنا (بحث) :ص.156
 -73رشح ّ
الشافية.103/1 :
الصحيفة نفسها.
ُ -74ينظر :املصدر نفسهّ ،
 -75الدّ يوان  ،256/3 :والبيت من الوافر.
املفصل.459/7 :
ُ -76ينظر :رشح ّ
 -77الدّ يوان ،257/3 :والبيت من ال ّطويل.
 -78ال ّلسان (بشش).
ُ -79ينظر :الدّ يوان ،258-257/3 :اهلامش (.)5
ُ -80ينظر :رشح ّ
الشافية.83/1 :
الرجز.
 -81الدّ يوان ،35/4 :والبيت من ّ
املفصل.456/7 :
ُ -82ينظر :أدب الكاتب :ص ،268ورشح ّ
السيع.
 -83الدّ يوان ،65/2 :والبيت من البحر ّ
ُ -84ينظر :ال ّلسان(لعب).
ُ -85ينظر :ديوان األدب ،475-473/2 :ورشح ّ
الشافية.112/1 :
 -86نفسه ،57/3 :والبيت من ال ّطويل.
 -87تاج العروس (كمد).486/2 :
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين

55

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

التو�سع يف بناء املفردة العرب ّية يف �شعر ّ
ب�شار بن برد
ّ
 -88ال ّلمع :ص.101
ُ -89ينظر :ال ّلسان (لقي).
ُ -90ينظر :معاين األبنية ،19 :وما بعدها.
ُ -91ينظر :الكتاب ،16/4 :وديوان األدب.85/1 :
ُ -92ينظر :الكتاب.28/4 :
 -93الدّ يوان ،59/2 :والبيت من جمزوء الكامل.
ُ -94ينظر :ال ّلسان(نبث).
ُ -95ينظر الدّ يوان ،59/2 :اهلامش (.)2
املفصل. 85/6 :
ُ -96ينظر :الكتاب ،84-83/4 :ورشح ّ
 -97رشح الشافية.167/1:
ُ -98ينظر :مسائل لغو ّية يف مذكّرات جممع ّية :ص.57
 -99الدّ يوان ،203/1 :والبيت من ال ّطويل.
 -100الدّ يوان ،98/3 :والبيت من البسيط.
 -101نفسه.349/1 :
 -102نفسه.256/3 :
 -103نفسه.311/1 :
 -104نفسه.185/2 :
تكرر لفظ (ال َغ َزىل) يف الدّ يوان،72/3 :
 -105الدّ يوان ،105/1 :والبيت من الوافر ،و ّ
و.277/3
ُ -106ينظرّ :
املوشح :ص.223
(الو َج َل) يف الدّ يوان.143/1 :
تكرر لفظ َ
 -107الدّ يوان( 298/3 :الكامل) ،وقدْ ّ
ُ -108ينظرّ :
املوشح :ص.223
ُ -109ينظر :الكتاب.40/4 :
ُ -110ينظر :التكملة :ص.310
ُ -111ينظر :اخلصائص.505/1 :
 -112تاج العروس (مجز).
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ّ -113
املوشح :ص.224
ُ -114ينظر :ال ّلسان(جفل).
 -115ديوان طرفة :ص.54
ُ -116ينظر :ال ّلسان(نقر).
 -117الدّ يوان.149/1 :
ُ -118ينظر :ال ّلسان(رشد).

السيع.
 -119الدّ يوان ،227/1 :والبيت من ّ
 -120تاج العروس (شيب).170/3 :
ُ -121ينظر :رشح ّ
الشافية.148 /1:
السيع.
 -122الدّ يوان ،145/1 :والبيت من ّ
 -123الكتاب ،27/4 :و ُينظر :أدب الكاتب.346 :
 -124تاج العروس (شيب) .
 -125املنصف.21/1 :
 -126رشح الكافية.497/3 :
ُ -127ينظر :معاين األبنية.59 :
الضب ،233/1 :ورشح ابن عقيل.138-137/2 :
ُ -128ينظر :ارتشاف ّ
 -129الدَّ َخ ُل هو الفساد الذي يدخل يف العقل أو اجلسمُ ،ينظر :ال ّلسان(دخل).
ُ -130ينظر :الدّ يوان ،105/3 :اهلامش(.)1
 -131نفسه ،105/3 :والبيت من ال ّطويل.
 -132ال ّلسان(دخل).
 -133الدّ يوان ،196/2 :والبيت من البسيط.
ُ -134ينظر :ال ّلسان (فأد).
الرجز.
 -135الدّ يوان ،238/2 :والبيت من ّ
ُ -136ينظر :رشح الكافية ،434/3 :وترصيف األسامء :ص ،192وما بعدها.
املفصل ،362- 361/5 :و مجوع التصحيح والتكسري يف ال ّلغة
ُ -137ينظر :رشح
ّ
العرب ّية :ص.20-7
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املفصل.361/5 :
ُ -138ينظر :رشح ّ
ُ -139ينظر :مجوع التصحيح والتكسري يف العرب ّية :ص.7
ُ -140ينظر :املصدر نفسه :ص.20
ُ -141ينظر :جامع الدّ روس العرب ّية.20-19/2 :
الر َمل.
 -142الدّ يوان ،53/2 :واألبيات من جمزوء ّ
ُ -143ينظر :ال ّلسان(جذر).
ُ -144ينظر :نفسه (جذر) .
الر َمل.
 -145الدّ يوان ،133/1 :والبيت من ّ
ُ -146ينظر :ال ّلسان (أمم).
املفصل ،368/5 :ورشح احلدود
ُ -147ينظر :األصول يف النّحو ،452/2 :ورشح
ّ
النّحو ّية :ص ،58وجامع الدّ روس العرب ّية.26- 25/2 :
األشموين.171-170/4 :
ُ -148ينظر :الكتاب ،490/3 :والتّكملة ،399 :ورشح
ّ
األشموين.120/4 :
ُ -149ينظر :حاشية الص ّبان عىل رشح
ّ
الصف يف كتاب سيبويه.298-292 :
ُ -150ينظر :أبنية ّ
تزوجت وفارقت زوجهاُ ،ينظر :ال ّلسان (ثيب).
ب :هي املرأة التي ّ
 -151ال َّث ِّي ُ
 -152الدّ يوان ،182/1 :والبيت من ال ّطويل.
ُ -153ينظر :الكتاب ،644/3 :ورشح ّ
الشافية.168/2 :
ُ -154ينظر :ال ّلسان (ثيب).
 -155التّحريم.5 :
ُ -156ينظر :الكتاب ،642/3 :ورشح ّ
الشافية.177/2 :
 -157الدّ يوان ،365/1 :والبيت من ال ّطويل.
ُ -158ينظر :ال ّلسان (كلب).
 -159الدّ يوان ،120/2 :والبيت من ال ّطويل.
ُ -160ينظر :ال ّلسان (وشح).
ُ -161ينظر :رشح ّ
الشافية ،125/1 :وأوضح املسالك ،259-258/3 :ورشح ابن
عقيل.458 456/2 :
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السيع.
 -162الدّ يوان ،196/3 :والبيتان من ّ
ُ -163ينظر :ال ّلسان (عكف).
 -164الدّ يوان ،312/1 :والبيت من ال ّطويل.
الصحيفة نفسها اهلامش (.)2
ُ -165ينظر :املصدر نفسه ّ
ُ -166ينظر :الغريب املصنّف :ص ،67-66وال ّلسان (شول).
الرجز.
 -167الدّ يوان ،141/1 :والبيت من ّ
ُ -168ينظر ال ّلسان (نزه).
ُ -169ينظر :الكتاب ،631/3 :ورشح ّ
الشافية ،155/2 :وجامع الدّ روس العرب ّية:
.36/2
الرجز.
 -170الدّ يوان ،185/3 :والبيت من ّ
ُ -171ينظر :ال ّلسان (فجر).
 -172الدّ يوان ،45/3 :والبيت من الكامل.
ُ -173ينظر :ال ّلسان (بلد).
ُ -174ينظر :الكتاب ،618/3 :ورشح ّ
الشافية.210/2 :
املفصل.474/5 :
 -175الكتاب ،619/3 :و ُينظر :رشح ّ
 -176رشح ّ
الشافية.208/2 :
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
 القرآن الكريم.احلديثي ،مكتبة النّهضة ،بغداد1965 ،م.
الصف يف كتاب سيبويه ،د .خدجية
ّ
 أبنية ّ االحتجاج ّحممد حسن حسن جبل ،دار الفكر
بالشعر يف ال ّلغة -الواقع وداللته -دّ .
يب ،القاهرة( ،د.ت).
العر ّ
ينوري (ت ،)#276حتقيق:
حممد ،عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ،الدِّ
ّ
 أدب الكاتب ،أبو ّحممد حميي الدّ ين عبد احلميد ،دار ال ّطالئع ،القاهرة2005 ،م.
ّ
ِ
األندليس (ت ،)#745حتقيق وتعليق:
الضب من لسان العرب ،أبو ح ّيان
 ارتشاف ّّ
الدّ كتور مصطفى أمحد النامس ،الطبعة األوىل ،مطبعة املدين1984 ،م.
الرابعة عرشة ،دار العلم للماليني ،بريوت-
 األعالم ،خري الدِّ ين ِّركيل ،ال ّطبعة ّ
الز ّ
لبنان1999 ،م.
األصفهاين (ت ،)#356دار ال ّثقافة -بريوت1955 ،م.
 األغاين ،أبو الفرجّ
اجي (ت ،)#340حتقيق:
الرمحن بن إسحاقّ ،
 أمايل ّالزج ّ
اجي ،أبو القاسم ،عبد ّ
الزج ّ
حممد هارون ،ال ّطبعة ال ّثانية ،دار اجليل ،بريوت1987 ،م.
السالم ّ
عبد ّ
 ّحممد ،جامعة
حممد سامل ّ
بشار بن برد بني القدماء واملحدثني( ،رسالة ماجستري)ّ ،
دمشق1983 ،م.
 ّيب ،بريوت -لبنان،
الرائد العر ّ
حممد ّ
الصادق عفيفي ،دار ّ
بشار بن برد ،دراسة وشعرّ ،
1983م.
 ّبشار بن برد ،عبد القادر املازين ،جلنة ترمجة دار املعارف اإلسالم ّية1994 ،م.
يب ،شوقي ضيف ،ال ّطبعة ال ّثامنة ،دار املعارف1966 ،م.
 تأريخ األدب العر ّيب ،عمر ّفروخ ،ال ّطبعة األوىل ،دار العلم للماليني ،بريوت1965 ،م.
 تأريخ األدب العر ّبيدي (ت،)#1205
حممد مرتىض
احلسينيّ ،
الز ّ
ّ
 -تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
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مكتبة احلياة ،بريوت( ،د.ت).
الطنطاوي ،ال ّطبعة اخلامسة ،مطبعة وادي امللوك،
حممد
ّ
 ترصيف األسامء ،األستاذ ّمرص1955 ،م.
يب من خالل علم األصوات احلديث ،الط ّيب البكوش ،تونس،
 التّرصيف العر ّ1973م.
حممد
حممد بن أمحد،
ّ
السالم ّ
األزهري ( ،)#370حتقيق :عبد ّ
 هتذيب ال ّلغة ،أبو منصورّ ،حممد عيل الن ّّجار( ،د.ت).
هارون ،ومراجعة ّ
حممد بن احلسن بن دريد (ت ،)#321ال ّطبعة األوىل ،مطبعة
 مجهرة ال ّلغة ،أبو بكرّ ،جملس دائرة املعارف العثامن ّية.#1345 ،
 مجوع التّصحيح والتّكسري يف العرب ّية ،الدّ كتور عبد املنعم س ّيد عبد العال ،مكتبةاخلانجي ،القاهرة1977 ،م.
ّ
السود،
حممد باسل عيون ّ
 احليوان ،أبو عثامن ،عمرو بن بحر ،اجلاحظ ،وضع حواشيه ّال ّطبعة ال ّثانية ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان2003 ،م.
البغدادي (ت،)#1093
ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر،
ّ
 خزانة األدب ّاخلانجي بالقاهرة1984 ،م.
حممد هارون ،ال ّطبعة ال ّثانية ،مطبعة
ّ
السالم ّ
حتقيق ورشح :عبد ّ
حممد حسني آل
 الدّ راسات ال ّلغوية عند العرب إىل هناية القرن ال ّثالثّ
اهلجري ،الدكتور ّ
ياسني ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت -لبنان1980 ،م.
الرمحان ّية،
حممد حميي الدّ ين عبد احلميد ،ال ّطبعة ال ّثالثة ،املطبعة ّ
 دروس التّرصيفّ ،مرص1931 ،م.
يب (ت ،)#350حتقيق :الدّ كتور
 ديوان األدب ،أبو إبراهيم ،إسحاق بن إبراهيم ،الفارا ّأمحد خمتار عمر ،مراجعة :الدّ كتور إبراهيم أنيس ،مطبعة جممع ال ّلغة العرب ّية ،القاهرة،
1974م.
حممد حسني ،مطبعة دار النّهضة العرب ّية ،بريوت،
 ديوان األعشى الكبري ،رشح وتعليقّ :1974م.
 ديوان ّبشار بن برد ،حتقيق :الدّ كتور إحسان ع ّباس ،ال ّطبعة األوىل ،دار صادر ،بريوت،
2000م.
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ّ
 ديوان ّاري ،منشورات دار ومكتبة
بشار بن برد ،حتقيق :الدّ كتور صالح الدّ ين اهل َ ّو ّ
اهلالل ،بريوت.
 ديوان ّحممد ال ّطاهر بن عاشور ،ع ّلق عليه ووقف عىل
بشار بن برد ،حتقيق ورشحّ :
والتمجة والنّرش،
حممد رفعت فتح اهلل،
وحممد شوقي أمني ،مطبعة جلنة التّأليف ّ
ّ
طبعهّ :
القاهرة1950 ،م.
 ديوان طرفة بن العبد ،دار صادر ودار بريوت ،بريوت1961 ،م.حممد عيد ،عامل الكتب ،القاهرة1976 ،م.
الرواية واالستشهاد يف ال ّلغة ،الدّ كتور ّ
 ِّاالسرتابادي (ت،)#686
حممد بن احلسن،
ّ
 رشح شافية ابن احلاجب ،ريض الدّ ين ّحممد نور احلسن وزميليه ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان1975 ،م.
حتقيقّ :
االسرتابادي ،قدّ م له ووضع
حممد بن احلسن،
 رشح كافية ابن احلاجب،ّ
ريض الدّ ين ّ
ّ
حواشيه وفهارسه :الدّ كتور أميل بديع يعقوب ،ال ّطبعة األوىل ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت-
لبنان1998 ،م.
ّحوي (ت ،)#643حتقيق :أمحد
عيل بن يعيش ،الن ّ
 رشح ّاملفصل ،مو ّفق الدّ ين يعيش بن ّ
الس ّيد س ّيد أمحد ،املكتبة التوفيق ّية ،القاهرة -مرص( ،د.ت).
 طبقات ّالشعراء ،ابن املعتز (ت ،)#296حتقيق :عبد الستّار أمحد ّفراج ،دار املعارف
بمرص( ،د.ت).
الصيغ الرصف ّية ،الدّ كتور حممود ياقوت سليامن ،دار املعرفة
 ظاهرة التّحويل يف ِّاجلامع ّية ،اإلسكندر ّية1985 ،م.
املخزومي،
الفراهيدي (ت ،)#175حتقيق :الدّ كتور مهدي
 العني ،اخلليل بن أمحد،ّ
ّ
الرشيد للنرش1980 ،م.
الس
امرائي ،دار ّ
ّ
والدّ كتور إبراهيم ّ
العزاوي ،ال ّطبعة األوىل ،املكتبة العرص ّية،
 فصول يف ال ّلغة والنّقد ،الدّ كتور نعمة رحيمّ
بغداد2004 ،م.
مصور عن طبعة ليزل سنة (1872م) ،التي نرشها
 الفهرست ،ابن النّديم (،)#385ّ
يب ،مكتبة اخل ّياط ،بريوت -لبنان1964 ،م.
غوستاف فلوجل ،روائع ّ
التاث العر ّ
الرمحن شاهني ،مطبعة خمتار ،اإلسكندر ّية -مرص1977 ،م.
 يف ترصيف األسامء ،عبد ّ -الكتاب ،أبو برش ،عمرو بن عثامن بن قنرب ،املل ّقب بسيبويه (ت ،)#180حتقيق ورشح:
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اخلانجي بالقاهرة1983 ،م.
حممد هارون ،ال ّطبعة ال ّثانية ،مكتبة
ّ
السالم ّ
عبد ّ
 ّالكشاف عن حقائق التّنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التّأويل ،أبو القاسم ،جار اهلل
مصححه عىل
الر ّزاق املهدي،
الز
حممود بن عمرّ ،
ّ
ّ
خمرشي (ت ،)#538تصحيح :الدّ كتور عبد ّ
يب ،بريوت -لبنان2003 ،م.
نسخة خط ّية ،ال ّطبعة األوىل ،دار إحياء ّ
التاث العر ّ
املرصي،
األفريقي،
حممد بن مكرم بن منظور،
ّ
ّ
 لسان العرب ،أبو الفضل ،مجال الدّ ين ّ(ت ،)#711ح ّققه وع ّلق عليه ووضع حواشيه :عامر أمحد حيدر ،راجعه :عبد املنعم خليل
إبراهيم ،ال ّطبعة األوىل ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت -لبنان2003،م.
 ال ّلمع يف العرب ّية ،أبو الفتح ،عثامن بن جني ،حتقيق :فائز فارس ،ال ّطبعة األوىل ،داراألمل للنّرش والتّوزيع ،األردن1988 ،م.
 حمارضات األدباء وحماورات ّحممد بن
الشعراء والبلغاء ،أبو القاسم ،احلسني بن ّ
األصفهاين (ت ،)#425حتقيق :الدّ كتور رياض عبد احلميد مراد،
بالراغب
ّ
املفضل ،املعروف ّ
ّ
ال ّطبعة األوىل ،دار صادر ،بريوت2004 ،م.
 مسائل لغو ّية يف مذكّرات جممع ّيةّ ،العلمي
حممد حسن آل ياسني ،مطبعة املجمع
ّ
الشيخ ّ
العراقي ،بغداد1992 ،م.
ّ
ساعدت
امرائي ،ال ّطبعة األوىل،
الس
ْ
ّ
 معاين األبنية يف العرب ّية ،الدّ كتور فاضل صالح ّجامعة بغداد عىل نرشه1981 ،م.
يب ،بريوت -لبنان( ،د.ت).
كحالة ،دار إحياء ّ
التاث العر ّ
 معجم املؤ ّلفني ،عمر ّحممد عبد اخلالق عضيمة ،ال ّطبعة ال ّثانية ،دار احلديث،
 املغني يف ترصيف األفعالّ ،القاهرة1999 ،م.
املازين ،أبو الفتح ،عثامن بن جني ،حتقيق :إبراهيم مصطفى
 املنصف ،رشح ترصيفّ
وعبد اهلل أمني ،مطبعة البايب احللبي ،مرص1954 ،م.
املوشح يف مآخذ العلامء عىل ّ
ّ
املرزباين
حممد بن عمران،
الشعراء ،أبو عبيد اهللّ ،
ّ
حمب الدّ ين اخلطيب ،ال ّطبعة ال ّثانية ،املطبعة
(ت ،)#384وقف عىل طبعه واستخرج فهارسهّ :
السلف ّية ومكتبتها ،القاهرة.#1385 ،
ّ
يوطي ،حتقيق :عبد
الس
ّ
 مهع اهلوامع رشح مجع اجلوامع يف علم العرب ّية ،جالل الدّ ين ّحممد هارون وعبد العال سامل مكرم ،دار البحوث العلم ّية ،الكويت1980 ،م.
السالم ّ
ّ
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حممد بن أيب بكر
 وفيات األعيان وأنباء أبناء ّالزمان ،أبو الع ّباس ،شمس الدّ ين أمحد بن ّ
ابن خ ّلكان (ت ،)#681حتقيق :الدّ كتور إحسان ع ّباس ،دار ال ّثقافة ،بريوت( ،د.ت).
التبية،
 التّعريف والتّنكري يف العرب ّية( ،أطروحة دكتوراه) ،حيدر ناجي مظلوم ،ك ّل ّية ّاجلامعة املستنرص ّية2001 ،م.
 لغة ّالعبيدي،
الشعر يف القرنني ال ّثاين وال ّثالث اهلجر ّيني( ،أطروحة دكتوراه) ،مجال نجم
ّ
ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد1982 ،م.
 املصادر واملشت ّقات يف معجم لسان العرب ،دراسة رصف ّية دالل ّية( ،أطروحة دكتوراه)،خدجية زبار عنيزان ،ك ّل ّية الرتبية ،جامعة بغداد1995 ،م.
 املطاوعة حقيقتها وأوزاهنا ،الدّ كتور هاشم طه شالش ،جملة ك ّل ّية اآلداب ،جامعةبغداد ،العدد (2001 ،)5م.
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�ص البحث
ملخّ ُ
ُ
البحث دراس ًة خمترص ًة عن تأسيس مدينة البرصة ومراحل
يتناول هذا
ِ
ِ
ِ
مه َّي ٍة كُربى يف
مراين حتَّى ِناية العرص
ّ
ّ
األموي؛ لا هلذه املدينة من أ ّ
تطورها الع ِّ

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

الرسم َّية وغري
للمدينة ُمنذ النّشأة ،كاملسجد اجلامع ومراحل بنائه ،وال ُقصور ّ
ِ
التطرق إىل ِ
دور العا َّمة وخططهم ،فض ً
ال
تم -أيض ًا-
ّ
الرسم َّية لوالة البرصة ،و َّ
ّ
ِ
ِ
املدينة وطبيعتها.
أسواق تلك
أهم
عن ِّ
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ُ
أموي
الب�صر ِة
أ�سي�س
ِ
ِّ ومراحل تط ّو ِرها حتَّى ِنهاية الع�صر ال
ُ �ت
ْ مدينة

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

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

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

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

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

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

أصبحت -فيام بعد -حارضة ال ُعلامء واألدباء الذين
من أجله فحسب ،وإنَّام
ْ
كانوا يؤموهنا من م ٍ
ٍ
زت املدينة
دن
وأمصار ُأ َخر لطلب العلم واملعرفة .ومت ّي ْ
ُ
َ ُّ
اإلسالمي
كانت مت ّث ُل َع َصب ًا أساس ًا لالقتصاد
االقتصادي؛ إ ْذ
أيض ًا -بموقعهاْ
ّ
ّ
ُرشف عىل ِجباية أموال ِ
يومذاك-؛ كوهنا ت ِاجلزية من األشخاص ،واخلَراج عىل
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األرايض الواسعة التّابعة هلا إدار ّي ًا ،ما جعل من البرصة مدين ًة ذات أمه َّية كُربى،
العمراين؛ إ ْذ ال َّ
شك يف
وقدْ انعكس ذلك بطبيعة احلال عىل معاملها وختطيطها
ّ

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

طبيع ُة املدينة وال ّتخطيط العمرا ّ
ين

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

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

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

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

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

التي أوردهتا كتب ال ّلغة عن املدينة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تطاهلم(.)32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

األشعري والي ًا عىل البرصة ،عمل عىل بناء
القصبَّ ،إل أنَّه بمجيء أيب موسى
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين

77

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

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

التطور احلاصل يف
دار اإلمارة من ما ّدة ال ّلبِن والطني()37؛ ليواكب ذلك البناء
ّ

عهده.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هلا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

البالذري ّ
بأول
فقدْ أورد
أن ابن كريز هذا  -ور ّبام يف عهد عثامن بن ع ّفان -قام َّ
ّ
ٍ
خطوة ببناء ٍ
سوق من ّظ ٍم يف البرصة ،بعد ْ
خصص له مكان ًا مالئ ًام يضمن من
أن َّ
خالله اإليفاء بمتط ّلبات أبناء البرصة كا َّفة ،من حيث املكان واملساحة ،فقدْ
ٍ
تتوسط مدينة البرصة ،فهدمها
ورد أنَّه قام برشاء عدد من الدّ ور واملنازل التي ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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()50
السوق حيتوي عىل
وبنى مكاهنا ُسوق ًا مركز ّي ًا ملدينة البرصة  ،وحت ًام كان ذلك ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بأصناف شتَّى ،ممَّا كان حيتاجه
والسلع التّجار َّية
أصناف متعدّ دة من البضائع ِّ
أن ما قام به ابن كريز من بناء السوق مل ِ
وطبيعي َّ
يأت من العدم
البرصي،
الفرد
ّ
ُّ
ّ

ما مل تكن هناك بوادر قيام األسواق ،فأكملها هو.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشئت فيها ،وهي إشارات تُشري إىل سري املدينة نحو التمدّ ن.
التي ُأ ْ
ٍ ِ
مهمة يف تاريخ اإلسالم،
حتو ْ
َّ -6
لت املدينة بعد مدَّ ة م ْن متصريها إىل مدينة ّ
ٍ
ٍ
مدينة للعل ِم والعلامء ،فكان منها الفقهاء،
مدينة عسكر ّي ٍة إىل
لت من
وحتو ْ
ّ
خون ،والنّحو ّي َ
واملؤر َ
ظهرت
ون ،وال ّلغو ّيون ،فكان فيها مدرسة عمالقة للنّحو،
ْ
ِّ
قباهلا مدرس ُة الكوفة النّحو ّية.
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Aspects of Imam Ali's Policy (peace be upon)
with Basrah People
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مي
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 فرع ميسان- للعلوم اإلسالم ّية اجلامعة ك ِّل َّية اإلمام الكاظ ِم
Dr. Alaa Hassan Mardan Allamy

Imam Kadhim College for Islamic Studies

م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ

�ص البحث
ملخّ ُ
َ
َ
عيلْ 
يتعامل مع أهل البرصة من باب اهلداية إىل طريق
أن
لقدْ
حاول اإلمام ّ

َ
الصواب ،مع الكشف عن ّ
كانت
تعرتض
الشبهات التي
اإلنسان يف حياته ،سواء ْ
ُ
ّ
هذه ّ
احلق
الشبهات تفوق تفكري النّاس ،أم ّأنم ال يملكون القدرة يف التمييز بني ّ

ِ
أن ي ُعوا ذلك ،وهذا األمر َحدَ َ
فيقعون يف الباطل من دون ْ
َ
بعض
ث مع
والباطل،

يني -آنذاك -عىل أنّه النّهج األصيل
أهل البرصة؛ إ ْذ وقعوا ضح ّية اخلطاب الدّ ّ

تصورات البعض ،ومن
فم ِّثل بكيان أ ّم املؤمنني عائشة ،حسب ّ
لدين اإلسالمُ ،

ثم مل يملكوا أكثر من اتّباع تربير مواقف عائشة ،فجع ُلوا خروجها نرصة للدّ ين.
َّ
متم ًام ملرشوع هداية
وهذا األمر عاجله أمري املؤمنني بنظرته ال ّثاقبة ،بوصفه ّ

حممد ،فبدأ يكشف لبعض أهل البرصة تلك األخطاء
البرش ّية بعد
النبي ّ
ّ

ّ
الشيعة
والشبهات التي
بني ّ
ْ
احلق والباطل ،واتّبع منهج ّ
أحاطت هبم ،و َف َص َل َ
حق ٍ
أحد
اإلسالم ّية للتّعبري عن العفو والتسامح بني
املسلمني كا ّفة ،وليس ِمن ّ
َ
ٍ
بيشء من القول أو الفعل،
حق اآلخري َن ،أو ّاتامهم
من أهل البرصة مصادرة ّ
ٍ
وأن يتعاملوا بصدق مع املواقف ،ال ْ
ْ
ملصلحة ما ،وأوعز إىل أهل
أن يستغ ّلوها
البرصة ْ
القوة ملصلحتهم؛ من أجل تكريس مفهوم الوحدة
أن يستغ ّلوا مواقف ّ
واجلامعة ،ال مفهوم الفرد ّية واالنتقام ،وهو بذلك يكشف عن روح اإلسالم
احلقيق ّية.
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 م َع �أهلِ الب�صر ِة علي
جوانب ِم ْن
ِ
ُ
ٍّ �سيا�سة الإما ِم

Abstract
Imam Ali (peace be upon him)resorted to guidance and
propriety in his attempts to deal with the people of Basrah.
Such a policy implied disclosing uncertainties that could
face people in their life, whether they are beyond people's
thinking or in case they are unable to distinguish right from
wrong. Some Basrah people at that time fell victims of the
religious discourse which, they thought, had represented
the authentic course of Islam. One notable example of this
phenomenon is the group of Basrah people who advocated
Aaisha in her stand against Imam Ali.
Imam Ali, on his part, tackled these situations both
diligently and wisely. He showed those people the
uncertainties and mistakes made by them clinging all
through to the principles of Islamic law. To bring this into
reality, Imam Ali called for tolerance, forgiveness, justice,
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and honesty. The concepts of unity and the group were
called for away from individualism or revenge. All these
endeavours uncovered the soul of true Islam.
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جوانب ِم ْن
ِ
ُ
�سيا�سة الإما ِم ٍّ

مقدمة
ّ
اإلسالمي من معرفة ّ
الشخص ّيات اإلسالم ّية التي
تنطلق دراس ُة التّاريخ
ُ
ّ
صنعت ذلك التّاريخ ،أو ّ
األول
أن التّاريخ هو َمن صنعها؛ إ ْذ ّإنا م ّث ْ
ْ
ور ّ
لت الدّ َ

للرواية التّارخي ّية املبكّرة عىل ّأنا صورة تلك األحداث احلقيق ّية ،فتناقلتها
ّ
بصور خمتلفةٍ
ٍ
واملدونات التّارخي ّية عىل اختالفها ،فجاء ذلك النّقل
املصنّفات
ّ
ٍ
املدون ،وهذا األمر خلق صورة تارخي ّية
ومتفاوتة يف املعنى ،تبع ًا للمصنِّف أو ِّ

هيتم لتاريخ ّ
الشخص ّيات،
ت َُؤ َّول عىل أكثر من سياق أو وجهة نظر عند َمن ّ
أو األحداث اإلسالم ّية بصورهتا العا ّمة.

الرواية التّارخي ّية التي
من هذا املنطلق ،جاء هذا البحث ليس ّلط ّ
الضوء عىل ّ

عيل  مع أهل البرصة ،وطبيعة سياسته معهم ،وهل
ْ
نقلت خرب اإلمام ّ
متفه ًام الوضع الذي ّ
حل بمدينتهم ،أو إنّه تعامل معهم ِمن منصب اخلليفة
كان ّ
ربر أفعاله عىل وفق مصلحة
واحلاكم اآلمر النّاهي عىل َمن ُهم حتت سطوته ،في ِّ
السياسة التي انتهجها لدولته؟ فهل فع ً
ال هذه األفكار هي أساس سياسة أمري
ّ
ُفس بصورة
َ
املؤمنني بني رع ّيته ،أو هناك صورة أخرى قدْ غ ّيبها التّاريخ ،أو مل ْ ت َّ

كل ما ُيقال صحيح ًا ،وليس ّ
املؤمنني  ،فليس ّ
كل
توجه أمري
َ
أكثر قبوالً مع ّ
ما ُيعرف حقيق ًة ،بل يف منهج ّية الكتابة التّارخي ّية يبقى املجال مفتوح ًا ّ
لكل َمن

يرغب يف ْ
يطوع فكرته
ِّ
أن ِّ
ويذوهبا بنا ًء عىل ّ
الرواية التّارخي ّية .وحماولتنا هذه مل ْ
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ِ
األول من اهلجرة ،وال
خيص أهل البرصة يف القرن ّ
تأت من أجل تربير موقف ما ّ
يرفع ِم ْن شأهنم يف ّ
ظل شخص أمري املؤمنني  ،وإنّام هي حماولة الستيعاب

يمتلك َّ
ُ
املقومات للتحكّم
منترص
الرائعة التي هنجها قائدٌ
كل ّ
السياسة ّ
تلك ّ
ٌ
ٍ
ٍ
مترد بعض أهلها عليه ،وصادروا ح ّقه يف قيادة الدّ ولة
بمصري مدينة مغلوبةَّ ،

اإلسالم ّية ،بنا ًء عىل رغبة أغلب املسلمني -آنذاك-؛ إ ْذ هم َمن انتخب اإلمام
احلر ّية احلقيق ّية ،من دون ْ
الضغط،
أن ُيامرس فيها شيئ ًا ِمن ّ
عل ّي ًا ،وبطريقة ّ
أو التخ ّبط يف املصلحة ّ
الشخص ّية أو الفئو ّية.

ّ
إن هنج أمري
املؤمنني مع أهل البرصة كان حماولة منه يف حتقيق املصلحة
َ
ِ
أي جتاوزات ،أو ْ
أن يكون هناك
اإلنسان ّية ،وحتقيق سبل العيش الكريم ،م ْن دون ّ

يرغب يف اإلساءة وإشاعتها بني أبناء
حق ،أو مغبون مل ْ هيتد إىل ح ّقة ،وال
طالب ٍّ
ُ
املدينة الواحدة ،بل ر ّغبهم يف احلياة املبن ّية عىل الو ّد والتّسامح ،بعيد ًا عن التز ّلف

تعرضوا إليها ،وع ّلمهم ّ
أن
أو ّ
التلون يف صفحات احلياة ،تبع ًا للمواقف التي ّ
احلق يف احلصول عىل فرصة للتّصحيح وإدراك ما فاته ِمن واق ٍع سلبه
امليسء له ّ
الذهن يف ّ
حق االختيار تبع ًا لصعوبته ،أو لرشود ّ
الصحيح.
ّ
االتاه غري ّ

الصورة ّ
فسياسة أمري
اللئقة
َ
املؤمنني كانت منطلق ًا للتّصحيح ،مع حتقيق ّ

الشء ال يتح ّقق ّإل من خالل معاجلة البيئة الفكر ّية والثقاف ّية للنّاس،
هبا ،وهذا ّ
جتول يف مدينة البرصة ألكثر ِم ْن شهرين؛ م ْن
خري َمن م ّثل ذلك؛ إ ْذ ّ
فكانَ 
احلق ،وكشف زيف اآلخري َن ،أو ا ّلذين ا ّدعوا ّأنم كانوا عىل
أجل هدايتهم إىل ّ

الشيعة اإلسالم ّية ،فنجده يك ّلم النّاس عىل قدر معرفتهم،
حق يف تطبيق ّ
ّ
حق ّ
ِ
احلق ،ال اتّباع املشهور ،وأيض ًا ّبي  هلم بعض
ويأمرهم باتّباع العقل يف
حتقيق ّ
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متت لسمة اإلنسان ّية بصلة ،و َمن
الترصفات التي بدأوها يف بيئتهم عىل ّأنا ال ّ
ّ
ِ
ِ
عي أبناؤه ِم ْن بعده عىل
تعا َم َل هبا عُدّ من َت َب َعة اجلاهل ّية ،بل أكثر من ذلك ،فقدْ ُي َّ
فعلته تلك ،وهذا ُّ
يدل عىل أنّه  تعامل معهم عىل أساس عقوهلم وفكرهم ،ال
عىل أساس ما يمتلكه ِم ْن معارف وقيم إسالم ّية سامية.
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ُ
املبحث الأ ّو ُل
نظر ٌة يف البعدِ الدَّال ِّ
ال�سيا�س ِة
يل ملفرد ِة ّ
ال�سيا�سة والت�س ّي�س
 ّصلحه) ،ويف
عرف
بأنا( :القيام عىل ّ
الشء بام ُي ُ
ُ
السياسة ّ
أصحاب ال ّلغة ّ
ّ

أمر بني فالن ،أي:
سو َس ُه القو ُم ،جعلوه يسوسهم ،ويقالَّ :
قوهلمَّ :
سو َس فالن َ

الر ُ
أمور النّاس ،عىل مامل ُي َس َّم
ُك ِّلف سياستَهم( .)1وقال
ّ
جل َ
اجلوهريُ :س ِّو َس ّ
ويذكر قول احلُطيئة:
فاع ُله ،إذا ُم ِّل َك أمرهم،
ُ
ت أمر ِ
لقدْ سوس ِ
تركتِ ِهم أد َّق ِمن ال ّط ِ
حْ ِ
بنيك حتّى
ي(.)2
َ
ُ ّ
َ
ُ ِّ ْ
بالسياسة ،وكان بنو إرسائيل تسوسهم أنبياؤهم ،وهو
وقيل :اإلمام عارف ّ

الشء بام ُيصلحه(.)3
القيام عىل ّ

ويف غريب احلديث ،يقالَ :آل األمري رع ّيته ،يؤوهلا أوالً وإياالً ،أي :ساسها،

()4
فالسياسة هي والية شؤون الرع ّية وتدبري أمورهم ،والقيام
وأحسن رعايتها ّ .

نظرتم عىل أساس املسؤول ّية امللقاة عىل عاتقهم،
الشء بام ُيصلحه،
ْ
فكانت ُ
عىل ّ

كانت هذه املسؤول ّية تفرض عليهم اخلروج عن مبادئ اإلسالم وقيمه
ور ّبام
ْ

للحق ،أو عىل
كانت مالزمة
الشء بام ُيناسبه ،فر ّبام
ّ
ْ
األصيلة من أجل إصالح ّ
بأن تقوم عىل أساس اخلدعة باألماين من أجل تاليف ٍ
النقيض من ذلكْ ،
خطر ما.
ثنائي ،فريى
ذوات ارتباط
السياسة وا ُمللك بوصفهام َ
املؤر َ
ّ
خني إىل ّ
أ ّما نظرة ّ

جيب ْ
الشوط بصاحب اإلمارة ،منها:
أن تتوافر بعض ّ
ابن حزم -مثالً -أنّه ُ

والرفق يف غري مهانة ،والشدّ ة يف غري عنف،
ُ
السياسة ،ونجدة النّفسّ ،
حس ُن ّ
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ُ
مع
الصدرَ ،
وسعة ّ
والعدل بغري إرساف ،ومتييز صفات النّاس يف أخالقهمَ ،
ِ
خيصه يف نفسه ويف دينهْ ،
وإن مل يكن صاحب
الرباءة من املعايص ،واملعرفة بام ّ

يذهب إىل ّ
السياسة وا ُمللك هي كفالة
عبارة ،وال واسع العلم .)5(وهناك َمن
ُ
أن ّ

للخلق وخالفة هلل يف العباد لتنفيذ أحكامه فيهم ،وأحكا ُم اهلل يف خلقه وعباده

الشائع ،وأحكا ُم البرش إنّام هي من
إنّام هي باخلري ومراعاة املصالح ،كام تشهد به ّ
()6
اجلهل ّ
خني تقو ُم عىل
املؤر َ
والشيطان بخالف قدرة اهلل سبحانه وقدره . فنظرة ّ

الباحثني :ال فصل
والسياسة يف التّدبري( ،)7يقول أحدُ
َ
أساس التّقريب بني الدّ ين ّ
ٍ
مسألة ِمن املسائل الفقه ّية الدّ ين ّية عىل اإلطالق؛
أي
السياس ّية َ
وبني ّ
بني املسائل ّ
عني الدّ ين؛ ّ
يايس يف خمتلف
ألن
والسياسة ُ
إ ْذ الدّ ين ُ
التحرك ّ
ّ
السياسةّ ،
عني ّ
الس ّ
الشع ّية له.)8(
املجاالت واألنحاء حيتاج إىل الفقيه
ليعطي ّ
َ

الرفاهية
وقدْ أقام اإلسال ُم سياس ًة بنّاءة تقوم عىل العدل واملساواة وحتقيق ّ

الشاملة جلميع األمم ّ
ّ
والشعوب ،من دون استثناء ،فهي أجدر سياسة وأقومها
بتحقيق العدل
االجتامعي( .)9فقدْ حدّ د اإلسالم منطلقات احلكّام وأساليب
ّ
التّدبري حلفظ الرعيةِ ،
ومن َث ّم يكون هناك توازن بني احلاكم واملحكوم يف إنصاف
ّ

ال ّطرفني ،إلشاعة روح التعاون واأللفة اجلامع ّية؛ ّ
السياسة تقوم عىل أساس
ألن ّ
الشع ّية ،وليس عىل حساب املصالح والغايات واألطامع ّ
الشخص ّية.
احلقوق ّ

للسياسة ،فقدْ عدّ وها (حكم الدّ ول)( ،)10عىل وفق النّظرة
أ ّما نظرة الغرب ّ

النفعي،
احلديثة القائمة عىل أساس العالقات التّجار ّية واالقتصاد ّية والتّبادل
ّ

توسعوا يف دراسة هذا ّ
والسيطرة عىل
االتاه ليتمكّنوا من الغطرسة
ّ
وقدْ ّ

الضعيفة والتحكّم بمصريها عىل حساب مصاحلها بالدّ رجة األوىل،
الكيانات ّ
تراث الب�صرة
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ِ
السياسة ّ
الشاملة،
وجردوه من تلك ّ
ثم نظروا إىل اإلسالم بنظرة التّصغريّ ،
ومن َّ

السياسة اإلسالم ّية هي
التي ِّ
تقوض مشاريعهم االحتكار ّية؛ لذلك فجذور ّ
منطلق حلفظ ّ
الشعوب واستقالهلا بكياهنا لتواصل حياهتا(.)11

ُ
املبحث الثاين
علي  يف احتوا ِء املخالف َ
ني وعد ِم �إق�صائهم
ّ�سيا�س ُة الإما ِم ٍّ
كانت
ونظر ًا إىل اتّباع سياسة اإلسالم احلكيمة يف تدبري شؤون اخللق،
ْ

عيل بن أيب طالب  يف أهل البرصة خري ًا َمل ْن اتّبعه واقتفى
سياسة أمري
َ
املؤمنني ّ
طلعت عليه ّ
الشمس( ،)12فهدف اإلمام هو احلفاظ عىل روح اإلسالم
منهجه ممّا
ْ
الفتي ،والدّ فاع عن مبادئه وحتقيق العدالة ،وهذه اإلجراءات ليس كام عرفها
ّ

ُ
املؤمنني  سياسة
الشء بام ُيصلحه ،بل التزم أمري
َ
أهل ال ّلغة من القيام عىل ّ
يوجه التُّهم وإصدار
التّعامل عىل قدر عقول البرص ّيني واحتواء أفكارهم ،فهو مل ْ ِّ

احلر ّية والتّعبري عن
العقوبة َمل ْن خالفه بعد هناية معركة اجلمل ،بل التزم مبدأ ّ

يايس املتكامل؛ إ ْذ إنّه جاء للحفاظ عىل
الرأي ،الذي يعكس منهج اإلمام ّ
ّ
الس ّ
السياس ّية واالجتامع ّية ،وتوجيه النّصح ،ومنح الفرصة َملن انحرف عن
الوحدة ّ

التوجه استخدمه  قبل دخوله البرصة ،وقبل وقو ِع
الصواب( .)13وهذا
ّ
جا ّدة ّ
القتال؛ كي يتسنّى للنّاس مراجعة أمرهم ومعرفة احلقيقة عىل أوضح صورة،

ٌ
مغبون ،أو طالب
السياسة اإلسالم ّية ،كي ال يكون هناك
فاإلمام  اعتمد عىل ّ
والشيعة
ّ
حق مل ْ جيد الدّ ليل إىل مطلبه ،لذلك ْ
كانت سياسته ضمن إطار اإلسالم ّ
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عز ٍّّ
وجل ،-وترتتّب عليه آثار ال ّطاعة يف
ككل ،حتّى يكون مقبوالً عند اهلل ّ
()14
ثم ّ
عيل  إىل البرصة
إن خروج أمري
َ
احلياة ،ويؤ ّدي ثامره كاملة ّ .
املؤمنني ّ

كان حلفظ أهلها من االنحراف ،وختليصهم من الفتنة التي ابتُلوا هبا ،فهو مل ْ يكن
بعيد ًا عن صوت النّاس يف البرصة ،بل إنّه  كان عىل عل ٍم بحال أهلها وما
َ
الضغوط التي سيفرضها ال ّطرف اآلخر يف سبيل احلصول عىل
يواجهون ِمن ّ

يايس ،فام ْ
يتأسف عليهم،
علم بحال أهل البرصة ،حتّى نجده ّ
إن َ
مبتغاه ّ
الس ّ
وكأنّه قدْ كان معهم يف وقيعتِهم(.)15
و ُيروى ّ
بعض أهل البرصة قبل وقوع معركة اجلمل،
أن اإلمام عل ّي ًا التقى َ

ِ
اجلرمي)( ،)16وقدْ أرسله قوم من أهل البرصة ّملا قرب
ومن بني أهلها (كليب
ّ

ليعلم هلم منه حقيقة حاله مع أصحاب اجلمل ،لتزول ّ
الشبهة من نفوسهم،
منها،
َ

ُ
رسول
بايع ،فقالّ :إن
فبي  له من أمره معهم ما علم به أنّه عىل ّ
َّ َ
ثم قالْ :
احلقّ ،
قو ٍم ال ُأ ِ
حد ُ
ذين وراءك
ث حدث ًا حتّى أرجع إليهم ،فقال :
َ
أرأيت لو ّ
أن ا ّل َ
َ
َ
فرجعت إليهم فأخربهتم عن الكالء
مساقط الغَيث،
بعثوك رائد ًا تبتغي هلم
َ
كنت تاركَهم
واملاء ،فخال ُفوا إىل املعاطش واملجادب ،ما َ
كنت صانع ًا؟ ،قالُ :

وخمال َفهم إىل الكالء واملاء ،فقال  :فامدُ ْد إذ ًا َ
الرجل :فو اهلل
يدك ،فقال ّ
عيل ،فبايعتُه  .)17(ويبدو ّ
استطعت ْ
أن هذا
أن أمتنع عند قيام
ما
ُ
ّ
احلجة َّ
التثقيفي
ّاكثني
التّشكيك الذي أثاره بعض أهل البرصة جاء بنا ًء عىل مرشوع الن َ
ّ

الصواب أو عىل الباطل؛ إ ْذ كان
عيل  ،وهل هو عىل ّ
بشأن أحق ّية اإلمام ّ

الزبري يشتمه عىل رؤوس األشهاد ،وخطب يوم ًا يف البرصة ،فقال :قدْ
عبد اهلل بن ّ

عيل بن أيب طالب(.)18
أتاكم الوغد ال ّلئيم ّ
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أصبحت ذات ّاتاهات
نشأت يف البرصة،
السياس ّية التي
ْ
ْ
فاألحداث ّ
متش ّعبةّ ،
وكل ّاتاه ُياول ْ
الصاع ملصلحته ،من دون االلتفات إىل
أن يكسب ّ

فأصبحت العاطفة يف جانب ،واهلوى والعصب ّية يف
اإلسالمي،
مبادئ الدّ ين
ْ
ّ

ٍ
فكان عىل أمري املؤمننيْ 
َ
أن يعمل عىل وفق تلك االختالفات،
جانب آخر،
وأن يو ِّفق بينها وبني حقيقة اإلسالم ما أمكنه ،حتّى ّ
ْ
إن اإلمام  كان يقول:

ُ
ُ
ُ
حياول ْ
يايس
السياستني ،)19(فهو
العدل
أن يط ِّبق ّ
الشع عىل منهجه ّ
أفضل ّ
الس ّ
السياس ّية جزء
يف معاملته أهل البرصة والعدل دين ّي ًا ودنيو ّي ًا ،فالعلم باملسائل ّ
()20
العبادي أو
الفقهي
يتجزأ عن العلم
ال
جعلت
السياسة
ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتامعي  .وهذه ّ

َ
ّهمون أمري
البعض يت
املؤمنني بضعف التّدبري يف هذا املجال ،فيقول ابن أيب
َ
ِ
احلديد ّ
السياسة البالغة ّإل إذا كان يعمل برأيه ،وبام
السائس ال يتمكّن من ّ
:إن ّ

يرى فيه صالح ملكه ،ومتهيد أمره ،وتوطيد قاعدته ،سواء وافق ّ
الشيعة أو مل ْ
السياسة والتّدبري بموجب ما قلناه ،فبعيدٌ ْ
أن ينتظم
يوافقها ،ومتى مل ْ يعمل يف ّ

أمره ،أو يتو ّثق حاله .)21(لك ّن أمري املؤمنني عل ّي ًا كان بعيد ًا عن وصف ابن
السياسة عىل ّ
أيب احلديد ،ا ّلذي حاول ْ
كل حكم ،وال يتمكّن
أن يط ِّبق نظر ّية ّ
احلاكم من النّجاح يف جمال حكمهّ ،إل إذا اتّبع هواه يف سياسته ،وهو ما خيالف

عيل مل ْ يكن من هذا النّوع الذي
تعاليم الدّ ين
ّ
اإلسالمي ومنهجه ،فاإلمام ٌّ
يسعى لتحقيق مصاحله ّ
الشخص ّية ،أو ال ّظهور بمظهر احلاكم املهيمن عىل

فعيل كان بالورع
شعبه ،بل كان يسعى إىل تطبيق حدود اهلل عىل أحسن وجه،
ٌّ
الرضا إال فيام ّ
دل عليه
ملج ًام عن مجيع القول ّإل ما هو هلل فيه رض ًا ،وال يرى ِّ

يعول عليه
والسنّة ،وممنوع اليد من البطشّ ،إل ما هو هلل رض ًا ،دون ما ّ
الكتاب ّ
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أصحاب الدّ هاء ،والنّكرى -ناكر احلقيقة متغري -واملكايد واآلراء .)22(فأمري
الراعي الذي يسهر عىل شعبه وحيرص عىل عدم املساس به
َ
املؤمنني هو ّ

بسوء( ،)23وهذا األمر جعله ُيعرض عن املصانعة وبذل األموال عىل حساب
الدّ ين ،يف سبيل التّأثري عىل عقيدة النّاس؛ لذلك قيلّ :
إن مسألة قعود العرب

عيل  هو أمر املال؛ ّ
يفضل رشيف ًا عىل
ألن اإلمام مل يكن ِّ
عن نرصة اإلمام ٍّ
الرؤساء وأمراء القبائل ،كام يفعل
مرشوف ،وال عرب ّي ًا عىل
أعجمي ،وال ُيصانع ّ
ّ

اآلخرون ،وال يستميل أحد ًا لنفسه ،كام فعل معاوية؛ لذا ترك النّاس عل ّي ًا.)24(
أصبحت معكوسة بنظر البعض؛ إ ْذ
الرع ّية
ْ
فسياسة التّساوي واإلنصاف بني ّ

يرون ّ
َ
القيادي يف حفظ األ ّمة
متناسني دوره
للسياسة،
َ
ّ
أن اإلمام عل ّي ًا غري أهل ّ
التمزق والفرقة واالنحراف.
اإلسالم ّية ِمن ّ
ثم ّ
فلم
إن أمري
َ
املؤمنني  اتّبع سياسة العفو عند املقدرة مع أهل البرصةّ ،
ّ
انتهت معركة اجلمل لصاحله ،نادى ٍ
مناد:ال ُي َهز عىل جريح ،وال ُيتبع ٍّ
مول ،وال
ْ

ُيط َع ُن يف وجه ٍ
أغلق با َبه فهو آمن،)25(
السالح فهو آمن ،و َم ْن َ
مدبر ،و َم ْن ألقى ّ

السرية فيهم  -أهل البرصة  -من أمري
الصادق  ،قال:
ْ
وعن اإلمام ّ
وكانت ّ

املؤمنني ،ما كان من رسول اهلل  إىل أهل مكّة يوم الفتح)26(؛ لذلك قيلَ  :م ْن
َ

عيل  -وجدمها متشاهبتني يف
الرجلني
تأ ّمل حال ّ
النبي ّّ
حممد  ،واإلمام ّ
املؤمنني  يسري بامل ِّن والعفو يف أهل
مجيع أمورمها ،)27(وهذا ما جعل أمري
َ
أن يقتدي من جاء ِمن ِ
فأحب ْ
بعد ِه ،فيسري يف املسلمني بسريته ،وال
البرصة،
َ َ ْ
ّ

ُياوز فع َله ،فريى النّاس أنّه قدْ تعدّ ى و َظ َل َم(.)28

َ
وقيلّ :
رئيس هلم ،فإذا
إن أهل البرصة من أهل البغي ،الذي َن
يقاتلون وال َ
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َ
يرجعون إليه ،فإنّه ال ُي َهز عىل جرحيهم ،وال ُيتّبع هارهبم،
مل ْ يك ْن هلم رئيس

َ
يرجعون إليه ،جاز
وال تُسبى ذرارهيم ،وال ُيقتل أسريهم ،ومتى كان هلم رئيس
وأن َ
ّ
أن ُي ِهز عىل جرحيهم ،و َيتّبع هارهبمْ ،
لإلمام ْ
وكأن أمري
يقتل أسريهم(.)29
أن يسن سنّ ًة يف أهل اإلسالم َلِن جاء ِمن ِ
املؤمنني  حاول ْ
بعد ِه من احلكّام،
ّ

الشع يف دار اهلجرة واإلسالم ،فال جيوز سبيهم وقتل أسريهم(،)30
عىل التزام ّ
ِ
بصفة ّ
أن مدينتهم دار هجرة ،وهي تابعه
فكان تعامله مع أهل البرصة
حق احلكّام التّجاوز عليها ،أو انتهاك حرمة ِ
أهل َها،
للمسلمني ،وليس ِمن ّ
َ

فلم التمس مجاعة من جيشه تقسيم ذراري أهل البرصة وأمواهلم ونسائهم بني
ّ
اقسم بيننا ذرارهيم وأمواهلم؟ فقال :ليس لكم ذلك،
املجاهدي َن ،قال أصحا ُبه:
ْ
الر ُ
جال
قا ُلوا :كيف
ْ
حار َبنَا ّ
أحللت لنا دماءهم وال ُت ّل لنا سبي ذرارهيم؟ قالَ :
ّساء ّ
َ
مسلامت ،ويف
ألن َّن
راري ،فال
ٌ
سبيل لنا عليهمّ ،
والذ ّ
فحاربناهمّ ،
فأما الن ُ
ٍ
عليهن ٌ
فأما ما أجل ُبوا عليك ُْم به ،واستعانُوا به عىل
فليس لك ُْم
َّ
دار هجرةَ ،
سبيلّ ،
وضم ُه
حربِك ُْم،
املؤمنني  سياسة
فه َو َلك ُْم .)31(فالتزم أمري
َ
عسكر ُه ْم وحوا ُهُ ،
ُ
َّ

املثل يف أصحابهّ ،
اإلسالمي ،فال ُيمكن
وأن النّساء خيضع َن لرشوط الدّ ين
ّ
التّجاوز عىل ح ّقه ّن ،وال سبيه ّن ،وما كان يف دورهم ،فهو مرياث عىل فرائض
اهلل -تعاىل -لذرارهيم ،وعىل نسائهم العدّ ة ،وليس لكم عليه ّن وال عىل ّ
الذراري

()32
املؤمنني االحتجاج من أصحابه بشأن النّساء
فلم كثر عىل أمري
َ
من سبيلّ . 
ِِ
راري ،قال :أ ّيكُم ُ
ّ
السياسة
والذ ّ
يأخذ عائشة يف سهمه ،فسكتُوا عن ذلك .فهذه ّ

َ
يبغون إليه
الشع ،وإرضاء جيشه فيام
ناجتة ع ْن عبقر ّية أمري
املؤمنني  يف تطبيق ّ
َ

قادر عىل تلبية رغبات جيشه ،لكنّه أبى
عىل وفق حدود الدّ ين
اإلسالمي ،وهو ٌ
ّ
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اإلسالمي التي ال جيوز
الصفح والعفو وااللتزام بحقوق الدّ ين
البطش ،وأعل َن ّ
ّ
خت ّطيهاِ ،
وم ْن َث َّم كان التزا ُم ُه َ
فج َع َل أصحابه عىل
تلك ال ّطريقة من أجل التّرشيعَ ،
ب ِّي ٍنة من أحكام اإلسالم ،لتتسنّى هلم قاعدة فقه ّية يلتزموهنا يف األوقات املشاهبة
احلجة بني
ملا حصل يف حرب البرصة ،فاإلمام  كان
ترصف إقامة ّ
يترصف ّ
ّ

أتباعه؛ ّ
الشيعة ،مدفوع ًا إىل اتّباعها ورفض
ألن أمري
املؤمنني كان مق ّيد ًا بقيود ّ
َ

فلم
ما يصلح اعتامده م ْن آراء احلرب والكيد والتّدبري ،إذا مل ْ يكن ّ
الشع موافق ًاْ ،

تك ْن قاعدته يف خالفته قاعدة غريه ممّن مل ْ يلتزم بذلك)33(؛ لذلك نجد اإلمام 

()34
السلطة،
مل ْ خيالف ّ
السياسة واملصالح الدّ نيو ّية يف الوصول إىل ّ
الشع م ْن أجل ّ

عيل بن أيب طالب  مل ْ يكن مثل احلكّام ا ّلذين َ
ويبدو ّ
مههم صنع
كان ُّ
أن اإلمام َّ

اإلسالمي ،بل
منتهكني تعاليم الدّ ين
الرياسة عىل طول عهودهم،
َ
ّ
املجد وإثرة ّ
ِ
الصفات التي ُ
حب ّ
الذات من
كان أمري
َ
متيل نحو ِّ
املؤمنني أعىل مرتب ًة م ْن تلك ّ
اموي
أجل العيش للدّ نيا فقط ،فسياسة اإلمام 
ْ
الس ّ
كانت مرتبط ًة باملرشوع ّ

حممد.
الرسول األكرم ّ
الذي بدأ به ّ

السياسة
ّ
السياسة لدى احلكّام ،ولك ّن هذه ّ
فالشع أفضل طريقة إلنجاح ّ

َ
يميلون
تتضارب مع أصحاب البِدَ ع واألهواء ،وذوي الغلط الفاحش ،ا ّلذين
ٍ
َ
يرغبون إليه م ْن مكاسب دنيو ّية ،وم ْن
مجاعة ما (أحزاهبم) ،لتحقيق ما
حلساب

توهوا ّ
أجل حتقيق مآرهبم هذهّ ،
الشع ّية قارصة عن سياسة اخللق
السياسة ّ
أن ّ
الشع إىل أنوا ٍع من ال ّظلم
ومصلحة األ ّمة ،فتعدّ وا حدود اهلل تعاىل ،وخرجوا من ّ
()35
عز ّوجل -وهنيه ،فقدْ
عيل  عمل بأمر اهلل ّ
والبِدَ ع يف ّ
السياسة  .فاإلمام ٌّ
استنقذ نفسه ،واستنقذ َم ْن أطاعه ِمن أصحابه م ْن عذاب اهلل ،وأحرز وأحرزوا
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به ثوابه ّ
-جل ذكره.)36(-

املؤمنني كان ِ
وهناك رواية تارخي ّية تُشري إىل ّ
أن أمري
خشن ًا يف ذات اهلل ،ال
َ

الضاللة عىل حساب اهلداية ،وهذا األمر حدث يف البرصة بعد انتصاره
يتعاطف مع ّ
فالروايات تُشري إىل ّ
سبعني رج ً
الز ّط أتوه  يدعونَه
أن
ال من ُّ
َ
يف معركة اجلملّ ،

ٌ
خملوق مث ُلكُم،)37(
إهل ًا بلساهنم ،وسجدُ وا له ،فقال هلم :وي َلكُم ،ال تفع ُلوا ،إنّام أنَا

()38
الرجل فيقذفه يف النّار،
فأ َبواَ ،
فح َف َر هلم أخاديد ،وأوقد نار ًا ،فكان قنرب حيمل ّ

رمون يف النّار :اآلن َص َّح عندنا أنّه اهللُ؛ ألنّه ال ُي ِّ
َ
َ
عذ ُب
يقولون وهم ُي
فجع ُلوا
بالنّار ّإل اهلل ،)39(ويف ذلك كان اإلمام  ،يقول:

أبرصت ْأمر ًا ُمنكر ًا
ّإن إ َذا
ُ
فح َفر ًا
ثم
ُ
احتفرت ُح َفر ًا ُ
َّ
ويقول ابن حزمّ :
فإن ِمن َة أيب احلسن ريض اهلل عنه من بني أصحابه ريض
أو َقدْ ُت نَار ًا و َد َع ْو ُت قنرب ًا
ً ()40
طم َخط ًام ُمنكَرا
وقنرب َي ُ
ٌ

كم ِ
اهلل عنهم ِ
حنة عيسى ّ
الرسل.)41(
صل اهلل عليه وس ّلم بني أصحابه م ْن ّ

ُقلت يف الكتب التّارخي ّية عىل اختالفها( ،)42ومن
فهل
الرواية التي ن ْ
ُّ
تصح هذه ّ
عيل  مع غالة البرصة ،أو احلكم بحرق َمن ارتدّ عن
َث ّم تُرسم سياسة لإلمام ٍّ
ليضع حدّ ًا ّ
نفسه باالرتداد ،أو املغاالة
اإلسالمي بالنّار؛
الدّ ين
لكل َمن ِّ
َ
تسو ُل له ُ
ّ
اإلسالمي؟
يف الدّ ين
ّ

املؤمنني  يف
الرواية ،فهي تكشف عن وجهة نظر أمري
َ
فإذا ّ
صح ْت هذه ّ

تطرف يف فهم الدّ ين ،أو ممّن ُي ُ
حماربة ّ
اول ْ
مكاسب دنيو ّية حتت
أن حي ّق َق
َ
كل َمن ّ
ِ
ِّ
مالحظة ّ
أن اإلما َم   مل ْ يقتلهم دفع ًة واحدةً،
ظل الدّ ين واحلكومة مع ًا ،مع

ثم حفر
وأتم عليهم
ّ
فلم يرجعواّ ،
احلجة ،واستتاهبمْ ،
وبي هلمّ ،
بل حبسهمّ ،
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هلم حفر ًا مثقوبة عىل بعضهاَّ ،
فلم يتو ُبوا ،فقتلهم .)43(قال ابن
ودخن عليهمْ ،

فاستتابم،
أنت خال ُقنا ورازقنا،
الب  :فاختذوه ر ّب ًا ،وا ّدعوه إهل ًا ،وقا ُلوا لهَ :
َ
عبد َ ّ
فح َف َر هلم حفر ًا َّ
دخ َن عليهم فيها طمع ًا
واستأنى ،وتو ّعدهم ،فأقا ُموا عىل قوهلمَ ،

يف رجوعهم ،فأبوا ،فحر َق ُهم.)44(

وقدْ قا َم اإلمام بمعاجلة البنية الفكر ّية لبعض النّاس الذين ابتعدوا
الصواب ،حماولة حترير الفكر من ْ
أن يكون جامد ًا يف قضايا
بتفكريهم عن جا ّدة ّ
الدّ ين ،مع اإلشارة إىل ّ
املؤمنني  مل ْ يك ْن يسعى وراء املناصب الدّ نيو ّية،
أن أمري
َ
أو االستعالء يف األرض ،فلو كان من هذا القبيل لكان يف هذه احلادثة الكفاية

لتحقيق تلك املطالب ،وحاشا لإلمام ْ 
أن يكون من ذلك النّوع ،وهو القائل:
جال ،بل ِ
عرف بالر ِ
احلق ِ
احلق،
ف أه َل ُه.)45(
تعر ْ
ْ
فاعرف ّ
بآية ِّ
ّ
إن َ
دين اهللِ ال ُي ُ ّ
اين(  :)46أترى
الروايات التّارخي ّية ،قال له احلارث بن حوط ّ
ويف بعض ّ
الر ّ

ُ
َ
عليك،
ملبوس
حارث ،إنّه
والزبري وعائشة اجتم ُعوا عىل باطل؟ فقال :يا
طلحة ّ
ٌ
ِ
َ
واعرف
تعرف أه َله،
احلق
ولكن،
عرفان بالنّاس،
والباطل ال ُي
احلق
ْ
ْ
ْ
اعرف َّ
وإن ّ
ّ
ْ
ٍ
َ
الباطل
عرب
تعرف َمن أتا ُه)47(؛ لذلك استعىص عىل فالسفة التّاريخ ِمن
ْ
السياسة،
عيل ،فأخطأوا ،ونزعوا عنه صفة ّ
ومسترشقني َف ْهم شخص ّية اإلمام ٍّ
والزهد يف الدّ نيا ،ولك ّن اجتهاد أمري
املؤمنني،
َ
بالور ِع يف الدّ ين ّ
واكتفوا بوصفه َ
ونزعه ّ
السياسة ،كان
والصاحة يف ّ
الشديد إىل منهج التّوفيق بني الورع يف الدّ ين ّ

خني()48؛ لذلك كان  يقول عىل منرب البرصةَ  :ليح ُبنّي
املؤر َ
فوق مدارك هؤالء ّ

بغضني أقوا ٌم حتّى ُيدخ ُل ُهم بغيض النّار.)49(
أقوام حتّى ُيدخ ُل ُهم ح ّبي النّار ،و َل ُي ُ

فأمري املؤمنني كان ِّ
حيذر القوم من اإلفراط أو التّفريط يف ح ّقه ،من ناحيتي
تراث الب�صرة
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الصالح وال ّطالح ،ال ْ
احلب ،أو البغض ،وعىل اإلنسان ْ
أن يتّبع خطى
أن يم ّيز بني ّ
ّ

اآلخرين فيام قدموا عليه ،م ْن دون ْ
أن يتأكّد من األمور حالة حدوثها ،كام هو
ِ
ّبي عائشة ،وما ْ
انتهت
إن
ْ
حال أهل البرصة؛ إ ْذ ابتُلوا بفتنة ّ
الصحابة ،وزوج الن ّ
متس العقيدة اإلسالم ّية ،فالتزم
لت النّفوس،
ْ
املعركة حتّى تبدّ ْ
وأصبحت املسألة ّ

والتهيبٌّ ،
كل يف حم ّله ،حتّى يتسنّى للقوم ركوب
التغيب ّ
اإلمام سياسة ّ

تورطه يف غلطات كان يسهل عليه
املسار ّ
عيل مل ْ ّ
الصحيح ،هلذا قيل  :سياس ُة ٍّ
ٍ
يعز
اجتناهبا باتّباع
سياسة أخرى ،وهي كذلك مل ْ تبلغه مآرب مستعصية ،كان ّ
عليه بلوغها يف موضعه الذي ُوضع فيه ،وعىل جمراه الذي جرى عليه .)50(لذلك
كان يأمل يف ْ
الصواب ،وإصالح حال أهل البرصة عن
الرعية إىل جادة ّ
أن هيدي ّ
عز ّحيب ْ
وجل.)51(-
أن يقودهم إىل اهلل ّ
طريق العفو والتّسامح ،فكان ُّ

عيل حتّى مع أصحاب الدّ يانات األُ َخر؛ إ ْذ
وهذا األمر ط ّبقه اإلمام ٌّ

ّ
املؤمنني مع النّصارى يف البرصة
تبي الطريقة التي هنجها أمري
َ
إن هناك رواية ّ

-آنذاك ،-فقدْ ُروي أنّه ّملا بايع أهل البرصة عل ّي ًا بعد اهلزيمة ،دخ ُلوا يف

عيل  رج ً
ال من أصحابه
ال ّطاعة غري بني ناجيةّ ،
فإنم عسكروا ،فبعث إليهم ٌّ

يف خيل ليقاتلهم ،فأتاهم فقال :ما بالكم عسكرتُم وقدْ دخل النّاس يف الطاعة
غريكم؟ فافرتقوا ثالث فرق ،فرقة قا ُلوا :كنّا نصارى ،فأسلمنا ،ودخلنا فيام
دخل فيه النّاس من الفتنة ،ونح ُن نبايع كام بايع النّاس ،فأمرهم ،فاعتزلوا،
ُسلم ،فخرجنا مع القوم ا ّلذين كانوا خرجوا،
وفرقة قا ُلوا :كنّا نصارى ومل ْ ن ْ

ُ
ندخل فيام دخل فيه
فهزموا ،فنح ُن
قهرونا ،فأخرجونا كره ًا ،فخرجنا معهمُ ،
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النّاس ونعطيكم اجلزية كام أعطيناهم ،فقال هلم :اعتزلوا ،وفرقة قا ُلوا :إنّا كنّا
فلم ُيعجبنا اإلسالم ،فرجعنا إىل النّرصان ّية ،فنح ُن نُعطيكم
نصارى ،فأسلمناْ ،

اجلزية كام أعطاكم النّصارى ،فقال هلم :تو ُبوا وارجعوا إىل اإلسالم ،فأبوا ،فقتل

عيل.)52( 
مقاتلتهم ،وسبى ذرارهيم ،فقدم هبم عىل ٍّ

الروايات التّارخي ّية ّ
أن اإلما َم عل ّي ًا  كان طويل النَّ َفس يف
وال ّظاهر من ّ
حاكم
فلم يك ْن يتعامل معهم عىل ِوفق منصبِ ِه بوصفه
َ
تعامله مع أهل البرصةْ ،

الدّ ولة اإلسالم ّية ،أو بوصفه إمام ًا معصوم ًا مفرتض ال ّطاعة ،أو شخص ًا قادر ًا

عىل ْ
أن يتّخذ موقف ًا متشدّ د ًا عىل مجيع أهلها ،ف ُيط َّبق حالة صدوره ،بل ابتعد عن
ذلك ّ
املرجو يف صالح أهلها ،بل قدْ ُيفهم ذلك عىل أنّه
الشأن؛ ألنّه ال ُيقدِّ م ّإل
َّ

تعدٍّ عىل حقوقهم ،الس ّيام ّ
عيل  كانوا مازالوا متواجدي َن
وأن معاريض اإلمام ٍّ

َ
يعملون عىل استغالهلا ،فحاجج
وأي نقطة مثرية للجدل
يف مدينة البرصةّ ،

الروايةّ  :ملا اهنز َم ُ
أهل
أهلها ،وأبطل مجيع ما أثاروه من أمور اجلدل ،ففي ِّ
تقسم؟
عيل صلوات اهلل عليه ،فقال :ما بال ما يف األخبية ال َّ
البرصة ،قام فتى إىل ٍّ

فتى آخر ،فقال
عيل  :ال حاجة يل يف فتوى املتع ِّل َ
ثم قام إليه ً
مني ،قالّ :
فقال ٌّ

عيل
مثل ذلك ،فر َّد عليه مثل مار َّد ّأوالً ،قال له الفتى :أ َما واهلل ما
َ
عدلت ،فقال له ٌّ
كنت كاذب ًا ،فبلغَ اهللُ َ
هم ّإن
بك
إن َ
َ
ْ :
عيل  :ال ّل ّ
سلطان فتى ثقيفّ ،
ثم قال ٌّ
ِ
ِ
ْ
رش هلم.)53(
خري منهم،
وأبدلم يب ما هو ٌّ
قدْ مللت ُُهم وم ُّلون ،فأبد ْلني هبم ما هو ٌ
ضعف منه يف مواجهة
فس عىل أساس أ ّن ُه
ٌ
فهذا األمر الذي اتّبعه اإلمام  ال ُي َّ
أولئك الفتيان ،بل حاول ْ
أن يستدرجهم إىل حكمته ،فيتعامل عىل أساس معارفه

لتتغي؛ إ ْذ ّ
إن عقل ّية
كبري جدّ ًا يف واقع النّفوس ّ
الحتواء فكرهم ،وهذا األمر له ٌ
أثر ٌ
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آنذاك-كانت تس ِّلم لألمور الغيب ّية ،التي ُّيدل احلديث عىل وقوعها يف
العرب
ْ
ِ
أمري
املؤمنني عىل خماطبة أفكارهم ،وما احتاجوه
َ
املستقبل ،وم ْن هنا تعا َم َل ُ
ِم ْن معامل ثقاف ّية ،عىل وفق بيئتهم ومستوى التّفكري حينها ،هلذا خاطبهمِ م ْن

عىل منرب جامع البرصة ،قائالً :يا َ
يت لكم األمان َة،
كنت قدْ أ ّد ُ
إن ُ
أهل البرصةْ ،

متموينّ ،
بتموين ،فس ّلط اهلل عليكم فتى ثقيف.
ونصحت لكُم بالغيبّ ،
ُ
وكذ ُ
وات ُ
املؤمنني ،وما فتى ثقيف؟ قالٌ :
فقام ٌ
يدع هللِ حرم ًة
أمري
َ
رجل ال ُ
رجل ،فقال له :يا َ
ِ
تكن ّإل النّار ،لدخلها .)54(وفتى ثقيف
داء يعرتي امللوك ،لو مل ْ ْ
ّإل انتهكها ،به ٌ
الثقفي (95-40ﻫ714- 660/م) ،عامل بني أم ّية عىل
احلجاج بن يوسف
هو ّ
ّ
العراق ،وقيلّ :
البرصي الذي ر ّد عىل أمري
إن الفتى
املؤمنني - آنذاك -قدْ
َ
ّ
احلجاج فقتله(.)55
بقي حتّى والية ّ

يمدح فيها أهل البرصة ،وحي ّثهم عىل
عيل 
وقدْ ذكر
ُ
املجليس خطب ًة لإلمام ّ
ّ
ُ
قسم لكُم يا َ
أهل البرصة ،ما
فهم واقعهم ،وعالقة اإلسالم بأهله ،جاء
فيها:وأ ُ
تذكري وموعظ ٌة ملا بعد؛ لكي ال تُرس ُعوا إىل
ا ّلذي أبتدئكُم به ِم َن التّوبيخّ ،إل
ٌ

و َذك ِّْر َفإِ َّن ِّ
الذك َْرى َتنْ َف ُع
الوثوب يف مثل الذي وثبتُم ،وقدْ قال اهللُ لنب ّيه َ :
ذكرت فيكم من املدحِ والت ِ
ّطرية بعد التّذكري واملوعظة
ا ُْل ْؤ ِمنِني ،)56(وال ا ّلذي
ُ

رهب ًة منّي لكم ،وال رغب ًة يف ٍ
يشء ممّا ِق َب َلكُم .)57(وجاء يف أحد كتبه إىل ابن ع ّباس،
ِ
ِ
فحاد ْ
باإلحسان إليهم ،واح ُل ْل عقد َة
ث أه َلها
عندما تركه عىل والية البرصة:

ِ
ِ
عن ِ
تنم ُر َك( )58لبني متيم ،وغلظت َ
وإن بني
ُك عليهمّ ،
اخلوف ْ
قلوبم ،وقدْ بلغني ّ
ِ
وإنم مل ُيسب ُقوا َبو ْغ ٍم( )59يف جاهل ّي ٍة وال
نجمّ ،إل طلع هلم َ
آخرّ ،
متيم مل ْ يغ ْ
ب هلم ٌ
ٍ
َ
حاول ْ
بطريقة
يكشف سلب ّيات الوايل ،وإصالحها
أن
إسالمٍ .)60(فاإلمام 
َ
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أفضل ،تالئم واقع أهل البرصةٌّ ،
القبيل ،فكان يراقب والته،
وكل حسب انتامئه
ّ

وحيم ُلهم عىل اإلصالح ما وجد إىل ذلك سبي ً
ال( ،)61وتبنّى العدل بجميع رحابه
كل ٍ
ومفاهيمه ،فكان ُيرشف عىل ّ
أمر يف رقاع دولته ،ويتف ّقد أحوال رع ّيته.

ُ
ُ
الثالث
املبحث
ال�سيا�س ُة املال ّي ُة للإمام  يف �أهلِ الب�صر ِة
ّ
أ ّما سياستُه املال ّية يف أهل البرصةّ ،
فإن أمري املؤمنني  كان زاهد ًا يف األموال،

أن يعكس لآلخري َن من أهل البرصة ّ
بل حاول ْ
أن األموال ال تعني له شيئ ًا ،وهي
سبب يف اغرتار غريه ممّن نكث بيعتَه ،ليقدم عىل مدينة البرصة فينهب ِم ْن أمواهلا،
أو يستويل عىل خرياهتا ،بداعي مرتبته يف اإلسالم ،يروى عن أيب حرب بن أيب

األسود( ،)62قالّ :
ثم
فنظر إليهّ ،
إن عل ّي ًا ّملا قدم البرصة ،دخل إىل بيت املالَ ،
َ
أرضط به( ،)63وقال :غ ُِّري غريي ،غ ُِّري غريي.)64(
أن يتوجه إىل الكوفة ،قام  يف أهل البرصة ،فقال :ما ِ
وقبل ْ
عيل
تنق َ
ّ
مون َّ
يا أهل البرصة؟ وأشار إىل قميصه وردائه ،فقال :واهللِّ ،إنام َل ِ ْن َغز ِْل أهيل ،ما
ِ
رصة يف يده فيها نفقتُه ،فقال :واهلل ،ما
تنق َ
مون منّي يا أهل البرصة؟ وأشار إىل ّ
خرجت ِمن ِ
ترون ،فأنا عندَ اهللِ
عندكُم بأكثر ممّا
فإن أنا
َ
هي ّإل ِمن َغ ّلتي باملدينةْ ،
ُ ْ
ِ
()65
الروايةّ ،
ِم َن
للتويج
أن البعض كان خي ّطط ّ
َ
اخلائنني . وال ّظاهر م ْن هذه ّ
بث ٍ
املؤمنني  ،غاي ُت ُه من ذلك ّ
فكر
الصحيحة ُتاه أمري
َ
لبعض األفكار غري ّ
ٍ
مهها أشخاصها ،وهذا
عيل عىل ّأنا حكومة انتهاز ّيةُّ ،
معارض حلكومة اإلمام ٍّ
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حرر عقل ّية بعض ِ
أمري
أهل البرصة
َ
ُ
املؤمنني يف خطبته أعاله؛ ل ُي ِّ
األمر ر ّد عليه ُ
ِم ْن هذه التُّهم التي ير ِّد ُدها بعض أعدائه هناك.
ٍ
نصيب ِّ
واحد مخسامئة
كل
قسم بيت مال البرصة عىل أصحابه ،كان
ُ
و ّملا ّ
ٍ
كواحد منهم ،فجاءه إنسان مل ْ حيرض معركة
درهم ،وأخذ هو مخسامئة درهم
أمري املؤمنني ،كن ُُت شاهد ًا معك بقلبيْ ،
غاب عنك جسمي،
وإن َ
اجلمل ،فقال :يا َ
فأعطِني ِم َن الفيء شيئ ًاَ ،فدَ َف َع إليه الذي أخذه لنفسه ،وهو مخسامئة درهمَ ،
ول ْ
ِ
ب ِم َن الفيء شيئ ًا( ،)66وهذا وج ٌه آخر من سياسة أمري
َ
ُيص ْ
املؤمنني املال ّية ،فهو مل ْ
املحتاجني م ْن دون احلصول عىل مبتغاهم؛ ّ
جيرهم إىل
يرتك
َ
ألن حرماهنم سوف ّ
ٍ
ٍ
بطرق
شكل من األشكال ،حتّى لو حصلوا عليها
بأي
السعي للحصول عليها ِّ
ّ
ونفيس يف الوقت نفسهّ ،
فالشخص الذي
سيايس
أثر
غري رشع ّية ،وهذا األمر له ٌ
ٌّ
ٌّ
جيره
يطلب مبلغ ًا من املال ما هو ّإل حلاجته إليه ،وعدم حصوله عليه سوف ُّ

الصحيح؛ سعي ًا
نحو
يايس ّ
َ
األسوأ ،ور ّبام ينحرف عن طريق اإلسالم وموقفه ّ
الس ّ
عيل  مع أهل
وراء َمن ُيعطيه ،حتّى لو كان ّ
عدوه ،وهذا األمر مل ْ يرتكه اإلمام ٌّ
الرع ّية ،وإنصاف اجلميع من دون متييز.
البرصة ،بل عاجله بحكم مسؤول ّيته عىل ّ
الضعيف واملحتاج ،من نظر ّيات اإلمام
فلم يك ْن ال ّطمع يف النّعيم ،ومنع ّ
ْ

قنيَ ،
عيل ،بل كان يرجو ْ
أن ُيعط َيه اهلل أجر
إمامكم قدْ
املتواضعني املتصدّ َ
َ
أل ّ
وإن َ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
اكتفى ِم ْن ُدنياه
تقدرون عىل ذلك،
رصيهَ ،أل وإ ّنكُم ال
َ
بطمر ْيه( ،)67وم ْن ُط ْعمه ب ُق َ
َ
واجتهاد ،وع ّف ٍة وس ٍ
ٍ
كنزت ِم ْن دنياكم تِرب ًا
داد ،فو اهللِ ،ما
ولكن ،أعينوين بور ٍع
ُ
ْ
َ
خرت ِم ْن غنائمها وفر ًا -املالَ ،-
 ّأعددت لبايل ثويب
ول
ُ
الذهب ،-وال ا ّد ُ
زت ِم ْن أرضها ِشرب ًا.)68(
طِ ْمر ًا ،وال ُح ُ
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املؤمنني َ 
ترك ّ
الرع ّية،
فأمري
َ
ملذات الدّ نيا وشهوهتا من أجل إصالح ّ

الرفاه ّية االجتامع ّية عىل ما
وحتقيق اإلنصاف والعدالة عىل أحسن وجه ،وحتقيق ّ

يستطيع إىل ذلك سبيالً ،كأنّه  أراد ْ
مه ّية الورع يف إصالح
أن يعكس للحكّام أ ّ
الرع ّية التي تتّبع حكّامها ،وليس ِمن شيمتهم ْ
أن يستغ ّلوا َضعف النّاس،
شؤون ّ
َ
ّ
َ
َ
فيتس ّل َ
وحيرمون
بملذات الدّ نيا،
وينعمون
وحيتكرون خرياهتم،
طون عليهم،
الفقراء ِمن أبسط احلقوق ،التي هي ِم ْن واجبات احلكّام ُتاه شعوهبم.

ُ
املبحث الراب ُع
ك�شف احلقائقِ وعد ِم طم�سِ ها
�سيا�س ُة الإما ِم  يف ِ

ُ
املالحظ عىل أمري املؤمنني أنّه سعى يف تعريف أهل البرصة احلقيقة

عيل بن أيب طالب ،
التّارخي ّية املغ ّيبة عنهم بفعل اإلعالم املضا ّد لشخص ِّ
وهذا املجال ّ
يدل عىل سعة نظره  ،فض ً
ال ع ْن صربه عىل استيعاب النّاس عىل

اختالف طبقاهتم وتفاوت تفكريهم؛ إ ْذ كشف هلم عن احلقائق التّارخي ّية التي
هي أساس االختالف يف العقيدة اإلسالم ّية والعاطفة االجتامع ّية.

الرواية التارخي ّية تربز هذه األسس املنطق ّية يف بيان احلقيقة من أمري
ففي ّ
املؤمنني ،لع ّله يتمكّن من معاجلة األفكار اخلاطئةُ ،فيوى عن معاذة
َ
الصدّ ُيق
العدو ّية(ّ )69أنا تقول:
ُ
سمعت عل ّي ًا  عىل منرب البرصة ،يقول:أنا ّ

()70
وأسلمت َ
آمنت َ
يؤمن أبو بكر،
أن
الرواية
ُ
األكربُ ،
قبل ْ
قبل ْ
َ
أن ُي َ
سلم . يف حني ّ
ُ

الصدّ يق لشخص أيب بكر حسب
دت
ْ
مه ْ
وبسطت فكرة ّ
التّارخي ّية األخرى قدْ ّ

زعمها؛ ألنّه صدّ ق برسول اهلل  حني ّ
كذبه النّاس ،إثر حادثة اإلرساء(.)71
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ٍ
علت واقع
ليس كام نتو ّقعه ،أو نقرأه م ْن
وج ْ
أفكار احت ْ
ُضنت ُ
إذن ،األمر َ
ٍ
حال يعب عن شخصي ٍ
ودولة وأفضل ّي ٍة ،بل أكثر من ذلك ،وحسب التّعميم
ات
ّ
ّ
ليعكس البيئة
ّارخيي ،ويف زمن متقدّ م جدّ ًا ساده لون من التّحريف يف احلقائق،
الت
َ
ّ

الصحيح ،فيجعل صور ًة مرشق ًة للبعض،
التي نشأ يف أحضاهنا ذلك التّاريخ غري ّ
بت عىل أثرها ّ
قت زمن الدّ عوة اإلسالم ّية ،الس ّيام من
كل اإلنجازات التي حت ّق ْ
ُغ ّي ْ

عيل  أثناء تطوافه عىل قتىل
ال ّطرف
القرييش ،وهذا األمر حتدّ د يف كالم اإلمام ّ
ّ
جدعت ِ
معركة اجلمل؛ إ ْذ قال :هذه ٌ
مت
أنفي،
قريش،
وشفيت نفيس ،لقدْ تقدّ ُ
ُ
ُ

ترون ،ولكنّه َ
إليكم ُأ ِّ
حذ ُركم َّ
ي
علم لكُم بام
َ
احل ْ ُ
السيوف ،وكنتُم أحداث ًا ال َ
عض ّ
وسوء املرصعِ ،فأعو ُذ باهللِ ِمن ِ
سوء املرصع.)72(
ْ
ُ

ف أهل البرصة حقيقة األمر الذي وقع ،وما كان من
عر ُ
إذن ،فاإلمام ُ ي ِّ

قريش ،التي نازعتْه ّ
فيعم
كل يشء،
ّ
ليتحول ذلك النّزاع إىل خارج حدود قريشّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ليشء سوى أنّه
ضغينة ُتاهه ،ال
أرض تابعة لدولة اإلسالم ،وليكشف عن
كل

يؤسف
كان عىل ّ
حممد ،وهذا األمر َ
السامء ّ
احلق ،ووقف إىل جانب رسول ّ
ؤول إىل أكثر ِم ْن رأي تابع
له؛ إ ْذ َج َع َل احلقيقة مغ ّيبة ،ومازال أثر ذلك التغييب ُي ّ
لعاطفة ،أو نرص مذهب ،أو شخص ّية.

بت ع ْن
عيل  مرشوعه
الثقايف يف إيضاح احلقيقة التي ُغ ِّي ْ
ّ
لذلك ،بدأ اإلمام ّ
ِ
بعض أهل البرصة ،حتّى قيل :إنّه صعد املنرب يوم ًا يف البرصة بعد ال ّظفر بأهلها،
ِ
ُ
وابن
وقال:
الرمحةُ ،
نبي َّ
أقول قوالً ال يقو ُله أحدٌ غريي ّإل كان كافر ًا :أنا أخو ِّ
رجل ِم ْن أهل البرصة ،وقال :أنا ُ
وزوج ابنتِ ِه ،وأبو سبطيه ،فقام إليه ٌ
أقول
عمه،
ُ
ّ
الرجفة،
الرسولُ ،
تم كالمه حتّى أخذتْه َّ
ثم مل ْ ُي ّ
عمهّ ،
وابن ِّ
مثل قولك هذا :أنا أخو ّ
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ٍ
ُ
رواية ُأخرى ،عن أصبغ
يرجف حتّى َس َق َط م ّيت ًا لعنه اهلل .)73(وجاء يف
فام زال

املؤمنني  يوم افتتح البرصة ،ركب بغلة
أمري
احلنظيل( ،)74قال:
بن نباتة
ُ
َ
رأيت َ
ّ
ّاسَ ،أل أخربكُم ِ
بخري ِ
اخللق يو َم جيم ُع ُهم اهلل؟،
أيا الن ُ
رسول اهلل ّ ،
ثم قالّ :
ٍ
كنت
األنصاري ،فقال :بىل ،يا أمري
أيوب
فقا َم إليه أبو
املؤمنني ،حدِّ ثنا ،فإنّك َ
َ
ّ
ِ
اخللق يو َم جيم ُع ُهم اهللُ سبعة ِم ْن ُو ْل ِد عبد امل ّطلب،
خري
تشهدُ
ونغيب ،فقالّ :
ُ
إن َ
ِ
عمر بن يارس -رمحه
ال ُينك ُر فض ُل ُهم ّإل ٌ
كافر ،وال جيحدُ به ّإل جاحدٌ  ،فقام ّ

إن خري اخللق يوم
اهلل -فقال :يا أمري
َ
سمهم لنا لنعرفهم ،فقالّ :
املؤمننيِّ ،
أفضل ّ
َ
َ
حممد ّ
كل
وإن
وإن
صل اهلل عليه وآلهّ ،
الرسلّ ،
الرسل ّ
أفضل ّ
جيمعهم اهلل ّ
َ
حمم ٍد
أفضل األوصياء
وإن
ّأم ٍة بعد نب ّيها
نبي ،أال ّ
ويص ّ
ويص نب ِّيها ،حتّى ُيدركه ٌّ
ُّ
ُّ
َ
وإن أفضل اخللق بعد األوصياء ّ
أفضل
وإن
الشهداء ،أال ّ
السالم ،أال ّ
عليه وآله ّ
ِ
ِ
ّ
يطري
الشهداء محزة بن عبد املطلب ،وجعفر بن أيب طالب ،له جناحان خضيبان ُ
هبام يف اجلنّة ،مل ْ ُي ْ
حممد ًا
كرم اهلل به ّ
األمة جناحان غريه ،يشء َّ
نحل أحدٌ من هذه ّ

ّ
السالم،
والسبطان احلسن واحلسني،
ّ
واملهدي عليهم ّ
ورشفهّ ،
صل اهلل عليه وآلهّ ،
ِ
الر ُس َ
ول
ثم تال هذه اآلية َ
و َم ْن ُيط ِع اللََّ َو َّ
شاء منّا أهل البيتّ ،
جيعله اهلل َمن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ُأو َلئِ َ
ني َو ُّ
ني
الصال َ
الصدِّ يق َ
ين َأ ْن َع َم اللَُّ َع َل ْي ِه ْم م َن النَّبِ ِّي َ
الش َهدَ اء َو َّ
ني َو ِّ
ك َم َع ا َّلذ َ
ُ
َو َح ُس َن ُأو َلئِ َ
ك َرفِي ًقا ،)75(ذلك
من اهللِ ،وكفى باهللِ علي ًام.)76(
الفضل َ
شري إىل ّ
أن هناك بعض أهل البرصة كانوا حتّى ذلك الوقت
ُ
وواقع احلال ُي ُ

قني قو َله،
عيل  عىل ناكثي بيعته ما يزالون غري مصدّ َ
الذي انترص به اإلما ُم ٌّ
كأنم يشك َ
راجع إىل خلف ّيتهم الثقاف ّية مع أهوائهم التي
ّون يف كالمه ،وهذا
ٌ
بل ّ
ِ
هوى جديد .وم ْن َث َّم مل ْ نجدْ اإلما َم
السهل التخ ّلص منها والعدول إىل ً
ليس م َن ّ
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عل ّي ًا  يعتمد عىل اآلخرين يف توضيح ح ّقه ،أو نرش حقائق غائبة عن العا ّمة

من النّاس ،بل كان هو َم ْن يتحدّ ث مبارش ًة ألهل البرصة؛ رغب ًة منه يف توضيح
ما اشتبه ِمن القول ،وإصالح ما أفسده اآلخرون ،مع التح ّفظ عىل شخص ّيات
اإلسالم األوائل م ْن دون املساس هبا ،أو تسقيطها ،وهذا األمر ِم ْن روائع اإلمام
الرع ّية ،ومراعاة شعورهم ،وهذا احلال
عيل  يف ّ
السليم إلصالح شأن ّ
توجهه ّ
ّ
عب ْت عن صورة القول من طرف بعض أهل
الروايات التّارخي ّية ،التي ّ
تكشفه ّ
املؤمنني باملقابل عىل أسئلتهم؛ إ ْذ مل ْ ْ
ينل حتّى ِم َن ا ّلذي َن
البرصة ور ّد أمري
َ
تس ّببوا يف قتل النّاس ،وإحالل الفساد يف م ّلة اإلسالم ،بل كان هد ُف ُه  أوسع
ِمن ذلك ،رغب ًة يف االبتعاد عن ابتزاز اآلخري َن من العا ّمة( ،)77وهذا ّ
يدل عىل

املؤمنني يف إصالح ّ
ويعمم ثقافة التّآخي وعدم التشهري
الشأن،
حقيقة أمري
َ
ِّ
ٍ
متعايش
باآلخرين ،أو التّفكري يف النّيل منهم ،وهذه امليزة جديرة بخلق جمتم ٍع
ٍ
التطرف يف الفكر.
الصائب ،أو
سلمي بعيد عن اجلدل غري ّ
ّ
ٍّ
ظهرت ِمن أمري املؤمنني
مهم ٌة البدَّ م ْن جتليتها ،وهي :أنّه قدْ
ْ
وههنا نقط ٌة ّ
جمموع ٌة من املواقف ِمن بعض القتىل يف معركة اجلمل -وقدْ تقدّ م بعضها-
حلزن ،والذي يقرأ هذه املواقف بمفردها قدْ يتبادر إىل ذهنه ّ
أن
تتّسم بالت ّّأل وا ُ
غري متي ِّق ٍن ِمن مرشوع ّية حربه معهم ،أو ّ
ني
أمري
أن هؤالء كانوا حم ّق َ
َ
املؤمنني ُ 
َ
يف خروجهم عىل دولة اإلمام  ،وهذا ما يتط ّلب إىل اإليضاح ،فنقول:

األهم الذي يم ّي ُز حروب أمري
املؤمنني،
اإلنساين البعدَ
ُيعدّ البعدُ
َ
َّ
ّ
فقدْ أظهرُ ،حزنَه وقل َقه وتأ ّله عىل املصري الذي وصل إليه حال بعض

ّ
العوام،
حممد بن طلحة ،وكذا ّ
الزبري بن ّ
الشخص ّيات ،كطلحة بن عبيد اهلل ،وابنه ّ
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وغري هؤالء ،إذن ،يا ترى ،بامذا نع ّلل هذه املواقف؟ واإلجابة عىل ذلك ترتكّز

يف النّقاط اآلتية(:)78

ّأوالًّ :
إن بعض ًا ِمن هؤالء هلم مواقف بطول ّية يف الدّ فاع عن اإلسالم،

أن َ
فكان يتمنّى ْ
السامية،
الرسالة ّ
يقاتل هبم أعداء اإلسالم ،و ُيدافع هبم عن ّ
تتعرض إىل جمموعة ِمن الفتن.
التي ّ
ثاني ًا :ال ُيمكن ْ
ّ
الشك ،أو النّدم عىل ما
نابع من حالة
أن
نتصور ذلك بأنّه ٌ
ّ

بحجة فعله ،لك ّن حالة ّ
التأل عىل َم ْن ُقتل يف
أقدم عليه ،وهو العامل علم اليقني ّ
دافع ذلك ،وما يرتتّب عليه م ْن آثار سلب ّية يف مسرية الدّ ولة
هذه املعارك هي ُ

رف هبا،
الروح اإلنسان ّية العظيمة التي ُع َ
اإلسالم ّية ،وهذا بطبيعة احلال ٌ
نابع من ّ

وترصفاته .
وكانت الطاغية عىل مجيع أفعاله
ْ
ّ

ثالث ًاّ :
إن ما أظهره اإلمام  كان يف بعض جوانبه من حالة العتب؛ نتيجة

نكران هؤالء لإلحسان الذي أسداه هلم يف مواقف خمتلفة ،ومقابلتهم هذا

اإلحسان باإلساءة ،عندما نكثوا بيعته ،وخرجوا عليه يقاتلونه.
إن رثا َء ِ
ٌ
رابع ًاّ :
رائع من مصاديق
املؤمنني  بعض قتىل اجلمل،
أمري
َ
مصداق ٌ

ٍ
رجس ٍّ
عظمته وسالمة نفسه وطهارهتا من ّ
وغل.
كل

خامس ًاّ :
جسد البعد
إن قيامه ّ 
بالصالة عىل القتىل والعفو عن اجلرحى ،قدْ ّ

اإلنساين ّ
السياسة يف نفوس أهل البرصة من خالل
بكل معانيه ،وقدْ
ْ
أثمرت هذه ّ
ّ
ِ
انضامم ٍ
معسكره.
كثري منهم إىل
سادس ًاّ :
والصفح ،التي
إن الغالب عىل شخص ّيته  يف حروبه ،العفو
ّ
ِ
واقعي ألخالق
انعكاس
السامية ،التي هي
ٌ
ٌّ
َع ّب من خالهلا عن حقيقة أخالقه ّ
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اإلسالم.

سابع ًاّ :
أشارت إىل رسوخ صفات املح ّبة والو ّد وصفاء النِّ ّية،
إن هذه املواقف
ْ

وانعدام ّ
كل حاالت العداوة والبغضاء.
ٍ
عيل  م ْن املرأة وطبيعة التّعامل معها
وقدْ جاء يف رواية ٌ
ذكر ملوقف اإلمام ٍّ
ٍ
السلوك القايسْ ،
وأن ال يتناوهلا أحدٌ
بشكل عا ٍّم ،فقدْ أوىص  باالبتعاد عن ّ
أن يكونوا عىل ٍ
بأذى ،بل ْ
ظهرت
قدر من التفكري الستيعاب احلالة املؤ ّقتة التي
ْ
ً
َ
فقدن ِمن أقارهب ّن ،فبعد هناية
جراء شدّ ة حزهن ّن عىل َم ْن
عليها بعض النّساءّ ،

نزلت فيها عائشة يف
عيل  الدّ ار التي
ْ
معركة اجلمل ،وعند دخول اإلمام ّ

ضت له إحدى النّساء بالدّ عاء عليه عند دخوله وخروجه ،فقال
تعر ْ
البرصةّ ،
له َمن َ
فغضب ،وقالَ :صه ،ال هتتك ُّن
كان بصحبته :واهللِ ال َت ْف ِلتُنا هذه املرأة،
َ
َ
هن
شتمن
وإن
سرت ًا ،وال ُ
بأذىْ ،
أعراضكم ،وس ّف َ
َ
هتيج َّن امرأة ً
لن دار ًا ،وال ُ
تدخ ّ
نؤم ُر بالك ِّ
وإن َّن
َف
أمراءكم
فإن ّن ِض ٌ
عنهن ّ
َّ
وصلحاءكمّ ،
عاف ،ولقدْ كنّا َ
َ
َ
بالضب ،فيعي هبا عقبه ِمن ِ
الر َ
جل ل ُيكافِئ املرأة ويتناوهلا ّ
بعد ِه،
ٌ
ملرشكاتّ ،
ُ ْ
وإن ّ
ُ ُّ
ٍ
فال يبلغني عن ٍ
ّ
فأنكل به رشار النّاس.)79(
المرأة،
أحد َع َر َض
ِ
ّ
دير بالتأ ّمل والتد ّبر؛ إ ْذ يكشف عن الوجهة
إن هذا ال ّلون من التّعامل َل ٌ
الضعفاء ،ال س ّيام املرأة ،فهناك أكثر
احلقيق ّية ّ
للشيعة اإلسالم ّية يف تعاملها مع ّ
ِ
عيل  ،وجاء بالدّ رجة األوىل التعامل
من إشارة يف ّ
الرواية املتقدّ مة ذكرها اإلما ُم ٌّ
الضعيف نسبة ملوقفه ،فإذا غلب
القوة؛ إ ْذ ليس من احلكمة استغالل ّ
عىل قدر ّ
أحل لنفسه ّ
ّ
الضدّ
رش ُع حسب هواه ،بل عىل ّ
كل رغباته ،وأصبح س ّيد القانونُ ،ي ِّ

متام ًا ،عليه ْ
الشيعة اإلسالم ّية يف االحرتاز من املرأة ،عىل ّأنا تتأ ّثر
هنج ّ
ّبع َ
أن يت َ
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يلحق
االجتامعي والعار الذي
ترصفاهتا ،وكذلك لألثر
بعاطفتها،
ُ
ُ
ّ
فتغلب عىل ّ
ٍ
ٍ
موقف ُيمكنه ذلك ،وهبذا
قهرها يف
يتعرض المرأة ،أو ُياول َ
الرجل عندما ّ
ّ
ال ّ
يكون مرشوع أمري املؤمنني  يف تثقيف أهل البرصة -آنذاك -شام ً
لكل ما
ٍ
ُقلت إليهم
وجده بحاجة إىل إصالح وتنبيه ،أو ما تر ّبى عليه بعضهم م ْن
صور ن ْ

ومصداق حلياة املسلم ينبغي عليه ْ
ٌ
بصحتها ،أو جيعلها
أن ُيس ّلم
واقع
عىل ّأنا
ّ
ٌ
منهج ًا حلياته ،سواء يف ما صنِع من مناقب لشخصي ٍ
ات عىل ّأنم أبطال الدّ ين
ّ
َ
ُ َ
ٍ
فلم يتخ ّلصوا
ثقافة اجتامع ّي ٍة
اإلسالمي ،أم ما تر ّبوا عليه من
ْ
سادت يف بيئتهمْ ،
ّ
منها حتّى يف ّ
الشيعة اإلسالم ّية.
ظل ّ
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اخلامتة
ِم ْن خالل ما تقدّ م ،ويف سياق هذه الدّ راسة ،يتّضح ّ
أن هناك أفكار ًا تارخي ّي ًة
ٍ
ٍ
ٍ
التعصب،
بعيدة عن
سليمة
برؤية
بحاجة إىل الكشف عنها ،والتح ّقق منها،
ّ

التارخيي ،الس ّيام ّ
األول من اهلجرة
أو التصنّع يف البحث
وأن أحداث القرن ّ
ّ
مازالت بحاجة إىل استقراء نصوصها ،أو التد ّبر فيها ،حتّى نكشف عن أوضاعها
ْ

مع سبب ظهورها ّ
التارخيي.
ّهائي يف مرحلة التدوين
ّ
بالشكل الن ّ
أن اإلما َم عل ّي ًا  كان عىل ٍ
قدر ٍ
ّضح -أيض ًاّ -
كبري من التد ّبر ،وهذا األمر
يت ُ
ٍ
مكم ٌل ملرشوع
مل ْ ينتج عن كونه رئيس ًا ،أو
حاكم دولة فقط ،بل جاء نتيجة ألنّه ِّ
َ
الويص ،فض ً
ال ع ْن كونه إمام ًا معصوم ًا مفرتض ال ّطاعة،
اهلداية من باب الويل أو
ّ

يؤسس ألفكار صحيحة يف ِّ
كان عليه ْ
ظل تواجده يف مدينة البرصة ،وهذا
أن ّ

والصفح والتّجاوز عن ا ُمليسء ،حلكمة( :العفو عند
ما جعله يتّبع سياسة العفو ّ
املقدرة).

وقدْ حاول اإلمام ْ 
اخلاصة ،ال بطريقة
يسوس أهل البرصة بطريقته
أن
ّ
َ
َم ْن سبقه ِمن احلكّام ،أو الوالة؛ فقدْ َو َجدَ ّ
أن األفكار املبثوثة يف مدينة البرصة
الصحيح لوقائع التاريخ ،أو التنشئة الفكر ّية لبعض أهل
بعيدة عن الت ّيار
الثقايف ّ
ّ
املدينة-البرصة -ما عمل جاهد ًا عىل تنقية فكرهم ِم ْن تراكم األفكار اخلاطئة،
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لت الدّ ولة اإلسالم ّية ،قدْ سبقتْه  يف
أو املقصودة ،ملصلحة جهات رسم ّية م ّث ْ

فكانت البرصة جزء ًا منها.
حكم الدّ ولة،
ْ

َ
وقدْ حاول ْ 
يرتك بصم ًة رائع ًة جدّ ًا بخصوص التّعامل بني طبقات
أن
ٍ
فكرة تكشف هلم التد ّبر يف أمور احلياة،
أطلق هلم أكثر من
املجتمع
البرصي؛ إ ْذ َ
ّ
احلق ،أ ْم هنجهم سبل النّجاة،
وما بعد املامت ،سواء كان املقصود طريقة اتّباعهم ّ

َ
يسمعون هبا من
الرديئة املتناقلة فيام بينهم ،أو التي
ومتييز األفكار واألقوال ّ
أطراف ُأ َخر ِتفدُ عىل مدينتهم.
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الهوام�ش
ُ -1ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.109-108/6 :
الصحاح398 /3 :؛ وابن منظور ،لسان العرب108/6 :؛
ُ -2ينظر:
اجلوهريّ ،
ّ
يايس يف اإلسالم:
بيدي ،تاج العروس322/8 :؛ و ُينظر :باقر رشيف
ّ
والز ّ
القريش ،النّظام ّ
الس ّ
ّ
ص.43
رحيي ،جممع البحرين.453/2 :
ُ -3ينظر :ال ّط ّ
ُ -4ينظر :ابن األثري.421/2 :
 -5اإلحكام.987/7 :
 -6ابن خلدون ،تاريخ.143/1 :
السياسة والتّدبريّ ،
املستمر ،وال ُيقال للتدبري
السياسة يف التّدبري
ّ
أن ّ
 -7قيل :الفرق بني ّ
فكل سياسة تدبري ،وليس ّ
الواحد سياسةّ ،
العسكري ،الفروق
كل تدبري سياسة .أبو هالل
ّ
ال ّلغوية :ص.288
حممد حسني احلاج ،حقوق آل البيت  :ص.96
ّ -8
يايس يف اإلسالم :ص.57
ُ -9ينظر :باقر رشيف
القريش ،النّظام ّ
الس ّ
ّ
عيل ومعاوية :ص.15
الرضا ّ
الز ّ
الرسائل ّ
بيديّ ،
ُ -10ينظر :عبد ّ
السياس ّية بني اإلمام ّ
التعمق
نرغب يف
ْ
ّ
 -11هذه إشارة إىل ّ
السياسة الغرب ّية البعيدة عن سياسة اإلسالم ،ومل ْ
فيها بقدر توضيح اختالفها مع سياسة اإلسالم يف العهود األوىل.
الشائع.150/1 :
ُ -12ينظر:
والصدوق ،علل ّ
الكليني ،الكايف33/5 :؛ ّ
ّ
عيل ومعاوية :ص.30
الرضا ّ
الز ّ
الرسائل ّ
بيديّ ،
ُ -13ينظر :عبد ّ
السياس ّية بني اإلمام ّ
يايس :ص.29
السياسة والعمل ّ
ُ -14ينظر :عيل خان ،التد ّين يف ّ
الس ّ
عيل  عندما علم بام لقيته ربيعة يف البرصة ،وخروج عبد القيس
 -15لقدْ تأ ّثر اإلمام ّ
واملجليس ،بحار األنوار.18/3 :
الطربي ،تاريخ496 /3 :؛
عنها .للتفصيلُ ،ينظر:
ّ
ّ
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الصحابة،
اجلرمي :هو كليب بن شهاب،
 -16كليب
اجلرمي ،من بني قضاعة ،عُدّ من ّ
ّ
ّ
وقيل :إنّه ِم ْن تابعي البرصة ،وقيل :إنّه كان من ال ّثقات ،و ُيستحسن حديثه ،وحدّ ث عن
الروايات التّارخي ّيةُ ،ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى123/6 :؛
عيل  بعض ّ
اإلمام ّ
رب ،االستيعاب.1329/3 :
والعجيل ،معرفة ال ّثقات228/2 :؛ وابن عبد ال ّ
ّ
اوندي ،منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة146-145/2 :؛ وابن
الر
ّ
 -17قطب الدّ ين ّ
محدون ،التّذكرة احلمدون ّية.162-162/7 :
ُ -18ينظر :ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.23-22/1 :
الريشهري ،ميزان احلكمة.1385/2 :
حممد ّ
ّ -19
حممد حسني احلاج ،حقوق آل البيت  :ص.98
ُ -20ينظرّ :
 -21رشح هنج البالغة.358/10 :
السياس ّية :ص.366
الرسائل ّ
 -22اجلاحظّ ،
األسدي :ص.93
ُ -23ينظر :عيل نجيب عطوي ،الكميت بن زيد
ّ
 -24ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة197/2 :؛ و ُينظر :جواد كاظم النّرص اهلل ،رشح
عيل  :ص.373
هنج البالغة ،البن أيب احلديد املعتز ّيل ،رؤية اعتزال ّية عن اإلمام ّ
املسعودي ،مروج ّ
الذهب.107/3 :
يب ،تاريخ127 /2 :؛ و ُينظر:
ّ
 -25اليعقو ّ
ّ -26
احلل ،خمتلف ّ
الشيعة.451/4 :
العلمة ّ ّ
 -27ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.364/10 :
ُ -28ينظر :القايض نعامن ،دعائم اإلسالم.394/1 :
السائر.16/2 :
احللّ ،
ُ -29ينظر :ابن إدريس ّ ّ
ُ -30ينظر :املفيد ،اجلمل :ص.217
املحمودي ،هنج
حممد باقر
ّ
 -31القايض نعامن ،دعائم اإلسالم395/1 :؛ و ُينظرّ :
السعادة.328/1 :
ّ
 -32القايض نعامن ،دعائم اإلسالم.395/1 :
 -33ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.212/10 :
عيل بن أيب طالب :ص.692
محاين
ُ -34ينظر :أمحد ّ
اهلمداين ،اإلمام ّ
ّ
الر ّ
ُ -35ينظر :ابن عابدين ،حاشية ر ّد املحتار.245/4 :
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ُ -36ينظر :القايض نعامن ،رشح األخبار.105/2 :
واخلوئي ،معجم رجال احلديث:
 -37ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب227/1 :؛
ّ
.88/15
الثقفي؛ بسبب ح ّبه
احلجاج بن يوسف
عيل  ،قتله
ّ
ّ
 -38قنرب :موىل أمري املؤمنني ّ
الرجال :ص،154
عيل ُ ،ذ ِك ْ
رت له رواية عن أمري املؤمنني ُ ،ينظر :ابن داوودّ ،
لإلمام ّ
واخلوئي ،معجم رجال احلديث.87/15 :
ّ
 -39ابن حزم ،الفصل يف امللل.186/4 :
 -40ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب.227/1 :
 -41الفصل يف امللل.186/4 :
الرجال:
ُ -42ينظر :ابن حزم ،الفصل يف امللل186/4 :؛
والطويس ،اختيار معرفة ّ
ّ
واملجليس ،بحار األنوار:
288/1؛ وابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب227/1 :؛
ّ
.285/25
املهديّ ،
املوضوعي ألحاديث اإلمام
 -43املعجم
الكوراين.1045 :
عيل
ّ
ّ
ّ
الشيخ ّ
 -44يف التّمهيد.317/5 :
الطربي ،بشارة
عيل
 -45املفيد ،األمايل :ص5؛
ّ
والطويس ،األمايل :ص626؛ ّ
وحممد بن ّ
ّ
احلارثي
اهلمداين ،والد رشيك
املصطفى :ص .22وهذا القول قاله اإلمام  للحارث
ّ
ّ
بمسجد البرصة.
ٍ
 -46مل ْ أعثر عىل ترمجة له.
يب ،تاريخ.210/2 :
-47
البالذري ،أنساب األرشاف239-238/2 :؛ واليعقو ّ
ّ
ُ -48ينظر :حامد حفني داوود ،نظرات يف الكتب اخلالدة :ص.47
البالذري ،أنساب األرشاف.362/1 :
-49
ّ
 -50العقاد ،ع ّباس حممود ،موسوعة الع ّقاد.116/2 :
عيل ،املفيد ،اإلرشاد :ص.197
ُ -51ينظر :خطبة اإلمام ّ
قفي ،الغارات331-330/1 :؛ وابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة:
ُ -52ينظر :ال ّث ّ
.127/3
 -53القايض النّعامن ،رشح األخبار.290/2 :
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 -54القايض النّعامن ،رشح األخبار.291/2 :
ُ -55ينظر :القايض النّعامن ،رشح األخبار.290/2 :
 -56م ْن سورة ّ
الذاريات ،اآلية (.)55
 -57بحار األنوار.256/32 :
الصحاح.838/2 :
وتغي.
اجلوهريّ .
ّ
تنمر له ،أي :تنكّر له ّ
تنمركّ :
ّ -58
ِ
الصحاح:
التةُ ،ينظر:
والو ْغمِّ ،
اجلوهريّ ،
ّ
َ -59بو ْغمَ :وغ َم عليه بالكرس ،أيَ :ح َقدَ َ ،
.1998/5
الريض ،هنج البالغة.18/3 :
ّ -60
الشيف ّ
حممد مهدي شمس الدّ ين ،دراسات يف هنج البالغة :ص.73
ُ -61ينظرّ :
 -62أبو حرب بن أيب األسود الدّ ؤ ّيل :قيلّ :
إن اسمه حمجن ،وقيل :اسمه عطاء ،وقيل:
ٍ
ّ
حرب اثنان؛ إ ْذ ُيذكر هبذا ّ
الشأن أنّه ولد أليب األسود عطاء وأبو حرب ،وال
إن عطا ًء وأبا
عقب لعطاء ،وكان أبو حرب برص ّي ًا ،عاقالً ،شاعر ًا ،له عقب يف مدينة البرصةَّ ،
احلجاج
وله ّ

الثقفي يف أ ّيام واليته عىل العراق (جوخا-هنر) ،عليها كورة واسعة يف سواد
ابن يوسف
ّ
فلم ْ
احلجاج ،و ُيقال :إنّه كان كري ًامُ ،يقدِّ م املساعدة للمحتاجني،
يزل عليها حتّى مات ّ
بغدادْ ،
مات سنة ( ،108أو 109ﻫ)ُ ،ينظر :ابن قتيبة ،املعارف :ص435؛ ّ
هبي ،العرب يف خرب
والذ ّ
َمن َغ َب.134/1 :
الصحاح.1140/3 :
 -63أرضط به :معناه :استهزأ به.
اجلوهريّ ،
ّ
الكويف ،مناقب اإلمام أمري املؤمنني .55/2 :
حممد بن سليامن
ّ
ّ -64
البالذري ،أنساب األرشاف.371/1 :
-65
ّ
ُ -66ينظر :ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.187/1 :
الصحاح:
 -67طمريه :طمر :مجع أطامر ،وال ّطمر ال ّثوب اخلَ ِلق البايل.
اجلوهريّ ،
ّ
.726/2
الريض ،هنج البالغة.70/3 :
ّ -68
الشيف ّ
ِ
ِ
 -69هي معاذة العدو ّية بنت عبد اهلل ،امرأ ُة صلة بن أشيم ،وهي من أهل البرصة ،أ ّم
والروايات
الصهباءُ ،روي عنها يف كتب ِّ
ّ
الصحاح وكتب احلديث األُ َخر بعض األحاديث ّ
تج به ،تُو ّفيت عىل رواية سنة (83ﻫ)،
التّارخي ّية ،وقيلّ :إنا
ْ
كانت من العابدات ،وحديثها ُي ُّ
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ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى483/8 :؛ ّ
هبي ،الكاشف يف معرفة َم ْن له رواية يف
والذ ّ
الستّة.517/2 :
الكتب ّ
والبالذري ،أنساب
 -70اجلاحظ ،العثامن ّية :ص290؛ وابن قتيبة ،املعارف :ص169؛
ّ
الضعفاء131/2 :؛ وعبد اهلل بن عدي ،الكامل247/3 :؛
األرشاف146/2 :؛
والعقييلّ ،
ّ
واملفيد ،أوائل املقاالت31/1 :؛ وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق33/42 :؛ وابن أيب
واملزي ،هتذيب الكامل18/12 :؛ ّ
هبي ،ا ُملغني
احلديد ،رشح هنج البالغة228/13 :؛ ّ
والذ ّ
الضعفاء440/1 :؛ وابن كثري ،البداية والنّهاية370/7 :؛ وابن حجر ،هتذيب التّهذيب:
يف ّ
.179/4
السرية النّبو ّية.270/2 :
ُ -71ينظر :ابن هشامّ ،
 -72املفيد ،اإلرشاد.254/1 :
 -73ابن شاذان ،الفضائل :ص.98
ِ
خواص
الكويف ،م ْن
ارمي،
احلنظيل :أبو القاسم،
 -74أصبغ بن نباتة
ّ
ّ
املجاشعي ،الدّ ّ
ّ
ّ
املؤمنني عيل  ،س ِمع منه ،وروى عنهِ ،
ومن الوجوه البارزة بني أصحابه ،وأحد ثقاته،
أمري
َ َ
َ ٍّ
شيعي .كان
وص َفتْه النّصوص التّارخي ّية القديمة بأنّه
وهو
مشهور بثباته واستقامته عىل ح ّبهَ ،
ٌّ
ٌ
ِمن رشطة اخلميسِ ،
وم ْن أمرائهم ،عاهد اإلمام  عىل التّضحية والفداء واالستشهاد،
وشهد معه اجلملِ ،
وص ِّفني ،وكان معدود ًا يف أنصاره األوفياء املخلصني ،له كتاب (مقتل
البخاري،
كانت وفاته يف القرن ال ّثاين من اهلجرةُ ،ينظر:
احلسني ،)قيل :إنّه ُع ّمر حتّى
ْ
ّ
التّاريخ الكبري35/2 :؛ وحمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة.464/3 :
 -75من سورة النّساء ،اآلية (.)69
الكليني ،الكايف.450/1 :
-76
ّ
الواقدي ،املغازي.256/1 :
ُ -77ينظر يف ذلك:
ّ
عيل بن أيب طالب  ،دراسة يف فكره
ُ -78ينظر :امل ّي ّ
احي ،شكري نارص ،اإلمام ّ
العسكري :ص.88-79
ّ
الطربي ،تاريخ544/3 :؛ ومسكويه ،جتارب األمم.505/1 :
-79
ّ
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علي  م َع �أهلِ الب�صر ِة
جوانب ِم ْن
ِ
ُ
�سيا�سة الإما ِم ٍّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
�أ ّو ًال :امل�صاد ُر الأول ّي ُة

الكريم.
القرآن
ُ
ُ
اجلزري (ت1210/#606م).
حممد،
ّ
السعادات املبارك بن ّ
 ابن األثري ،جمد الدّ ين ،أبو ّمؤسسة
الزاوي ،حممود
 -1النّهاية يف غريب احلديث ،تح :طاهر أمحد ّ
الطناحي ،مطبعة ّ
ّ
إسامعيليان ،ط ،4قم1945 ،م.
اجلعفي
حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية،
ّ
ّ
البخاري ،أبو عبد اهللّ ،
(ت870/#256م).
 -2التّاريخ الكبري ،نرش املكتبة اإلسالم ّية ،ديار بكري ،تركيا( ،د.ت).
البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر (ت892/#279م).
ّ
 -3أنساب األرشاف ،تح :سهيل زكار ،رياض زركيل ،ط ،1بريوت1997 ،م.
 اجلاحظ ،أبو عثامن ،عمرو بن بحر بن حمبوب (ت868/#255م).يب ،مرص1955 ،م.
حممد هارون ،مطبعة دار الكتاب العر ّ
السالم ّ
 -4العثامن ّية ،تح :عبد ّ
محاد (ت1003/#393م).
ّ
اجلوهري ،إسامعيل بن ّ
الصحاح تاج ال ّلغة وصحاح العرب ّية ،مطبعة دار العلم للماليني ،ط ،4بريوت،
ّ -5
1987م.
العسقالين (ت1449/#852م).
 ابن حجر ،شهاب الدّ ينّ
 -6هتذيب التّهذيب ،ط1984 ،1م.
املدائني
 ابن أيب احلديد ،ع ّز الدّ ين ،أبو حامد ،عبد احلميد بن هبة اهلل،ّ
(ت1258/#656م).
يب،
حممد أبو الفضل إبراهيم ،نرش دار أحياء ّ
التاث العر ّ
 -7رشح هنج البالغة ،تحّ :
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م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ
احللبي ورشكاؤه ،ط1978 ،1م).
عيسى البايب
ّ
الظاهري (ت1064/#456م).
عيل بن أمحد
ّ
 ابن حزم ،أبو ّحممدّ ،
 -8اإلحكام يف أصول األحكام ،تح :أمحد شاكر ،مطبعة العاصمة ،القاهرة( ،د.ت).
 -9الفصل يف امللل واألهواء والنّحل ،مطبعة التمدّ ن ،ط1908 ،1م.
عيل (ت562ﻫ1166/م).
حممد بن احلسن بن ّ
 ابن محدونّ ،حممد بن ّ
 -10التّذكرة احلمدون ّية ،تح :إحسان ع ّباس ،بكر ع ّباس ،ط1996 ،1م.
املغريب (ت808ﻫ1406/م).
احلرضمي،
حممد بن خلدون،
ّ
الرمحن بن ّ
 ابن خلدون ،عبد ّّ
 -11تاريخ ابن خلدون ،ط ،4بريوت( ،د.ت).
احلل (ت1307/#707م).
 ابن داوود ،أبو بكرّ ،عيلّ ّ ،
تقي الدّ ين ،احلسن بن ّ
حممد طارق آل بحر العلوم ،مطبعة احليدر ّية ،النّجف
 -12رجال ابن داوود ،تحّ :
األرشف1972 ،م.
 ّحممد بن أمحد بن عثامن (ت .)#748
هبي ،شمس الدّ ينّ ،
الذ ّ
 -13العرب يف خرب َمن غرب ،تح :فؤاد س ّيد ،الكويت1961 ،م.
حممد
الستّة ،تقديم وتعليق وختريجّ :
 -14الكشف يف معرفة َم ْن له رواية يف الكتب ّ
حممد نمر اخلطيب ،ط1992 ،1م.
عوامة ،أمحد ّ
الزهراء حازم القايض ،ط1997 ،1م.
الضعفاء ،تح :أيب ّ
 -15ا ُملغني يف ّ
احلنفي (ت1790/#1205م).
الواسطي،
احلسني،
حممد مرتىض،
 الز ّّ
ّ
ّ
ّبيديّ ،
 -16تاج العروس من جواهر القاموس ،مكتبة احلياة ،بريوت( ،د.ت).
ّهري (ت845/#230م).
حممد بن منيع ،الز ّ
 ابن سعدّ ، -17ال ّطبقات الكربى ،مطبعة دار صادر ،بريوت( ،د.ت).
 ّحممد بن احلسني بن موسى (ت1015/#406م).
الريض ،أبو احلسنّ ،
الشيف ّ
حممد عبده ،مطبعة دار املعارف ،بريوت( ،د.ت).
 -18هنج البالغة ،تحّ :
احي( ،معارص).
 شكري نارص امل ّي ّالعسكري ،ط ،1دار الفيحاء ،بريوت،
عيل بن أيب طالب  ،دراسة يف فكره
ّ
 -19اإلمام ّ
2013م.
عيل بن أيب نرص بن أيب
 ابن شهر آشوباملازندراين ،رشيد الدّ ين ،أبو عبد اهللّ ،
ّ
حممد بن ّ
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ِ
ُ
�سيا�سة الإما ِم ٍّ
وي (ت1192/#588م).
الس ّ
اجليشّ ،
ِ
 -20مناقب آل أيب طالب ،تح :جلنة من أساتذة النّجف األرشف ،مطبعة احليدر ّية،
النّجف األرشف1996 ،م.
عيل بن ُ
احلسني بن موسى بن بابويه ،القمي
 ّالصدوق ،أبو جعفرّ ،
حممد بن ّ
(ت930/#381م).
حممد صادق بحر العلوم ،املطبعة احليدر ّية ،النّجف1966 ،م.
 -21علل ّ
الشائع ،تحّ :
حممد بن جرير (922/#310م).
ّ
الطربي ،أبو جعفرّ ،
ِ
ّ
األجلء ،مطبعة االستقامة ،القاهرة1939 ،م.
الطربي ،تح :نخبة من العلامء
 -22تاريخ
ّ
رحييّ ،
الشيخ فخر الدّ ين (ت1674/#1085م).
 ال ّط ّاحلسيني ،ط1988 ،2م.
 -23جممع البحرين ،تح :أمحد
ّ
الطويسّ ،
عيل (ت1067/#460م).
الشيخ أبو جعفرّ ،
حممد بن احلسن بن ّ
ّ
جائي ،مطبعة بعثت ،قم1984 ،م.
الر ّ
الرجال ،تح :مهدي ّ
 -24اختيار معرفة ّ
مؤسسة البعثة ،ط ،1قم1994 ،م.
 -25األمايل ،تح :قسم الدّ راسات اإلسالم ّيةّ ،
حممد أمني (ت1817/#1232م).
 ابن عابدينّ ، -26حاشية ر ّد املحتار ،إرشاف :مكتب البحوث والدّ راسات ،مطبعة الفكر ،بريوت،
1995م.
 عبد اهلل بن عدي ،أبو أمحد (ت976/#365م).الرجال ،تح :سهيل زكار ،مطبعة دار الفكر ،ط ،3بريوت،
 -27الكامل يف ضعفاء ّ
1989م.
األندليس (ت1070/#463م).
ّمري،
حممد ،الن ّ
الب ،يوسف بن عبد اهلل بن ّ
ّ
 ابن عبد َ ّالبجاوي ،مطبعة دار اجليل ،ط،1
حممد ّ
 -28االستيعاب يف معرفة األصحاب ،تح :عيل ّ
بريوت1992 ،م.
البكري ،مطبعة املغرب،
حممد عبد الكبري
 -29التّمهيد ،تح :مصطفى بن أمحد
ّ
ّ
العلوي ّ ،
وزارة عموم األوقاف ّ
والشؤون اإلسالم ّية.#1387 ،
عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهللّ ،
افعي
الش ّ
 ابن عساكر ،أبو القاسمّ ،(ت1175/#571م).
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م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ
 -30تاريخ مدينة دمشق ،تح :عىل شريي ،مطبعة دار الفكر ،ط ،1بريوت1992 ،م.
محاد ،املك ّّي (ت934/#322م).
حممد بن عمرو بن موسى بن ّ
العقييل ،أبو جعفرّ ،
ّ
الضعفاء ،تح :عبد املعطي أمني قلعجي ،مطبعة دار الكتب العلم ّية ،ط ،3بريوت،
ّ -31
1998م.
 ّاملطهر (ت1326/#726م).
احلل ،احلسن بن يوسف بن ّ
العلمة ّ ّ
اإلسالمي التّابعة جلامعة
مؤسسة النرش
ّ
 -32خمتلف الشيعة ،تح :جلنة التأليف ،مطبعة ّ
املدرسني ،ط ،1قم 1993م.
ّ
املغريب (ت974/#363م).
ّميمي،
حممد ،الت
ّ
 القايض النّعامن ،أبو حنيفة بن ّّ
 -33دعائم اإلسالم ،تح :آصف بن عيل أصغر فييض ،دار املعارف ،القاهرة2003 ،م.
مؤسسة
حممد
احلسيني اجلال ّيل ،مطبعة ّ
ّ
األئمة األطهار ،تحّ :
 -34رشح األخبار يف فضائل ّ
اإلسالمي ،قم( ،د.ت).
النّرش
ّ
ينوري ،عبد اهلل بن مسلم (ت889/#276م).
 ابن قتيبة الدِّّ
 -35املعارف ،تح :ثروت عكاشة ،مطبعة دار املعارف ،القاهرة( ،د.ت).
اوندي ،أبو احلسني ،سعيد بن هبة اهلل (ت1185/#573م).
الر
ّ
 قطب الدّ ين ّالكوهكمري ،مطبعة اخل ّيام،
 -36منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،تح :عبد ال ّلطيف
ّ
قم1983،م.
مشقي (ت1373/#774م).
 ابن كثري ،أبو الفداء ،إسامعيل ،الدّّ
يب ،ط ،1بريوت1988 ،م.
 -37البداية والنّهاية ،مطبعة دار إحياء ّ
التاث العر ّ
الرازي (ت941/#329م).
حممد بن يعقوب بن إسحاق،
ّ
الكليني ،أبو جعفرّ ،
ّ
الغفاري ،املطبعة احليدر ّية ،ط ،3هتران،
 -38الكايف ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب
ّ
2009م.
حممد بن سليامن (ت بعد 913/#300م).
الكويفّ ،
ّ
املحمودي ،مطبعة النّهضة ،ط ،1قم،
حممد باقر
 -39مناقب اإلمام أمري
َ
ّ
املؤمنني ،تحّ :
1992م.
املجليسّ ،
حممد باقر (ت1700/#1111م).
العلمة ّ
ّ
مؤسسة الوفاء ،ط ،2بريوت1983 ،م.
 -40بحار األنوار ،مطبعة ّ
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ِ
ُ
�سيا�سة الإما ِم ٍّ
احلجاج يوسف (ت1341/#742م).
 املزّي ،مجال الدّ ين ،أبو ّ -41هتذيب الكامل ،تحّ :
عواد معروف ،ط ،4بريوت1986 ،م.
بشار ّ
عيل (ت957/#346م).
ّ
عيل بن احلسني بن ّ
املسعوديّ ،
 -42التنبيه واإلرشاف ،دار صعب ،بريوت( ،د.ت).
 -43مروج ّ
الذهب ومعادن اجلوهر ،مطبعة رشيعت ،ط2002 ،1م.

ازي (421ﻫ1030/م).
الر ّ
حممد مسكويهّ ،
عيل ،أمحد بن ّ
 مسكويه ،أبو ّ -44جتارب األمم ،تح :أبو القاسم إمامي ،مطبعة دار رسوش ،ط2001 ،1م.
البغدادي (ت1022/#413م).
العكربي،
حممد بن النّعامن،
ّ
ّ
حممد بن ّ
 املفيدّ ،السور ،ط ،1إيران2007 ،م.
 -45اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ،مطبعة ّ
 -46األمايل ،تح :حسني األستاديل ،عيل أكرب غفاري ،ط1994 ،2م.
 -47أوائل املقاالت ،تحّ :
األنصاري ،ط1993 ،2م.
الشيخ إبراهيم
ّ
املرصي
األفريقي،
حممد بن مكرم،
ّ
ّ
 ابن منظور ،أبو الفضل ،مجال الدّ ينّ ،(ت1311/#711م).
يب ،ط ،1قم1985 ،م.
 -48لسان العرب ،مطبعة دار إحياء ّ
التاث العر ّ
حممد بن عمر (ت207ﻫ822/م).
ّ
الواقدي ،أبو عبد اهللّ ،
إسالمي1984 ،م.
 -49املغازي ،تح :مارسدن جونس ،نرش دانش
ّ
احلمريي (ت 833/#218م).
حممد ،عبد امللك بن هشام بن أ ّيوب،
ّ
 ابن هشام ،أبو ّحممد حميي الدّ ين عبد احلميد ،مطبعة املدين ،القاهرة1963 ،م.
السرية النبو ّية ،تحّ :
ّ -50
البغدادي
اليعقويب ،أبو يعقوب ،أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح،
ّ
ّ
(ت904/#292م).
يب ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت).
 -51تاريخ اليعقو ّ

ثانياً :املراجع
 األمني ،حمسن. -52أعيان ّ
الشيعة ،تح :حسن األمني ،مطبعة دار املعارف ،بريوت1983 ،م.
حممد حسني.
 احلاجّ ،بحاين ،مطبعة مهر ،ط1995 ،1م.
الس
 -53حقوق آل البيت ،تح :جعفر ّ
ّ
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م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ
املوسوي.
اخلوئي ،أبو القاسم
ّ
ّ
الرواة ،تح :جلنة التحقيق ،ط1993 ،5م.
 -54معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات ّ
 داود ،حامد حفني.ضوي ،مطبعة دار العلم ،ط ،1القاهرة،
الر
ّ
 -55نظرات يف الكتب اخلالدة ،تح :مرتىض ّ

1979م.
الرضا.
ّ
الزبيدي ،عبد ّ
عيل ومعاوية ،مطبعة أمري ،ط ،1قم2000 ،م.
الرسائل ّ
ّ -56
السياس ّية بني اإلمام ّ
حممد مهدي.
 شمس الدّ ينّ ،الزهراء ،ط ،2بريوت1972 ،م.
 -57دراسات يف هنج البالغة ،مطبعة دار ّ
 الع ّقاد ،ع ّباس حممود. -58موسوعة أعامل ع ّباس حممود الع ّقاد ،العبقر ّيات اإلسالم ّية ،ط ،2بريوت1991 ،م.
 عيل خان ،عبد اهلل.يب ،ط ،1بريوت،
يايس ،مطبعة دار البيان العر ّ
السياسة والعمل ّ
 -59التد ّين يف ّ
الس ّ
1990م.
القريش ،باقر رشيف.
ّ
يايس يف اإلسالم ،مطبعة دار التعارف ،ط ،2بريوت1978 ،م.
 -60النّظام ّ
الس ّ
 الكوراينّ ،الشيخ عيل (معارص).
املهدي  ،ط( ،1د.مط)2006-#1426 ،م.
املوضوعي ألحاديث اإلمام
 -62املعجم
ّ
ّ
حممد باقر.
ّ
املحموديّ ،
السعادة يف مستدرك هنج البالغة ،مطبعة النّعامن ،ط ،1النّجف األرشف،
 -63هنج ّ
1966م.
 النّرص اهلل ،جواد كاظم. -64رشح هنج البالغة ،البن أيب احلديد املعتز ّيل ،رؤية اعتزال ّية عن اإلمام  ،ط،1
طهران2004 ،م.
محاين.
الر ّ
اهلمداين ،أمحد ّ
ّ
عيل بن أيب طالب ،مطبعة أفست فتّاحي ،ط ،1هتران1997 ،م.
 -65اإلمام ّ
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ِ
ِ الس
البص ِة
ْ وق يف
ُّ م َه ُن
ِ
األو ِل
يف
ّ ايس
ِّ العرص الع ّب
)م945-750/#232-132(
Market Professions in Basrah
in the First Abbasid Era
(132-232 AH / 750-846 AD)
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الكعبي
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ّ

�ص البحث
ملخّ ُ
األول ازدهار ًا كبري ًا،
َش ِهدَ النّشاط الت
ايس ّ
ّ
ّجاري يف العراق يف العرص الع ّب ِّ
وظهرت يف أسواق البرصة طبقات ِ
نشطة من
يب،
ْ
وخاصة ع ْن طريق اخلليج العر ّ
ّ

التجار الذين كانوا ُيعدّ َ
ون من (العا ّمة)،
َ
العاملني يف هذا امليدان ،ويف مقدّ متهم ّ

تطور يف النّظرة إليهم خالل هذا العرص ،ف ُعدّ بعضهم نتيجة لتعاظم
ثم طرأ ّ
ّ
(اخلاصة) ،وكانوا ُيصن َ
ّفون إىل ثالثة أصناف ،هي :التّاجر
ثرواهتم من طبقة
ّ

املجهز ،والتّاجر الركّاض.
اخلزان (أي :تاجر اجلملة) ،والتّاجر
ّ
ِّ

فينقسمون عىل قسمني :الباعة ال ّث َ
َ
ابتون ،وهم أصحاب الدّ كاكني
أ ّما الباع ُة،

املتجو َ
وتضم فئة الباعة و َمن يتّصل هبم م َن
لون.
يف اخلانات واألسواق ،والباعة
ّ
ّ
السوق ُيشار إليهم عادة
املجهزي َن ُّ
ِّ
والصنّاع ،وأصناف ًا ُأ َخر كثرية من العاملني يف ّ
الصنائع) ،فض ً
ال عن فئة
بمصطلحات( :أهل املهن) ،أو (األصناف) ،أو (أهل ّ

(السامرسة).
السوق هي فئة الوسطاء ّ
مهمة يف ّ
مهن ّية أخرى ّ
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Abstract
The commercial movement in Iraq witnessed noticeable
prosperity during the first Abbasid era, particularly via the
Arab Gulf. Basrah markets witnessed active stratum of
workers in this field, especially those dealers who belong
to the public class of society. But later on some of those
dealers used to be regarded as a special class due to their
growing wealth. They used to be divided into three classes:
the wholesalers, the suppliers and the mobile dealers or
the bagmen. On the other hand, sellers were classified
into: stable sellers who own shops in the different markets
and hawkers or peddlers. This group of sellers and those
connected with them, suppliers and manufacturers, usually
identified by the terms like ‘the professionals’ or ‘craftsmen’
in addition to another important market profession known
as ‘the brokers’
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ّ

مقدمة
ّ
املؤر َ
تصور ًا واضح ًا عن أحوال العا ّمة من الت ّّجار
خون العرب ّ
مل ْ يرتك لنا ّ
وأصحاب ِ
احلرف واملِهن يف األسواق وظروف معيشتهم وأحواهلم االقتصاد ّية
أن ّ
واالجتامع ّية؛ ذلك ّ
انصب -كام هو معروف -عىل
جل اهتاممهم كان قدْ
َّ

السياسة واحلروب ،وأسهبوا يف ذكر ترف
تدوين شؤون دار اخلالفة ،وحوادث ّ

اخللفاء والوزراء وكبار رجال الدّ ولة واحلاشيةّ ،إل أنّه من املمكن-ومن خالل
ٍ
الروايات والنّصوص املتناثرة يف املصادر -رسم اخلطوط العريضة
عدد من ّ

لطبيعة تلك املهن التي مارسها العا ّمة يف األسواق العراق ّية عا ّمة ،ويف أسواق
البرصة عىل وجه اخلصوص ،بوصفها املدينة التجار ّية األوىل يف العراق واملنطقة،

وطبيعة نشاطهم وأجورهم وظروف معيشتهم.

ومن املعروف ّ
ّجاري
شجع النّشاط الت
ّ
أن اإلسالم عندما ظهر يف احلجاز ّ
ِ
ِ
/السابع
األول
ّ
وباركه ،وزكّى احلرف واملهن(ّ ،)1إل أنّه يف القرن ّ
اهلجري ّ
امليالدي-الذي كان ُيعدُّ عرص فتوح وحروب -مل ْ تك ْن النّظرة إىل التّجارة
ّ
والتّجار ،وإىل أصحاب ِ
احلرف واملِهن ،واضح ًة فيه ،فقدْ انرصف ُمعظم العرب
ّ

انساحت
الذي َن دخ ُلوا اإلسالم يف هذا القرن إىل االنخراط يف حركة الفتوح التي
ْ

رشق ًا وغرب ًا ،ما أتاح الفرصة للعنارص غري العرب ّية وألهل ّ
الذ ّمة يف ممارسة
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التّجارة يف كنف الدّ ولة اإلسالم ّية عىل ٍ
نطاق واسعٍ ،وعندما استوىل األمو ّي َ
ون

عىل منصب اخلالفة اإلسالم ّية ( 749-660/#132-40م) ،مل ْ تكن نظرهتم
السوق
إىل التّاجر تتّسم بعني التقدير ،ومل ْ نجد لطبقة ّ
التجار وألصحاب املهن يف ّ

شأن ًا كبري ًا يف تارخيهم ،وهكذا كان عليه احلال يف بداية قيام الدّ ولة الع ّباس ّية(.)2

أهم �أ�سواقِ الب�صرة
 � ُّأسواق البرصة التّجار ّية الكبرية التي ذكرهتا املصادر أربعة أسواق ،هي:
ِ
والسوق الكبري ،وسوق باب اجلامع -أو باب
سوق املربد ،وسوق الكالءّ ،
عثامن.

أ -سوق امل ِ ْر َبد

يب
اإلسالمي الوسيط كام اشتهر املِ ْر َبد ،فقدْ
مل ْ يشتهر سوق يف التاريخ العر ّ
ّ

عني
عني الدّ نيا ،والبرصة ُ
ُوصف ب ُعكاظ العرب يف اإلسالم ،وقيل فيه :العراق ُ
عني البرصة ،)3(وذهب البعض إىل القول :مل ْ تك ْن البرصة
العراق ،واملِ ْربد ُ
ّجاري العظيم ،وهو املركز
يف نظر العرب شيئ ًا لوال املِ ْربد ،)4(فهو املركز الت
ّ

احلجاج ،فيه أشهر
رب ّية وجممع ّ
الثقايف العظيم -أيض ًا ،-ملتقى طرق التّجارة ال ّ
ّ
ّ
حملت البرصة وأسواقها وصناعاهتا ،وفيه تنتظم حلقات ّ
الشعراء ،وبه يلتقي

ٍ
َ
جانب آخر ساحة من
غويون باألعراب لتل ّقف الفصاحة شفاه ًا( ،)5وهو من
ال ّل
ٍ
يب
اإلسالمي ،لقدْ
ساحات احلروب ،فقدْ كان مرسح ًا ألكرب فتنة يف التاريخ العر ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
باختصار ميدان ٍ
عكست حياة العرب قبل
وحرب ،وهو مرآ ٌة
وجتارة
أدب
كان
ْ
رت حضارهتم يف اإلسالم ،واستطاع ْ
أن يصهر احلياتني مع ًا يف
اإلسالم،
وصو ْ
َّ
تراث الب�صرة
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ّ

ٍ
ٍ
واحدة ،وصاغ منها تلك احللية العجيبة(.)6
بوتقة
ِ
االقتصادي ،ويف تدعيم مكانتها
حيوي يف نشاط البرصة
دور
ّ
ٌّ
أصبح للمربد ٌ
رب ّية،
التجار ّية عىل مدى القرون ال ّثالثة األوىل للهجرة ،فقدْ كان مركز التجارة ال ّ
()7
مر ظهوره
وحم ّطة وقوف القوافل املغادرة والقادمة من وإىل البرصة  .وقدْ ّ

َ
يب
وتطوره بعدّ ة مراحل ،فقدْ نشأ حم ّط ًة للبدو
يبيعون فيه اجلامل عند الباب الغر ّ
ّ
ٍ
()8
األول سوق ًا
برسعة حتّى أصبح يف هناية العرص
تطور
اإلسالمي ّ
ثم ّ
ّ
للبرصة ّ ،
األموي ،وبعد
تباع فيه التّمور واألسلحة واجلامل وغنائم احلرب( .)9ويف العرص
ّ
ْ
السياس ّية والفكر ّية أصبح املِ ْربد نادي ًا
أن
ْ
ظهرت امليول واألهواء والت ّيارات ّ

سياس ّي ًا يتبارى فيه كبار ّ
الشعراء ،فتغنّى فيه جرير واألخطل بأجماد األمو ّيني،
اهلاشمي ،وجتتمع فيه وفود القبائل حلضور
وتغنّى فيه الفرزدق برشف البيت
ّ
تلك املنافرات األدب ّية( ،)10يف الوقت نفسه الذي أصبح فيه ملتقى التبادل

كون
الصحراء الغرب ّية املجاورة التي َّ
البضائعي بني أهل البرصة وسكّان ّ
ّ
البرص ّي َ
ون مع أهلها أقدم عالقاهتم التجار ّية(.)11
ب -سوق باب اجلامع

الثقفي)
سمى -أيض ًا( -سوق باب عثامن) نسبة إىل (عثامن بن أيب العاص
ّ
و ُي ّ

جمرد دار يملكها (عبد اهلل بن عامر) ،وهبها
(ت55هـ675/م) ،وكان يف األصل ّ
()12
وسمها
بدوره إىل عثامن ال ّث ّ
قفي  ،اشرتاها منه عبيد اهلل بن زياد ،وأعاد بناءهاّ ،

()13
صارت سوق ًا ُيدعى (سوق باب اجلامع)()14؛ ألنّه يقع أمام
ثم
ْ
(البيضاء) ّ ،

الشامل ّية الغرب ّية ،وتنترش ّ
املسجد اجلامع م ْن جهته ّ
السوق بمحاذاة
حملت هذا ّ
سكّة املِربد املعروفة( ،)15وكان مركز ًا جتاري ًا واسع ًا حيتوي عىل ٍ
عدد من األسواق
ّ
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النخاسيـ َن) ّ
الرقيق (سوق ّ
الصيـت؛
الصغرية
الذائـع ّ
ّ
ّ
املتخصصة ،أشهرها سوق ّ
إ ْذ ُيباع العبيـد( )16واجلـواري( )17فيه ،وهناك باعة الدّ قيق والكتب واألقمشة
()18
للصافني(.)19
وغريها  ،كام يوجد فيه سوق ّ ّ

السوق الكبري
جّ -

و ُيعرف كذلك باسم (سوق هنر بالل)(*)؛ ألنّه يمتدّ عىل جانبي هذا النّهر،

مه ّية
يف املوضع الذي يلتقي فيه هنر معقل بنهر ابن عمر ،وهذا املوقع أعطاه أ ّ
التجاري بني بغداد والبرصة ،كام أعطاه
جتار ّية كبرية؛ ألنّه يقع يف هناية ال ّطريق
ّ

جماالً
يضم أكثر أسواق البرصة حيو ّية وشهرة،
للتوسع حتّى أصبح فيام بعد
ُّ
ّ
الصريفة
الصريفة ،وهو واحدٌ من ثالثة أسواق تقوم بأعامل ّ
مهها سوق ّ
وكان أ ُّ

لب موا ُّد ُه
يف املدينة( ،)20وهناك (سوق الب ّلور ّيني) ،وهم صنّاع ّ
الزجاج الذي ُت ُ

اهلندي ،وتُصنع منه القوارير واألواين واألقداح(،)21
األول ّية من جزر املحيط
ّ
ٍ
ٍ
الزجاج يف البرصة يتمت َ
واسعة يف العرص الوسيط،
بشهرة
ّعون
وكان صانعو ّ
سامراء سنة
ايس( )#227-218عندما رشع ببناء
ّ
وقدْ استعان هبم املعتصم الع ّب ّ

()22
السوق-أيض ًا -باعة ال ّلؤلؤ واحليل واملجوهرات
( . )#220ويوجد يف هذا ّ

أهم عوامل
اشتهرت هبا جتارة البرصة،
واألحجار الكريمة( ،)23التي
ْ
ْ
وكانت من ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بعيدة.
نفذت إىل أصقا ٍع
وسمعة جتار ّي ٍة ط ّيبة،
وفرية
أرباح
ازدهارها؛ ملا حت ّققه من
ْ
د -سوق الكالء

أهم مرافئ التّجارة النّهر ّية يف البرصة ،فض ً
ال عن وظيفته
السوق من ّ
ُيعدُّ هذا ّ

بوصفه سوق ًا ومركز ًا جتار ّي ًا متكامالً ،وهو عبارة عن جمموعة أسواق متتدّ عىل

()24
مهها :سوق ّ
فني (باعة أعالف املاشية) ،وبه دار
العل َ
جانبي (هنر الفيض)  ،أ ُّ
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ّ

العلف)(ّ ،)25
(أيب اهلذيل ّ
والصناعات
وإن باعة احلرص والتّمور والقصب
ّ

السوق( .)26وهناك سوق
املعتمدة عىل سعف النّخيل ُيامرسون نشاطهم قرب هذا ّ

ابني) ،وهو سوق كبري قرب قناة الفيض(،)27
القص َ
القص َ
(رحبة ّ
ّ
سمى ُ
ابني ،و ُي ّ
وبقربه يقع سوق األغنام التي نقلها (بالل بن أيب بردة) من باب عثامن إىل رحبة

ابني هذه(.)28
القص َ
ّ

وفض ً
املتفرعة عنها ،هناك
ال عن املراكز التّجار ّية املذكورة وأسواقها ال ّثانو ّية ّ

مه ّيتها يف الفعال ّية
عد ٌد من األسواق ّ
نتطرق إليها لق ّلة أ ّ
الصغرية املستق ّلة ،مل ْ ّ
التّجار ّية ،وهي أسواق ُيمكن ْ
حرضي.
أي مدينة أو مركز
ّ
أن تُوجد يف ّ

 مقد ُّمات ال ّن�شاط ال ّتجاريّ يف الب�صرة
امليالديّ ،اته
أي :يف القرن الثاين من اهلجرة/ال ّثامن
ّ
بانتهاء عرص الفتوحّ ،

َ
وخاصة يف مدن العراق التّجار ّية الكربى(البرصة ،والكوفة،الفاحتون
العرب
ّ

ّنت
وبغداد) -إىل احلياة املدن ّية ،وإىل املشاركة يف الف ّعال ّيات االقتصاد ّية ،ومتك ْ
البرصة -بوصفها ميناء العراق الوحيد -من النّهوض جمدّ د ًا ،حتّى بعد ْ
أن انقطع

وأصبحت واردات املقاطعات املرشق ّية الغن ّية التابعة
عن أهلها العطاء(،)29
ْ

ونجحت البرصة يف إنقاذ نفسها عن
ُرسل إىل العاصمة اجلديدة بغداد،
ْ
هلا ت َ
اجلغرايف ّ
املطل عىل شامل اخلليج
التجاري ،مستفيدة من موقعها
طريق النّشاط
ّ
ّ
يب) ،وم ْن جهود وثروات أبنائها ،فض ً
ال عن عوامل وظروف ُأ َخر حم ّل ّية
(العر ّ
ودول ّية.

خاص عن طريق اخلليج
التجاري ،وبشكل
يف هذا العرص تبلور النّشاط
ّ
ّ
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ٍ ِ ٍ
خاصة بعد اختاذ
وهنضت البرصة
اهلندي،
فاملحيط
ْ
بدور نشط يف هذا امليدانّ ،
ّ
بغداد عاصمة للدّ ولة الع ّباس ّية ،وبنائها عىل ضفاف دجلة سنة (762/#145م)،

قت إليها عن طريق البرصة و َعرب هنري دجلة والفرات سلع التّجارة
فتد ّف ْ
أضحت بغداد -بعد ٍ
ٍ
قصري من إنشائها -عاصمة
وقت
الشق ّية الغن ّية ،حتّى
ْ
ّ

الدّ نيا ،وقلب العامل ،واملدينة التّجار ّية األوىل يف عامل العصور الوسطى .ونتيجة

حب االشتغال
لتلك
التطورات ،ساد أهل العراق -ويف مقدّ متهم أهل البرصةّ -
ّ
الرائجة،
بالتّجارة ّ
والتحال إىل أقايص البلدان؛ طلب ًا لألرباح وانتقاء املتاجر ّ
بالتطوح يف اآلفاق البعيدة والرتامي عىل األسفار ،حتّى قال اجلاحظ
واشتهروا
ّ

عنهم :بأنّه ليس يف األرض بلدة واسطة ،وال بادية شاسعة ،وال طرف من
اهلمذاين:
البرصي ،)30(...ويقول ابن الفقيه
وأنت واجدٌ فيه
أطراف الدّ نياّ ،إل َ
َّ
ّ

ومحريي ،و َمن دخل فرغانة القصوى
برصي
 ..وأبعد النّاس نجع ًة يف الكسب
ٌّ
ٌّ

والسوس األقىص (غرب ًا) فال بدّ ْ
أن يرى فيهام برص ّي ًا أو محري ّي ًا.)31(
(رشق ًا)ّ ،

ونقلت لنا حكايات ألف ليلة وليلة معلومات مفيدة عن التّجارة والت ّّجار
ْ

الرغم من صور املبالغة
يف العراق،
ّ
ايس ،عىل ّ
وخاصة ّجتار البرصة يف العرص الع ّب ّ
أشارت إىل ّ
أصبحت رمز ال ّثراء والغنى يف
أن التجارة
واخليال التي فيها ،فقدْ
ْ
ْ

ني ،حتّى ّ
أن بعضهم ال خيجل من املشاركة بخمسة دراهم مع أحد
عقل ّية العراق ّي َ

ذكرت ّ
أن بعض
وجلبت له هذه الدّ راهم ال ّثراء الواسع( ،)32كام
التجار،
ْ
ْ
كبار ّ

كبار الت ّّجار أمثال ّ
الصني( .)33وورد
الشيخ (أيب املظ ّفر) ،قدْ وصل بتجارته إىل ّ
هيتم َ
أيض ًاّ -ون بالتّجارة ،فامتلكوا
أن بعض والة األمور يف البرصة كانوا ّ
املراكب ،وأرشفوا عىل جتارهتا ،ومل ْ تقترص مواردهم عىل راتب الدّ ولة ،بل
تراث الب�صرة
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ّ
()34
التجار
مه ّية التّجارة ،أصبح للت ّّجار
َ
أصبحوا من كبار ّ
املعروفني ؛ ونظر ًا إىل أ ّ

وأشارت إحدى احلكايات إىل ّ
أن اخلالفة
مكانة حمرتمة يف املجتمع والدّ ولة(،)35
ْ
حممد
احتاجت إىل خدمات أحد ّجتار البرصة
الع ّباس ّية
ْ
َ
املعروفني ،وهو أبو ّ

الكسالن(.)36

 �أربا ُح ال ّتجارةظهرت يف البرصة طبقة من كبار الت ّّجار األثرياء الذين نجحوا يف استثامر
ْ

السلع
األموال ،وعقد ّ
الصفقات التجار ّية الكربى ،وهتيئة مستلزماهتا من ِّ

ّ
مت األموال وامللك ّيات يف العراق حتّى
ووسائل النقل وغريها(،)37
وتضخ ْ

التجار وأكثرهم كسبـ ًا( ،)38من ذلك ّ
أن أحد ّجتار
عُدّ التّاجر
البرصي من أغنى ّ
ّ
(الشيف عمر)
املراكب يف البرصة كان يملك ( )20مليون دينار ،وآخر اسمه ّ

كان دخله يف العام ( )2،5مليون درهم(ّ ،)39
كانت جتبيه الدّ ولة من
وأن مقدار ما ْ
تاجر واحد من ّجتار البرصة كان بحدود (مائة ألف دينار) يف العام( ،)40بينام كان
ربح تاجر آخر من ّجتارها يف اليوم الواحد (عرشين ألف درهم)( .)41و ُذ ِكر ّ
أن
الصني واهلند،
سمى (حسن بن الع ّباس) له مراكب تُبحر إىل ّ
تاجر ًا من البرصة ُي ّ

يتحصـل من رضائبهـا (مائة ألف دينار) يف العام(ّ .)42
وأن ابن سريين
بلغ ما
ّ

بلغت قيمتها
اهلندي
الساج من مناطق املحيط
ْ
ّ
عقد صفقة جتار ّية لرشاء خشب ّ
ٍ
مرة
(عرشين ألف درهم) ،ودفع (ثامنني ألف درهم) يف صفقة أخرى ،واشرتى ّ
أربعون ألف ًا(ّ ،)43
َ
وأن (يونس بن عبيد اهلل) دفع
بأربعني ألف ،ومات وعليه
زيت ًا
َ
ٍ
ٍ
صفقة جتار ّي ٍة
ثالثني ألف درهم عن
واحدة(.)44
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ٍ
اهلندي
البرصي إىل أبعد املناطق يف املحيط
جانب آخر ،وصل التّاجر
من
ّ
ّ
ٍ
وكانت ِّ
الشحنات ال ّثمينة القادمة إىل ميناء
برضوب شتّى من املتاجرة،
كي يقوم
ْ

الصني تُقدّ ر
البرصة حت ّقق أرباح ًا طائلة؛ إ ْذ ْ
كانت محولة سفينة واحدة قادمة من ّ
احتكرت بعض العوائل البرص ّية املالحة
بحدود نصف مليون دينار( .)45وقدْ
ْ

وملك ّية املراكب التجار ّية ،ف ُيذكر ّ
ُ
يمتلك معظم
ريايف كان
الس ّ
أن أبا بكر أمحد ّ

والصني ،كام كان يمتلك خمازن كبرية للحبوب
السفن التي كانت تُبحر إىل اهلند ّ
ُّ

وكانت ثروتُه تُقدَّ ر بثالثة ماليني دينار(.)46
والعطر ّيات،
ْ

ّ
إن املعلومات املتوافرة عن حجم التّجارة البرص ّية وأرباحها -آنذاك-
ٍ
ٍ
ُّ
دقيقة عنهاَّ ،
وإن املعلومات املتوافرة يف
صورة
تظل قليلة ،وال متكِّننا ِمن رسم

ٍ
املصادر واملقاالت املشتّتة التي نعثر عليها يف هذا ّ
بسمة
ّسمت
الشأن غالب ًا ما ات ْ
ِ
ٍ
البحري ،وفيها
السندباد
ّ
خيال ّية متأ ّثرة بحكايات ألف ليلة وليلة ومغامرات ّ
الكثري من املبالغة( ،)47وحتّى لو افرتضنا عدم وجود املبالغة يف بعضها ،فهي
ال تُعطينا صورة كاملة عن تلك التّجارة .و ُيقدِّ ر األستاذ (صالح أمحد العيل)

اهلجري -عىل سبيل املثال -بحدود
األول
ّ
حجم جتارات البرصة يف القرن ّ

مليون درهم سنو ّي ًا( ،)48ولنا ْ
وصلت إليه أرباح التّجارة
نتصور حجم ما
أن
ْ
ّ
خاصة بعد تأسيس بغداد ،وبعد ْ
بلغت
أن
ْ
ايسّ ،
العراق ّية عموم ًا يف العرص الع ّب ّ
امليالدي،
اهلجري/التّاسع
ّجاري يف القرن ال ّثالث
البرصة ذروة ازدهارها الت
ّ
ّ
ّ

فض ً
مهمة
ال عن ارتفاع مستوى املعيشة يف العراق ،وارتقاء املجتمع درجات ّ

السلع الكامل ّية رائج ًا بحكم ُأ ّبة
يف س ّلم التمدّ ن واحلضارة ،وأصبح سوق ِّ
وصارت التّجارة هي الس ّيدة يف البالد(.)49
الدّ ولة ،وتعدّ د حاجات املجتمع،
ْ
تراث الب�صرة
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ّ

الربح إىل
وقدْ
ْ
تفاوتت أرباح التّجارة بحسب سلعها ،فالكامل ّية منها يباح فيها ّ
الربح فيها عىل ( ،)%3وقدْ ر ّد َد الفقهاء
( ،)%300أ ّما البضائع األُ َخر ،فال يزيد ّ

تعرضهم هلذا املوضوع ما ُّ
يدل عىل ّ
الربح (ُ )%10يعدّ مألوف ًا وعاد ّي ًا(.)50
أن ّ
عند ّ

 ُال�سوق
مهن ّ

ّأوالً :الت ّّجــار

َ
وكانت كلمة (تاجر)  -يف ّأول
يزاولون مهنة التّجارة،
الت ّّجار هم الذين
ْ

أمرهاُّ -
ّسع مدلول هذه الكلمة
تدل عىل
ثم ات َ
معنى حمدود ،وهو (بائع اخلمر)ّ ،
ً

شيئ ًا فشيئ ًا ،فشمل ّ
التف الغالية ال ّثمن،
كل َمن ُيزاول بيع ورشاء أدوات ّ
والرقيق ،وكان اعتامدهم يف رواج
والرياش ،وال ّثياب الفاخرةّ ،
كاملجوهراتّ ،

السلع ،بالدّ رجة األوىل عىل :قرص اخلالفة ،وحاشية اخلليفة ،وكبار رجال
تلك ِّ
الدّ ولة ،واألغنياء؛ وهم بذلك خيتلفون عن (الباعة) من حيث نوع البضاعة،
ومن حيث نوع ّية (طبقة) النّاس الذين جيري عليهم ترصيف البضاعة ،فالباعة

َ
الضور ّية حلياة النّاس اليوم ّية .من
السلع االستهالك ّية ّ
يتعاملون ببيع ورشاء ِّ
جانب آخر ،ختتلف فئة التجار عن ٍ
ٍ
التجــــاري،
فئة أخرى ذات صلة بالنّشاط
ّ
ّ
ّ
السلع ،ويد ّل َ
أو(السامرسة) الذين يد ّل َ
ون البائع
الــدللون
وهم
ون املشرتي عىل ِّ
ّ

ختصصهم ،أو طريقة ممارستهم
التجار بحسب طبيعة ّ
عىل األثامن( .)51و ُيصنَّف ّ
السوق إىل ثالثة أصناف ،هي:
هذه املهنة يف ّ

أ -التّاجر اخلزّان :وهو تاجر اجلملة ،الذي ُياول استغالل الفرص املالئمة،

فيشرتي البضائع وقت توافرها وكثرة عرضها ورخصها ،ويعمد إىل خزهنا؛
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ِ
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السوق ،فتنعدم هذه البضاعة أو تصبح نادرة؛ بسبب انقطاع
لتغي أحوال ّ
انتظار ًا ّ

توريدها ،أو ّ
تأخرها لصعوبة نقلها من مناشئها األصل ّية ،أو ترتفع أسعارها

أرباح ُه كبري ًة
لشدّ ة الطلب عليها يف األسواق ،وعند ذلك يطرحها للبيع ،فتكون
ُ
تغي
ومضمون ًة .وحتّى يتجنّب هذا ّ
الصنف من الت ّّجار اخلسارة التي تنجم عن ّ
ٍ
السوق وأحوال البضائع
فجائي يف األسعار ،حيتاج
باستمرار إىل معرفة أحوال ّ
ٍّ

يف أماكنها من حيث أسعارها ،ووفرهتا أو ق ّلتها ،وظروف ال ّطرق ،واألحوال
ٍ
ٍ
السياس ّية يف بلدهْ ،
كبرية دفع ًة واحدةً ،وإنّام ُياول
صفقة
وأن ال يغامر برشاء
ّ
تقسيم مشرتياته من البضاعة نفسها إىل دفعات ،بني الواحدة واألخرى حدود
اخلمسة عرش يوم ًاْ ،
وأن يكون دقيق ًا يف تقدير أرباحه املتو ّقعة .كام يستلزم منه هذا
احلرص ْ
وقوته أو ضعفه(.)52
أن يدرس طبيعة احلاكم من حيث عدْ له أو جورهّ ،

ايس الثاين (أيب جعفر املنصور) ْ
رخصت
أن
ْ
وقدْ حدث يف أ ّيام اخلليفة الع ّب ّ
البغدادي) ْ
أن يشرتي طعام سواد الكوفة
األسعار ،ما دعا (أبا أ ّيوب التّاجر
ّ

زالت
الربح ،وقدْ كتب عليه املنصور كتاب ًا بذلك ،وما ْ
وسواد البرصة طمع ًا يف ّ
ٍ
مستمر بدل ْ
رخص
أسعار املوا ّد يف
السعر أو يقف عىل األقل ،وقدْ
أن يصعد ّ
ٍّ

أرهقه املنصور باملطالبة باملال(.)53

ب -التّاجر الركّاض :هذا الصنف من التجار ينتقل من ٍ
بلد إىل آخر ،وهو
ّ
ّ
ّ
يف ٍ
يتحمل املصاعب وخماطر ال ّطرق ،وكان عليه ّأوالً ْ
أن يعرف نوع
سفر دائ ٍم
ّ
وأن حيتاط فيام يشرتيْ ،
التّجارة التي جيب جلبهاْ ،
وأن يصطحب معه دائ ًام قائم ًة
السلعة وبني
بأسعار البضائع التي ينوي رشاءها ،ويقارن عند ّ
الشاء بني سعر ِّ
ثم ُيضيف إليها التّكاليف التي سترتتّب عىل البضاعة
سعرها عنده يف القائمةّ ،
تراث الب�صرة
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ّ

السوق ،بام يف ذلك املكوس وأجور النّقل واملدّ ة التي يقضيها
حلني وصوهلا إىل ّ

الركّاض إذا دخل بلد ًة ال يعرفها
يف الطريق ليحسب أرباحه بد ّقة .وعىل التّاجر ّ
السوق؛ ّ
املأمونْ ،
َ
ج ّيد ًا ْ
يورط نفسه،
أن يفتّش عن الوكيل
وأن ّ
لئل ّ
يتفهم أحوال ّ

التبص نصف عط ّية ،)54(أو :التّدبري
ويكون يف ذلك قدْ أخذ بقول الت ّّجار:
ّ
َ
واملرافقون واحلاميات،
التجار اخلد ُم
نصف التّجارة ،وكان ملعظم هؤالء
ّ
َ
أن التّاجر إذا اشرتى األثقال ،حيتاج إىل ْ
مشقيّ :
يكون معه
أن
فقدْ ذكر الدّ
ّ
الشاء ،ووقت احلزم واحلمل،
أصحاب ثقات ،وأعوان كُفاة ،يعينونه وقت ّ
ٌ

ووقت التقليب والبيعْ ،
فإن كان وحيد ًا تأ ّذى قلبه وجسمه ،وطمع يف رسقة

لون والبحر ّيةّ ،
واجلم َ
احلم َ
وكل َمن جيري جمراهم ممّن حيتاج إىل معونته
لون
ّ
ماله ّ
بسببها يف التن ّقل.)55(

املستقر يف بلده ،ويعتمد يف املتاجرة عىل
املجهز :وهو التّاجر
ج -التّاجر
ِّ
ّ

وكالء له يف بلدان خمتلفة ممّن هلم اخلربة يف ميدان التّجارة ،ويتح ّل َ
بالصدق
ون ّ
حصة متّفق عليها ِمن األرباح ،ويقوم هذا التّاجر بإرسال
واألمانة ،وهلم َّ

ثم
حر ّية
الترصف يف بيعها أو خزهناّ ،
البضائع إىل هؤالء الوكالء ،ويرتك هلم ّ
ّ
يشرتون له البضائع و ُيرسلوهنا إليه(ّ .)56
َ
ّ
إن اإلشارات الكثرية
إن هؤالء الوكالء
إىل هؤالء الوكالء ّ
َ
يقومون
مه ّيتهم يف احلياة التجار ّية -آنذاك ،-فهم
تدل عىل أ ّ

أن ّ
الشكات التّجار ّية يف الوقت احلارض( ،)57و ُيذكر ّ
العلمة
بام تقوم به فروع ّ
ٍ
ٍ
التجار،
بمعلومات
ابن خلدون أدىل
مماثلة ملا ذكره الدّ
مشقي بخصوص أصناف ّ
ّ
املجهز(.)58
ولكنّه أغفل ذكر التّاجر
ِّ
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ِ
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التجا ِر االجتماع ّي ُة
 مكان ُة ّايس ُيعدّ َ
تطور يف
ثم طرأ ّ
ون من (العا ّمة)ّ ،
كان الت ّّجار قبل العرص الع ّب ّ
النّظرة إليهم يف هذا العرص ،فعدّ هم البعض -نتيجة لتعاظم ثرواهتم -من طبقة

اخلاصة ،وأبرز ما يم ّيز العا ّمة اجلهل والفقر،
(اخلاصة) ،والعا ّمة هي خالف
ّ
ّ

اخلاصةُ ،فياد هبم ،أصحاب اخلليفة من ذوي قرباه ،ومن رجاالت الدّ ولة
أ ّما
ّ
البارزي َن والكتّاب وقادة اجليش ،واألرشاف والقضاة ،فض ً
بني من
املقر َ
ال عن ّ

املوهوبني والعلامء وأهل األدب .ويبدو ّ
التحول يف
أن سبب هذا
أهل الف ّن
َ
ّ

املهمة يف هذا
النّظرة االعتبار ّية إىل الت ّّجار جاء نتيجة
ّ
التطورات االقتصاد ّية ّ
التجاري بني بغداد -عرب البرصة -وعامل
العرص ،ويف مقدّ متها ازدهار النّشاط
ّ
كانت للنّسب
املحيط
مه ّية التي ْ
ّ
مه ّي ًة لل ّثروة جنب األ ّ
اهلندي ،األمر الذي أعطى أ ّ

واملهنة(.)59

السوق عا ّمة يف العرص
عز ْ
ومن املواقف التي ّ
زت من مكانة الت ّّجار وأهل ّ

السوق يف البيعة
ايس ّ
ايس عىل إرشاك الت ّّجار وأهل ّ
األول ،إقدام هارون الع ّب ّ
الع ّب ّ

اهلجري/التّاسع
البنه املأمون سنة (799/#183م)( ،)60و ُيعدّ القرن ال ّثالث
ّ
العراقي إىل التّجارة
مهمة يف نظرة الدّ ولة واملجتمع
امليالدي ،مرحلة ّ
ّ
ّ
حتول ّ
بحب املال من أجل حتقيق
واحلرف األُ َخر ،وبات واضح ًا للجميع شغف النّاس ِّ
السعة يف العيش ،واملنزلة ّ
اللئقة بني النّاس ،الذين نظروا إىل ال ّثراء نظرة تقدير
ّ

بني إليه إىل ممارسة
عالية ،األمر الذي دفع بعض أفراد حاشية اخلليفة،
واملقر َ
ّ
ّجاري ،ملا كان حي ّققه من مكاسب وأرباح وفرية(.)61
النّشاط الت
ّ

ّ
حتوالً ّ ً
مهم يف
السوق،
ْ
شهدت ّ
الرأي العا ّم إىل التّجارة ومهن ّ
إن نظرة ّ
تراث الب�صرة
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ّ

هذا العرص ،وعُدَّ ْت التّجارة من أفضل أنواع الكسب ،وعُدّ الت ُّّجار م ْن طبقة

اخلاصة( ،)62فقدْ امتدح ٌّ
الصفا استقالل الت ّّجار ومكانتهم
كل من اجلاحظ وإخوان ّ
ّ

أرسهتم...،
يف املجتمع ،فيقول اجلاحظ:
ّ
...أنم يف أفنيتهم كامللوك عىل ّ
التلحقهم ِّ
الضع ملعامالهتم ،)63(..بينام أشار
الذ ّلة يف مكاسبهم ،وال تستعدّ َّ
ٍ
بيشء من املبالغة إىل ّ
ّاع ،أو ُ ّتار.)64(
الصفا
أن النّاس ك ّلهم إ ّما ُصن ٌ
أخوان ّ
ثاني ًا :الباعة

َ
َ
وينقسمون
الضور ّية حلياة النّاس،
الباعة هم ا ّلذين
يبيعون املوا ّد االستهالك ّية ّ
ِ
قسمني :الباعة ال ّث َ
ابتون :هم أصحاب الدّ كاكني يف اخلانات واألسواق(،)65
عىل

متنوعة ،فمنْهم :باعة اخلبز ،وال ّلحم ،واحليوانات
وكانوا أصناف ًا
وختصصات ِّ
ّ
()66
السمك واحلطب ّ
والشوك
احل ّية ،كاألغنام واخليول واجلامل وال ّطيور  ،وباعة َّ
ِ
َ
والعطر ،وكذلك الب ّق َ
يبيعون
الون ،ا ّلذي َن
واحلرص واملكانس والكربيت
احلبوبِ ،
كاحلنطة ّ
ويندرج ضمن
والرز واخلرضوات والفواكه(،)67
ُ
والشعري ّ
ُ
والبز َ
ابتون -أيض ًا -الع ّط َ
الباعة ال ّث َ
ازون ،وهؤالء أحسن النّاس حاالً م ْن
ارون ّ

بق ّية الباعة من ُ
حيث األرباح والتّنظيم واخلربة(.)68
ٍ
وكانت ّ
تكو ُن سوق ًا قائ ًام بذاته ،خيتلف يف
ْ
كل جمموعة من دكاكني الباعة ِّ
ختصصها،
مبيعاته وجتارته عن األسواق األُ َخر ،وقدْ
ْ
حافظت هذه األسواق عىل ّ

ني ،واخل ّبازي َن،
والصيادلة،
فكان هناك سوق الع ّطاري َن،
واخلرازي َن ،واجلوهر ّي َ
ّ
ّ

ّ
والص ّفاري َن،
والنجاري َن،
ابني،
السالح ،وسوق ال ّطعام،
واخلش َ
ّ
ّ
وسوق ّ
والصاغة ،وأسواق احليوانات ،وغريها(.)69
ّ

يستقر َ
(املتجو َ
ون يف
لون) ،وهم الذي َن ال
أ ّما النّوع ال ّثاين من الباعة ،فهم
ّ
ّ

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين 151

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

َ
ا�سي الأ ّولِ (232-132ه945-750/م)
خالل
الب�صر ِة
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ِ
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ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ

ٍ
مكان َّ ٍ
َ
ويطوفون يف ّ
وكانت مبيعاهتم خمتلفة
الشوارع واألسواق واألز ّقة،
معي،
ْ
َ
َ
يبيعون األدوية
يبيعون العصائر واملرشوبات وبعض الفواكه ،كام
-أيض ًا ،-فهم

املتجو ّ
لون مواقع مؤ ّقتة هلم،
واألطعمة والكتب( ،)70وعادة ما يتّخذ هؤالء الباعة
ّ
ِ
ٍ
مكان آخر ،وكان الباعة ال ّث َ
َ
َ
ابتون يف
ينتقلون منها إىل
ثم
وينادون عىل بضاعتهمّ ،
َ
لني ،وكثري ًا ما كانوا يطردوهنم
يرتاحون لوجود هؤالء الباعة
األسواق ال
املتجو َ
ِّ
ِ
أسواقهم(.)71
من
والصنّاع ،أصناف ًا كثرية
املجهزي َن
وتضم فئة الباعة ،و َمن يتّصل هبم من
ّ
ِّ
ّ

العاملني يف األسواقُ ،يشار إليهم عادة بمصطلحات( :أهل املــهن)،
من
َ

الصنائع).
أو(األصناف) ،أو(أهل ّ
السامرسة
ثالث ًاّ :

َ
حيصلون عليه،
الربح
وهم الوسطاء بني البائع واملشرتي ،مقابل نسبة من ّ

َ
يأخذون نامذج من بضائع الت ّّجار ،أو الباعة ،ويعرضوهنا عىل النّاس،
فكانوا
ِ
ّإل ّ
يكتف بدور الوسيط ،بل يلجأ إىل أساليب خمتلفة ،ور ّبام
أن أغلب هؤالء مل ْ
ملتوية لترصيف بضاعته ،بام يف ذلك خداع املشرتي والكذب عليه ،وكثري ًا ما
يتم التّواطؤ أو االتّفاق املسبق بني الدّ ّللني أنفسهم ،أو بني البائع أو التّاجر من
ُّ
والدلل من ٍ
ّ
جهة أخرى؛ لغرض إقناع املشرتي أو خداعه ،وترصيف
جهة،
ْ

البضاعة عليه(.)72

 دخل العامل َال�سوق
ني يف ّ
َ
الطبيعي ْ
السوق
وتدرج يف أرباح
يكون هناك تباين
أن
من
َ
العاملني يف ّ
ّ
ّ
تراث الب�صرة
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ّ

ِ
ومواردهم املال ّية ،ويمكننا ْ
نوعني من
أن نم ِّيز -م ْن حيث املورد املايل -بني

السوق:
َ
العاملني يف ّ

َ
يملكون ماليني
األول :ذوي الدّ خول العالية ،وهم فئة الت ّّجار الذين
النّوع ّ

َ
السوق،
الدّ نانري ،وهؤالء
يمتلكون خرب ًة وجترب ًة متكّنهم من تقدير احتامالت ّ
ٍ
ٍ
صفقة جتار ّي ٍة ،ور ّبام جلأ البعض
أي
من ارتفا ٍع
وانخفاض يف األسعار ،قبل عقد ّ

كأن َّ
السوقْ ،
يبث أخبار ًا كاذبة
منهم إىل استعامل طرق غري مرشوعة للتأثري عىل ّ

اخلاصة(.)73
كي ُيدث ارتفاع ًا أو انخفاض ًا يف األسعار ،وفق ًا ملا تقتيض مصاحله
ّ
ال ّثاين :هم أصحاب الدّ خول الواطئةِ ،من الذين ال يتمكّن بعضهم حتّى
ٍ
ٍ
َ
من سدّ رمقه ِمن دخله ّ
يعملون يف
بالغة ،وأغلب هؤالء
بصعوبة
الشحيح ّإل

املتجو َ
السوق بأيدهيم ،وأدواهتم البسيطة( ،)74ومنهم الب ّق َ
لون،
الون ،والباعة
ّ
ّ
ٍ
حمدود دون احلاجة إىل رأس ٍ
مال ٍ
ٍ
َ
كبري،
بشكل
والشاء
الذين
يامرسون البيع ّ
ٍ
ٍ
ص ٍ
ختص ٍ
دقيق ،ومثل هذه التّجارة يكون نطا ُقها يف العادة
أو مهارة عالية ،أو ّ
حمدود ًا ،وأرباحها قليلة(.)75

ومن هؤالء -أيض ًا -الصناع ،أو أصحاب ِ
احلرف ،الذين ُيصن َ
َّفون بدورهم
ّ

َ
َ
يقومون بعملهم حلساب
املأجورون ،أي :ا ّلذين
األول :هم الصنّاع
إىل صنفنيّ ،
غريهم لقاء ٍ
َ
يامرسون مهنهم يف حوانيتهم
والصنف ال ّثاين :هم الذين
أجر حمدودّ ،

حلساهبم اخلاص ،وأغلبهم من ذوي ِ
احلرف التي ورثوها عن آبائهم ،وهذا
ّ

األول ،بحكم امتالكهم رأس
الصنف ّ
الصنف ،ر ّبام تكون موارده أفضل من ّ
ّ
حر ّيتهم ّ
املال مع وسيلة اإلنتاج ،فض ً
الشخص ّية يف العمل،
ال عن امتالكهم ّ

الصنّاع،
األول من ُّ
الصنف ّ
وحتررهم من االستغالل ،الذي عادة ما يقع عىل ّ
ّ
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ال�س ِ
ِ
وق يف ْ
ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ

أي :املأجوري َن(.)76

ُيمكننا القول ّ
العاملني يف األسواق  -باستثناء كبار
إن أغلب أرباح وأجور
َ
كانت زهيدة ومتواضعة ،وكان معظمهم يعيش يف ٍ
ٍ
وعوز ،ومن
فاقة
الت ّّجار-
ْ
ٍ
املؤكّد ّ
وحاالت وسط ًا بني هذه وتلك من األرباح.
تدرج ًا
أن هناك ّ
العاملني
واخلاص باألجرة اليوم ّية لع ّينة خمتارة من
ويعكس لنا اجلدول أدناه،
َ
ّ

امليالدي صورة لذلك
اهلجري /التّاسع
يف األسواق العراق ّية خالل القرن ال ّثالث
ّ
ّ

العاملني يف تلك األسواق:
الواقع ،وطبيعة أجور
َ

العاملني يف األسواق يف القرن(9/#3م)
ع ّينة م ْن أجور
َ

نوع العمل
عامل صناعة زجاج
عامل حانوت
عامل حدادة
احلمم
عامل ّ

ح ّفار قبور املوتى

الأجرة اليوم ّية
درهم ونصف

املالحظات

()77

نصف درهم
مخسة دراهم
مخسة دراهم

درهم 3 -دراهم

مع كسوته وطعامه

للقرب الواحد

()78

ّ
إن هذه األجور تُعدّ زهيد ًة جدّ ًا موازنة بالتّكاليف اليوم ّية ،فوجبة الغداء

ف ما
عىل سبيل املثال -يف أحد مطاعم بغداد خالل تلك احلقبة،كانت تُك ِّل ُ
ْ
بني ٍ
وأن العامل يستطيع ْ
دانق إىل عرشي َن دانق ًا(ّ ،)79
أن يعيش يو َمه بدرهم(،)80

السوق ،الذي َن هم من املؤكّد ال
فكيف هو حال أصحاب األُرس الكبرية من أهل ّ
تراث الب�صرة
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ّ

يستطيعون مع هذه األجور احلصول عىل رضور ّيات احلياة؟ و ُيذكَر ّ
َ
أن الفقهاء
نوي ّ
الصدقة ،إذا َ
َيعدُّ َ
ون ّ
أقل من
الشخص الواحد فقري ًا
ّ
الس ّ
ويستحق ّ
كان دخ ُل ُه ّ

( )200درهم ،أي :ما يساوي ( )16درمه ًا ونصف دره ٍم شهر ّي ًا(.)81

وأخري ًا ،البدّ من القول ّ
دت نوع ًا من التكتّل والتامسك
بأن رابطة املهنة قدْ و ّل ْ

السوق الواحد ،وبمرور
والتّكافل بني أصحاب الت ّ
ّخصص الواحد ،وبني أهل ّ

الرابطة بني أصحاب املهنة الواحدة ،وصار ٌّ
كل منهم يشعر
الزمن،
ْ
ّ
قويت تلك ّ
باالرتباط الوثيق بأهل صنفه ،ارتباط ًا كان يفوق -أحيان ًا ،-أو يوازي ارتباطه
بقبيلته وعائلته .ونتيجة هلذا ّ
الشعور ،شاع االنتساب إىل املهنة بجوار االنتساب
إىل املدينة أو القبيلة ،فرصنا نسمع يف بغداد والبرصة ،وغريمها من مدن العراق

ّ
واخلراز،
واحللج،
والز ّيات،
الز ّجاج ،والنّ ّظام ،والدّ ّباغَّ ،
األُ َخر ألقاب ًا ،مثلّ :
ّ
والن ّّجار ،وغريها()82؛ األمر الذي جعل أديب البرصة الكبري (اجلاحظ) يقول:

ّ
الصناعة نسب.)83(
إن ّ
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ِ
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اخلامتة
َ
وخاصة يف
الفاحتون،
امليالديّ ،اته العرب
اهلجري/ال ّثامن
يف القرن ال ّثاين
ّ
ّ
ّ

مدن العراق الكربى ،إىل احلياة املدن ّية ،وإىل املشاركة يف الف ّعال ّيات االقتصاد ّية.
ٍ
وهنضت
يب،
وبشكل
ّجاري،
وقدْ ازدهر النّشاط الت
ْ
خاص عن طريق اخلليج العر ّ
ٍّ
ّ
وظهرت فيها طبقة ِ
نش ٍ
بدور ِ
البرصة ٍ
تعاظمت
نشطة من الت ّّجار
ط يف هذا امليدان،
ْ
ْ
تفاوتت أرباح التّجارة بحسب سلعها ،فالكامل ّية منها
ثرواهتا وأرباحها ،وقدْ
ْ
الربح فيها عىل
الربح إىل ( ،)%300أ ّما البضائع األُ َخر ،فال يزيد ّ
ُيباح فيها ّ

( .)%3أ ّما بخصوص فئة الباعة يف األسواق ،ف ُيمكننا ْ
أن نم ِّيز -من حيث املورد
العاملني فيه:
املا ّيل -بني نوعني من
َ

َ
يملكون ماليني
التجار الذي َن
األول :ذوي الدّ خول العالية ،وهم فئة ّ
النّوع ّ

الدّ نانري.

ال ّثاين :هم أصحاب الدّ خول الواطئةِ ،م َن الذين ال يتمكّن بعضهم حتّى
ٍ
ٍ
َ
من سدّ رمقه من دخله ّ
يعملون يف
بالغة ،وأغلب هؤالء
بصعوبة
الشحيح ّإل

املتجولون ،الذين
السوق بأيدهيم ،وأدواهتم البسيطة ،ومنهم الب ّقالون ،والباعة
ّ
ّ
ٍ
ٍ
حمدود دون احلاجة إىل رأس ٍ
مال ٍ
ٍ
َ
مهارة
كبري ،أو
بشكل
والشاء
ُي
امرسون البيع ّ
ٍ
ص ٍ
ختص ٍ
دقيق.
عالية ،أو ّ
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ّ

و ُيمكننا القول -إذنّ -
العاملني يف األسواق-
إن أغلب أرباح وأجور
َ
يعيش يف ٍ
كانت زهيد ًة ومتواضع ًة ،وكان معظمهم ُ
فاقة
باستثناء كبار الت ّّجار-
ْ
ٍ
ٍ
وعوز ،ومن املؤكّد ّ
وحاالت وسط ًا بني هذه وتلك من األرباح.
تدرج ًا
أن هناك ّ
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ا�سي الأ ّولِ (232-132ه945-750/م)
خالل
الب�صر ِة
ال�س ِ
ِ
وق يف ْ
ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ

الهوام�ش
القريش ،كتاب
الصحيح :ج ،3ص ،452وابن آدم ،حييى
ُ -1ي
نظر:البخاري ،اجلامع ّ
ّ
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،1ص.5
اخلراج :ص ،94واخلطيب
ّ
اجلهشياري ،الوزراء والكتّاب :ص.186
ُ -2ينظر:
ّ
عالبي ،ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب :ص.128
 -3ال ّث ّ
وسامراء :ص.40
 -4شارل بيال ،اجلاحظ يف البرصة وبغداد
ّ
البالذري ،أنساب اإلرشاف :ج ،1ص.495
ُ -5ينظر:
ّ
األفغاين ،سعيد ،أسواق العرب :ص.394
ُ -6ينظر:
ّ
 -7لذلك ُأطلق عىل البرصة لقب (مطرح الرب)ُ ،ينظر :املقديس ،أحسن التقاسيم يف
معرفة األقاليم :ص  ،128وشارل بيال ،اجلاحظ :ص.318
السوق كان موجود ًا قبل اإلسالمّ ،
املرجح ّ
الساسان ّية يف
 -8من َّ
السلطات ّ
وأن ّ
أن هذا ّ
دت
سعيها لدرء خطر البدو من العرب وإبعادهم عن االتّصال املبارش باملنطقة املأهولة قدْ حدّ ْ
رفت هذه املنطقة بـ(باب البادية).
الصحراء هبذه الكيف ّية ،ومن َث ّم ُع ْ
السوق عىل طـرف ّ
مكان ّ
األموي :ص ،13-12و ُينظر :املقديس ،أحسن
عون الرشيف قاسم ،شعر البرصة يف العرص
ّ
التقاسيم :ص  ،117ومن معاين املِربد :هو املكان الذي حيبس فيه اإلبل واملاشيةُ ،ينظر شارل
بيال ،اجلاحظ :ص.41-40
اهلجري:
االقتصادي يف القرن الرابع
وري ،عبد العزيز ،تاريخ العراق
ّ
ّ
ُ -9ينظر :الدّ ّ
ص.135
ُ -10ينظر :زكي ،أمحد كامل ،احلياة األدب ّية يف البرصة إىل هناية القرن الثاين للهجرة:
النص ،العصب ّية القبل ّية وأثرها يف ّ
األموي :ص،461-397
الشعر
ص ،48وإحسان
ّ
ّ
االقتصادي :ص.136
وري ،تاريخ العراق
ّ
والدّ ّ
العيل ،صالح أمحد ،التّنظيامت االجتامع ّية واالقتصاد ّية يف البرصة يف القرن
ُ -11ينظر:
ّ
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الكعبي
�أ.د .عبد احلكيم غنتاب
ّ
اهلجري :ص.266
األول
ّ
ّ
البالذري ،فتوح البلدان :ص.432
ُ -12ينظر:
ّ
الرسل
اهلمذاين ،كتاب البلدان :ص ،191
ُ -13ينظر :ابن الفقيه
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
ّ
وامللوك :ج ،5ص.522
املقديس ،أحسن التقاسيم :ص .117
ُ -14ينظر:
ّ
والبالذري ،فتوح :ص.432
الطربي ،تاريخ :ج ،9ص،485
ُ -15ينظر:
ّ
ّ
ُ -16ينظر :اجلاحظ ،البغال :ص.30-29
ُ -17ينظر :مؤ ّلف جمهول ،ألف ليلة وليلة :ج ،1ص.564
يوطي ،تاريخ اخللفاء :ص.415
الس
ّ
ُ -18ينظرّ :
ُ -19ينظر :نارص خرسو ،سفرنامة :ص.146
البالذري ،فتوح:
األشعري ،قايض البرصة.
* منسوب إىل بالل بن أيب بردة بن أيب موسى
ّ
ّ
ص.447
ُ -20ينظر :نارص خرسو ،سفرنامة :ص.146
البريوين ،أبو الرحيان ،اجلامهر يف معرفة اجلواهر :ص.184
ُ -21ينظر:
ّ
يب ،كتاب البلدان :ص.264
ُ -22ينظر :اليعقو ّ
املقديس ،أحسن التقاسيم :ص.128
ُ -23ينظر:
ّ
الطربي :ج ،9ص.486
الطربي ،تاريخ
ُ -24ينظر:
ّ
ّ
ُ -25ينظر :املرتىض ،طبقات املعتزلة :ص44
يب ،البلدان :ص.264
ُ -26ينظر :اجلاحظ ،البخالء :ص ،143 ،142 ،125واليعقو ّ
ربي :ج ،6ص.67
ُ -27ينظر :ال ّط ّ
األصفهاين ،أبو نعيم بن عبد اهلل ،حلية األولياء :ج ،6ص.228
ُ -28ينظر:
ّ
 -29أوجد الع ّباس ّيون جيش ًا نظام ّي ًا كان العرب أحد عنارصه ،وق ّلص املأمون أعداد
ِ
ثم أسقط املعتصم العرب ك ّل ّي ًا من هذه املشاركة .عبد
العرب
املشاركة يف الدّ يوان (العطاء)ّ ،
وري ،التكوين التارخيي لأل ّمة العرب ّية :ص.62
العزيز الدّ ّ
الوهاب :ص.4
التبص بالتّجارة ،نرشه حسن حسني عبد ّ
ّ -30
اهلمذاين ،كتاب البلدان :ص.51
 -31ابن الفقيه
ّ
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خالل
الب�صر ِة
ال�س ِ
ِ
وق يف ْ
ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ
ُ -32ينظر :مؤ ّلف جمهول :ج ،1ص.475
ُ -33ينظر :املصدر نفسه.
ُ -34ينظر :املصدر نفسه :ج ،1ص .59-57
ُ -35ينظر :املصدر نفسه :ج ،1ص.56
ُ -36ينظر :املصدر نفسه :ج ،1ص.473
االقتصادي :ص.68
وري ،عبد العزيز ،مقدّ مة يف تاريخ العراق
ّ
ُ -37ينظر :الدّ ّ
ُ -38ينظر :ابن الفقيه ،البلدان :ص.191
السنة
ُ -39ينظر :إبراهيم حلمي ،حالة العراق االقتصاد ّية ،جم ّلة لغة العرب ،ج ّ ،11
( ،)2عدد آيار (1913م) :ص.501
اإلسالمي :ج ،2ص.177
ُ -40ينظر :جرجي زيدان ،التمدّ ن
ّ
ايس ،البرصة :ص.22
ُ -41ينظر :عبد القادر باش أعيان الع ّب ّ
والصني وإندونيسيا :ص.10
ريايف إىل اهلند ّ
الس ّ
ريايف ،أبو زيد ،رحلة ّ
الس ّ
ُ -42ينظرّ :
ُ -43ينظر :العيل ،التّنظيامت :ص.260
األصفهاين ،حلية األولياء :ج ،4ص.16
ُ -44ينظر:
ّ
اإلسالمي ،ترمجة :عبد الرمحن
ُ -45ينظر :موريس لومبارد ،اجلغرافية التارخي ّية للعامل
ّ
محيدة :ص.197
ُ -46ينظرS.HUZAYYIN, Arabia and the Far East, Cairo,1942 P .157 :
ُ -47ينظر :كلود كاهن ،تاريخ العرب ّ
والشعوب اإلسالم ّية ،ترمجة :بدر الدّ ين القاسم:
ص.146
ُ -48ينظر :التّنظيامت :ص.260
حممد اهلادي أبو
الرابع
ّ
اهلجري ،ترمجةّ :
ُ -49ينظر :آدم متز ،احلضارة اإلسالم ّية يف القرن ّ
ريدة :ج ،2ص.272
ُ -50ينظر :صالح العيل ،التّنظيامت :ص.260
التمجة العرب ّية ،مقال ( )Hoffeningما ّدة (جتارة)،
ُ -51ينظر :دائرة املعارف اإلسالم ّيةّ ،
حممد فهد :العا ّمة يف بغداد :ص.73 ،63
ومقال (بيكر) ما ّدة (سمسار) .بدري ّ
عيل ،اإلشارة إىل حماسن التّجارة :ص-48
ُ -52ينظر :الدّ
ّ
مشقي ،أبو الفضل ،جعفر بن ّ
.51

تراث الب�صرة

160

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

الكعبي
�أ.د .عبد احلكيم غنتاب
ّ
اجلهشياري ،الوزراء والكتّاب :ص.128
ُ -53ينظر:
ّ
مشقي ،اإلشارة إىل حماسن التّجارة :ص.52-50
 -54الدّ
ّ
 -55املصدر نفسه :ص.45
ُ -56ينظر :املصدر نفسه :ص.52
ُ -57ينظرّ :
حممد بن احلسن ،كتاب املخارج يف اخليل :ص.14
يباينّ ،
الش ّ
حممد ،املقدّ مة :ص ،475وما بعدها.
الرمحن بن ّ
ُ -58ينظر :ابن خلدون ،عبد ّ
ُ -59ينظر :فهد ،العا ّمة :ص.64
يب ،التّاريخ :ج ،3ص.146
ُ -60ينظر :اليعقو ّ
والصابئ ،أبو احلسني ،هالل بن املحسن،
ُ -61ينظر:
اجلهشياري ،الوزراء :صّ ،272
ّ
حممد،
عيل ،أمحد بن ّ
الوزراء أو حتفة األمراء يف تاريخ الوزراء :ص ،314ومسكويه ،أبو ّ
جتارب األمم وتعاقب اهلمم :ج ،1ص.152
اهلجري ،رسالة
الرأي العام يف القرن ال ّثالث
ُ -62ينظر :عادل حمي الدّ ين
ّ
اآللويسّ ،
ّ
ماجستري ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد1973،م :ص.61
 -63اجلاحظ ،عمرو بن بحر ،رسائل اجلاحظ :ص.156
الصفا ّ
وخلن الوفا :ج ،2ص.285
الصفا ،رسائل أخوان ّ
 -64أخوان ّ
ُ -65ينظر :ابن اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم :ج ،9ص.44
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،4ص.111
ُ -66ينظر :اخلطيب
ّ
اجلوزي ،أبو الفرج ،أخبار احلمقى واملغ ّفلني :ص.59
ُ -67ينظر :ابن
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،12ص.30
ُ -68ينظر :اخلطيب
ّ
حممد فهد ،العا ّمة :ص.75
ُ -69ينظر :بدري ّ
الغزايل ،إحياء علوم الدين :ج ،2ص.332
ُ -70ينظرّ :
ُ -71ينظر :فهد ،العا ّمة :ص.80
مشقي ،اإلشارة إىل حماسن التّجارة :ص ،44ودائرة املعارف اإلسالم ّية،
ُ -72ينظر :الدّ
ّ
حممد فهد ،العا ّمة :ص.82
مقال بيكر ،ما ّدة (سمسار) ،وبدري ّ
مشقي ،اإلشارة إىل حماسن التّجارة :ص.40
ُ -73ينظر :الدّ
ّ
الطربي :ج ،1ص.39
حممد بن عبد امللك بن إبراهيم ،تكملة تاريخ
ُ -74ينظر:
ّ
اهلمداينّ ،
ّ
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الب�صر ِة
ال�س ِ
ِ
وق يف ْ
ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ
االقتصادي :ص.260
وري ،تاريخ العراق
ّ
ُ -75ينظر :اجلاحظ ،البخالء :ص ،59والدّ ّ
املسعودي ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر :ج ،2ص.218
ُ -76ينظر:
ّ
األنباري ،نزهة األل ّباء يف طبقات األدباء :ص.183
ُ -77ينظر :ابن
ّ
ُ -78ينظر :اجلاحظ ،البيان والتّبيني :ج ،3ص.560
ُ -79ينظر :آدم متز ،احلضارة اإلسالم ّية :ج ،2ص.285
اجلوزي ،أخبار احلمقى :ص.138
ُ -80ينظر :ابن
ّ
ُ -81ينظر :صالح أمحد العيل ،التّنظيامت :ص ،160ومحدان عبد املجيد الكبييس ،أسواق
البوهيي :ص.342
بغداد حتّى بداية العرص
ّ
 -82مازال أغلب هذه األلقاب متداوالً يف العراق حتّى يومنا هذا ،ومنها -أيض ًا-
والقندرجي ،وغريها.
والقصاب،
والشفشجي،
البزاز ،احلدّ اد ،الباججيّ ،
ألقابّ :
ّ
ّ
 -83اجلاحظ ،البخالء :ص.52
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ّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
�أ ّو ًال :امل�صادر

القريش ،كتاب اخلراج ،القاهرة.#1384 ،
 -1ابن آدم ،حييى
ّ
األصفهاين ،أبو نعيم بن عبد اهلل ،حلية األولياء ،القاهرة1938 ،م.
-2
ّ
حممد ،نزهة األل ّباء يف طبقات األدباء،
 -3ابن
ّ
الرمحن بن ّ
األنباري ،كامل الدّ ين عبد ّ
ائي ،مكتبة األندلس ،بغداد1970 ،م.
امر ّ
الس ّ
حتقيق :إبراهيم ّ
عيل ،أخبار احلمقى واملغ ّفلني ،مطبعة
 -4ابن
ّ
اجلوزي ،أبو الفرج ،عبد ّ
الرمحن بن ّ
التّوفيق ،دمشق.#1345 ،
اجلوزي ،دار
عيل بن
ّ
 -5املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،أبو الفرج ،عبد ّ
الرمحن بن ّ
املعارف العثامن ّية ،حيدر آباد الدّ كن.#1357 ،
حممد ،املقدّ مة ،تونس1989 ،م.
الرمحن بن ّ
 -6ابن خلدون ،عبد ّ
حممد ،كتاب البلدان ،ليدن1967 ،م.
 -7ابن الفقيه
اهلمذاين ،أبو بكر ،أمحد بن ّ
ّ
الصفا ّ
وخلن الوفا ،دار صادر ،بريوت1957 ،م.
الصفا ،رسائل أخوان ّ
 -8أخوان ّ
الصحيح ،ليدن1864 ،م.
-9
حممد بن إسامعيل ،اجلامع ّ
ّ
البخاري ،أبو عبد اهللّ ،
البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر ،فتوح البلدان ،القاهرة1956 ،م.
-10
ّ
البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر ،أنساب اإلرشاف ،القاهرة1957 ،م.
-11
ّ
حممد بن أمحد ،اجلامهر يف معرفة اجلواهر ،حيدر آباد الدّ كن،
-12
الرحيانّ ،
البريوين ،أبو ّ
ّ
.#1335
حممد ،ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب،
عالبي ،أبو منصور ،عبد امللك بن ّ
 -13ال ّث ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة1965 ،م.
حتقيقّ :
السالم هارون،
 -14اجلاحظ ،أبو عثامن ،عمرو بن بحر ،رسائل اجلاحظ ،حتقيق :عبد ّ
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خالل
الب�صر ِة
ال�س ِ
ِ
وق يف ْ
ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ
القاهرة1965 ،م.
احلاجري ،القاهرة1958 ،م.
 -15البخالء ،نرشه :طه
ّ
 -16البغال ،نرشه :شارل بيال ،القاهرة1955 ،م.
والتمجة والنّرش ،القاهرة1948 ،م.
 -17البيان والتّبيني ،جلنة التّأليف ّ
ّبص بالتّجارة ،نرشه :حسن حسني عبد الوهاب ،ط ،2القاهرة1935 ،م.
 -18الت ّ
حممد بن عبدوس ،الوزراء والكتّاب ،حتقيق :مصطفى
-19
ّ
اجلهشياري ،أبو عبد اهللّ ،
الس ّقا وآخرون ،القاهرة1938 ،م.
ّ
السالم ،القاهرة،
 -20اخلطيب
ّ
عيل ،تاريخ بغداد ،أو مدينة ّ
البغدادي ،أبو بكر ،أمحد بن ّ
1939م.
عيل ،اإلشارة إىل حماسن التّجارة ،القاهرة،
 -21الدّ
ّ
مشقي ،أبو الفضل ،جعفر بن ّ
.#1318
والصني وإندونيسيا ،نرش
ريايف إىل اهلند ّ
الس ّ
ريايف ،أبو زيد ،احلسن بن زيد ،رحلة ّ
الس ّ
ّ -22
البرصي ،بغداد1961 ،م.
عيل
ّ
ّ
الرمحن بن أيب بكر ،تاريخ اخللفاء ،القاهرة1964 ،م.
عبد
ين،
جالل
،
يوطي
الس
-23
الدّ
ّ
ّ
ّ
ّ -24
حممد بن احلسن ،كتاب املخارج يف اخليل ،نرشه :يوسف شاخت ،لبيزج،
يباينّ ،
الش ّ
1930م ،وأعادت طبعه باألوفسيت ،مكتبة املثنى ،بغداد (د.ت).
الصابئ ،أبو احلسني ،هالل بن املحسن ،الوزراء أو حتفة األمراء يف تاريخ الوزراء،
ّ -25
حتقيق :عبد الستّار أمحد ّفراج ،القاهرة1958 ،م.
حممد أبو الفضل
-26
ّ
الرسل وامللوك ،حتقيقّ :
حممد بن جرير ،تاريخ ّ
الطربي ،أبو جعفرّ ،
إبراهيم ،القاهرة1966 ،م.
حممد ،إحياء علوم الدّ ين ،بوالق ،مرص.#1309 ،
ّ -27
حممد بن ّ
الغزايل ،أبو حامدّ ،
 -28املرتىض ،طبقات املعتزلة ،املطبعة الكاثوليكية ،بريوت (د.ت).
عيل بن احلسن ،مروج ّ
حممد
-29
ّ
الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيقّ :
املسعودي أبو احلسنّ ،
حميي الدّ ين ،القاهرة1958 ،م.
 -30مسكويه ،أبو عيل ،أمحد بن حممد ،جتارب األمم وتعاقب ِ
اهلمم ،القاهرة1915 ،م،
ّ
ّ
أعادت طبعه باألوفسيت ،مكتبة املثنّى ،بغداد (د.ت).
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الكعبي
�أ.د .عبد احلكيم غنتاب
ّ
أعادت
 -31مؤ ّلف جمهول ،ألف ليلة وليلة ،طبعة بوالق(جم ّلدان) ،القاهرة،#1252 ،
ْ
طبعها باألوفسيت ،مكتبة املثنّى ،بغداد.
 -32نارص خرسو ،أبو معني الدّ ين (ت1088/#481م) ،سفرنامه ،ترمجة :حييى
ّ
اخلشاب ،بريوت1970 ،م.

الطربي ،حتقيق :ألربت
حممد بن عبد امللك بن إبراهيم ،تكملة تاريخ
-33
ّ
اهلمداينّ ،
ّ
يوسف كنعان ،بريوت 1961م.
يب ،أمحد بن أيب يعقوب بن واضح الكاتب ،كتاب البلدان ،النّجف1957 ،م.
 .34اليعقو ّ
 -35التّاريخ ،دار صادر ،بريوت1960،م.

ثانياً :املراجع
األفغاين ،سعيد ،أسواق العرب ،ط ،3دار الفكر ،بريوت1974 ،م.
-36
ّ
اهلجري ،رسالة ماجستري،
الرأي العام يف القرن ال ّثالث
-37
ّ
اآللويس ،عادل حمي الدّ ينّ ،
ّ
ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد1973،م.
البرصي ،بغداد 1961م.
ايس ،عبد القادر ،البرصة ،دار
ّ
 -38باش أعيان الع ّب ّ
السنة ( ،)2عدد
 -39حلمي ،إبراهيم ،حالة العراق االقتصاد ّية ،جم ّلة لغة العرب ،ج ّ 11
آيار (1913م).
التمجة العرب ّية ،مقال ( )Hoffeningما ّدة (جتارة)،
 -40دائرة املعارف اإلسالم ّيةّ ،
ومقال (بيكر) ما ّدة (سمسار).
اهلجري ،بريوت1974 ،م.
االقتصادي يف القرن الرابع
وري ،تاريخ العراق
ّ
ّ
 .41الدّ ّ
التارخيي لأل ّمة العرب ّية ،بريوت 1984م.
 -42التكوين
ّ
االقتصادي ،بريوت1969 ،م.
 -43مقدّ مة يف تاريخ العراق
ّ
 -44زكي ،أمحد كامل ،احلياة األدب ّية يف البرصة إىل هناية القرن ال ّثاين للهجرة ،دار املعارف،
القاهرة1971 ،م.
اإلسالمي ،دار اهلالل ،القاهرة1968 ،م.
 -45زيدان ،جرجي ،التمدّ ن
ّ
السامرائي ،دار
 -46شارل بيال ،اجلاحظ يف البرصة وبغداد
وسامراء ،ترمجة :إبراهيم ّ
ّ
الفكر ،دمشق1985 ،م.
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َ
ا�سي الأ ّولِ (232-132ه945-750/م)
خالل
الب�صر ِة
ال�س ِ
ِ
وق يف ْ
ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ
األول
 -47العيل ،صالح أمحد ،التّنظيامت االجتامع ّية واالقتصاد ّية يف البرصة يف القرن ّ
اهلجري ،بريوت 1969م.
ّ
حممد ،العا ّمة يف بغداد ،بغداد1967 ،م.
 -48فهد ،بدري ّ
 -49كاهن ،كلود ،تاريخ العرب والشعوب اإلسالم ّية ،ترمجة :بدر الدّ ين القاسم ،ط،2
بريوت 1977م.
البوهيي ،بغداد
الكبييس ،محدان عبد املجيد ،أسواق بغداد حتّى بداية العرص
-50
ّ
ّ
1979م.
الرمحن محيدة،
 -51لومبارد ،موريس ،اجلغرافية التّارخي ّية للعامل
اإلسالمي ،ترمجة :عبد ّ
ّ
دمشق 1979م.
حممد اهلادي أبو
الرابع
ّ
اهلجري ،ترمجةّ :
 -52متز ،آدم ،احلضارة اإلسالم ّية يف القرن ّ
ريدة ،ط ،3القاهرة1957 ،م.
األموي ،بريوت1963 ،م.
ّص ،إحسان ،العصب ّية القبل ّية وأثرها يف الشعر
ّ
 -53الن ّ
S.HUZAYYIN, Arabia and the Far East, Cairo,1942 -54
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 قراء ٌة أخرى،الس َّياب
َّ قصيد ُة (أ ّم الربوم) لبدر شاكر
"Om AL Broom" poem
By: Bader shaker Al –sayyab: a different reading

الظاملي
 حامد نارص.د.أ
ّ

 قسم ال ّلغة العرب ّية/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة
Professor. Dr. Hamed Nasser Al-Dhalimy

Department of Arabic Language/College of Education for Human
Sciences / University of Basrah

الظاملي
�أ.د .حامد نا�صر
ّ

�ص البحث
ملخّ ُ
ٍ
هذه القصيدة من القصائد ّ
سيطرت
جمموعة من القصائد
املتأخرة ،تنتمي إىل
ْ

والصاع بني احلياة واملوت .وقدْ نظمها بدر شاكر الس ّياب
عليها ثيمة املوت ّ

الس ّياب مقربة (أ ّم الربوم) يف
الستين ّيات ،والبحث مركّز عىل استذكار َّ
يف بداية ِّ
السلطات العراق ّية ُ
البرصة ،بعد ْ
منذ بداية ال ّثالثين ّيات ،فلامذا يقوم
أن هدمتْها ّ

ثالثني سنة م ْن هدمها وتسويتها وج ْعلها
الس ّياب باستذكار هذه املقربة بعد
َ
َّ
الس ّياب ويؤكّد ذلك يف هامشه
حديقة عا ّمة،
ْ
أصبحت جزء ًا من املدينة كام يقول َّ
ٌ
سؤال حاول هذا البحث اإلجابة عنه.
عن هذه القصيدة؟
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Abstract
The poem under study is one of as-Sayyab's latest
poems and belongs to a number of poems dominated by
two themes: death and struggle between life and death.
The poem was composed in the early 1960s. The present
paper is about as-Sayyab's remembrance of Om Al-Broom
Graveyard in Basrah after it was pulled down by Iraqi
authorities at early 1930s. Why does the poet bring this
place into memory after 30 years after it was removed and
turned into a public garden?
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ّ

مقدمة
ّ
َ
ويتقصد
ّص وتفكيكه،
املفتاح هي التي ت
الكلم ُة
ّ
ُساعدك يف الدّ خول إىل الن ّ
ُ
ٍ
ٍ
ّص لفتح بعض الفجوات فيه؛ كي
بعض األدباء اإلشارة إىل كلمة حمدّ دة يف الن ّ
َّص ،وأصوله التي تَشك ََّل عليها .وقصيدة (أ ّم
املؤول منها إىل ما وراء الن ِّ
ينظر ِّ
الس ّياب التي أشار فيها إىل الكلمة املفتاح ،قائالً:
الربوم) واحدة من قصائد ّ

أصبحت جزء ًا من املدينة؛ إ ْذ كتبها ّ
الشاعر يف1961/7/21( :م)،
املقربة التي
ْ
وضمها ديوانه (املعبد الغريق)(.)1
ّ

أطرح سؤاالً ُييب عنه البحث فيام بعد:
أن
أو ُّد هنا ْ
َ

وس َط ّ
ويكتب قصيد ًة
العشار،
ُ
الس ّياب يتذكّر مقرب ًة قديم ًة ْ
ما الذي جعل َّ
ٍ
ٍ
تم هتديمها
عنها سنة (1961م) ،أي :قبل وفاته بسنوات قليلة ،واملقربة ّ
وتسويتها عام (1932م)؟(تُنظر الوثائق يف آخر البحث) ،أي :ما الذي جعل

ثالثني سنة ،أي :بعد انتهاء الدّ ِ
فن فيها رسم ّي ًا يف
الس ّياب يتذكّر ذلك بعد
َ
ّ
ست سنوات أو أكثر بقليل؛ إ ْذ ُولد سنة
بداية ال ّثالثين ّيات ،وعمره -آنذاكّ -
(1924م) ،وهو مل ِ
يأت إىل ّ
العشار يف هذا العمر ،ومل ْ ُيزر املقربة؟ وعندما درس
ْ
يف اإلعداد ّية ووصل إىل منطقة ّ
يبق يش ٌء م ْن آثار هذه املقربة إطالق ًا،
العشار مل ْ َ
ٍ
ِ
مكان
لت إىل
حتو ْ
حتو ْ
لت إىل حديقة ُأطلق عليها حديقة (امللك غازي)ُ ،ث َّم ّ
ْبل ّ
للس ّيارات.
العمل والفقراء ،وفيام بعد
ْ
أصبحت مرآب ًا َّ
لتجمع ّ
ّ
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نظر ٌة يف ديوانِ (معبد الغريق)
الستين ّيات يكاد ْ
صحيح ّ
أن
ٌ
أن ديوان (املعبد الغريق) ،الذي صدر يف بداية ِّ

َ
تكون موضوعات قصائده حتمل ثيمة (املوت) ،وهو ما نجده يف (قصيدة املعبد
الغريق ،قصيدة ش ّباك وفيقة ،وقصيدة حدائق وفيقة ،وقصيدة أ ّم الربوم) ،فمن
الطبيعي ّ
الستين ّيات ،وأ ّمل ْت
أن اليأس قدْ سيطر عليه يف أواخر حياته يف بداية ِّ
ّ
أن ي ِ
صدر ديوان ًا
به ّ
الضائقة املال ّية ،وبدايات مرضه وفصله م ْن دائرته ،ولكنُ ْ ،

كام ً
يستحق املناقشة ،وما الذي يذكِّر شاعر ًا
أمر
ّ
ال ثيمته (املوت والقرب) ،فهو ٌ
واندرست آثاره ،وملاذا (أ ّم الربوم) حتديد ًا؟
الس ّياب بموضو ٍع نسيه النّاس،
ْ
مثل َّ
أصبحت جزء ًا من املدينة،
الس ّياب عن (أ ّم الربوم) :املقربة التي
ْ
يقول َّ

واحلقيقة ّ
أن مدينة البرصة (ونقصد هنا مركز املحافظة) ،هي جز ٌء من مقربة،

أو جمموعة مقابر؛ إ ْذ يوجد يف مركز املدينة حتّى عقد ال ّثالثين ّيات ( )40مقربة،

تضم ( )40مقربة! أليس هذا قلب
إذن مدينة التتجاوز مساحتها (5كم)2
ّ
كانت عبارة عن ّ
الس ّياب؟ أي ّ
حملت سكن ّية تربطها أز ّقة
إن املدينة
ْ
لكالم َّ
ضيقة وشوارع غري معبدة ،وتفص ُلها مستنقعات ،وسط ٍ
عدد ٍ
كبري من املقابر،
ّ
ّ
ٍ
أرضحة يقدّ سها النّاس -اآلن -يف البرصة ،هي بقايا تلك
وما نشاهدُ ه من بقايا
نيت عليها املدارس والدّ وائر
املقابر
ثم ُب ْ
َ
تم هتديمها وسحقها ،ومن َّ
األربعنيّ ،

والبيوت و...؛ ولذلك يقول أحدُ الباحثنيّ  :
إن الدّ ارس لتخطيط املدينة جيدُ

ّ
أن البرصة -آنذاك -هي مدينة داخل مقربة ،وليس العكس.)2(
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ّ

واملقابر هي:
ُ

1ـ مقربة الع ّباس ّية ،يف الع ّباس ّية (للمسلمني).

2ـ مقربة الفريس ،يف حم ّلة الفريس (للمسلمني).

السيمر (مقرب عا ّمة).
3ـ مقربة إبراهيم اخلليل ،يف حم ّلة ّ
حممد جواد ،يف حم ّلة جرس العبيد (عا ّمة).
4ـ مقربة ّ

الس ّيد درويش ،يف حم ّلة املرشاق (للمسلمني).
5ـ مقربة َّ
6ـ مقربة ّ
الشيخ حبيب ،يف حم ّلة القبلة (للمسلمني).

السبخة (مقربة عا ّمة).
السبخة الكبرية ،يف حم ّلة ّ
7ـ مقربة ّ

(اخلاصة باملرىض املعزولني).
8ـ مقربة مستشفى العزل يف حم ّلة دويد
ّ

بالراقدين يف
9ـ مقربة (تذكار مود) ،قرب مستشفى (تذكار مود)
ّ
(خاصة ّ

اجلمهوري).
املستشفى
ّ

10ـ مقربة اخلرض ،يف حم ّلة اخلرض (للمسلمني).

الساعي (للمسلمني).
الساعي ،يف حم ّلة ّ
11ـ مقرب ّ
الرباط.
الرباط ّ
الصغري ،يف حم ّلة ّ
12ـ مقربة ّ

13ـ مقربة الفقراء ،يف حم ّلة املنّاوي باشا (عا ّمة).

14ـ مقربة القبلة األوىل ،يف حم ّلة القبلة (اليهود).
15ـ مقربة القبلة ال ّثانية ،يف حم ّلة القبلة (اليهود).
16ـ مقربة النبؤ زوفني ،يف حم ّلة اخلندق.

املركزي (للمسيح ّيني).
السجن
ّ
17ـ مقربة الكلدان خلف ّ
18ـ مقربة برهية ،يف حم ّلة برهية (للمسلمني).
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19ـ مقربة نادي صيد احلامم (غري معرفة) هي للربوتستانت.

20ـ مقربة اخلرضاو ّية ،يف حم ّلة (أبو احلسن) ،للمسلمني (مرتوكة فيها مياه).
الكواز ،يف حم ّلة املرشاق (عا ّمة).
21ـ مقربة ّ

22ـ مقربة باب اهلوا ،يف حم ّلة املرشاق (عا ّمة).

السيمر (عا ّمة ولألطفال).
23ـ مقربة العروة ،يف حم ّلة ّ

املركزي (للمسجونني فقط).
السجن
ّ
السجن ،يف حم ّلة نظران يف ّ
24ـ مقربة ّ

الرضا) ،يف حم ّلة الفريس (للمسلمني) (مرتوكة
(عيل بن موسى ّ
25ـ مقربة ّ

بسبب املياه).

26ـ مقربة مقام (ع ّباس أبو مطرق) ،يف حم ّلة البلويش.
27ـ مقربة ّ
الشيخ (خرج) ،يف حم ّلة املرشاق (عا ّمة).

الرباط الكبري (عا ّمة).
الرباط الكبري ،يف حم ّلة ّ
28ـ مقربة ّ
29ـ مقربة زين العابدين ،يف حم ّلة الع ّباس (عا ّمة).

احلجاج (عا ّمة).
30ـ مقربة جبل اليهود ّية ،يف حم ّلة كوت ّ
احلجاج (عا ّمة).
31ـ مقربة الفرعون ّية ،يف حم ّلة كوت ّ

السبخة الكبرية (عا ّمة).
32ـ مقربة (أم إسكندر) ،يف حم ّلة ّ
33ـ مقربة أ ّم الدّ جاج ،يف حم ّلة أ ّم الدّ جاج (عا ّمة) .

الرباط الكبري (جلنود اإلنجليز).
34ـ مقربة اإلنجليز ،يف حم ّلة ّ
العسكري ،يف حم ّلة املرشاق (للمسلمني).
35ـ مقربة احلسن
ّ
36ـ مقربة اهلنود ،يف حم ّلة القبلة.

37ـ مقربة األرمن ،يف حم ّلة القبلة.
تراث الب�صرة
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38ـ مقربة الربوتستانت (قرب مقربة اإلنكليز).

39ـ مقربة أخوات رزنة ،يف حم ّلة سبخة العرب (للمسلمني).
40ـ مقربة (أ ّم الربوم) يف حم ّلة ّ
العشار.

وجدَل ال ّت�سمية
(�أ ُّم الربوم) َ
وعندما نأيت إىل منطقة (أ ّم الربوم) ونبحث عن معناها ،نجدْ تأوي ً
ال سمعتُه

البرصي (حامد البازي) ،ومل ْ أقرأه ،أو أتث ّبت منه ،أو أجده مكتوب ًا،
املؤرخ
ّ
من ّ
وهو شائع كذلك عند البرص ّيني ،وهو( ّ
يت هبذا االسم؛
أن هذه املنطقة ُس ِّم ْ

َ
يطبخون
(البمة)؛ إ ْذ كان األغنياء
لكثرة قدور ال ّطبخ فيها ،والقدر الكبري هو ُ ْ
ويوز َ
يت هبذا االسم ،أي :بأحد لوازم
هنا للفقراء،
عون ال ّطعا َم؛ لذلك ُس ِّم ْ
ّ

ال ّطبخ) ،ولك ّن الذي أراه عىل وفق الوثائق التّارخي ّية ّ
أن هذا املكان هو مقربة
للفقراء ،وملن أصابتْه أمراض ُم ْع ِدية ،فكيف يتّفق ال ّطبخ هنا مع ِ
دفن املوتى

املصابني ،ومل ْ يؤكّد لنا املرحوم (حامد البازي) كالمه ذلك بوثائق تارخي ّية نطمئ ّن
َ
ٍ
تأويل.
حمض
إليها ،بل هو ُ
أن عرفنا ّ
بعد ْ
أن هذا املكان كان مقربة ،وهو ما أكّدتْه الوثائق املتوافرة لدينا،

بقي ْ
أمر ُيرجعنا تارخي ّي ًا إىل ما كان يفع ُله
أن نسأل عن معنى هذا االسم ،وهو ٌ
السومر ّي َ
ون أثناء دفن موتاهم؛ إ ْذ يقول الدّ كتور (سامي سعيد األمحد)ّ :إنم
ّ

يل ّف َ
ون امل ّيت مثن ّي ًا يف حصرية ،أو قطعة من الكتّان فوق مالبسه االعتياد ّية،

ورأسه عىل وسادة ،ومعه كأس ماء وبعض احلاجات ّ
ثم ُيوضع
الشخص ّيةّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
جر ِ
كبريتني
تني
بتابوت من أعواد ّ
الصفصاف ،أو بقطعة فخار ّية كبرية ،أو يف ّ
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الصدر وقرب احلنك
الفوهةُ ،
الرأس عند ّ
متقابلتَي ّ
وينى ال ّظهر بحيث ُيصبح ّ
ِ
البابيل احلديث بكيش ،وضع امل ّيت بتابوت
احلوض...وم ْن قبور العرص
من
ّ

َ
يثنون
طيني ،أو يف األرض ،ومل ْ تك ْن التوابيت عىل طول اجلثث ،ممّا جيع ُل ُهم
ّ
ٍ
األطراف .)3(أيّ :
(البمة) ،وهذه الطريقة،
إن الدّ فن يكون هنا
بجرار كبرية هي ُ
(غسان طه ياسني) ،األستاذ يف مركز
(البم) َكتَب عنها ّ
أي :الدّ فن باجلرار ،أو يف ُ
البحوث اآلثار ّية واحلضار ّية يف جامعة املوصل بحثني ،مها:

الشق األدنى
1ـ أسلوب دفن املوتى يف العراق القديم ،وبعض مناطق ّ

القديم ،جم ّلة بني النّهرين سنة ( )8عدد ( )30سنة (1980م) :ص .138 -131
2ـ تقاليد دفن املوتى يف( ّتل حالوة) من خالل تنقيبات جامعة املوصل،

الرافدين ،جامعة املوصل،
املوسم ( )22شباط عام (1978م) ،يف جم ّلة آداب ّ
عدد ( )12سنة (1980م) :ص.69 -34

تبي طريقة إحناء اجل ّثة ووضعها يف اجلرار
ويف هذين البحثني خم ّط ٌ
طات ّ ُ
(البمة)  ،كام لو كان يف رحم األ ّم،
اجلرة ُ
الكبري كمدفن؛ إ ْذ ُيثنى اجلسد داخل ّ

فتكور عىل نفسه ،أو كاإلنسان
أو يكون وضعها كاإلنسان الذي أصابه ْبر ٌد
ّ
اجلرة الكبريةُ ،يضاف فوقه الكافور وموا ّد التّحنيط
اخلائف ،وبعد إدخاله يف ّ

بالفخار وال ّطني .ونعتقد ّ
ّ
السبب يف ذلك؛ هو
اجلرة متام ًا
أن ّ
ثم تُغلق ّ
األُ َخرّ ،

الروائح منها ،وحلاميتها من املياه
حلامية اجل ّثة من احليوانات ،وملنع انبعاث ّ
ٍ
مكان آخر.
اجلوف ّية ،وغريها من ال ّظروف ال ّطبيع ّية ،ولسهولة نقلها إىل
السنني متوافرة ورسيعة كام هي اآلن؛ فلذلك
مل ْ تكن وسائط النّقل قبل مئات ّ

السفن طبع ًا ،وليس ّبر ًا؛ إ ْذ الوجود لس ّيارات
يكون نقل اجلثث عن طريق ّ
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أو قطارات تقوم بذلك ،وبام ّ
النهري يستوجب أ ّيام ًا عديدة لنقل جثث
أن النّقل
ّ

خاصة -من البرصة إىل النّجفّ ،اخلشبي ال ينفع
فإن النّقل بالتّابوت
امليسوري َن
ّ
ّ

ُ
تطول؛ لذا ّ
فإن أفضل ال ّطرق تكون
هنا؛ لتح ّلل اجل ّثة خالل فرتة النّقل التي قدْ
ٍ
ِ
وبرد ،وغري ذلك،
حر
(البم)؛ لعدم تأ ّثرها بال ّظروف اجلو ّية من ٍّ
باجلرار أو ُ
فالبمة حتافظ عىل ما موجود فيها مدّ ًة أطول ،ولقرب مقربة (أ ّم الربوم) من
ُ

ُ
العشار واخلندقّ ،
هنري ّ
سيكون أكثر سهولة إىل مناطق العراق األُ َخر
فإن النّقل
شط العربِ ،
َعرب ّ
ومن َث ّم الدّ خول يف هنر الفرات ،والوصول إىل النّجف ،وهبذا
يتم نقلها فيام بعد ،وهو
ّ
(البم) كي ّ
جتمع اجلرار ،أو ُ
تتحول هذه املنطقة إىل مكان ّ

مترصف لواء البرصة املر ّقم
الصادر عن
الرسم ّية ،كالكتاب ّ
ما جاء يف الوثائق ّ
ّ

املركزي يف البرصة،
الص ّحة
ّ
املرسل إىل رئيس ّ
( )15345يف1922/3/7( :م) َ
ِ
الذي يطالبه بتقديم إحصاء عن املعدّ ِل ّ
األماكن
هري للجثث التي تُرسل إىل
الش ّ

املقدّ سة يف الن ِ
ٍ
تفصييل يف
وبشكل
موض ٌح
ّجف األرشف وكربالء ،وهذا األمر ّ
ٍّ
ٍ
كتاب حيمل عنوان( :بيان لنقل اجلثث إىل النّجف وكربالء) ،وهو صادر عن
مترصف لواء البرصة آنذاك(.)4
ّ

الس ّياب (أ ّم الربوم)،
ذلك ما يتع ّلق باسم املنطقة التي
ْ
جاءت عنوان ًا لقصيدة َّ

الس ّياب هذا املكان بعد إزالته بثالثني سنة؟ فنعتقد ّ
السبب هو
أن ّ
أ ّما ملاذا تذكَّر ّ
َ
يموتون وليس لدى ذوهيم اإلمكانات
خاصة بالفقراء الذين
كون هذه املقربة ّ

ٍ
ّ
بأمراض
للمصابني
اللزمة لنقلهم ودفنهم يف النّجف أو كربالء ،وهي مقربة
َ
ثم ُس ِّويت بالكامل ،و ُبنِ َي فوقها املالهي ودور
فتّاكة ،وكذلك لدفن الغرباءّ ،

السينام و!!...
ّ
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�إزال ُة املقرب ِة وتهدميها
وع ْن إزالة هذه املقربة نجدُ جمموع ًة من الوثائق تُشري إىل ذلك ،فالوثيقة

(رسي) ،وموضوعها (مقربة أ ّم
ذات ّ
الرقم ( )2831يف1929/8/13( :م) ّ

مترصفية لواء
موج ٌه إىل
الربوم) ،هي يف األصل كتاب من رئيس بلد ّية البرصة ّ
ّ
يطلب فيه إزالة هذه املقربة ،وفع ً
ال قدْ تو ّقف الدّ فن فيها عام (1930م)،
البرصة،
ُ

مترصف ّية لواء البرصة
الصادرة من رئيس بلد ّية البرصة إىل
عىل وفق الوثيقة ّ
ّ

الرقم ( )1709يف1930/7/9( :م)،
(رسي) موضوعها (أ ّم الربوم) ذات ّ
ّ
متنزه تابع للبلد ّية،
املؤرخة يف1932/4/25( :م) ،ت ُّبي حتويلها إىل ّ
والوثيقة ّ
الرقم ( )996يف:
وكذلك أكّد رئيس بلد ّية البرصة هذا األمر بكتابه ذي ّ

لت إىل ساحة عا ّمة
حتو ْ
(1932/5/9م) ،بجعل هذه املقربة ّ
متنزه ًا ،وهكذا ّ
املرسل إىل رئاسة بلد ّية
سنة (1932م) ،عىل وفق كتاب
مترصف لواء البرصة َ
ّ
تم هدم جدار
الرقم ( )8208يف1932/7/4( :م) ،وبعد ذلك ّ
البرصة ذي ّ
َ
العشار ّ
فأرسل عامل ُ ّ
الشيخ (عبد املهدي املظ ّفر)
املقربة يوم (1932/7/19م)،

برق ّي ًة إىل وزارة الدّ اخل ّية يف1932/7/30( :م) يستنكر فيها هذا العمل ،وحتّى
مجع ِم ْن أهايل ّ
العشار ،وعد ُدهم أحد
تم إيقا ُف ُه هنا ،فتقدّ م ٌ
تغسيل املوتى ،فقدْ ّ
للتاجع عن هذا األمر (هدم
عرش شخص ًا ،بإرسال برق ّية إىل جاللة امللك ّ
املقربة) ،ومن هؤالء األشخاص:

الصكّار :وهو والد ّ
(حممد سعيد
 سلامن ّالشاعر األديب والفنّان واخل ّطاط ّ

الصكّار) ،وكان م ْن ّجتار احلبوب يف البرصة ،وحدّ ثني والدي عنه أنّه كان بط ً
ال
ّ
مصارع ًا امتاز بقو ٍة جسدي ٍة ٍ
فائقة.
ّ
ّ
تراث الب�صرة

178

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

الظاملي
�أ.د .حامد نا�صر
ّ

اجلابري.
 مهديّ

وآخرون.
 عبد احلسني علوش،َ

تم تنفيذه ،ومتّت تسوية املقربة.
ولك ّن األمر ّ

ال�س ّيابِ قراء ٌة يف �ضو ِء ال ّنقدِ ال ّثقا ّيف
ق�صيد ُة ّ
السياق ّية املؤ ّثرة يف إنتاج
قايف التي تدرس ال ّظروف ّ
عىل وفق أساس ّيات النّقد ال ّث ّ

يب ،ولتفكيك اخلطاب ،ومعرفة الباعث عىل
نص كان ،أدبي ًا أم غري أد ٍّ
أي ٍّ
ّصّ ،
الن ّ

جاءت مقدّ متنا التّارخي ّية
ّص،
ْ
والسياقات ال ّثقاف ّية ،وغريها ممّا ُييط بالن ّ
الكتابة ّ
ِ
السابق.
السؤال ّ
هذه لإلجابة عن ّ
الس ّياب معرفة مجلة أمور أبرزها :ال ُّلغة املح ّل ّية املتداولة
ُ
حيتاج البحث يف لغة ّ
واالجتامعي ،فمث ً
ال كلمة (بويب) الواردة يف قصيدة
قايف
ّ
آنذاك ،واملوروث ال ّث ّ
ٍ
(بويب) ،ما معنى هذه الكلمة يف ال ّثقافة املح ّل ّية آنذاك؟ هل هو اسم ٍ
معروف
هنر
رأي آخر إ ْذ ُيطلق أهل أيب اخلصيب -
يف البرصة هبذا االسم مثالً؟ أو هناك ٌ
هنر ٍ
كل ٍ
والس ّياب منهم -عىل ِّ
متفر ٍع من ّ
شط العرب اسم (باب) ،ولذلك
كبري ِّ
ّ

لدهيم (باب سليامن) ،و (باب طويل) ،والباب هو النّهر ال ّطويل والعريض،
ٍ
للرزقُّ ،
يشء يتع ّلق باخلري فهو باب ،و(بويب) هو
وكل
والباب هو مصدر ّ
مص ّغر باب ،أيّ :
متفرع من الباب الكبري ،وهو ليس اس ًام
كل هنر صغري وقصري ّ
هلذا النّهر حتديد ًا ،بل هو ُّ
بعض الباحثني يعتقد
كل هنر صغري أينام يكون ،ولك ّن َ

ّ
هنر حمدّ ٌد هبذا االسم ال غريه.
أن هذا النّهر الذي ْ
قيلت فيه القصيدة ،هو ٌ

كانت مت ّثل رصاع ًا كبري ًا ما بني املوت (املقربة
وعندما نعود إىل (أ ّم الربوم) التي ْ
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فالس ّياب مل ْ َير
املندرسة) ،وما بني احلياة العابثة ّ
الصاخبة (املالهي والغانيات)ّ ،
تلك املقربة بل سمع هبا؛ إ ْذ يقول:
ِ
ُ
عن مغانيها
األحياء
رأيت قوافل
ُ
ترحل ْ
ِ
وراء ال ّل ِ
الفوانيس
أشباح
يل
ُ
تُطار ُدها َ
نشيج باكيها
سمعت
ُ
َ
ورصخ َة طفلِها و ُثغاء ٍ
صاد ِم ْن مواشيها
َ
األموات يطر ُد ُه ّن ح ّف ُار
ولكن مل ْ َأر
َ
ْ
من احلفر ِ
وينزع األطفال عنها أو يغ ّطيها
العتاق
ُ
األموات َ
قبل ثراك ُيليها
ولكن مل ْ َأر
َ
ْ
ٍ
ٍ
ّار
مدينة
ون
ُم ُ
وغناء راقصة ومخ ُ
ُ
كرانَ  :د ْعها ُ
تأكل املوتى
الس ُ
يقول رفيقي ّ
األحياء ..تسقينا
حتضن
لتكب..
ُ
مدينتُنا ُ
َ

رشاب ًا من حدائق برسفون( ..)5تُع ّلنا حتّى
ِ
األموات ِمن ٍ
شكر مشى فينا.)6(
مجاجم
تدور
ُ
َ
هو يتحدّ ُ
ث عن نقيضني (حياة الفقراء/رصاخ األطفال) ،وعن (جمون

نيت حاناهتا فوق ُجثث الفقراء واملجذومني) ،ا ّلذين مت ّ ْت تسوية
املدينة التي ُب ْ
ٍ
وماله ،...
السندباد ،وسينام الكرنك،
عظامهم،
فتحو ْ
ّ
قبورهم إىل ملهى ّ
لت ُ
ٌ
مكان آخر غري هذا يذكّرنا باملقبوري َن حتت األرض،...
وكأنّام ليس يف هذه املدينة
املوت ،فهي مثل (برسفون) ابنة آهلة ِ
اخلصب اليونان ّية ،التي
فالبرص ُة خيتط ُفها
ُ
فصارت ُ
تعيش معه  -كام تقول
فيل ،عامل املوتى،
ْ
اختطفها (بلوتو) س ّيد العامل ّ
الس ّ
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ورحى تطحن البرش ،وال تكتفي بل
فأصبحت مدينة تعرك ال ّلحم،
األسطورة-
ْ
ً

متتدّ يداها لألموات لطحنهم كذلك.
يقول الس ّياب:

نار
مدينتُنا منازهلا
رحى ودروهبا ُ
ً
حلمنا املعروك خب ٌز فهو ِ
هلا ِمن ِ
يكفيها
ْ
لألموات ِ
ِ
وختتار
أيدهيا
َعال َم متدُّ
ُ
ُ
للريح تُسفيها.)7(
تلوك ضلو َعها وتقيؤها ّ

ٍ
سجن ،أو دائرة ،أو
يستحق أولئك الفقراء منّا سحق عظامهم لبناء
هل
ُّ

ملهى ،أو  ، ...أو مدرسة ،أو ...؟
مرقص ،أو
ً
ٍ
سجن ومستشفى
من
تس َّل َل ظ ُّلها النّاري ْ
ومن مخ ٍ
ومن مبغى ِ
ِ
ّارة ِم ْن ّ
كل ما فيها
ً
وكانت إ ْذ ُي ُّ
العصافري
الفجر تأتيك
طل
ْ
ُ
ُ
ِ
تساقط كال ّث ِ
ُ
الصمتا
امر عىل
القبور تن ِّف ُر ّ

أعني املوتى
فتحلم ُ
ُ
ِ
الضياء وبالتّالل ُّ
ّور.)8(
بكركرة ّ
يرشها الن ُ

فاألب الذي مات وترك أ ّم ًا لثالثة أطفال ُ
تعول هبم ،وتتسكّع عىل األبواب
ُ

ماتت ،فخال منها َن ْع ُشها:
مع أطفاهلا ،تستجدي ما ًء وطعام ًا حتّى ْ
األطفال أم ٍ
ِ
ثالثة ضاعوا
ضجة
وتسمع ّ
ُ
ُّ
ِ
ِ
وإن جا ُعوا
رحاب
يتامى يف
إن عطشوا ْ
األرض ْ
فال ٍ
ساق وال ِم ْن ُم ْط ِع ٍم يف الكوخِ ظ ّلوا واعتىل الن ُ
ّعش
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قراءة �أخرى
ال�س َّياب،
ق�صيد ُة (�أ ّم الربوم) لبدر �شاكر َّ

وأسامع
واألكتاف  ...أفئد ٌة
رؤوس القو ِم
َ
ُ
َ

والعني ترى األ َّم التي منها خال الن ُ
ّعش.)9(
ٌ

األب واأل ّم التي تستجدي هلم املاء وال ّطعام،
فهؤالء الثالثة كال ّطيور ،فقدُ وا َ
ٍ
وجتمعهم يف ِّ
ضم جسدها أبعدها عن
طعم هلم ،فالقرب الذي ّ
عشها فال ساق وال ُم ٌ
دنيا ُّ
لني ال
الذ ّل ،ولك ْن ْ
الصغرية ذات املفاتن تتسكّع وأيدي املتط ّف َ
بقيت طفلتها ّ
محها:
تر ُ

ِ
من ُّ
الذ ّل
عن دنيا َ
يباعدُ عامل األموات ْ

من األغالل والبوقات واآلهات والزّمحة
َ
ِ
املوت
نارها يف ظ ّلة
ْ
وأوقدت املدين ُة َ
ِ
تدس يف ُ
احلفر
تقلع َ
ثم ُّ
ُ
أعني األموات ّ
ّعامن تزرع حب َة الصم ِ
بذور شقائق الن ِ
ت
ُ ّ ّ ْ
َ
الس ِ
فر
بالرنني ِم َن النّقود
ّ
وضجة َّ
لتُثمر ّ
ِ
والسكارى يف مالهيها
وقهقهة البغايا ّ
.)10( ...

وانقالبات أغرب ،فاملدفون هنا يف
الت عجيب ٌة،
ٌ
هذا هو حال املدينة ،تبدّ ٌ

املتنزه ّ
والشوارع) حيسب ويعدّ د العجالت التي
(مقربة أ ّم الربوم،
املتحولة إىل ّ
ّ
الر ِّب للخالص من هذا العذاب.
مر ْت عىل جسده ،وهو
ينتظر موعد ّ
ُ
ّ
سال ٌم َ
مع
والوجدُ
ُ
واآلهات َ
جال فيه الدّ ُ
ِ
قبورهم طرقا
عىل املتبدّ الت ُلو َدهم والغاديات ُ
وطِيب ِ
رقادهم أرقا
ُ
تراث الب�صرة
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ِ
العجالت يف الدّ ِ
رب
سب
حين إىل النّشور َ
وي ُ
ُّ

الر ِّب.)11(
وير ُق ُ
ب موعدَ ّ
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الوثائق
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وثيقة ()2
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ٌ
قراءة �أخرى
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اخلامتة
تُفيدُ نا الوثائق يف حماولتنا إعادة قراءة النّصوص األدب ّية من جديد ،فمن
ِ
ويتم اكتشاف
املمكن إعادة قراءة األدب األصيل َعرب األزمنة واألمكنة املتعدِّ دةّ ،
ِ
بالرأي
اجلديد فيه ،والوثيقة التّأرخي ّية تزيد م ْن نسبة االحتامل ،بل تؤ ِّدي إىل القطع ّ
ٍ
ّص بد ّق ٍة
أحيان ًا ،وهبذا فهي  -بصورة أو بأخرى -تُساعدُ نا عىل إعادة قراءة الن ِّ

الس ّياب (أ ّم الربوم) ،التي طرحنا حوهلا هنا
أكرب .وهذا ما عملنا عليه يف قصيدة ّ
ٍ
تساؤالت حاولنا اإلجابة عنها يف ضوء الوثائق التّأرخي ّية ،التي عرضناها،
عدّ ة
والتي َب َّينت لنا ّ
كانت يف األصل مقربة ،وهو األمر الذي تَن َّبه له
أن (أ ّم الربوم)
ْ
الس ّياب ،فعملنا عىل الكشف عن دالالت قصيدة (أ ّم الربوم) يف ضوء ذلك،
ّ

فعرفنا ّ
الس ّياب يف القصيدة بني املوتى واألحياء ،كان واعي ًا
أن
احلوار الذي أراده ّ
َ

عرف أصل املكان الذي حتدَّ َ
ث عنه يف القصيدة ،وهبذا نكشف عن
َ
له ،فقدْ
ّص يف ضوء املعلومة التّأرخي ّية الدّ قيقة.
مجال ّيات الن ِّ
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الص ّح ّية يف البرصة سنة (1939 -1921م) ،جعفر عبد الدّ ايم ،رسالة
 -2احلالة ّ
التبية ،قسم التّاريخ سنة (1988م) :ص.20
ماجستري ،جامعة البرصة ،ك ّل ّية ّ
 -3املعتقدات الدّ ين ّية يف العراق القديم ،د .سامي سعيد األمحد :ص.88
 -4تُنظر الوثائق املرافقة.
ّ
فصارت
السفيل ،عامل املوتى،
 -5ابنة آهلة اخلصب اليونان ّية اختطفها (بلوتو) س ّيد العامل
ْ
تعيش معه هناك.
 -6األعامل ّ
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امل�صاد ُر
ُ
الس ّياب ،دار احلياة ،القاهرة2011 ،م.
 .1األعامل الشعر ّية الكاملة ،بدر شاكر ّ
الص ّح ّية يف البرصة سنة (1939 -1921م) ،جعفر عبد الدّ ايم ،رسالة
 .2احلالة ِّ
التبية ،قسم التّاريخ سنة 1988م.
ماجستري ،جامعة البرصة ،ك ّل ّية ّ
األكاديمي
 .3املعتقدات الدّ ين ّية يف العراق القديم ،د .سامي سعيد األمحد ،املركز
ّ
لألبحاث ،بريوت2013 ،م.
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ِ
ِ
واملسؤولني
الر َّحالة
َ
َّ مدين ُة ال ُقرنة يف كتابات
ِ
األجانب
Town of (Qurnah) in the Writing of Foreign
travelers and Top Officials

املوسوي
 عامد جاسم حسن.د.م.أ
ّ

 قسم التّاريخ/التبية للعلوم اإلنسان ّية
ّ ك ِّل ّية/جامعة ذي قار

Assistant proffssor Dr. : Emad Ja ssim Hassan al Mussawi
History Department/College of Education for Human
Sciences/ Thi-Qar University

املو�سوي
�أ.م.د .عماد جا�سم ح�سن
ّ

�ص البحث
ملخّ ُ
َ
مه ّية تلك
الر َّحالة ما ّدة تارخي ّية تكا ُد تكون ما ّدة وثائق ّية؛
وذلك أل ِّ
تُعدُّ كتابات َّ

يقم أهايل املناطق بتوثيقها،
الكتابات يف نقل الكثري من األحداث التّارخي ّية التي مل ْ ْ
متعرض ًا للتّلف؛ بسبب
الس َّيام مناطقنا العرب ّية التي كان الت ُ
ّوثيق فيها ضعيف ًا ،أو ِّ

تداهم بال َدنا باستمرار؛ لذاَّ ،
الرحالت
األخطار اخلارج ّية التي
فإن َ
أدب ِّ
ُ
ٍ
قصيص -ممّا ُيستفا ُد منه يف التّعريف بتاريخ
بأسلوب
يمتاز
الرغم ِم ْن كونه ُ
 عىل ٍُّّ
ِ
الر َّحالة
تلك املناطق .وعىل هذا األساس ،يتناول بحثنا (مدينة ال ُقرنة يف كتابات َّ
احلضاري
ّعرف عىل تاريخ هذه املدينة وإرثها
َ
ّ
واملسؤولني األجانب)؛ لغرض الت ّ
ِ
َ
من خالل تلك الكتابات؛ إ ْذ ّ
واملسؤولني األجانب
الر َّحالة
إن
َ
هناك عدد ًا م َن َّ

مروا هبذه املدينة ،وكت ُبوا عنها ،وقدَّ ُموا أوصاف ًا عنها بمختلف املجاالت:
ُّ
والص ِّح َّية ،والعسكر ّية ،كام ّ
َ
أولئك
أن
السياس ّية ،واالقتصاد ّية ،واالجتامع ّية،
ِّ
ّ
ٍ
واحدة ،بل كانُوا ِمن قومي ٍ
ٍ
ٍ
دفعت
خمتلفة،
ودول
ات
الر َّحالة مل ْ يكونُوا ِم ْن جنس ّي ٍة
ْ
ّ
ْ
َّ
أسباب للمجيء إىل هذه املناطقِ ،
ٍ
ٍ
بشكل أ ّدى إىل
وم ْن َث ّم الكتابة عنها
هبم عدّ ُة
سدِّ النّقص احلاصل ،أو الفراغ املوجود ،يف املا ّد ِة التّارخي ّي ِة ع ْن هذه ا ُملدن.

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين 197

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

ُ
َ كتابات ال َّر َّحالة وامل�س�ؤول
أجانب
ُرنة يف
ِ
ِ مدينة الق
ِ ني ال

Abstract
Foreign travelers' writings represent a historical material
that almost amounts to a documentary record of events
that have not been documented by people of the regions
concerned. This is especially true of our Arab region
where documentation used to be very limited or exposed
to damage due to external dangers. Trips writings and
memoirs are quite useful to know more about the history
of any region in spite of the narrative style used by writers.
This paper seeks to review the history of Qurnah and
its historical heritage through the writings and records of
travelers and top officials who have passed by this town,
have written about it and provided political, economic,
social, health, and military descriptions about it. Besides,
those travelers and officials were of various nationalities
who came to the area for different reasons. Their writings,
to be sure, contain important information, not to be found
elsewhere, about this town.
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مقدمة
ّ
الشك فيه َّ
َّ
الر َّحالة وأسفارهم م ْن أمتع فصول األدب
ممّا
أن تن ّقالت َّ
القراء؛ ملا هلا م ْن ٍ
أثر يف
والتّاريخ ،وأكثر مؤ ّلفاته رواج ًا ،وأحسنها قبوالً لدى َّ

يتصور أنّه يعيش تلك احلياة ،ويستمتع كثري ًا بقراءهتا،
نفس القارئ ،جتع ُل ُه
َّ

ّعرف عىل انطباعاهتم
الر َّحالة ،وتت ّبع تن ّقالهتم ،والت ّ
وهيوى متابعة مسري أولئك َّ

مروا هبا وكت ُبوا عنها بأحواهلا املختلفة.
ع ْن املناطق واملدن والقرى التي ُّ
ٍ
مه َّية هذا النّوع من الكتابةّ ،إل ّ
غايات وأغراض ًا
إن هناك
الرغم م ْن أ ِّ
وعىل ُّ
والر َّحالة األجانب يبتغوهنا يف رحالهتم إىل البالد التي
الس ّواح َّ
وأهداف ًا كان ُّ
بلومايس،
يقصدونا ،وهي إ ّما للتبشري ،أو لألغراض التّجار ّية ،أو التّمثيل الدّ
َ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
دقيقة وتفصيل ّي ٍة
معلومات
ألغراض فنِّ َّي ٍة وعسكر ّي ٍة وط ِّب َّي ٍة وعلم َّي ٍة ،أو جلم ِع
أو

كانت معروفة بمواردها ال ّطبيع ّية ،حلاجتهم إىل تلك
الشق التي
ْ
ع ْن مناطق ّ
الصناع ّية يف أور ّبة ،وحاجتهم إىل املوا ّد األول ّية،
ال ّثروات ،الس َّيام بعد ال ّثورة ّ
وكذلك بحث ًا عن األسواق لترصيف بضائعهم ،فض ً
ال ع ْن معرفة احلضارة
وصلت إىل أوربة ،يف ٍ
َ
كانت أور ّبة فيه ُ
اجلهل
تعيش
العرب ّية اإلسالم ّية التي
وقت ْ
ْ
ّ

والسبات ،ونزاعات القبائل فيام بينها ورصاعاهتا ،بينام كان العرب
وال ّظالم ُّ
أصحاب حضارة ،واكتش ُفوا الكثري ِمن العلوم واملعارف التي أخذها -فيام
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كتابات ال َّر َّحالة وامل�س�ؤول َ
أجانب
ُرنة يف
ِ
مدينة الق ِ
ني ال ِ

وطوروها .ويف ضوء ذلك ،أراد األور ّب ّي َ
بعد -األور ّب ّي َ
ّعرف عىل خفايا
ون َّ
ون الت ّ

َ
الر َّحالة األور ّب ّي َ
يأتون إىل
ون
تلك احلضارة
ِّ
ومقوماهتا ،و ُأسس نجاحها ،فأخذ َّ
ٍ
ِ
ومجاعات؛ لتحقيق تلك األهداف.
رادى
مناطق َّ
الشق ُف ً
اجلغرايف وثرواته الكثرية واملتعدِّ دة حم َّط ًة رئيس ًة
كان العراق بسبب موقعه
ّ

ِ
َ
يقصدون
الر َّحالة األجانب ،الذين
م َن املح ّطات والبلدان التي يتو ّقف فيها َّ
الشق؛ ولذلك ّ
مروا بالعراق خالل املدّ ة
فإن أكثر ِم ْن ثامنية
ّ
َ
وتسعني ّ
رحالة ُّ

(1914-1553م) ،حسب ما ذكر ُه (لونكريك) يف كتابه( :أربعة قرون م ْن
تاريخ العراق احلديث).

املهم هو َّ
الرحالتّ ،إل َّ
أن تلك
إن ّ
ومع ِّ
الشء َّ
غض النّظر ع ْن عدد تلك ِّ

مفصلة ومسهبة ،ك ُّلها تصف
الرحالت نتج عنها تقارير ومؤ ّلفات ومقاالت َّ
ِّ
ٍ
بطريقة وبأخرىَّ ،
َ
الر َّحالة مل ْ يكونُوا م ْن
وأن
العراق وأوجه احلياة فيه
أولئك َّ
ٍ
ٍ
ٍ
دت أصوهلم وأجناسهم ،فمنهم الربتغا ُّيل،
واحد وقوم ّي ٍة
جنس
واحدة ،بل تعدَّ ْ
نامركي ،وغريهم.
والفرنيس،
واألملاين ،واإليطا ُّيل،
والربيطاين ،والدّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

السننيّ ،
وبام ّ
ُ
فإن
أن العراق
يمتلك حضارة عريقة يمتدُّ عمرها إىل آالف ّ
عريق؛ ولذلكّ ،
العديد ِمن مدنه هلا امتدا ٌد
تارخيي ٌ
فإن أغلب املدن العراق ّية قدْ
ٌّ
ظهرت العديد
الر َّحالة ،وتو ّقفوا فيها ،وكت ُبوا عنها بتفاصيل دقيقة ،وقدْ
ْ
زارها َّ

نت
الر َّحالة يف تلك املدن ،التي ب َّي ْ
من الدِّ راسات التي تُعنى بدراسة ما شاهده َّ
ٍ
حقب تارخي ّي ٍة ق َّل ْت فيها الكتابات التّارخي ّية والتّوثيق من
أوضاع تلك املناطق يف
َ
أهاليها؛ ولذاّ ،
الباحثون
مهمة يعتمد عليها
الر َّحالة تُعدُّ ما ّدة تارخي ّية َّ
فإن كتابات َّ
َ
ّعرف عىل تاريخ تلك املناطق؛ وذلك
والدّ
ارسون ملدن العراق املختلفة ،وللت ّ
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ٍ
ٍ
ّ
حوت جوانب متعدِّ دة:
واحد ،بل
جانب
تقترص عىل
ْ
ألن كتابات َّ
ْ
الر َّحالة مل ْ
سياس ّية ،واقتصاد ّية ،واجتامع ّية ،وثقاف ّية ،وجغراف ّية ،ودين ّية ،وقدْ عُدَّ ْت تلك

الباحثني يف التّاريخ وتزويدهم بام حيتاجونه م ْن
الكتابات جماالً خصب ًا إلثراء
َ
معلومات بمختلف اجلوانب ،الس ّيام ّ
مهمة جدّ ًا يف التّوثيق
الرحالت ّ
وأن كتب ِّ
بسجلت يو ِّث َ
ّ
َ
ّارخيي؛ ّ
قون فيها معلومات
حيتفظون
الر َّحالة كانُوا
الت
ألن أغلب َّ
ّ

يمر َ
ون هبا ،وأيض ًا تواريخ نزوهلم يف تلك املناطق،
كاملة ويوم ّية عن املناطق التي ّ
ٍ
َ
وصلت هبم األمور إىل ْ
مدينة،
أي
الساعة التي
حتّى
ْ
يصلون فيها إىل ِّ
أن يذكروا ّ
والزعامء واملناخ
والزراعة ّ
السكّان واألرض ّ
ويقدِّ موا معلومات كاملة عن ُّ
واحلياة اليوم ّية واألهوار وال ّثروات الطبيع ّية ،كاحليوانات واحلشائش واألشجار

والضائب ،وتعدَّ ى األمر إىل
واألوبئة واألمراض ،وكذلك املقاييس واألوزان ّ
َ
َ
َ
أكثر م ْن ذلك ،بل ّ
ويسألون
ويستفرسون
يستقصون
الر َّحالة كانُوا
إن بعض َّ
ِ
ني ع ْن تاريخ تلك املناطق.
السكّان املح ِّل ّي َ
حتّى حيصلوا عىل املعلومات م َن ُّ
الرغم ِم ْن د ّقة تلك املعلومات وتفاصيلها املسهبةّ ،إل إنّه البدّ م ْن
وعىل ُّ
ٍ
ٍ
بحذر؛ ّ
الر َّحالة
التّعامل معها
ألن يف بعضها أخطاء كبرية ،أو يف أحيان ُأ َخر ُيريد َّ

ْ
بي األمور حسب وجهة نظره هو؛ لذا ،البدَّ من التأكّد واحلذر عند االعتامد
أن ُي ِّ َ
عليها يف الدِّ راسات التّارخي ّية.

ذكر ُه هناّ :
ّعرف عىل
مهم جدّ ًا للت ّ
أن االهتامم بتاريخ تلك املدن ٌّ
وممّا جيدر ُ
قايف ملدننا؛ ملا ل ُه م ْن ٍ
دور ٍ
كبري يف تنشئة ٍ
حمب
اإلرث
قوي ٍّ
جيل ٍّ
ّ
احلضاري وال ّث ّ

التبو ّية تؤكِّد ّ
لوطنه وتأرخيه وتراثه؛ إ ْذ ّ
التبو ّية
أن ِم َن األسس ّ
إن الفلسفات ّ
ٍ
شعب أو مدينة أو دولة؛ ملا ل ُه
ألي
احلضاري والت
إبراز الدّ ور
الصحيحة َ
ّارخيي ِّ
ّ
ّ
ّ
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ُرنة يف
ِ
مدينة الق ِ
ني ال ِ

ِم ْن ٍ
أثر يف حتفيز اجليل والنّشء عىل االنتفاع من ذلك التّاريخ.

وعىل هذا األساس ،جاء اختيارنا مدينة ال ُقرنة ،هذه املدينة اجلميلة التي عدَّ ها

البعض (جنّ َة عدن)؛ بسبب ال ّطبيعة التي متتاز هبا؛ وألنّنا مل ْ َنر كتابات تارخي ّية
منفردة بإبراز تاريخ هذه املدينة املعطاء؛ لذا ،حاولنا يف هذا البحث إبرازها من

مروا هبا ُ
السنني ،األمر الذي
منذ مئات ّ
الر َّحالة األجانب ،الذي َن ُّ
خالل وصف َّ
ٍ
ٍ
عميقة.
جذور
يؤكِّد عراقتها وتارخيها ال ّطويل املمتدّ إىل
ُي ُ
واملسؤولني األجانب
الر َّحالة
َ
اول البحث تسليط ّ
الضوء عىل مشاهدات َّ

املهم ،الذي
ملدينة ال ُقرنة ذات التّاريخ العريق وال ّطبيعة املم َّيزة واملوقع
اجلغرايف ّ
ّ

الر َّحالة وغريهم من املسافري َن
السفن التي حتمل َّ
جعلها حم ّطة رئيسة تتو ّقف فيها ّ
يب ،أو املسافري َن عن
م ْن بغداد وإليها ،أو بق ّية املناطق،
َ
والقادمني من اخلليج العر ّ

أن َ
فإن موقعها دفع الدّ ولة العثامن ّية إىل ْ
طريقه إىل مناطق ُأخر .كذلكّ ،
جتعل منها
قامت بتسليحها بني مدّ ٍة وأخرى ،ما جعل ال ُقرنة ّ
حمط
قلعة عسكر ّية حصينة
ْ

الر َّحالة يف كتاباهتم.
أطامع القوى ،سواء املح ّل ّية ،أم اخلارج ّية ،وهذا ما أشار إليه َّ
ّ
الر َّحالة لألوضاع االجتامع ّية والعادات
وإن البحث ُي ِّ ُ
بي -أيض ًا -مشاهدات َّ
وطبائع املجتمع.
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ُ
وال�سابع ع�شر
م�شاهدات ال َّر َّحال ِة الأجانبِ يف القرن ِ
ال�ساد�س ع�شر ّ
ني ّ

الر َّحالة الذي َن
تُعدُّ مدينة ال ُقرنة ِمن أقدم املدن العراق ّية التي
ْ
ذكرتا ُكتُب َّ

الر َّحالة اإليطا ّيل اجلنس ّية
زاروا العراق يف تارخيه احلديث ،ويأيت يف مقدّ مة أولئك َّ
ُ

(فردرجيي)( ،)1الذي وصل إىل العراق عام (1563م) ،والذي كتب عنها يقول:
ٍ
ُسمى ال ُقرنة تقو ُم يف
قبل الوصول إىل البرصة بيو ٍم واحد رأينا قلعة صغرية ت ّ
ُ
تصب
فيكونان هنر ًا عظي ًام هادر ًا
حيث يلتقي دجلة بالفرات،
هناية األرض،
ُّ
ِّ
ّ
(شط العرب)،
مياه ُه جنوب ًا يف اخلليج ،)2(ويقصد (فردرجيي) بالنّهر العظيم
ُ
َ
ويبدو ّ
وصل األرايض العراق ّية ،وسب ُقوا
ني كانُوا ّأول َم ْن
الر َّحالة اإليطال ّي َ
أن َّ

ني اآلخرين؛ إ ْذ يأيت (كاسبارو بالبي)( )3يف املرتبة ال ّثانية ،والذي
الر َّحالة األورب ّي َ
َّ

كان يف طريقه إىل اهلند ،فوصل إىل العراق عام (1580م) ع ْن طريق البرصة،
تطري فوق مراكبنا يف هذا
َب يقول:
ْ
وعند وصوله إىل مدينة ال ُقرنة َكت َ
كانت ُ

املكان أرساب هائلة من ّ
الزنبور ،بل
الذباب األبيض ،وكان لسعها أشبه بوخز ّ
الوقت ِ
ِ
ومرض ًة يف
كانت مزعج ًة
نفس ِه.)4(
كم ْ
كوخز اإلبرْ ،
َّ
كانت ال ُقرنة ُيديرها
الضائب ،-قال:
ويف اجلانب
ْ
االقتصادي -وحتديد ًا ّ
ّ
يمر م ْن هناك ،وشاه ّي ِ
ني عن ّ
سنجق يستويف  25شاه ّي ًا( )5ع ْن ّ
كل
كل مركب ُّ
كل ٍ
ٍ
يطلب ع ْن ِّ
محل أربع
محل ،عدا ال ّثياب الوبر ّية (األجواخ) ،واملخمل ّية؛ إ ْذ
ُ

شاه ّيات ،وكان التو ّقف يف مدينة ال ُقرنة يوم (/20آيار1580/م) ،وعند
ٍ
الوصول إىل قلعة ال ُقرنة تدفع شاه ّي ِ
ني عن ِّ
بورقة تشهدُ بأنّنا
وزودنا
كل سفينةَّ ،
ويتم التّوقيع عىل هذه
أ َّدينا ما َّ
يتوجب علينا م ْن رسوم؛ ولذا ،نستطيع املرورّ ،
ٍ
الشهادة يف ِّ
ّ
الرسوم.)6(
كل مكان ّ
يتوجب علينا فيه دفع ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين 203

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

ُ
كتابات ال َّر َّحالة وامل�س�ؤول َ
أجانب
ُرنة يف
ِ
مدينة الق ِ
ني ال ِ

وينتقل (بالبي) بعد ذلك ليصف (التّحصني) يف هذه املدينة؛ إ ْذ يقول :وبعد

اجتياز هذه املدينة ،ويف هنايتها ،رأينا فرع ًا للفرات يتّحد بدجلة ،وقدْ ُش ِّيدَ يف

قيم فيه عد ٌد من
سمى (سري سيز اوزاكا) ،و ُي ُ
كبري للحراسةُ ،ي َّ
هذا املوضع حص ٌن ٌ
الساق.)7(
اجلنود ملالحقة ُّ َّ

وحتدَّ ث (بالبي) -كذلك -عن املناخ ،بالقولَّ :
حار جدّ ًا يف بعض
إن َّ
اجلو ٌّ
فصول السنة ،قدْ ي ِ
ِ
علمت شخص ّي ًا َّ
أن أربعة
ودي
الضعفاء ،وقدْ
ُ
ببعض النّاس ّ
ُ
َّ
ٍ
ٍ
أنفار كانُوا يف ٍ
َ
هبواء
يسرتحيون قليالً ،وإذا
فجلسوا
واحلر،
سفر ،فأضناهم التَّعب
ُ
ُّ
هب عليهم أ ّدى إىل ِ
موتم باالختناق.)8(
حار َّ
ٍّ
السكّان يف ال ُقرنة ،بالقول:
ويصف (بالبي) الوضع
ُ
ّ
االقتصادي وعمل ُّ
ِ
َ
السمك ،وما
السكّان آل ًة لطيف ًة
كم َّيات وافرة من َّ
يصطادون هبا ِّ
يستخد ُم ُّ
الرأس ال غري -يقصد بتلك اآللة :الفالة،-
هذه الواسطة سوى قصبة حمدَّ دة ّ
و ُيضيف (بالبي) :يعيش هؤالء النّاس حياة هانئة لكثرة ما عندهم من احلنطة،

بالذكر َّ
واجلدير ِّ
ويرجع
االعتيادي؛
أن ح ّبة احلنطة هنا كبرية جدّ ًا تفوق احلجم
ُ
ّ
ٍ
سبب ذلك إىل ّ
حقل
الزرع يف
أن حقوهلم فسيحة وواسعة جدّ ًا؛ لذا ،بإمكاهنم ّ
ُ
تطول هذه املدّ ة إىل مخسة عرش أو
ارتاح مدّ ًة طويل ًة من احلصاد األخري ،وقدْ

عرشين شهر ًا ،ففي مثل هذه احلالةُ ،يعطي مثل هذا احلقل ثمر ًا ج ِّيد ًا؛ هلذا
السبب نرى ّ
بالسكّان والدُّ ور.)9(
أن تلك املناطق عامرة ُّ
ّ

ّضح م ْن خالل ما ذكر ُه (بالبي) ّ
االقتصادي ملدينة ال ُقرنة كان
أن الوضع
َّ
يت ُ

للزراعة كان بارز ًا ،وهذا يعني
ج ّيد ًا ،وثراءها باألسامك ُّ
الصاحلة ّ
والتبة اجل ّيدة ّ

كانت مصدِّ ر ًة لألسامك واحلبوب؛ ّ
ّ
ويفيض عن
كثري،
أن املنطقة
ْ
ُ
ألن ناجتهم ٌ
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لسكَّان ال ُقرنة؛ إ ْذ -كام هو معلومّ -
إن هناك مناطق ومدن ًا
االستهالك
املحل ُ
ِّ ّ

السلع
كانت حميط ًة بال ُقرنة ،أو قريبة منها،
ْ
ْ
كانت تتعامل معها جتار ّي ًا ،وتتبادل ِّ
والبضائع املختلفة ،و ُيشري هذا األمر إىل ّ
متفوقة اقتصاد ّي ًا
أن مدينة ال ُقرنة ْ
كانت ِّ

كانت تتم ّيز هبا ،والس ّيام
عىل غريها من املدن واملناطق ،بحكم ال ّطبيعة التي
ْ
ِ
املقومات األساس ّية
وجود األهوار واألرايض ّ
الزراع ّية اخلصبة ،التي تُعدُّ من ِّ
ٍ
مكان يف العامل.
أي
لنجاح ّ
الزراعة يف ِّ
السابع عرش ،وحتديد ًا يف عام (1605م) ،دخل العراق
ويف بداية القرن ّ
ِ
()10
موقعها
مر بمدينة ال ُقرنة؛ إ ْذ َذك ََر ع ْن
الر َّحالة الربتغا ّيل (بيدرو تيخريا)  ،ا َّلذي َّ
َّ
بني الن ِ
وتقع عىل ُبعد ثالثة أ ّيام شاميل مدينة
ّهرين،
بأنا آخر نقطة من بالد ما َ
ُ
ّ
ُسمى
َ
البرصة ،وقدْ
وصف (تيخريا) ال ُقرنة بالقول :توجدُ فيها قلعة لألتراك ،ت ّ

ُرشف عىل القناتني ،وهنا يتّحدُ النّهران ليص ّبا
(ال ُقرنة) ،أي :النّقطة ،وهي ت ُ
تني ،التي يسيطر عىل الس ِ
الض ّف ِ
هول ّ
َ
الشامل ّية
مياهها بني شواطئ مستوية عىل كال ّ
ّ
ُ
خيوض  -اآلن -حرب ًا
يب (مبارك بن م ّطلب) ،الذي ُ
أو الفارس ّية منها ّ
الزعيم العر ّ

كي ،مدَّ عي ًا بأح ّق ّيته يف تلك األرايض وأرايض البرصة.)11(
السلطان ُّ
الت ّ
مع ّ
االقتصادي وال ّثروة احليوان ّيةَ ،
فذك ََر (تيخريا) :شاهدنا ِق َطع ًا
أ ّما عن الوضع
ّ
وزٍّ ،
ٍ
السكّان ،فهم ِم َن
وبط
وأرساب ًا كثريةً،
وطيور ُأ ٍّ
ودجاج ،وهبائم ُأخرى ،أ ّما ُّ
َ
ٍ
ٍ
َ
جلود
يتواصلون فيام بينهم سباحة عىل
العرب الذين
منفوخة (قرب) ،وقدْ
َ
والزبدة
الكثريون منهم إىل سفينتنا لبيع الدّ جاج
جا َء
البحري واإلوز واحلليب ّ
ّ
والتّمور ،وغريها ِم َن األطعمة ،وك ُّلها بأسعار زهيدة جدّ ًا .)12(وهذا ُّ
يدل عىل
كانت
الزراع ّية ،وكذلك ال ّثروة احليوان ّية بمختلف أنواعها ،التي ْ
توافر املنتجات ّ
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املقومات ال ّطبيع ّية لتزايدها.
تتم ّيز هبا مناطق األهوار؛ لتوافر ِّ

ومر بمدينة ال ُقرنة ،فهو اإليطا ّيل (األب
الر ّحالة اآلخر الذي زار العراق ّ
أ ّما َّ
َ
وذلك يف عام (1656م) ،وعندَ وصولِ ِه إليها وصفها باآليت:
سبستياين)(،)13
ال ُقرنة يلتقي فيها دجلة بالفرات بعد ْ
أن ُي ِّلفا بحريات -أهوار ًا -واسعة عىل

طريقهام ،تُدفع فيها رضيبة املكوس عن البضائع التي حتملها القوارب ،وعندما
الشاع
مز ْ
قت ِّ
رياح قو ّي ٌة َّ
ّاته القبطان إىل املكان الذي تُدفع فيه ّ
الضيبة ،ه َّب ْت ٌ
ُ
رجال الكمرك إىل هناك ليستو ُفوا
ِمن أعاله إىل أسفله ،ودفعتنا بعيد ًا ،فجاء
الرسوم ،ومل ْ ُيلقوا نظرة عىل أمتعتنا ،فقدْ اعتربونا دراويش فرنج ّيني ،وهذه عادة
ّ

الكامرك العثامن ّية يف معاملتها لرجال الدِّ ين.

()14

ٍ
باعتناء بالغٍ ،لكنّها
دت
و ُي
ُ
ييط بال ُقرنة أسوار ُش ِّي ْ
ضيف (سبستياين) ،قائالًُ :
ٍ
ألنا م ْن طني ،وال ُقرنة بلدة كبرية عىل ما تظهر ،وموق ُعها
ْ
ليست ذات شأن؛ ّ
كبري
مهم؛ نظر ًا لكوهنا مش ّيدة أمام هذا النّهر الواسع العظيم ،وإىل يسارها ٌ
ٌّ
فرع ٌ
م ْن دجلة؛ إ ْذ يلتقي هناك ِم ْن جديد.)15(
إنم يؤ ّد َ
الصالة
ون ّ
السكّان ،فيقولّ :
و ُيعطي (سبستياين) انطباعاته عن ُّ

يوم ّي ًا ُ
ثم يف منتصف النّهار ،ويف املساء عندَ
منذ ّ
الصباح الباكر عند هنوضهمَّ ،
وانحناءات متكر ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الغروب ،وهم ُيص ُّل َ
رة ،ومل ْ َّ
يتأخروا
وركعات
بسجدات
ون
ِّ
ٍ
ويرتكون ّ
َ
َ
عمل آخر من
كل
ينزلون عن اخليل
الصالة ،فكانُوا
عن موعد أداء َّ

بالصالة ،وللمسلمني أدعي ٌة كثري ٌة وأورا ٌد ير ِّددوهنا دائ ًام ،ونح ُن يف
أجل القيام ّ
َ ِ
َ
امليمون املو َّفق.)16(
السفر
املركب،
يطلبون م َن اهلل َّ
نبي ّ
وهنا نو ُّد ْ
الر َّحالة أو أعامهلم يكون هلا تأثري كبري عىل انطباعاهتم
أن ِّ َ
أن مهنة َّ
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ومشاهداهتم؛ إ ْذ يركِّز كثري ًا عىل اجلانب الذي يمتهنه؛ ولذا ،الحظنا (سبستياين)
رجل ٍ
يني؛ لكونه َ
دين.
السكّان ،ومل ْ ُيغفل اجلانب الدّ ّ
يتحدَّ ث هبذه ال ّطريقة عن ُّ

تزامنت زيارة (سبستياين) مع رحلة (فنشنسو)( )17إىل
ويف الوقت نفسه،
ْ

العراق؛ فيقول :ويف اليوم اخلامس م ْن أيلول (1656م) ،وصلنا إىل املنصور ّية،

ّ
(شط العرب) ،وجتري
سمى
حيث يلتقي دجلة بالفراتِّ ،
فيكونان هنر ًا واحد ًا ُي َّ

ِّ
الشط ،وأضاف:
مياه دجلة يف جهة ومياه الفرات من اجلهة األخرى من هذا
هنالك يف البقعة الواقعة عند ملتقى النّهرين قلعتان قريبتان من ضفاف الفرات،

القوة واحلصانة؛ لكثرة ما فيهام من األبراج العالية واجلدران العديدة
هلام مظهر ّ
فوق األسوار ،فهام واحلالة هذه تصلحان ملقاومة هجامت البدو؛ نظر ًا الفتقارهم
إىل املدافع واألسلحة النّار ّية ،لكنّهام ل ْن تقفان [كذا] أمام األسلحة احلديثة.)18(
السابع
الر َّحالة اآلخرين الذين أعطوا تفاصيل كثرية عن ال ُقرنة يف القرن ّ
ومن َّ
ُ
ويقرتن
عام (1676م) ،الذي قال عنها:

الفرنيس (تافرنييه)
عرش ،هو
ّ
الفرات بدجلة عندَ هذه املدينة األخرية ،التي فيها ثالث قالع ،األوىل يف ملتقى
()19

حيكمها ،وال ّثانية يف
النّهرين ،وهي أحصنها ،فيها ُيقيم ابن أمري البرصة الذي
ُ
بالرسوم
جانب كلدية ،وال ّثالثة يف جانب بالد العرب ،ومع أنّه ُيطالب هناك ّ
ٍ
فإنم ال ُيفت َ
شخص ،ويصل مدّ البحر إىل هذا
أي
ِّشون ّ
اجلمرك ّية بتاممها ،فتُدفعّ ،

املكان.)20(

وعن ثروات هذه املدينة ،قال (تافرنييه)ّ :
إن هذه األرايض م ْن أحسن ما
ٍ
ٍ
ٍ
نضريةُ ،ير َّبى فيها عدد
ومروج
واسعة،
السلطان؛ الشتامهلا عىل مرا ٍع
يمتلكه ُّ

خاصة األفراس واجلواميس ،ومدّ ة محل اجلاموس اثنا
كبري من احليوانات،
ّ
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تدر حليب ًا وافر ًا جدّ ًا ،حتّى ّ
يدر اثنني وعرشي َن
أن بعضها ُّ
عرش شهر ًا ،وهي ُّ
ُستخلص منه مقادير وافية ِمن
بنت ًا  -البنت ُيساوي ثمن الغالون -يف اليوم ،وت
ُ
الدّ هن.)21(

الضائب التي تُستوىف يف ال ُقرنة؛ إ ْذ
بي (تافرنييه) يف رحلته مقدار ّ
وقدْ َّ َ
ِ
يقولُ  :يدفع عن ِّ
رأس جاموس  -ذكر ًا كان أم أنثى -قرش وربع قرش
كل

كل فرس ُيدفع قرشان ،وعىل ِّ
السنة ،وعىل ِّ
السو نقد
كل شاة عرش سوات ّ -
يف َّ
الفرنيس ،أي :ما ُيعادل مخس سنتيامت.)22(
فرنيس يساوي  20/1من الفرنك
ّ
ّ

ال ع ْن ذلكّ ،
فض ً
بي ُأمور ًا ُأ َخر بالقول :إ ّن ُه ال ُيمكن املرور
فإن (تافرنييه) َّ َ

املزودة بمدفعٍ -دون إذن ،والتقينا بابن أمري البرصة ،الذي كانم ْن قلعة ال ُقرنة
َّ
َ
سجل حساب الكامرك ،ومع ّ
معنون يف
أن رجال الكامرك ُي
حاكم القلعة ،وهنا ُي ّ
ٍ
فإنم كثريو ال ّلطف ،فال يفت َ
شخص ،وعند قيامهم هبذا
أي
ِّشون َّ
السفنَّ ،
حتري ّ
ِّ

َ
السفينة ،أو املغ ّطاة
الواجب ال ُي
ملون التفتيش عن البضائع املخ َّبأة بني ألواح َّ
ٌ
جيس َ
السفينة
مثقب
باحلطب والعيدان ،وملو َّظفي الكمرك
ٌ
ون به جوانب َّ
طويل ُّ
بضاعة خمب ٍ
ٍ
أةّ .
ُ
ُسجل يف ال ُقرنة ،ولك ّن
يكون فيها م ْن
الكتشاف ما قدْ
إن البضاعة ت َّ
ّ
رسوم البرصة تُدفع دائ ًام يف البرصة بحسب القائمة ا ُملعطاة م ْن قلعة ال ُقرنة.)23(

الصابئة ،ا ّلذي َن أطلق عليهم نصارى القدِّ يس
وقدْ حتدَّ ث (تافرنييه) عن ّ

َ
َ
يسكنون يف
وأنم ال
بأنم
كثريون يف البرصة والقرى املجاورة هلاّ ،
يوحنّا ،وقالّ :

املناطق التي ال جيري فيها هنر(.)24
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 -مدين ُة ال ُقرنة كما و�صفها ال َّر َّحالة الأجانب يف القرنِ ال ّثامن ع�شر

ِ
مروا هبا خالل
الر َّحالة ا ّلذين ُّ
يقترص قدَ م مدينة ال ُقرنة عىل ذكرها م ْن قبل َّ
ْ
مل ْ

تلك القرون ،بل ّ
سمت خالل القرن ال ّثامن
إن بعض اخلرائط التّارخي ّية التي ُر ْ
ظهرت فيها مدينة ال ُقرنة ،وم ْن تلك اخلرائط اخلريطة التي نرشها
عرش قدْ
ْ
اهلولندي (إسحق ترييون) يف سنة (1732م) (تُنظر اخلريطة يف هناية
اجلغرايف
ّ
ّ

البحث)(.)25

زاروا العراق وكت ُبوا معلومات تفصيل ّية
الر َّحالة األجانب الذين ُ
وكان م ْن أبرز َّ

()26
مر بمدينة
ع ْن مدينة البرصة عام (1765م)،
األملاين (كارستن نيبور)  ،الذي ّ
ُّ

الزاوية التي يتّصل فيها الفرات بدجلة،
ال ُقرنة ،ووصفها بالقول :تقع ال ُقرنة يف ّ
بشكل ُم ٍ
ٍ
زر متام ًاّ ،إل ّ
رب سور ًا مضاعف ًا مش َّيد ًا بطابوق
وهي مبن ّي ٌة
إن هلا م ْن جهة ال ِّ

اجلدران املج ّفف يف ّ
لدي
الشمس فقط ،واستناد ًا إىل املعلومات التي تو ّف ْ
رت ّ
ٍ
يف البرصةّ ،
بقديمة جدّ ًا ،وقدْ ش َّيدها الباشوان..
ليست
فإن هذه املظاهر مجيع ًا
ْ
(عيل وحسني) ،ال ّلذين ّاتذا ِم ْن هذا املوقع قلع ًة للحدود ضدَّ األتراك والفرس.
ّ
وهناك يف الوقت احلارض مخس (أورطات) ،أو أفواج ،من االنكشاريةٍّ ،
لكل

وبالرغم م ْن ّ
أي
أن ال ُقرنة تتمتّع بموقع ممتاز ،فليس فيها ّ
منهم قدرهم (قازان)ّ ،

املارة من هناك ْ
أن تتو ّقف
جتارة تُذكر ،ويف الوقت نفسهُ ،
السفن ّ
جيب عىل كا ّفة ّ
الكمركي لالنكشار ّية ،)27(وأضاف (نيبور) يف وصفه :مل ْ ُأو ّفق
الرسم
ّ
فيها ألداء َّ
إىل تعيني ّ
جلبت رسالة توصية لضابط االنكشار ّية،
خط عرض هذه القلعة ،وقدْ
ُ
بمجاملة ٍ
ٍ
فائقة ،وطلب منّي تناول
وهو ذو رتبة عالية ،و ُيقيم هناك ،وقدْ عاملني

ال ّطعام معه ،األمر الذي مل ْ أمتكَّن م ْن رفضه.)28(
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وبعد (نيبور) َّ
الر َّحالة اإليطا ّيل (سيستيني) يف مدينة ال ُقرنة ،أثناء
حل َّ
الرابعة
الساعة ّ
رحلته م ْن إسطنبول إىل البرصة عام (1781م)؛ إ ْذ قال :نحو ّ
ٍ
بأرض بني النّهرين -أي :ال ُقرنة ،-فألقينا عليها
م ْن ( )29أيلول ،عربنا نقطة
ٍ
يعلموا ّ
بأن قاربنا هو قارب الربيد ،وأنّنا [ال]
التّح ّية برشقات م ْن بنادقنا ،لكي ُ

ُ
نخضع لدفع رضيبة املرور ،وأضاف
وبمعنى آخر :إنّنا ال
نحمل بضائع جتار ّية،
ُ
ً

تقع هذه املدينة -أي :ال ُقرنة -عىل ُبعد
يف وصفه ملوقعها ومناخها ومنتجاهتاُ :

مخسة عرش مي ً
لطيف م ْن هذه
منظر
ال م َن البرصة ،وهلذه املدينة وما ُياورها
ٌ
ٌ
الزاوية ،أكثر ما ِم ْن جهة هنر دجلة ،ورغم مجال املنطقة ،فإنّني ال أرى فيها جنَّ َة
َّ
ٍ
عدن؛ إ ْذ ُّ
وكانت ضفاف النَّهر ِم َن
كل ما هناك عد ٌد ِمن النَّخيل وأشجار التّوت،
ْ
ِ
ني وال ُفرس ،لك ّن تلك
اجلهتني عامرة بالنّخيل قبل
بني العثامن ّي َ
نشوب احلروب َ
ِ
معظمها.)29(
قضت عىل
احلروب
ْ
ذلكَّ ،
ال ع ْن َ
فض ً
فإن (سيستيني) أعطى وصف ًا ع ْن منتجات ونباتات مدينة

َ
حلرصان
تاجر النّاس به،
فيصنعون من ُه ا ُ
ال ُقرنة؛ إ ْذ َذك ََر :يك ُث ُر هنا القصب ،و ُي ُ
(البواري) ،التي تُباع يف أسواق البرصة ،وتُستعمل للتّسعيف ،كام ّ
أن خيام بعض
َ
ويصنعون منها -أيض ًا-
الصحراء مصنوعة م ْن هذه احلرصان -أيض ًا،-
أعراب ّ

ُ
حتمل نفر ًا واحد ًا ،أ ّما القصبة املتينة ،فتُستعمل كمجذاف.
قوارب طويلة
هنر الفرات -هنا -عريض ومهيب ،وتكثر فيه عصافري ِ
وخاصة مالك
املاء،
ٌ
ّ
ٌ
ُ
ُ
احلزين.)30(...

الربيطاين (تايلر)()31؛ إ ْذ
الر َّحالة
ويف هناية القرن ال ّثامن عرش زار ال ُقرنة َّ
ّ
يقولّ :
صادف املسافر بعد مغادرته البرصة بطريق النّهر هو ال ُقرنة،
إن ّأو َل ما ُي
ُ
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أربعني مي ً
ال إىل شامل
وتقع ال ُقرنة عىل بعد
حيث يلتقي النّهران دجلة والفرات،
َ
ُ
السفن ،تضعه هناك للمحافظة
البرصة ،وللحكومة يف تلك املنطقة أسطول م ْن ُّ

ٍ
أرض
عىل األرض والتّجارة النّهر ّية ،وهلذه املدينة ثالث حصونّ ،أوهلا مقام عىل
ٍ
يقع ّ
باتاه بالد العرب،
بارزة يف النّهر ،وال ّثاين مواجهة ألرض كلد ّية ،واألخري ُ
السفر م ْن البرصة إىل ال ُقرنة ( )14-12ساعة.)32(
ويستغرق َّ

ومروا بمدينة ال ُقرنة عام
الر َّحالة اآلخري َن الذين قد ُموا إىل العراقُّ ،
ومن َّ

الربيطاين (جاكسون)( ،)33ا ّلذي قالّ :
إن ال ُقرنة هي ملتقى هنر دجلة
(1797م)،
ّ
متخر
والفرات ،كام أنّه وصف ما شاهده بالقول:
ْ
السفن احلرب ّية ُ
كانت إحدى ُّ
ٍ
السفن
عىل مقربة م َن الوسط بني النّهرين ،وهي سفينة حراسة تقوم بمطاردة ُّ
الرسوم املرتتّبة عليها ،ومنعها م َن املرور ،فالنّهران
تتهرب م ْن دفع ّ
األخرى التي ّ
ِ
جمرى مائ ّي ًا هائ ً
السكّان عىل هذا املجرى
باحتادمها هنا مع ًا يؤ ِّلفان
ً
ال عذب ًا ،و ُيطلق ُّ

ّ
(شط العرب) ،ومل ْ يعد للمدّ أدنى تأثري
من هذا املكان حتّى اخلليج العريب اسم
عىل املياه يف ال ُقرنةّ ،إل يف األ ّيام التي فيها القمر بدر ًا ،أو حماق ًا ،وحتّى يف تلك
يتحول.)34(
األ ّيام ال ترتفع املياه ّإل قليالً ،أ ّما ال ّت ّيار ،فل ْن َّ

ٍ
ال ع ْن َ
فض ً
بسور
ذلك ،فقدْ حتدَّ ث عنها (جاكسون) :هي قري ٌة صغري ٌة حماط ٌة

تضم سكنة قالئل ،ال يزيد عددهم كثري ًا ،والواقع أنّه يوجد بستان نخيل
طيني ُّ
ٍّ
يقع بني القرية والنّهر ،يؤ ِّلف ّ
ظل مستح ّب ًا هناك.)35(
غري واسع ُ

ُؤخذ يف ال ُقرنة ،فقدْ كان ض ّباط الكامرك يتو ّق َ
الضائب التي ت َ
عون
أ ّما ع ْن ّ

أن ُي ِّصلوا عىل هد ّية م ْن دليلنا ،ولك ْن ،مادام ال ُ
ْ
فلم يدفع
حيمل أ ّية بضاعة معهْ ،

إليهم شيئ ًا ما.)36(
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ُرنة يف
ِ
مدينة الق ِ
ني ال ِ

ُ
م�شاهدات ال َّر َّحالة الأجانب ملدينة ال ُقرن ِة يف القرنِ ال ّتا�سع ع�شر
رحالة َ
دخل األرايض العراق ّية هو
ويف بداية القرن التّاسع عرش ،كان ّأول ّ

(أبو طالب خان)( ،)37الذي قال عن ال ُقرنة :ويف ال ّثاين والعرشين من ذي
السادس عرش من آذار (1804م) ،دخلنا
القعدة عام (1218م) ،املوافق ّ
مدينة ال ُقرنة ،وعند جدراهنا يلتقي الفرات ودجلة ،ويكو ِ
نان هنر ًا أعرض م ْن
ِّ

سمى ّ
ويصب يف اخلليج
شط العرب ،أي :هنر العرب،
ُّ
هنر الكانج بضعفني ،و ُي َّ
الفاريس  ،)38(حسب ذكره.
ّ

الفرنيس (دوبريه)( ،)39الذي زار العراق عام (1809م) ،ما
الر َّحالة
وأكّد َّ
ّ

َ
اآلخرون ع ْن مدينة ال ُقرنة ،الس ّيام جغرافيتها ،فقدْ قال عنها:
الر َّحالة
ذكره َّ

وإن هذه املدينة َ
ال ُقرنة هي املكان الذي يتّصل به هنر الفرات بنهر دجلةّ ،
كان
طلق عليها قدي ًام (دكبة) ( ، )Digbaعند بليني ،أو هي (أباميا)
ُي ُ

)(Apamee

عند بطليموس ،ونجدُ هناك إىل اليوم حصن ًا ،وفيه قائدُ ،يع ِّينُه وايل بغداد،)40(
مه ّيتها التّجار ّية بالقولّ :
إن املراكب التّجار ّية
وحتدَّ ث دوبريه -أيض ًا -ع ْن أ ِّ

وإنا حتمل ألفي
القادمة من بغداد ،تلك املراكب طويلة وعريضة وواسعةّ ،
ِ
ِ
صغريتني لكنّهام غري مرحيتني ،تلك املراكب
غرفتني
قنطار( ،)41وحتتوي عىل
بمدينة ال ُقرنة.)42(

البغدادي)
الر َّحالة (املنيش
ّ
كذلك فقدْ زار ال ُقرنة َّ

()43

عام (1820م)،

ووصف ال ُقرنة بالقول :هي حا ّفة ّ
شط بغداد م ْن جهة ،وعىل حا ّفة الفرات م ْن
ِ
ويصريان هنر ًا واحد ًاُ ،ي ُ
قال له:
اجلهة األخرى ،وهناك يتّصل الفرات بدجلة،
ِ
ّ
بالسفن للوصول إىل البرصة.)44(
شط العرب ،وم َن ال ُقرنة يوم واحد ُّ
تراث الب�صرة
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(ِ )45
الر َّحالة الذين زاروا العراق ،وتو ّقف
وكان (خورشيد باشا أفندي) م َن َّ

تقع قصب ُة ال ُقرنة شامل مدينة البرصة عىل
يف مدينة ال ُقرنة ،ووصفها بالقولُ :
ٍ
الزاوية إىل
تقع يف مكان ُيشبه ّ
مسافة ثامن ساعات منها ،وهي عبارة ع ْن قرية ُ
يسار هنر الفرات ،وعىل يمني هنر دجلة ،يف املكان الذي يلتقي فيه دجلة بنهر
ِ
ثم فهي تقع بني النّهرين ،وتُعدُّ بمثابة بداية القطعة الكربى التي
الفرات ،وم ْن ّ
ُيطلق عليها اسم (اجلزيرة) ،وهي مذكورة يف كتاب (جهاننام) ،وسائر الكتب

التّارخي ّية األخرىّ ،
الرغم
إن قلعة ال ُقرنة
ْ
كانت موجودة يف تلك القصبة ،وعىل ُّ

م ْن وجود بعض أطالل تلك القلعة يف الوقت احلايل ،فإنّه ال ُيوجد ما ُيمكن
ْ
أن ُيطلق عليه قلعة ،وبالقرية جامع ُيعدّ م َن اآلثار القديمة ،وعدد م َن األبنية

نيت بال ّطوب اآلجر َّ
مؤخر ًا ،وهي عبارة ع ْن أكواخٍ أسق ُفها مصنوعة م َن
التي ُب ْ

اخلوص.)46(

يذهب مو ّظفو البرصة إىل قصبة
الضيبة وبساتني ال ُقرنة ،قال:
أ ّما ع ْن ّ
ُ
الرسوم اجلمرك ّية ،ودائ ًام ما تُوجد سفينة م ْن ُأسطول البرصة
ال ُقرنة الستيفاء ّ

الرسوم اجلمرك ّية ،وبقرية ال ُقرنة
ُ
تقف هناك لضامن عدم هروب الت ُّّجار م ْن دفع ّ
بساتني للنّخيل كثرية جدّ ًا ،منها ما يتبع البرصة ،ومنها ما يتبع عشرية (منتفك)
التّابعة للبرصة ،وم َن األشياء اجلديرة ِّ
نوع م َن اجلبن
بالذكر يف تلك املقاطعةٌ ،

يقو ُم َ
الصاج.)47(
ون بتشكيله مثل ّ

()48
مر بال ُقرنة عام
الر َّحالة
الربيطاين (سوانسن كوبر)  ،ا ّلذي ّ
أ ّما بالنّسبة إىل َّ
ّ

(1893م) ،فقدْ قال يف وصفها :عند منتصف النّهار ،وصلنا إىل ال ُقرنة ،حيث
يلتقي أخري ًا دجلة والفرات ،بعد جريان طويل م ْن ُبحرية وان ،ليجريا مع ًا يف
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ِ
مدينة الق ِ
ني ال ِ

هنر واس ٍع ٍ
ٍ
َ
تقع قرية ال ُقرنة ،وهي ال ُيمكن ْ
تكون
أن
كبري ،ويص َّبا يف البحر ،حيث ُ
ِ
ثري املكان
سوى قرية يف بقعة ض ِّيقة م َن األرض ،وسط بساتني النَّخيل املثمرة ُ .ي ُ
ِ
الرواية املح ّل ّية بأنّه ُيم ِّثل موقع (جنّة عدن) ،من املؤكَّد أنّه
شيئ ًا م َن ا ُملتعة بسبب ّ
ِ
ٌ
الرومانس ّية ،مل ْ يكُن ماء الفرات
مكان
ساحر ،وهو ُيضفي عىل نفسه هالة من ُّ
ٌ
أميال ٍ
ٍ
كنت أرا ُه دائ ًام؛ ّ
قليلة
ألن مياهه تتبدَّ د قبل
عندما يلتقي بدجلة مضطرب ًا كام ُ
مخسني مي ً
ال شامل البرصة؛
م ْن وصوله لل ُقرنة يف األهوار ،وتبعدُ ال ُقرنة حدود
َ

ُ
وضعف هذه املسافة من البحر كان يقف هناك -عندما
تطري الغربانُ ،
حيث ُ
مررنا -قارب مدفع ّية
تركي.)49(
ّ

ُ
َ
م�شاهدات ال َّر َّحالة وامل�س�ؤول َ
الع�شرين
ني الأجانب يف بداي ِة القرنِ
الر َّحالة
مروا بالعراق ،وتو ّقفوا يف مدينة ال ُقرنةَّ ،
الر َّحالة اآلخري َن الذين ُّ
وم ْن َّ

مهمتُه األساس ّية الوصول إىل
انامركي (باركيل رونكيري)( ،)50الذي
الدّ
ْ
كانت ّ
ّ

ّعرف عىل احلركة الوهاب ّية ،ويف طريقه إىل نجد ،وأثناء مروره
اجلزيرة العرب ّية؛ للت ّ

يف العراق ،وخالل مسريته يف الطريق من بغداد إىل البرصة ،وقبل وصوله إىل
ني ُيط ُّل َ
ون علينا م ْن أكواخٍ عىل شاطئ النّهر ،مبن ّية
ال ُقرنة ،قال :كنّا نرى القرو ّي َ

م ْن أعواد قصب ،يسهل ْ
أن يبتلعها املاء لو زاد ارتفاعه نصف مرت فقط ،وأضاف
السفينة التي بدورها ال تأبه
أيض ًا:-ْ
كانت كالب القرو ّي َ
ني ُ
تنبح عندما ترى َّ
َ
َ
أولئك النّاس مع كالهبم،
وتستمر يف انسياهباُ ،م ِّلف ًة وراءها
حولا،
ملا جيري
ُّ
وأعمدة الدُّ خان األزرق تتصاعد م ْن أكواخهم.)51(

وأضاف (رونكيري) :لقدْ مررنا عىل واحة ال ُقرنة الغن ّية بنخيلها الفاخرة،
تراث الب�صرة
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ّ

ودخلنا جمرى ّ
اختلطت مياه هنر دجلة ذات ال ّلون
شط العرب العريض ،حيث
ْ

الزرقاء ،كام اختلط -أيض ًا -صوت املؤ ِّذن مع
األصفر الدّ اكن مع مياه الفرات ّ

احلجاج العائدي َن م َن
وتعالت دعوات
السفينة،
ْ
ّ
تالطم مياه النّهر عىل جانبي ّ
العيل القدير ،بينام انحدر قرص ّ
الشمس األصفر نحو
النّجف وكربالء إىل
ّ
املغيب يف هناية ذلك اليوم م ْن يناير ( ،)21عام (1912م) ،خم ِّلف ًا وراءه منظر ًا
ٍ
مجي ً
ارتفعت فوقها هامات أشجار
املتوهجة،
ببحار م َن النّار
ال رائع ًا ،أشعل األُفق
ْ
ّ

ٍ
السامء ،وبعد حلول ال ّظالم ،وظهور األنوار التي
النَّخيل ،كأعمدة سودا َء تناطح ّ
ٍ
جديد يأخذنا إىل البرصة
انترشت عىل شواطئ النَّهر ،أرخينا قلوبنا انتظار ًا ليو ٍم
ْ
الرحلة النّهر ّية.)52(
هناية ّ

الواقع ّ
مروا هبا،
الر َّحالة الذي َن ُّ
أن وصف مدينة ال ُقرنة مل ْ يقترص عىل كتابات َّ

بل ّ
تم تكليفهم بجمع معلومات ع ْن
إن هناك بعض
َ
املسؤولني األجانب الذين ّ
الربيطاين (لوريمر)( ،)53الذي قال عن ال ُقرنة:
الشق ،يأيت يف مقدَّ متهم
مناطق ّ
ّ

يقع قضاء ال ُقرنة عىل كال ض ّفتي ّ
شط العرب مبارشة ،أسفل املكان الذي
ُ

اإلداري للقضاء
يتكون فيه النّهر من التقاء هنري دجلة والفرات ،ويوجد املركز
ّ
ّ
حمصور[كذا] بني دجلة والفرات أعىل التقائهام ،وأضاف :تعترب قرية ال ُقرنة

وأهم القبائل يف القضاء
أهم مكان يف القضاء ،وهي -أيض ًا -صغرية احلجم،
ّ
ّ

هم :أهل اجلزاير ،وبنو مالك ،وبنو منصور ،و ُيقدَّ ر عدد سكّان ال ُقرنة بنحو

عرب شيع ٌة.)54(
( ،)30000نسمة ك ّلهم تقريب ًا ٌ

فض ً
ال ع ْن ذلك ،فإنّه أعطى وصف ًا ع ْن مناخ ال ُقرنة ومنتجاهتا وعمل سكّاهنا؛

الري ،وتوجد
إ ْذ قال :القضاء رطب وغري ِّ
صح ٍّي ،ولك ّن أرضه خصبة وحسنة ّ
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ّ
والشعري،
وكم ّيات قليلة م َن القمح
مساحات واسعة من النّخيل واألرزِّ ،

(السامر)
واحليوانات كثرية
ّ
خاصة اجلاموس ،واإلنتاج الوحيد هو األعشاب ّ

فإن معظمهم ُ
 الربدي  -التي ُيصنع منها احلصري ،أ ّما ُسكّاهناّ ،يعمل يف املناطق

املجاورة يف زراعة القمح ّ
والشعري واألرز ،و ُيوجد يف ال ُقرنة مركز للجامرك
الص ّح ّي ،ومكتب للتّلغراف.)55(
واحلجر ِّ

الواقع ّ
املسؤولني الذين
أن مجع املعلومات ع ْن هذه املناطق مل ْ يقترص عىل
َ

تم تكليفهم بذلك ،بل ّ
فإنم
إن بعض
َ
املسؤولني -وبحكم عملهم يف العراقّ -
ّ
قدّ موا معلومات تفصيل ّية ع ْن مدنه وقراه ،وبجميع املجاالت ،ومنهم القنصل

ويس يف البرصة (ألكسندر أداموف)( ،)56الذي كتب عنها :قضا ُء ال ُقرنة
ّ
الر ّ
عبارة ع ْن مستنقع واسع حيوي مساحات صغرية ِم َن اليابسة ،يسكنها األعراب،
تستحق ّ
الذين ير ُّب َ
الذكر ،فيام عدا ال ُقرنة
ون اجلاموس ،وال توجد فيه أماكن
ّ

نفسها .وهذه األخرية التي تقع عىل بعد ( )70فرسخ ًا( )57إىل األعىل م َن البرصة،
وعىل نفس البعد تقريب ًا م ْن سوق ّ
الشيوخ عىل الفرات ،والعامرة عىل دجلة ،تبدو

السابق أوقات ًا أفضل.)58(
كقرية كبرية ،لكنّها -رغم ذلك-
ْ
شهدت يف ّ

ست ال ُقرنة حسب املعلومات
تأس ْ
كام حتدَّ ث (أداموف) ع ْن تارخيها ،قائالًّ :

فإنا
التي أوردها نيبور يف بداية القرن ال ّثامن عرش ،كحصن ضدّ الفرس؛ ولذاّ ،
ُأحيطت بسور مزدوج ،وترابط فيها باستمرار حامية ال ُيستهان هبا .وهكذا نرى
االسرتاتيجي لل ُقرنة قدْ جرى تقييمه ُ
ّ
منذ ذلك الوقت؛ ذلك ّأنا تسيطر
أن املوقع
ّ

عىل وادي دجلة والفرات ،فتكون بذلك خ ّط ًا دفاع ّي ًا جديد ًا ُيضاف إىل دلتا ّ
شط
العرب ،ولكنّه يتم ّيز عنها يف ّ
حممرة ،كام هي احلالة بالنِّسبة
أن جناحه ال ُتدِّ د ُه أ ّية ّ
تراث الب�صرة
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ّ

حلصن الفاو.)59(

ال ع ْن ذلكّ ،
فض ً
مر ْت به ال ُقرنة
فإن (أداموف) ذكر اخلراب والدّ مار الذي ّ

بت ال ُقرنة متام ًا بحيث مل ْ جيدْ فيه ولستيد يف
ختر ْ
خالل القرن التّاسع عرشَّ :
عام (1836م) ّإل أكواخ ًا ِم َن القصب ال يزيد عددها ع ْن ( )40-30كوخ ًا،

ُ
يسكنها مجيع ًا ُأناس غرباء ،هم بالدَّ رجة األوىل املو ّظ َ
ومنذ ذلك
فون األتراك،
الشء إىل حالتِها األوىل ،إىل ْ
أن أصبح يسكنُها
الوقت،
ْ
بعض ّ
أخذت ال ُقرنة تعو ُد َ
قامت فيها إىل جانب أكواخ القصب،
حال ّي ًا ما بني ( )3000-2000نسمة ،كام
ْ
الصائف ،بنايات من اآلجر ،يشغلها القوناق ،أي :مكتب القائمقام ،وحم ّطة
أو ّ
ِ
املؤسسات العا ّمة.)60(
التّلغراف ،ودائرة الكامرك ،وغريها م َن َّ
مه ّية ال ُقرنةَ ،
فذك ََر (أداموف) :ولل ُقرنة إىل جانب موقعها
أ ّما ع ْن أ ّ
أمه ّية جتار ّية؛ وذلك بفضل صالح ّية ّ
االسرتاتيجي اجل ِّيد ِّ
شط العرب لسري
ّ

فبمجرد ْ
أن
السفن البحر ّية الكبرية ،حتّى نقطة التقاء دجلة والفرات؛ وهلذا،
َّ
ُّ
تتجمع فيه البضائع القادمة ع ْن طريق
ذت دور املركز الذي
ست ال ُقرنةّ ،ات ْ
تأس ْ
ّ
َّ
تتوزع عىل املناطق املتامخة لضفاف أعظم هنرين يف مقدّ مة آسيا،
اخلليج ،ومنه ّ
السابع عرش ،عندما أقام الربتغال ّي َ
وذلك كام َ
ون
كان احلال متام ًا يف منتصف القرن ّ

السابق .)61(وقدْ
هناك حم ّطة جتار ّية هلم ،ظ ّلت أطالهلا قائمة حتّى بداية القرن َّ
الشجرة املشهورة يف ال ُقرنة ،التي ي ِ
وصف (أداموف) -أيض ًاّ -
طل ُق عليها البعض
ُ
ال دون ْ
بشجرة آدم()62؛ إ ْذ قال :وال ُيمكننا ْ
أن نصف ال ُقرنة وصف ًا كام ً
نذكر
أن َ
األسطورة التي ُ
كانت تقو ُم به جنّ ُة أجدادنا،
تقع يف املوضع الذي
ْ
بأنا ُ
تقول ّ
ني لالستطالع عىل (شجرة
الر َّحالة املح ّب َ
ولتأكيد ذلك يقو ُم سكّان ال ُقرنة بإطالع َّ
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ِ
شجرة ٍ
الض ّفة
والش) ،وهي عبار ٌة ع ْن
طلح عرب ّية قديمة تقو ُم عىل ّ
إدراك اخلري ّ ّ

الشء ع ْن بساتني النّخيل املح ِّل ّية.)63(
ال ُيمنى لنهر دجلة ،بعيد ًا بعض ّ

الربيطاين؛ إ ْذ
تعر َض العراق إىل االحتالل
وخالل احلرب العامل ّية األوىلَّ ،
ّ

ني املدن العراق ّية؛ ولذاّ ،
فإن بعضهم َد َّو َن معلومات ق ِّيمة
ْ
دخلت جيوش املحت ّل َ

وكانت كتابات (سريل بورتر)( )64واحدة منها؛ إ ْذ ّ
إن املعلومات
ع ْن تلك ا ُملدن،
ْ
كانت عبارة ع ْن معلومات كان ُيرسلها إىل
التي وصف هبا بورتر مدينة ال ُقرنة
ْ

كان ُيطل ُعها عىل املناطق التي ُ
ُأخته (دورا) ،التي َ
َ
أحوالا
ويصف
يصل إليها،
ُ
ٍ
متناهية.
املتنوعة بد ّق ٍة
املختلفة وجوانبها ِّ
أنا قرية صغرية جدّ ًاُ ،يقال فيها شجرة
يذكر (سريل بورتر) عن ال ُقرنةّ :

آدم التي بال ُق ِ
رب منها جنّة عدن التي ُطر َد منها آدم ،كذلك ُيضيف بورتر يف
وصفه مدينة ال ُقرنة ،قائالً :املنطقة هنا َّ
ُستنزف م ْن قبل البرش
أخاذة فعالً ،مل ْ ت
ْ

بعدُ  ،واألهوار مت ُ
األرض ك َّلها ،مساحات من األرض املزروعة اخلرضاء،
أل
َ
وثم مساحات ومساحات ِم ْن ألق املياه واملستنقعات املائ ّية التي تبدو مثل
ّ
األمايسّ ،إل ّ
السري لي ً
يغمرين
ال
ورغم ُعتمة ال َّليل وطول
ُ
إن َّ
املرايا امللتمعةُ ،
ّ

ثم ترنو
بالنّشوة ،فالنّجوم تزهو بأش ّعتها القو ّية ،وجتدينها ختفو وتتألأل بزهوّ ،
بالسكينة وال ُّطمأنينة ،وتعادل ساعات ِم َن اليوجا،
الروح ّ
إ َّيل ،ومراقبتُها تغمر ُّ
واألرض شاسعة ،وتبدو واسعة جدّ ًا؛ لق ّلة البرش فيها؛ إ ْذ ال أعتقد ّ
بأن نفوس
هذه البالد ِم َن اجلنوب إىل ّ
الشامل يتجاوز املليونني عىل أكثر تقدير.)65(
رأيت رج ً
ال يف منتصف
ويصف (بورتر) عمل ّية صيد األسامك ،بالقول:
ُ
ٍ
ٍ
العمر ،وبيده آلة تُشبه ّ
ويرجها
برسعة
الشوكة الكبرية ،ويغرزها
مدهشةُ ،
تراث الب�صرة
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ُسمى هذه اآللة بـ(الفالة)ّ ،إنا طريقة ذك ّية
وسمكة ح ّية تلبط مع ّلقة فيها ،وت َّ
لصيد األسامك .ويتّضح ِم ْن وصف (بورتر) لعمل ّية صيد األسامك ّ
أن املنطقة
ِ
السمك ّية ،التي قال عنها :األسامك
ْ
كم ّيات كبرية من ال ّثروة َّ
كانت متتاز بوجود ِّ
رباق اجلليل ،وكذلك خمتلف ال ّطيور اجلميلة
السطح
املائي اهلادئ ال ّ
ّ
متأل هذا ّ
الغريبة هنار ًا .عندما ال أكون منشغ ً
اهلنديس ،أبقى ُأراقب تلك
ال مع الفريق
ّ

كانت أ ْم عشب ًا بحر ّي ًا أو
املخلوقات التي تط ُفو عىل املاء وتلتقط عيشها ،سمك ًة
ْ
دود ًة صغريةً ،وجتدها الهية ع ْن ِّ
يط هبا ،وبام ّ
كل ما ُي ُ
التك ّية قليلة
القوات ُّ
أن ّ

العدّ ة والعددّ ،
تستطع إخافة ال ّطيور بعدُ  ،واملدافع نسب ّي ًا بعيدة عن
ْ
فإن احلرب مل ْ
املنطقة التي نح ُن فيها.)66(

ٌ
لذيذ جدّ ًا،
طعمه
السمك
ُ
السمك وطبخه بالقولّ :
ويصف (بورتر) َّ
وطريقة طبخه غريبة ح ّق ًا؛ إ ْذ ّإنم ّأوالً ُيق ِّط َ
السمك ِم َن ال ّظهر ،أي:
عون ّ
وكأنا قطعة واحدة،
السمكة ،وتبدو
بال ُقرب ِمن اهليكل
ّ
ثم تُفتح َّ
العظميّ ،
ّ
و ُي َ
الرقيقة نسب ّي ًا يف األرض
ثم تُغرز بعض العيدان ّ
والرأسَّ ،
بقون عىل اجللد ّ
ٍ
قوس ،وتُشعل النّار بال ُقرب ِم ْن تلك العيدان ،وال أدري كيف ال ُترق
بشكل
تلك العيدان؟! تُع َّلق السمكة عىل تلك العيدان ،وحتتها نار هادئة ،وبعد ٍ
فرتة
ّ
حم ال ّل ُ
ذيذ إىل األعىل،
ْ
السمكة مبارش ًة عىل النّار ..ال َّل ُ
ليست بالقليلة ،تُوضع َّ

وتفتح ّ
املتجمرة ،رائحة ّ
ُزكم األُنوف،
واجللد عىل العيدان
الشه ّية ،ومتتدُّ
ُ
الشواء ت ُ
ِّ
ٍ
َ
وبمهارة ُيفصل ال ّلحم ع ْن األشواك العظيمة،
املشوي،
لتنهش ال َّلحم
األصابع
ّ
كنت ُأ ُ
فلم ُأفلح بابتال ِع ولو لقمة واحدة ،وقام دلي ُلنا
ُ
حاول جاهد ًا تقليدهمْ ،
ّ
امللح إبراهيم -بفصل ال َّلحم عن العظم ،ووضعه عىل رغيف خبز ،وقدَّ مه لناال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين 219
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وكانت وجب ًة لذيذ ًة ح ّق ًاّ ،إل ّ
الض ّباط اهلندوس امتن ُعوا
الضب ّاط،
ْ
إن أكثر ُّ
نح ُن ُّ

عن األكل ،واكتفوا بالفجل والبصل األخرض واخلبز.)67(

كذلكّ ،
طلق
الرز ،أو ما ُي ُ
فإن (بورتر) ُيشري إىل اشتهار مدينة ال ُقرنة بإنتاج ّ

(الشلب أو العنرب)؛ إ ْذ ُ
عليه حم ِّل ّي ًا بزراعة ِّ
نظري لطعمه
يقول عنهُّ :
املحل ال َ
الر ّز ِّ ُّ
قرب األهوار بني النّارص ّية والعامرةّ ،
تعم ُر
ورائحته العبقة ،و ُيزرع َ
وكل يوم ُ

الرائع.)68(
الرز ّ
مائدتُنا هبذا ُّ
ِ
كانت تتم ّيز
السابقة ملدينة ال ُقرنة ومنتجاهتا ،يتّضح جل ّي ًا ّأنا ْ
ومن األوصاف ّ
بمواصفات طبيعية قدْ ال تتوافر يف ٍ
فكانت ال ّثروات ال ّطبيع ّية الس َّيام
مدن ُأ َخر،
ْ
ّ
معيشة لسكّاهنا ،وأيض ًا مصدر ٍ
ٍ
ثراء
األسامك متوافرة بكثرة ،بل ّإنا ُت ِّثل مصدر
توج َه أهايل املنطقة إىل تصديرها وبيعها إىل املناطق األُ َخر التي ال
هلا؛ ولكثرهتا ّ
ِ
السمك ،تلك
تتواجد فيها ،و ُيعطينا بورتر -أيض ًا -وصف ًا دقيق ًا لطريقة طبخ َّ
ال ّطريقة التي اليزال -حتّى الوقت احلارض -يستخد ُمها البعض يف شواء
يدل عىل ِ
السمك ،وهذا ُّ
املستمر حتّى يومنا هذا.
عبق املايض
ّ
َّ
يصف لنا املالبس،
التطرق إىل اجلوانب االجتامع ّية ،نجدُ (سريل بورتر)
ُ
وعندَ
ّ

كانت يف مدينة ال ُقرنة ،فيقول :يطغى ال ّلون األسود عىل مالبس النِّساء،
وكيف ْ
اعتادت عليه عيناي يف اهلند ،والنّاس هنا ِمن
وبالكاد أرى ألوان ًا ّبراق ًة مثلام
ْ
يلبسون املالبس ال ّطويلة التي ُ
َ
تصل إىل الكاحل ،وفوق منها ما ُيشبه
اجلنسني

الرجال والنِّساءّ ،إل ّ
يضعونا
الرجال
َ
إن ِّ
سموهنا العباءة ،ويرتدهيا ِّ
املعطفُ ،ي ُّ
ِّ
عىل أكتافِهم ،و ُي َغ ُّط َ
ولكل
ون رؤوسهم بالعقال والغرتة ،أو يل ُّفوهنا بالعاممة،
ٍ
ٌ
الرأس ع ْن
طراز
مذهب
ولون ّ ٌ
ٌ
الرأس ،تكشف طريقة تغطية ّ
معي م ْن غطاء ّ
تراث الب�صرة
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ٍ
املنزلة االجتامع ّية بتحديد نوع ّية العقالُّ ،
إنسان هنا ُيفصح ويرصخ عالي ًا
فكل

رؤوس ُه َّن
ني
ائفي
واالجتامعي ،أ ّما النّسا ُء ،ف ُيغ ِّط َ
َ
ّ
معلن ًا ع ْن هو َّيته وانتامئه ال ّط ّ
َ
يعبأن كثري ًا لو
بالعباءة ،ولك ّن النّسا َء ال َّلوايت يعمل َن يف احلقول ،أو يف الدُّ وب ،ال
ٍ
بطرحة ِم َن
وانكشفت فتح ُة العباءة ،ورأس املرأة ملفوف
انحرست رؤوسه َّن،
ْ
ْ
ّ
الشاشيب التي ال تستغني عنها وجوهه َّن اململؤة
القامش األسود،
وتتدل منها ّ

بالوشم ،وكذلك أكُفه َّن.)69(
ِ
كانت تتم ّيز به املرأة
االجتامعي ،ما
وصف (بورتر) للجانب
ّضح ِم ْن
ْ
يت ُ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
يمر به
العرب ّية املسلمة م ْن ع ّفة وحياء ،والتزا ٍم وعفوية ،وهذا ُيم ِّث ُل درس ًا ملا ُّ
املجتمع اليوم ِمن ٍ
وفكري ،الس ّيام يف األزياء واملالبس ،وتقليدنا
ثقايف
غزو
ٍّ
ٍّ
بالشيعة اإلسالم ّية التي
للغرب م ْن دون وضع حدود مع َّينة ،وعدم االلتزام ّ

كان املجتمع عىل بساطته يلتز ُم هبا.
أما بالن ِ
ِّسبة إىل (لونكريك)( ،)70فقدْ أورد ِذكْر ال ُقرنة يف عدّ ة مواضع ،منها يف
ّ
الغراف َ
كان ُيشاهد
اجلانب
اجلغرايف؛ إ ْذ قال عنها  :وفيام فوق ال ُقرنة إىل صدر ّ
ّ

هنر عنرت واملنصور ّية وكوت معمر ،وكذلك يف حتديده أرايض عربستان ،التي
ِ
َ
وكان حاكم هؤالء وايل احلويزة،
يب؛ فيقول:
بأنا ُتكم م ْن حاك ٍم عر ٍّ
عدّ ها ّ
وكانت سطوته متتدُّ إىل
تضاءلت ُأصوله يف األساطري،
يب قدي ٍم،
ْ
ْ
وسليل بيت عر ٍّ
ال ُقرنة ّ
والش ِّط ِمن الغرب.)71(
خيص قلعة ال ُقرنة وحتصينهاَ ،ذكَر (لونكريك) :وبعدَ أ ّيام قالئل ،مايس
وفيام ُّ
( ،)1625وصل إىل عيل باشا ِمن استنبول عىل طريق البادية الفرمان مع ِ
اخللعة
ّ
والسيف ،وبذلك ث ّبته انتصاره وشهرته يف حكومتهُ ،فأعيد بناء مراكز الدّ فاع يف
ّ
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الضيبة التي
بيعي لطليعة اجليش ،)72(كذلك حتدَّ ث عن ّ
ال ُقرنة ،وهي املركز ال ّط ّ
رب ّية عىل احلدود،
كانت تُؤخذ عند ال ُقرنة ،بالقول:
ْ
ْ
كانت ُتبى رسوم الكمرك ال ِّ

ويف ال ُقرنة ع ْن طريق النَّهر ،وكذلك يف امليناء.)73(
ِ
ضت هلا ال ُقرنة ،اخلالفات التي
تعر ْ
السياس ّية واملعارك التي ّ
وم َن األحداث ّ
بني الباشوات ،الس ّيام أ ّيام حكم (حسني باشا) ،الذي استخدم القسوة
ْ
كانت َ
واالضطهاد مع أعاممه ،ا ّلذين طلبوا املساعدة ِم ْن (مرتىض باشا) وايل بغداد،
وكان ذلك عام (1653م) ،وبعد ْ
َ
القوة للقضاء
أن مجع جيش ًا
ْ
وجاءت تلك ّ
حيكم يف البرصة ،استطاع ذلك اجليش حتقيق
عىل (حسني باشا) ،ا ّلذي كان
ُ

سقطت ال ُقرنة م ْن دون ْ
وفر (حسني باشا) إىل عربستان،
االنتصار؛ إ ْذ
ْ
أن تُرضبّ ،
ضت هلا البرصة خالل ذلك العهد ،الذي
تعر ْ
وتعر ْ
ضت ال ُقرنة إىل ال ُفوىض التي َّ
َّ
ِ
ٍ
انغمرت فيه األخرية يف ُلّة من احلُزن واخلوف ،بعد ْ
فرحت باستقبال املنقذ،
أن
ْ
ْ
فهامجت ال ُقرنة،
ثارت قبائل اجلزائر،
فقدْ وصف (لونكريك) ذلك ،بالقول:
ْ
ْ
وكانت املناوشات غري املن ّظمة
فعجل مرتىض بإرسال املدد إىل هناك ِمن البرصة،
ْ
وقعت يف األهوار وبساتني النّخيل ُّ
تدل عىل ثبات القبائل أكثر ِم ْن ثبات
التي
ْ

جيش الباشا.)74(

ٍ
َ
رصاعات متعدِّ د ًة م ْن أجل االستحواذ عليها ،ومنها:
شهدت ال ُقرنة
كذلك
ْ

ما ذكره (لونكريك) :تبع ذلك تسابق يف االستيالء عىل ال ُقرنة؛ إ ْذ سبق ْ
أن
عجل برسي ٍ
ٍ
استوىل عليها االنكشار ّي َ
ات ِم َن
ون ،الذين أمدَّ هم باشا بغداد عىل
ّ
القوة
اجلنود النّظام ّية ،وبقطعات أكراد بجالن وتركامن البيات،
ْ
فوصلت هذه ّ
خاب املجهود العظيم لـ(حييى) يف
املعتصمني هبا ،الذين
وأنقذت
إىل ال ُقرنة،
ْ
َ
َ
حماولة زحزحتهم ع ْن مواقعهم ،فرجع ّ
شذاذ جيش (حييى) ،وانتقم خليبته ِمن

سكّان البرصة
البائسني.)75(
َ
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اخلامتة
ّضح ِم ْن خالل البحث النّقاط اآلتية:
يت ُ

ٍ
ٍ
ّ -1
قديمة ،وهذا ما أورد ُه
لفرتات
إن مدينة ال ُقرنة هي مدينة تارخي ّية تعو ُد

اجلغرايف ،الذي
مه ّية موقعها
ّ
مروا هبا ،وهذا يعو ُد إىل أ ِّ
الر َّحالة األجانب ،ا ّلذين ُّ
َّ

يلتقي فيه هنرا دجلة والفرات ،ال ّلذين َ
الر َّحالة يف تن ّقالهتم إىل املدن
يسري هبام َّ
كان ُ
األُخر.

السياس ّية ،واالقتصاد ّية،
الر َّحالة صورة واضحة جلميع املجاالتّ :
 -2أعطى َّ
لكل رح ٍ
الة صف ٌة مم ّيز ٌة يف كتاباته وتوصيفاته،
والدِّ ين ّية ،ع ْن مدينة ال ُقرنة ،وكان ِّ ّ
خاصة إىل تلك املدينة ،ور ّبام هذا يعود إىل االهتامم ،أو العمل ،ا ّلذي َ
كان
ونظرة ّ
يقوم ِبه الرحالة أنفسهمِ ،
ُ
تأثري يف وصفه للمظاهر
وم ْن َث ّم
َّ َّ
ُ
يكون لذلك األمر ٌ

التي ُيشاهدها.

كانت مدينة م ِهمة بالن ِ
 -3اتّضح ِم ْن خالل الدِّ راسة َّ
ِّسبة إىل الدّ ولة
أن ال ُقرنة ْ
ُ ّ
ِ
قامت ببناء ٍ
َ
مصالها يف املنطقة،
ُحافظ ِم ْن خالهلا عىل
قلعة فيها ،لت
العثامن ّية ،التي ْ
وأن ال ُقرنة تُسيطر عىل ال ُّط ِ
الس َّيام ّ
رق النّهر ّية التي تأيت ِم َن البرصة ،والقادمة إىل
مناطق العراق األُ َخرِ ،
الضائب عن
وم ْن َث ّم
ْ
جعلت فيها مركز كمرك جلباية ّ
املار ِة هبا.
السفن َّ
ُّ
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 -4تأ ّثر ال ُقرنة -حاهلا حال بق ّية املناطق واملدن العراق ّية األُ َخر -باألحداث

كانت قائمة آنذاك ،فض ً
ال عن
السياس ّية ،التي
ّطورات
ْ
والت ّ
والصاعات ّ
ِّ
مر ْت هبا البالد يف
ّطورات االقتصاد ّية ،وال ّظروف ِّ
الت ّ
الص ِّح ّية وال ّطبيع ّية ،التي َّ

تلك القرون.

كانت منطقة غن َّية بفضل
الر َّحالة ع ْن مدينة ال ُقرنة ّأنا
-5
ْ
ْ
أثبتت كتابات َّ

االقتصادي
الزراع ّية واحليوان ّية ،وهذا ُيعطي انطباع ًا عن االنتعاش
منتجاهتا ِّ
ّ
متتاز به املنطقة ،والت ّّنوع يف مصادر الدَّ خل ،وعدم االعتامد عىل
الذي
ْ
كانت ُ
ٍ
ٍ
ٍ
كانت تُشكِّل
الرغم ِم ْن بساطة تلك األعاملّ ،إل ّإنا ْ
حرفة أو مهنة واحدة ،عىل ُّ

للسكّان ،بل وبعض األحيان تدعوهم إىل تصدير الفائض
موار َد معيش ّية كافية ُّ

م ْن منتجاهتم إىل املناطق األُ َخر ،الس ِّيام املجاورة.

املقومات ال ّطبيع ّية التي امتلكتها  -وحسب ما
-6
ْ
امتازت ال ُقرنة بفضل ِّ

القادمني إىل البالد
جذبت أنظار
كانت منطقة سياح ّية،
بأنا
ْ
ْ
َ
الر َّحالةّ -
نقله َّ
انبهروا بام الح ُظوه ِم ْن مجال ال ّطبيعة ّ
كانت
اخللبة ،التي
ْ
واهتاممهم؛ إ ْذ ّإنم ُ
عليها مدين ُة ال ُقرنة.
واملسؤولني
الر َّحالة
-7
ْ
َ
أسهمت تلك الكتابات التّارخي ّية التي قدَّ مها َّ

احلضاري هلذه املناطق ،واستذكار تاريخ
األجانب يف احلفاظ عىل اإلرث
ّ

أخذت شهر ًة كبريةً؛ وذلك ّ
الر َّحالة كت ُبوا
تلك املدن ،التي
ْ
ألن أغلب أولئك َّ
ٍ
مذكَّراهتم بلغاهتمِ ،
لغات ،األمر الذي
الرحالت إىل عدّ ة
وم ْن َث ّم ت ْ
ُرمجت تلك ِّ

أ ّدى إىل اشتهار تلك ا ُملدن ،و َذ َي َعان صيتها ،وأصبح هيوى الولوج إليها ُّ
كل َم ْن
يسمع ع ْن مم ِّيزاهتا وطبيعتها.
ُ
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الهوام�ش
 -1وهو قيرص مريو ال مو فردرجيي ،إيطا ّيل اجلنس ّية ،ولد عام (1530م) يف البندق ّية،
عمل يف شبابه بتجارة اجلواهر ،وامتدّ ْت رحلته ثامنية عرش عام ًا (1581-1563م) ،طاف
الشق مرور ًا بسورية والعراق واهلند ،حتّى وصل إىل بورما ،يبحث عن األحجار
خالهلا يف ّ
الكريمة ،وعندما عاد إىل بالده جلب معه بضاع ًة كبريةً ،وهناك اختالف يف سنة وفاته؛ إ ْذ
ُيتوقع ّأنا بني عامي (1602-1600م) .فردرجيي ،رحلة فردرجيي إىل العراق (القرن
السادس عرش) ،ترمجة :بطرس حدّ اد ،جم ّلة املورد ،العدد ( ،)4املج ّلد (1979 ،)18م:
ّ
ص.163
 -2املصدر نفسه :ص.167-166
 -3هو كاسبارو بالبي ،ولد يف مدينة البندق ّية اإليطال ّية عام (1550م) ،قدم إىل العراق يف
ِ
السادس عرش ،وهو يف طريقه إىل اهلند ،فوصل العراق عام (1580م)،
الربع األخري من القرن ّ
ّ
ِ
ِ
ختص
الرحالت وأقدمها؛ ملا فيها من معلومات تارخي ّية وجغراف ّية ُّ
أهم ِّ
الرحلة م ْن ِّ
وتُعدّ هذه ِّ
املخصصة حلامية كريت،
السفن
ّ
العراق ّأوالً ،ولقدمها ثاني ًا ،وعمل مساعد ًا لقبطان يف إحدى ُّ
قوهتا .بالبي ،رحلة بالبي إىل العراق ،ترمجة :بطرس
ْ
وكانت البندق ّية يف ذلك الوقت يف أوج َّ
حدّ اد :ص.5
 -4املصدر نفسه :ص.89
ّ -5
يتم تداوهلا
الشاهي :عملة ْ
كانت تُستعمل يف بالد فارس أ ّيام الدّ ولة ّ
الصفو ّية ،وأيض ًا ُّ
يف العراقhttp://www.1115.jeeran.com .
السابق :ص.89
 -6بالبي ،املصدر ّ
 -7املصدر نفسه.
 -8املصدر نفسه.
 -9املصدر نفسه :ص.90
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 -10ولد يف مدينة لشبونة الربتغال ّية ،لك ّن تاريخ والدته ووفاته ما يزاالن غري مؤكَّدين،
دون والدته بسنة (1570م) ،بدأ رحالته يف ٍ
خني حيدِّ َ
ّإل ّ
وقت مبكِّر م ْن حياته،
املؤر َ
إن أغلب ِّ
ثم انتقل بعد ذلك إىل ملقا
السادسة عرش ،عندما قام بزيارة مدينة غوا اهلند ّيةّ ،
وهو يف س ِّن ّ
يف املدّ ة (1600-1598م) ،وأثناء ذلك زار بالد فارس ،وكتب عنها تفاصيل كثرية ،ثم
متوجه ًا إىل الفل ّبني ،وبعدها عاد إىل لشبونة ،التي وصلها عام
عاد إىل ملقا ،وبعدها انطلق
ِّ
ِ
(1601م) ،وقبل ْ
أن ُيغادر ملقا ،كان قدْ أودع مبلغا من املال لدى أحد رفاقه ،وطلب منه
الشق
السفر إىل ّ
فقرر تيخريا ّ
السفن الربتغال ّية ،لك ّن املبلغ مل ْ يصلَّ ،
إرساله إىل لشبونة بواسطة ُّ
ِ
مر ًة أخرى ،وكان ذلك عام (1603م) ،فوصل إىل غوا ،ومتكَّن من استعادة أمواله ،ويف طريق
ّ
تقع عىل طريق الفرات .بيدرو تيخريا ،رحلة
مر بالعراق ،وزار أغلب املدن التي ْ
كانت ُ
عودته ّ
ِ
رب ّي ( ،)1605-1604ترمجة :أنيس عبد
بيدرو تيخريا م َن البرصة إىل حلب َعرب ال ّطريق ال ّ
اخلالق حممود :ص.11-7
 -11املصدر نفسه :ص.29-28
 -12املصدر نفسه :ص.31
الكرميل (1689-1623م) ،إيطا ُّيل
 -13وهو األب جوزيه دي سانتا ماريا سبستياين،
ّ
الرهبنة،
مرات خالل رحالته إىل املناطق املختلفة ،انخرط يف سلك ّ
األصل ،زار العراق أربع ّ
وبعد ذلك انتدبتْه الكنيسة ّ
مهمة رسم ّية إىل اهلند بصفة مفتّش رسو ّيل لدراسة
للذهاب يف ّ
أوضاع النّصارى يف امللبار ،بعد ْ
ثم عاد إىل
مهمته عاد إىل أور ّبة ،وأصبح ُأسقف ًاّ ،
أن أكمل ّ
ٍ
ّسمت
ومر بالعراق ،ومل ْ تك ْن كتاباتُه استطالع ّية ،بل
كانت جمموع َة ذكريات ات ْ
ْ
ّ
الشق ثانيةّ ،
السابع عرش،
بنظرة دين ّية ،أو صوف ّية ،لألمورُ ،ينظر :رحالت سبستياين إىل العراق يف القرن ّ
ترمجة :بطرس حدّ اد ،جم ّلة املورد ،العدد ( ،)3املج ّلد (1980 ،)9م :ص.167
السابع عرش ،ترمجة بطرس حدّ اد:
 -14سبستياين ،رحالت سبستياين إىل العراق يف القرن ّ
ص.46
 -15املصدر نفسه :ص.47
 -16املصدر نفسه.
 -17وهو األب فنشنسو ماريا دي سانتا كاترينا دي سينا ،إيطا ّيل اجلنس ّية ،انخرط يف
الشق ّية ،وبعد ْ
أن
مهمة دين ّية عام (1656م) إىل اهلند ّ
الرهبان ّية الكرمل ّيةُ ،أرسل يف ّ
سلك ّ
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الرهبنة ،حتّى وفاته عام (1679م) ،وقدْ أكّد
الرسم ّية يف َّ
املهمت ّ
عاد إىل وطنه تس ّلم بعض ّ
يف رحلته ّ
جتذب املشاعر .فنشنسو ،رحلة فنشنسو إىل العراق يف القرن
الشق قوى غن ّية
أن يف َّ
ُ
السابع عرش ،ترمجة :بطرس حدّ اد :ص.71
ّ
 -18املصدر نفسه :ص.82
فرنيس األصل ،ولد يف باريس،
 -19وهو جان بابتيست تافرنييه (1689-1605م)،
ُّ
الرحالت يف س ٍّن مبكِّرة م ْن
ني والنّ ّق َ
وكان والدُ ُه ِم ْن مشاهري اجلغراف ّي َ
اشني ،اهنمك يف ِّ
ِ
توجه مع رهابني إىل الدّ ولة العثامن ّية ،وتن ّقل يف ُمدهنا،
ثم ّ
حياته ،وهو يف اخلامسة م ْن عمرهَّ ،
ثم رجع ع ْن طريق بغداد ،فحلب،
ودخل بعد ذلك بالد فارس ،حتّى وصل إىل أصفهانّ ،
ثم مالطا ،وإيطاليا ،حتّى وصل باريس عام (1633م) ،ويف عام (1638م)،
واإلسكندرونةّ ،
وأعقبت
ثم اهلند،
قام برحلته ال ّثانية التي
ْ
استمر ْت أربع سنوات ،فسافر إىل حلب ،وفارسّ ،
ّ
ومر بطريق
الرحلتني أربع رحالت ،حتّى إنّه خالل تن ّقالته وصل إىل جزيرة جاوةّ ،
هاتني ّ
الرابع عرش لقب نبيل،
الرجاء ّ
الصالح ،واليابان ،ويف عام (1669م) ،منحه لويس ّ
رأس ّ
وكانت أواخر سنوات حياته غامضة؛ إ ْذ ترك باريس إىل سويرسا عام (1687م) ،ويف عام
ْ
(1689م)َ ،عرب إىل كوبنهاغن قاصد ًا بالد فارس ع ْن طريق روسيا ،لكن وافاه األجل
الرحلة ،وأ ّلف خالل مسريته وتن ّقالته عدد ًا ضخ ًام ِم َن املؤ َّلفات ،وصف فيها
خالل تلك ِّ
السابع عرش
مر هبا .تافرنييه ،رحلة
الفرنيس تافرنييه إىل العراق يف القرن ّ
املناطق واملدن التي َّ
ّ
عواد وبشري فرنسيس :ص.10-9
(1676م) ،ترمجة :كوركيس ّ
 -20املصدر نفسه :ص.91
 -21املصدر نفسه :ص.92
 -22املصدر نفسه :ص.93
 -23املصدر نفسه :ص.94
 -24املصدر نفسه :ص .101-100
 -25ب .ج .سلوت ،نشأة الكويت ،ترمجة :مركز البحوث والدِّ راسات الكويت ّية:
ص.17
دنامركي املولد والنّشأة ،وحينام َّقرر فريدرك
أملاين األصل،
ُّ
 -26كارستن نيبور ،وهو ّ
الشق األدنى وجنويب جزيرة
اخلامس ملك الدّ نامرك إيفاد بعثة فنّ ّية للبحوث العلم ّية يف ّ
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املو�سوي
�أ.م.د .عماد جا�سم ح�سن
ّ
ٍ
عت أعامل
وز ْ
خاص ٍة ،دخل نيبور يف خدمة امللك ،والتحق هبيأة البعثة ،وعندما ِّ
العرب بصفة ّ
لقيت عىل عاتقه متابعة األبحاث اجلغراف ّية ،وبعد ْ
مكونة ِم ْن أربعة
حتر ْ
البعثةُ ،أ ْ
كت البعثة َّ
أن َّ
أشخاصِ ،م ْن ضمنهم نيبور عام (1763م) ِمن اإلسكندر ّيةِّ ،
يبق ّإل هو
توف رفاقه ،ومل ْ َ
وحده ،ا ّلذي أكمل رحلته ،ووصل إىل البرصة عام (1765م) ،وفيها بدأ رحلته ،التي وصل
ومر بأغلب املدن واملناطق الواقعة عىل هنري دجلة والفرات .كارستن نيبور،
فيها إىل بغدادّ ،
ِ
العمري:
مشاهدات نيبور يف رحلته م َن البرصة إىل احل ّلة سنة ( ،)1765ترمجة :سعاد هادي
ّ
ص.54
 -27املصدر نفسه :ص.66
العمري،
 -28كارستن نيبور ،رحلة نيبور الكاملة إىل العراق ،ترمجة :سعاد هادي
ّ
وآخرون :ص.106
 -29سيستيني ،رحلة م ْن إسطنبول إىل البرصة سنة ( ،)1781ترمجة :بطرس حدّ اد:
ص.91-90
 -30املصدر نفسه.
الشق ّية الربيطان ّية،
 -31وهو جون تايلر،
بريطاين األصل ،عمل حلساب رشكة اهلند ّ
ّ
فمر بالعراق ،ونرش أخبار رحلته ،عاش يف اهلند حتّى وفاته
مهم هلا إىل اهلندَّ ،
التي أوفدتْه يف ٍّ
الرحالت ،وأقرب ال ُّطرق إىل اهلند ،و َذكَر ّ
أن
مه ّية ِّ
عام (1808م) ،حتدّ ث يف رحالته ع ْن أ ِّ
مفصلة عن العراق
الر َّحالة األور ّب ّي َ
تطرق يف كتابه إىل معلومات َّ
ني سلكوا طريق البحرّ ،
أغلب َّ
الربيطاين يف بغدادّ ،
املهمة عام
يايس
تول هذه ّ
مر هبا ،وهو الوكيل ّ
واملدن والبلدان التي ّ
ّ
الس ّ
واستمر يف عمله حتّى عام (1843م)،
(1822م) ،وتبدَّ ل لق ُب ُه إىل قنصل ،عام (1841م)،
ّ
ِ
الزهريي ،أيالة
ّعرف عىل أحواهلا .رنا عبد اجل ّبار حسني
ّ
قام بزيارة العديد من ا ُملدن العراق ّية للت ّ
بغداد يف عهد الوايل عيل رضا ّ
اللظ (1842-1831م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية
اآلداب ،جامعة بغداد2005 ،م :ص.100
رحالة أورب ّي َ
ون يف العراق ،تعريب :بطرس
 -32تايلر ،رحلة تايلر إىل العراق ،يف كتاب ّ
حدّ اد :ص.94
دون مشاهداته يف رحلته،
 -33جاكسون :أحد مو ّظفي رشكة اهلند ّ
الشق ّية اإلنكليز ّية َّ
وكان مصدر ًا وصف ّي ًا رائع ًا ،أعطى فيه صورة واضحة ع ْن أوضاع العراق يف عهد سليامن باشا
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ُ
كتابات ال َّر َّحالة وامل�س�ؤول َ
أجانب
ُرنة يف
ِ
مدينة الق ِ
ني ال ِ
الربيطاين فيه ،وذكر ثورة اخلزاعل ،ومحلة ّ
الشيخ
الكبري (1802-1780م) ،ودور النّشاط
ّ
ني ،وأعطى -كذلك -أوصاف ًا دقيق ًة عن املدن
ثويني العبد اهلل (1797-1796م) عىل الوهاب ّي َ
بريطاين يف العراق عام1797م).
ُرمجت بعنوان ( :مشاهدات
مر هبا،
وكانت رحلتُه قدْ ت ْ
ْ
التي ّ
ّ
السياسة العثامن ّية جتاه العشائر العراق ّية (1869-1750م) ،رسالة
مؤيد أمحد خلف الفهدّ ،
ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة2002 ،م :ص.7
بريطاين ع ْن العراق سنة (1797م) ،ترمجة :خالد فاروق
 -34جاكسون ،مشاهدات
ّ
عمر :ص.45
 -35املصدر نفسه :ص.46
 -36املصدر نفسه :ص.47
ثم
حممد خان ،وأص ُله
تركي ،لك ّن والده هاجر إىل اهلند أوالًّ ،
ّ
 -37وهو أبو طالب بن ّ
ثم ِّ
توف يف مقصود آباد عام (1768م) ،ولد أبو طالب يف لكنو عام (1751م)،
إىل البنغالّ ،
ِ
ِ
ثم إىل مقصود آبادَ ،
عمر ُه آنذاك ()14
وكان ُ
والبعض يقول (1753م) ،هاجر مع عائلته إىل بانتاّ ،
ثم هاجر هو وعائل ُت ُه إىل كلكتّا عام
الضائب مدّ ًة ِمن ّ
عام ًا ،وعمل يف وظيفة استيفاء ّ
الزمنّ ،
(1787م) ،وكان أبو طالب بليغ ًا يف ال ّلغة الفارس ّية وآداهبا ،فقدْ أ ّلف كتاب ًا يف املختارات
ّ
ثم
الشعر ّية الفارس ّية .سافر م ْن كلكتّا إىل أور ّبة ،فزار إنكلرتا وفرنسا والدّ ولة العثامن ّيةّ ،
ِ
ّبي
رجع إىل اهلند عام (1803م) ،وخالل تواجده يف الدّ ولة العثامن ّية ا ّدعى أنّه م ْن ُساللة الن ِّ
علوي ،ود ّل ْت األخبار يف رحلته عىل أ ّن ُه َ
كان شيع ّي ًا ،وقدْ تن ّقل يف مدن الدّ ولة
حممد ،وهو
ّ
ّ
العثامن ّية ،وجاء إىل العراق عام (1803م) ،وزار املدن املقدّ سة النّجف وكربالء والكاظم ّية،
مر فيها خالل رحلته .أبو طالب خان ،رحلة أيب طالب
وأعطى معلومات كثرية عن املدن التي ّ
خان إىل العراق وأور ّبة ،ترمجة :مصطفى جواد :ص.18-16
 -38املصدر نفسه :ص.405
فرنيس اجلنس ّيةَ ،
كان ُمولع ًا بال ّلغات
 -39ال توجد معلومات ع ْن تاريخ والدته ،وهو
ّ
قوتِه يف رحالته؛ إ ْذ َ
ني ،ويبدو
ّ
السكّان املح ّل ّي َ
الشق ّية ،وهي مصدر َّ
كان يستطيع التّحدّ ث مع ّ
ِ
ِ
ّ
كانت جتار ّية؛ ألنّه أعطى معلومات وتفاصيل كثرية عن األوزان واملكاييل
أن نظرته يف رحلته ْ
واملواد والسلع املتوافرة يف ّ ٍ
الضائب
تطرق إىل ّ
املهمة ،وقيمة النّقود ،كذلك ّ
كل بلد ،وال ّطرق ّ
ّ ّ
واملكوس ،وما يثبت اهتاممه باملعلومات التّجار ّية ،قولهّ :
بأن هدف رحلته خدمة اجلغراف ّية
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املو�سوي
�أ.م.د .عماد جا�سم ح�سن
ّ
ِ
ثم إىل ديار بكر وماردين ونصيبني
والتّجارة ،بدأ رحلته من القسطنطين ّية عام (1807م)ّ ،
وتوجه بعد ذلك إىل بالد فارس .عامد جاسم حسن ،أهداف
واملوصل وبق ّية املدن العراق ّية،
ّ
الشق ّية ،صوت املع ّلم( ،صحيفة).
الر ّحالة األجانب يف رحالهتم إىل املناطق ّ
َّ
 -40دوبريه ،رحلة دوبريه إىل العراق (1809-1807م) ،ترمجة :بطرس حدّ اد:
ص.144
 -41القنطار :وهي وحدة تستخدم لقياس الوزن ،ومع ّأنا مل ْ تك ْن دقيقة ،وتتفاوت يف
الكم ّيات آنذاك،
كم ّيتها بني احلني واآلخرّ ،إل ّإنا
ْ
كانت وسيلة ُت ِّقق احلدَّ األدنى يف ضبط ّ
ِّ
وتعادل ما يقرب من ( )143كيلو غرام ًاhttp://ar.m.wikipedia.org.
السابق :ص.145
 -42دوبريه ،املصدر ّ
إيراين األصل ،وعمل مو ّظف ًا يف املقيم ّية الربيطان ّية
احلسيني،
حممد بن أمحد،
ّ
 -43وهوّ :
ُّ
فتم طر ُده م ْن بغداد،
ببغداد حتّى عام (1820م) ،ودخل يف مشا ّدة مع الوايل داود باشاَّ ،
ثم جاء برحلته إىل العراق عن طريق ّ
ثم
الشامل ،وبعد ذلك وصل إىل بغدادّ ،
فعاد إىل إيرانّ ،
البرصة ،بعد ْ
البغدادي ،رحلة املنيش
املنيش،
احلسيني،
حممد بن أمحد،
ّ
ّ
مر بمدينة ال ُقرنةّ .
أن َّ
ّ
العزاوي :ص.5-4
البغدادي إىل العراق ،ترمجة :ع ّباس ّ
ّ
 -44املصدر نفسه :ص.149-148
حممد خورشيد عام (1813م) ،التحق بالعمل يف احلكومة كاتب ًا يف قلم
ُ -45ولد ّ
الكتابة بوزارة اخلارج ّية ،م ّثل احلكومة العثامن ّية يف جلنة تثبيت احلدود بني احلكومتني العثامن ّية
مفص ً
ال عن
والفارس ّية ،التي استغرق عملها أربعة أعوام (1852 -1848م) ،أعدّ تقرير ًا َّ
العثامين عبد املجيد ّ
بالذهاب إىل منطقة احلدود اإليران ّية العراق ّية،
السلطان
العراق عندما ك ّلفه ّ
ّ
وعُدَّ تقريره دراس ًة ميدان ّي ًة؛ إ ْذ حوى معلومات ق ّيمة عن املدن وطرقها التّجار ّية ،ومنتجاهتا
الضائب والعمالت ،وتطرق إىل ِ
احلرف التي ُيزاوهلا
الزراعية واحليوان ّية ،وكذلك حتدّ ث عن ّ
ّ
ّ
األهايل ،وطبيعة املجتمع وتقاليده ولباسه ومعتقداته الدّ ين ّية ،وأيض ًا حوى تقريره معلومات
والروافد واجلبال واآلثار القديمة ،ويف عام (1862م)ُ ،طبع هذا التّقرير
جغراف ّية عن األهنار ّ
ٍ
ائي
بشكل
امر ّ
الس ّ
وعربه :الدّ كتور نوري عبد بخيت ّ
كتاب ،عنوانه( :سياحة نامة حدود)ّ ،
السابق :ص.20
عام (1980م) .أمحد حاشوش ،املصدر ّ
 -46خورشيد باشا ،رحلة احلدود بني الدّ ولة العثامن ّية وإيران ،ترمجة :مصطفى زهران:
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ُ
كتابات ال َّر َّحالة وامل�س�ؤول َ
أجانب
ُرنة يف
ِ
مدينة الق ِ
ني ال ِ
ص.102
 -47املصدر نفسه :ص.103
 -48ال تُوجد معلومات ع ْن تاريخ والدته ،أو وفاته ،سوى أنّه قام برحلته عام
(1893م) ِم ْن ِمرصّ ،
واته إىل سورية ،وبعدها دخل األرايض العراق ّية؛ فوصل إىل بغداد،
السياس ّية
ومر بعد ذلك باحل ّلة وكربالء والنّجف والبرصة،
تضمن كتابه وصف ًا لألوضاع ّ
ّ
ّ
ِ
مر هبا يف ذلك ،م ْن دون ْ
أن يغفل ع ْن ذكر القرى
واالقتصاد ّية والتّارخي ّية للمناطق التي ّ
مر
والقبائل واملجتمعات العرب ّية البسيطة ،واملواقع التّارخي ّية ،واآلثار املنترشة يف املناطق التي ّ
السكّان وعاداهتم ،وأعطى إحصائ ّيات ع ْن
هبا ،كذلك النّباتات واحليوانات ،ووصفه أزياء ُّ
أعدادهم ،واجلاليات املتواجدة معهم .أ .ج .سوانسن كوبر ،رحلة يف البالد العرب ّية اخلاضعة
املتوسط إىل بومبي ع ْن طريق مرص ّ
يب ،حتّى
لألتراك من البحر
والشام والعراق واخلليج العر ّ
ّ
يب :ص.11
الركا ّ
(1893م) ،ترمجة صادق عبد ّ
 -49املصدر نفسه :ص.295
نامركي الربوفيسور كريستيان رونكيري،
 -50وهو االبن الوحيد لوالده عامل النّباتات الدّ
ّ
وكانت والدتُه ناقدة ومؤ ّلفة وشاعرة ،نال باركيل تعلي ًام ج ّيد ًا ،وسافر
املولود عام (1860م)،
ْ
مع أبيه إىل تونس عام (1909م) ،ويبدو ّ
كانت جزء ًا م ْن خ ّطة
أن رحلته إىل اجلزيرة العرب ّية
ْ
اجلمع ّية الفلك ّية اجلغراف ّية يف الدّ نامرك الستكامل املعلومات التي قدّ مها نيبور يف رحلته
ثم إىل بغداد،
سابق ًاْ .
الرحلة م ْن استنبول عام (1911م)؛ إ ْذ إنّه وصل إىل حلبّ ،
كانت بداية ِّ
ثم
ومنها انطلق ع ْن طريق هنر دجلة ليصل إىل البرصة التي ّ
توجه منها إىل الكويت أوالًّ ،
ّ
الذهاب بواسطة رحلة ّبر ّية بواسطة مجل إىل قلب اجلزيرة العرب ّية ،وقدّ م خالل رحلته أوصاف ًا
وانطباعات عديدة وبمختلف املجاالت .باركيل رونكيريَ ،عرب األرايض الوهاب ّية عىل ظهر
حممد اخلرجيي :ص.46-35
اجلمل ،ترمجةّ :
 -51املصدر نفسه :ص.46
 -52املصدر نفسه :ص.48
 -53وهو أحد مو ّظفي حكومة اهلند الربيطان ّية ،أرسلتْه احلكومة الربيطان ّية عام
مفصلة عن املنطقة ،فزار أغلب
ّحري ع ْن معلومات َّ
(1904م) إىل منطقة اخلليج العر ّ
يب للت ِّ
ٍ
ٍ
مسهب يف
بشكل
وجاءت كتاباتُه
َب عن ا ُملدن العراق ّية،
ْ
َب عنها ،و َكت َ
ُمدن املنطقة ،و َكت َ
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املو�سوي
�أ.م.د .عماد جا�سم ح�سن
ّ
وثائقي ع ْن
السياس ّية واالقتصاد ّية واالجتامع ّية؛ وبذلك ،فإنّه ُيعدُّ أبرز مصدر
ّ
األوضاع ّ
ّ
الس ّية
يب ،اعتمد فيه كاتبه عىل
تاريخ اخلليج العر ّ
سجلت حكومة اهلند ،وعىل املعلومات ّ ّ
قسم من ُه عام (1908م) ،أ ّما القسم اآلخر ،فقدْ
ترصفه ،وقدْ ُطبِع ٌ
التي وضعتها بكاملها حتت ّ
رس ّية ال جيوز اال ّطالع عليها حتّى عام (1960م)؛ إ ْذ
ُطبع يف عام (1915م) ،وبقي وثيقة ّ

اجلغرايف،
ّارخيي ،والقسم
ويتكون م ْن قسمني :القسم الت
أتت احلكومة الربيطان ّية عىل نرشه،
ْ
ّ
ّ
ّ
بعت يف الدّ وحة عام
و ُق ِّسم الكتاب إىل أربعة عرش جزء ًا ،سبعة منها للقسم الت
ّارخييُ ،ط ْ
ّ
بعت يف بريوت عام (1970م) ،أمحد حاشوش،
(1967م) ،ومثلها للقسم
اجلغرايفُ ،ط ْ
ّ
السابق :ص.9
املصدر ّ
اجلغرايف ،ج ،5ترمجة :مكتب أمري قطر:
 -54ج.ج .لوريمر ،دليل اخلليج ،القسم
ّ
ص.1911
 -55املصدر نفسه :ص.1912
رويس ،عمل يف هناية القرن التّاسع عرش وبداية القرن العرشين
ديبلومايس
 -56وهو
ّ
ّ
قنص ً
ال لبالده يف البرصة ،أ ّلف كتاب ًا ضخ ًام عن البرصة بعنوان (والية البرصة يف ماضيها
بعض األحداث،
وحارضها) ،وللكتاب قيمة علم ّية كبرية ،تكمن بكون مؤ ّلفه قدْ عارص َ
ٍ
ٍ
مبارش ،ومل ْ يعتمد عىل النّقل يف تسجيل معلوماته ،وكان
بشكل
سجل مالحظاته
وأيض ًا ّ
ٍ
م ّطلع ًا عىل عدد ٍ
الروس ّية والفرنس ّية واألملان ّية واإلنجليز ّية ،التي
كبري من املصادر واملراجع ّ
جانب ّ ٍ
ٍ
معي ،بل
تتع ّلق باملواضيع املختلفة التي عاجلها يف كتابه ،ومل ْ تقترص معلوماتُه عىل
ِّ
السكّان؛
السياس ّية واالقتصاد ّية واالجتامع ّية واإلدار ّية واجلغراف ّية ،وأوضاع ُّ
بكل اجلوانب ّ
فإن كتابه َ
ولذا ّ
ثت ع ْن والية البرصة واملناطق واملدن القريبة
كان أشبه باملوسوعة التي حتدّ ْ
التكريتي:
منها .ألكسندر أداموف ،والية البرصة يف ماضيها وحارضها ،ترمجة :هاشم صالح
ّ
املقدّ مة.
ِ
 -57الفرسخ :وهو وحدة قياس املسافة ،وأصل الكلمة فارس ّيةُ ،
وتمع أغلب املصادر
عىل ّ
أن الفرسخ ُيعادل ما بني أربعة إىل ستّة كيلومرتات يف النّظام الدّ و ّيل احلايل.
http://ar.m.wikipedia.org

السابق :ص.58
 -58ألكسندر أداموف ،املصدر ّ
 -59املصدر نفسه :ص.59
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 -60املصدر نفسه.
 -61املصدر نفسه :ص.60
 -62شجرة آدم :وهي شجرة قديمة مشهورة عند أهلها باسم (الرباهام) ،يزعم النّاس
زمن آدم أيب البرش ،وحتت ظالهلا الوارف تم أول ٍ
ّأنا م ْن ِ
لقاء له مع حواء ،ويقول آخرون:
ّ ّ
ون ِ
َ
الس ّيد املسيح ،فرتاهم يشدُّ َ
ويطلون باحلنّاء البناية املحيطة
اخلرق حوهلا،
ّإنا تعود إىل حقبة ّ
ال يف ْ
هبا؛ أم ً
الس ّواح األجانب ،الذين ُييلهم
أن تُقىض حاجاهتم ،وقدْ
ْ
أصبحت مزار ًا لبعض ُّ
رب َ
وقع األسطورة وهيأة ّ
والش
كون هبا،
َ
الشجرة املهيب ،فيت َّ
زاعمني ّأنا شجرة معرفة اخلري ّ ّ
تيس
مر أحدهم هبا ،وقف إىل جانبها هنيئة ،ورشب ما َّ
الرافدين القديمة ،فإذا ّ
يف أساطري ّ
ثم انرصف .مدينة ال ُقرنة (الگرنة) يف البرصة ،املساعد ّ
الرقمي ،عىل
الش
خيص ّ
من املر ّطباتّ ،
ّ
املوقعhttp://im28.gulfup.com/show/x359iaog1eiw408 . :
السابق :ص.60
 -63ألكسندر أداموف ،املصدر ّ
بريطاين األصل ،ولد عام (1895م)ّ ،اته مع احلملة الربيطان ّية عىل العراق
 -64وهو
ُّ
خالل احلرب العامل ّية األوىل ،فقدْ كان ضابط ًا يف اهلندسة العسكر ّية الربيطان ّيةُ ،أعجب بحياة
دتني عراق ّي ِ
وتزوج م ْن س ّي ِ
وكانت كتاباته عبارة ع ْن
تني،
ني وطرق عيشهم وأكلهم،
ْ
العراق ّي َ
ّ
كانت وفاتُه يف بغداد عام (1967م) ،و ُدفن فيها .أمل
رسائل يبعث هبا إىل شقيقته دورا.
ْ
ِ
ِ
احلربني العامل ّيتني م ْن خالل رسائل سريل بورتر ،دار ميزوبو تاميا،
بورتر ،العراق ما بني
بغداد2008 ،م.
 -65املصدر نفسه :ص.26-24
 -66املصدر نفسه :ص.27
 -67املصدر نفسه :ص.37
 -68املصدر نفسه :ص.28
 -69املصدر نفسه :ص.44
بريطاين األصل ،عمل يف العراق بعدّ ة مناصب يف القنصل ّية الربيطان ّية يف
 -70وهو
ُّ
ٍ
ٍ
مر هبا
كتاب
بغداد أ ّيام الدّ ولة العثامن ّية ،قام بتأليف
شامل ملسرية العراق واألحداث التي ّ
مهمة ع ْن املدن واألحداث واملعارك ّ
والشخص ّيات
عىل مدار أربعة قرون ،فأعطى تفصيالت ّ
كانت قائمة خالل تلك املدّ ة ،فض ً
الصاع بني الدّ ولتني
والصاعات التي
ْ
ال عن ّ
والعشائرّ ،
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املو�سوي
�أ.م.د .عماد جا�سم ح�سن
ّ
امللكي
الضخم قدْ قام به بعد قيام النّظام
والصفو ّية عىل العراق ،وكان ذلك العمل ّ
العثامن ّية ّ
ّ
يف العراق عام (1921م) .ستيفن هيمسيل لونكريك ،أربعة قرون م ْن تاريخ العراق احلديث،
ترمجة :جعفر اخل ّياط :ص.12-11
 -71املصدر نفسه :ص ،13ص.17
 -72املصدر نفسه :ص.140
 -73املصدر نفسه :ص.141
 -74املصدر نفسه :ص.148
 -75املصدر نفسه.
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
� -أ ّو ًال :الكتب العرب ّية واملع َّربة

 -1أبو طالب خان ،رحلة أيب طالب خان إىل العراق وأور ّبة ،ترمجة :مصطفى جواد،
الوراق ،بريوت2007 ،م.
ّ
املتوسط إىل
البحر
من
لألتراك
اخلاضعة
ة
ي
العرب
البالد
يف
رحلة
كوبر،
سوانسن
ج.
أ.
-2
ّ
ّ
بومبي ع ْن طريق مرص ّ
يب ،حتّى ( ،)1893ترمجة :صادق عبد
والشام والعراق واخلليج العر ّ
عمن2004 ،م.
الركا ّ
يب ،األهل ّية للنّرشّ ،
ّ
 -3ألكسندر أداموف ،والية البرصة يف ماضيها وحارضها ،ترمجة :هاشم صالح
الوراق للنّرش ،بريوت2009 ،م.
الت
ّكريتي ،دار ّ
ّ
 -4أمل بورتر ،العراق ما بني احلربني العامل ّيتني م ْن خالل رسائل سريل بورتر ،دار
ميزوبو تاميا ،بغداد2008 ،م.
 -5بالبي ،رحلة بالبي إىل العراق ،ترمجة :بطرس حدّ اد ،بغداد ،دار ّ
الشؤون ال ّثقاف ّية،
2005م.
حممد اخلرجيي ،مكتبة
 -6باركيل رونكيري ،عرب األرايض الوهاب ّية عىل ظهر اجلمل ،ترمجةّ :
الرياض2003،م.
العبيكانّ ،
 -7ب .ج .سلوت ،نشأة الكويت ،ترمجة :مركز البحوث والدّ راسات الكويت ّية2003،م.
اجلغرايف ،ج ،5ترمجة :مكتب أمري قطر( ،د.ت).
 -8ج .ج .لوريمر ،دليل اخلليج ،القسم
ّ
السابع عرش ( ،)1676ترمجة:
 -9تافرنييه ،رحلة
الفرنيس تافرنييه إىل العراق يف القرن ّ
ّ
عواد وبشري فرنسيس ،الدّ ار العرب ّية للموسوعات ،بريوت2006 ،م.
كوركيس ّ
(رحالة أورب ّيون يف العراق) ،تعريب:
 -10تايلر ،رحلة تايلر إىل العراق ،يف كتابّ :
بطرس حدّ اد ،بريوت2007 ،م.
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املو�سوي
�أ.م.د .عماد جا�سم ح�سن
ّ
بريطاين عن العراق سنة ( ،)1797ترمجة :خالد فاروق عمر،
 -11جاكسون ،مشاهدات
ّ
الدّ ار العرب ّية للموسوعات ،بريوت2000،م.
 -12خورشيد باشا ،رحلة احلدود بني الدّ ولة العثامن ّية وإيران ،ترمجة :مصطفى زهران،
للتمجة ،القاهرة2009 ،م.
املركز
القومي ّ
ّ
الوراق،
 -13دوبريه ،رحلة دوبريه إىل العراق ( ،)1809-1807ترمجة :بطرس حدّ ادّ ،
بريوت2011 ،م.
السابع عرش ،ترمجة :بطرس
 -14سبستياين ،رحالت سبستياين إىل العراق يف القرن ّ
حدّ اد ،بغداد2004 ،م.
 -15ستيفن هيمسيل لونكريك ،أربعة قرون م ْن تاريخ العراق احلديث ،ترمجة :جعفر
اخل ّياط ،املكتبة احليدر ّية ،ط.#1425 ،4
 -16سيستيني ،رحلة م ْن إسطنبول إىل البرصة سنة (1781م) ،ترمجة :بطرس حدّ اد،
العراقي ،بغداد.
العلمي
املركز
ّ
ّ
 -17كارستن نيبور ،مشاهدات نيبور يف رحلته من البرصة إىل احل ّلة سنة (1765م)،
العمري ،مطبعة دار املعرفة ،بغداد1955 ،م.
ترمجة :سعاد هادي
ّ
العمري،
 -18كارستن نيبور ،رحلة نيبور الكاملة إىل العراق ،ترمجة :سعاد هادي
ّ
الوراق ،بريوت2012 ،م.
وآخرونّ ،
البغدادي إىل العراق،
البغدادي ،رحلة املنيش
احلسيني ،املنيش
حممد بن أمحد،
ّ
ّ
ّ
ّ -19
الوراق ،بريوت2008 ،م.
ترمجة :ع ّباس ّ
العزاويّ ،

 -ثانياً :ال ّر�سائل اجلامع ّية

 -1أمحد حاشوش ،سوق ّ
الشيوخ مركز إمارة املنتفك (1869-1761م) ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة ذي قار2010 ،م.
هريي ،أيالة بغداد يف عهد الوايل عيل رضا ّ
اللظ
 -2رنا عبد اجل ّبار حسني ّ
الز ّ
( ،)1842-1831رسالة ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد2005 ،م.
السياسة العثامن ّية ُتاه العشائر العراق ّية (،)1869-1750
 -3مؤ ّيد أمحد خلف الفهدّ ،
رسالة ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة2002 ،م.
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 -ثالثاً :البحوث املن�شورة

السابع عرش ،ترمجة :بطرس حدّ اد ،جم ّلة
 -1رحالت سبستياين إىل العراق يف القرن ّ
املورد ،العدد ( ،)3املج ّلد (1980 ،)9م.
السادس عرش) ،ترمجة :بطرس حدّ اد،
 -2فردرجيي ،رحلة فردرجيي إىل العراق (القرن ّ
جم ّلة املورد ،العدد ( ،)4املج ّلد (1979 ،)8م.
السابع عرش ،ترمجة :بطرس حدّ اد ،جم ّلة
 -3فنشنسو ،رحلة فنشنسو إىل العراق يف القرن ّ
املورد ،العدد( ،)3املجلد1976 ،5 ،م.

 -رابعاً :املواقع الإلكرتون ّية

 مدين ُة ال ُقرنة (الگرنة) يف البرصة ،املساعد ّقمي ،عىل املوقع:
الش
الر ّ
خيص ّ
ّ

http://im28.gulfup.com/show/x359iaog1eiw408
http://ar.m.wikipedia.org -
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ُ
)م2013-1938( البص ِة
ْ نفط
Oil of Basrah
(1938- 2013)

احللفي
 عبد اجل ّبار ع ّبود.د.م.أ
ّ

العريب
مركز دراسات البرصة واخلليج/جامعة البرصة
ّ

Assistant proffssor Dr.Abdul Jabbar Abbood Al - Hilfi
Basrah and Arabian Gulf Studies Centre/University of Basrah

احللفي
�أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ

�ص البحث
ملخّ ُ
تُركِّز هذه الدّ راسة عىل معرفة اجلذور التّارخي ّية الكتشاف واستثامر النّفط يف

تضم أكرب احلقول النّفط ّية العراق ّية ،وأكثرها عدد ًا؛ إ ْذ يبلغ
مدينة البرصة ،التي
ُّ

احتياطي البرصة من النّفط نحو ( )93مليار برميل من جمموع احتياطات العراق

النّفط ّية البالغة ( )142مليار برميل.

لقدْ كان ّأول امتياز منحتْه احلكومة لرشكة نفط العراق لغرض استثامر نفط

البرصة هو يف عام (1938م).

مه ّيتها
قصة ّ
ويتناول البحث بالتّفاصيل ّ
تطور النّفط يف هذه املدينة ،وأ ّ

االقتصاد ّيةُ ،
منذ عقود االمتيازات ،ولغاية 2013م.
تضمن البحث املباحث اآلتية:
ولذلك ّ
تارخيي.
 .1مشهدٌ
ٌّ

ّفطي.
 .2اتّفاق ّي ُة نفط البرصة،
ّ
وتطورات املوقف الن ّ
الوطني املبارش ،وموقع نفط البرصة.
االستثامر
.3
ُّ
ُ
ُ
احلقول النّفط ّي ُة يف البرصة واملوانئ النّفط ّية.
.4
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Abstract
The present paper focuses on oil discovery and
investment in Basrah which contains the highest number
of oilfields and also the biggest oil reservoirs. Basrah
reserve crude oil amounts to 93 billion barrels out of the
total Iraqi reserves that amount to 142 billion barrels. The
first oil concession granted by the Iraqi government to Iraq
Oil Company to invest in Basrah was in 1938.
The paper elaborates on the history of oil industry
development in Basrah since 1938 up to 2013 highlighting
Basrah economic importance. The paper covers the
following sections:
1. Historical review
2. Basrah oil agreement and the developments of the oil
situation.
3. National direct investment of oil in Basrah.
4. Oil fields in Basrah and Iraqi ports.
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احللفي
�أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ

مقدمة
ّ
السومر ّيون  -وهم سكّان البرصة القدماء( -القار) لطالء
لقدْ استخدم ّ

ترسب املاء إىل داخلها ،واملعروف ّ
ينز من شقوق
أن القار الذي ّ
زوارقهم؛ ملنع ّ
األرض هو أحدُ األد ّلة عىل وجود النّفط.

كانت البرصة ّ
ني الذين احت ّلوها يف سنة (1914م)،
ولقدْ
ْ
حمط أنظار الربيطان ّي َ
ٍ
كانت
بغزارة يف هذه املدينة ،التي
وكانت لدهيم معلومات عن وجود النّفط
ْ
ْ

ني ،فاصطحبوا معهم جيولوج ّي ًا هند ّي ًا ُيدعى (باسيكو)،
والية تابعة للعثامن ّي َ
ني فيام بعد بوجود النّفط يف البرصة.
أخرب الربيطان ّي َ

حصلت رشكة نفط البرصة ( )BPCعىل امتياز ملدّ ة
ويف عام (1938م)،
ْ
ٍ
ٍ
شاسعة لوالية
أراض
( )75سنة يف تنقيب واستكشاف واستخراج النّفط ضم َن
تضم جنوب العراق بأكمله.
البرصة ،التي ُّ

َ
توالت
ثم
وكان ّأول احلقول
ْ
املستكشفة هو حقل ّ
الزبري يف سنة (1947م)ّ ،
ٍ
نفطي ٍ
هائل.
حوض
االستكشافات النّفط ّية يف هذه املدينة التي تطفو عىل
ٍّ
سنتطرق يف هذا البحث إىل إمكانات البرصة النّفط ّية ،وإسهاماهتا يف
ّ

الصادرات النّفط ّية العراق ّية وعوائد النّفط ،وتاريخ استكشاف النّفط فيها ،من
ّ
خالل املباحث اآلتية:
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نفط ْ

ُ
تارخيي.
األول :مشهدٌ
املبحث ّ
ٌّ

ُ
ّفطي فيها.
املبحث ال ّثاين :اتّفاق ّية نفط البرصة،
ّ
وتطورات املوقف الن ّ
ُ
الوطني املبارش ،وموقع نفط البرصة.
املبحث ال ّثالث :االستثامر
ّ
ُ
الرابع :احلقول النّفط ّية يف البرصة ،واملوانئ النّفط ّية.
املبحث ّ
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احللفي
�أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ

ُ
املبحث الأ ّو ُل
تاريخي
م�شه ٌد
ٌّ
إن النّفط سلعة اسرتاتيج ّية قبل ْ
ّ
ُسمى
أن يكون سلعة جتار ّية ،فالدّ ول التي ت ّ

مت بصورة دراماتيك ّية ( )Dramaticalyبفضل استخدام
اآلن بـ(املتقدّ مة) ،تقدّ ْ

خاصة جمال النّقل.
النّفط يف خمتلف املجاالتّ ،

تحت للغرب لرؤية
ولقدْ
كانت احلرب العامل ّية األوىل هي النّافذة التي ُف ْ
ْ

العميل
السحر ّية ،التي نقلتْه إىل حضارة جديدة تزخر بالتقدّ م
السلعة ِّ
هذه ِّ
ّ
وكانت بريطانيا العظمى-آنذاك -تعرف متام ًا ّ
(الرجل
والتكنلوجي،
ْ
أن ّ
ّ
املريض)(الدّ ولة العثامن ّية) ،التي ُّ
حتتل مساحات شاسعة من الدّ ول العرب ّية،

أضحت سبب ًا رئيس ًا من أسباب خت ّلف العامل الذي حتت ُّل ُه،
وهتيمن عىل ثرواهتا،
ْ
الغرب عىل إسقاطها.
ف
بل هي مركز التخ ّلف؛ ولذلك حتا َل َ
ُ

وعند احتالل بريطانيا العراق يف العام (1916م) ،الذي كان -آنذاك-
ٍ
ٍ
ُ
الربيطاين ،وهو
اجليش
اصطحب
تابعة للدّ ولة العثامن ّية،
واليات
جمموعة
َ
ُّ
جيتاح األرايض العراق ّية ابتدا ًء من الفاو يف العام (1916م) ،بعث ًة جيولوج ّي ًة
ُ
ُ
حيمل معه معدّ ات استكشاف ّية
اهلندي(باسيكو) ،وكان
اجليولوجي
يرت ّأسها
ُّ
ُّ
خاصة إذا كان قريب ًا من
بسيطة -آنذاك -متكِّنه م َن االستدالل عىل وجود النّفطّ ،

سطح األرض ،وبعدما عسكر الربيطان ّي َ
بالتحري
الرجل
ِّ
ون يف البرصة ،قام هذا ّ
ِ
َّ
وجود روائح
وألن هذه املنطقة زاخرة بالنّفط مع
الزبري؛
عن النّفط يف صحراء ّ
ِ
ُ
ني بوجود النّفط يف أرايض
تنبعث م ْن
باطن األرض ،أخرب (باسيكو) الربيطان ّي َ
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نفط ْ

الزبري(.)1
خاصة يف منطقة ّ
والية البرصةّ ،

للش ِ
كات
الرجوع إىل تاريخ االمتيازات النّفط ّية التي ُم ْ
نحت ّ
وينبغي هنا ّ

ّلت يف العام (1921م) ،أي :بعد
األجنب ّية من قبل احلكومة العراق ّية التي تشك ْ

ِ
الشكات
االحتالل
بخمس سنوات؛ وذلك لغرض معرفة كيف ّية استثامر تلك ّ

لنفط العراق واستغالله ،ومنه نفط البرصة.

ٍ
ٍ
قوى
جدال
منحت احلكومة العراق ّية بعد
ففي سنة (1925م)،
ْ
طويل مع ً
ٍ
التك ّية(*) ملدّ ة
معارضة يف الربملان ،إجاز َة استغالل نفط العراق لرشكة النّفط ّ
ٍ
عيت باسم (رشكة نفط
الشكة إىل
رشكة أخرى ُد ْ
حتو ْ
لت هذه ّ
( )75سنة ،وقدْ َّ
تضم مصالح بريطان ّية وفرنس ّية وهولند ّية وأمريك ّية ،وهذه
العراق ( ،))lpcالتي ُّ
ٍ
ٍ
ُ
متساوية يف نفط العراق ،مقدارها (،)%23،75
بنسب
متتلك حصص ًا
الشكات
ّ
فض ً
األرمني (كولبنكيان) ،واجلدول رقم()1
ال عن نسبة ( )%5لرجل النّفط
ّ

ُي ِّبي هذه احلصص.

حص ًة مع ّين ًة من النّفط مع بضعة
ْ
وكانت ّ
الشكات تدفع للحكومة العراق ّية ّ

ٍ
سنتات عن ِّ
والصادرات واألسعار ،بوصفها
كل
برميل ،وهي تتحكّم باإلنتاج ّ
رشكات احتكار ّية.

ٍ
لقدْ َ
نفطي يف العراق سنة (1927م) يف حقل كركوك
اكتشاف
كان ّأو ُل
ٍّ
فرت ّأول ٍ
بئر يف (بابا
العمالق (ذو
احتياطي للنّفط بمقدار16مليار)؛ إ ْذ ُح ْ
ّ
الز ِ
ٍ
يت األسود
گرگر) ،عندما تد ّفق النّفط اخلا ّم هناك ،وصعد
كعمود ضخ ٍم من ّ

لعرشات األمتارَ ،
ني الذين تفاجأوا بالتد ّفق
ني الربيطان ّي َ
فقتل اثنني من اجليولوج ّي َ
اهلائل ،فكانا قربانني لنفط العراق!
تراث الب�صرة
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احللفي
�أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ

ّنت رشكة نفط العراق من إمتام بناء ّ
السنوات ّ
خط
اللحقة ،بعدما متك ْ
ويف ّ
ٍ
شحنة
تصدير ّأو ِل
السور ّية ،جرى
ُ
أنابيب النّفط يف كركوك إىل بانياس يف املوانئ ّ
الشكة
ِم َن النّفط
العراقي سنة (1934م) ،ويف إطار نظام االمتيازات تتمتّع ّ
ّ
األجنب ّية بحقوق اختيار األرايض العراق ّية لالستكشاف ،وحتديد مستويات

والصادرات واألسعار(.)2
اإلنتاج ّ

ُ
املبحث ال ّثاين
فطي يف الب�صرة
ا ّتفاق ّية نفط الب�صرة ،وتط ّورات املوقف ال ّن ّ
كانت بمنزلة النّافذة التي
بدأت أوىل خطوات استثامر نفط البرصة ،التي
ْ
ْ

ٍ
ٍ
هائل
نفطي
حوض
الشكات عىل نفط هذه املدينة ،التي تطفو عىل
أط ّل ْت منها ّ
ٍّ
الشكة اجلديدة (رشكة نفط البرصة) (،)BPC
ْ
وعقدت احلكوم ُة العراق ّية مع ّ
ٍ
ٍ
رت
امتياز ملدّ ِة ( )75سنة،
واملتفرعة من رشكة نفط العراق ،عقدَ
وملساحة ُقدِّ ْ
ِّ

تضم مدن ميسان
بنحو ( )%54من املساحة الك ّل ّية للبرصة ،بوصفها والي ًة
ُّ
والساموة -آنذاك ،-ومناطق ُأ َخر يف وسط وجنوب
والنّارص ّية والدّ يوان ّية
ّ
يضم ثالث واليات فقط ،هي :بغداد والبرصة واملوصل ،تابعة
العراق؛ إ ْذ كان ُّ
اإلداري للمدن بعد سنوات
للدّ ولة العثامن ّية ،وبعد االحتالل جرى التّقسيم
ّ

والضائب،
السابقة نفسها ،فيام يتع ّلق بمدّ ة االمتياز ّ
طوال ،وبرشوط االتّفاق ّيات ّ
نوي ،الذي ُحدِّ َد بحدود
الس ّ
عدا بعض االختالفات التي تكمن يف مقدار اإلجيار ّ

( )200ألف جنيه ذهب ًا عند بدء عمل ّيات التّنقيب واالستكشاف(.)3
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نفط ْ

اجلدول رقم ()1

حصص ّ
التك ّية عام (1912م)()%
الشكاء يف رشكة النّفط ّ

ّ
ال�شركة

ال ّن�سبة املئو ّية

الشكة اإلنكليز ّية الفارس ّية
ّ -1

% 50

األملاين
 -3املرصف
ّ

%20

الشكة امللك ّية اهلولند ّية
ّ -2

()4

%20
%5

األرمني كولبنكيان
-4
ّ
التك ّية.
للشكة ّ
• تبقى نسبة (ّ )%5

تأمني الن ِ
ِ
ِ
ولقدْ َ
اإليراين م ْن ِق َبل اجلنرال (مصدّ ق) يف العام
ّفط
لقرار
كان
ِّ

احلكومات العرب ّي ُة
بدأت
(1951م) ،تأثريه املبارش عىل املنطقة بأرسها؛ إ ْذ
ُ
ْ
فطالبت بعقد اتّفاق ّيات مضاعفة األرباح،
الشكات االحتكار ّية،
ْ
تضغط عىل ّ
بدالً من اتّفاق ّيات االمتيازّ ،
خشيت من ّاتاذ
وأن احلكومة الربيطان ّية -أيض ًا-
ْ

الضغط ّ
عبي ،مع تصاعد املطالبات من
العراق خطوة مماثلة خلطوة إيران حتت ّ
الش ّ
العراقي برضورة تأمني نفط العراق  -آنذاكُ -أسو ًة باجلارة إيران،
داخل الربملان
ِّ
فأبلغت احلكوم ُة الربيطان ّية احلكومة العراق ّية استعدادها لدخول مفاوضات
ْ
حصة العراق م ْن أرباح النّفط.
جديدة لتعديل ّ

وافقت (رشكة نفط العراق) عىل
ويف ال ّثالث من نيسان من العام (1951م)،
ْ
ٍ
مقدار ال ّ
يقل عن معدّ ل
تعديل معدّ ل مورد العراق يف الط ِّن الواحد م َن النّفط إىل
تراث الب�صرة
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احللفي
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ّ

وأقر جملس الوزراء
والسعود ّيةّ ،
مورد النّفط يف الدّ ول املجاورة ،مثل :إيرانّ ،

الرابع من نيسان (1951م) ،األُسس التي تقوم عليها املفاوضات(.)5
العراقي يف ّ
ّ

فطي قبل ثورة (ّ /14
ُ
متوز1958/م)
�أ-
املوقف ال ّن ُّ
تم عقد اتّفاق ّية مضاعفة األرباح مع رشكة نفط
ويف العام (1952م) َّ

الشكة
البرصة ،وهي عبارة عن اقتسام أرباح استخراج النّفط
العراقي بني ّ
ّ
حدثت يف بداية العام
كانت هناك تظاهرات يف البرصة
واحلكومة العراق ّية ،وقدْ
ْ
ْ

اضطر ْت رشكة ()BPC
(1952م) ،مطالب ًة بتعديل اتّفاق ّيات االمتياز ،بحيث
ّ
ثم جرى تعديله إىل ( )%50من أرباح
إىل منح احلكومة ثلث صايف األرباحَّ ،

احلق عىل رشكتي نفط
وتم
تعميم هذا ّ
ّ
الشكة ،ت ُ
ُ
ُدفع إىل احلكومة العراق ّيةَّ ،
ّنت احلكومة  -كذلكِ -من ْ
أن حتصل عىل
املوصل والعراق فيام بعد( ،)5ومتك ْ

الضائب،
مبل ٍغ قدره ( 20ألف جنيه) ذهب ًا سنو ّي ًا من ّ
الشكة مقابل اإلعفاء من ّ
حص ٍة من النّفط اخلام املستخرج من نفط البرصة ،عين ًا أو نقد ًا ،تساوي
مع أخذ ّ

(ِّ )%12٫5
لكل سنة.

بأن تُنتج ما ال ُّ
الشكة ْ
يقل عن
ْ
تعه ٍد من ّ
وحصلت احلكومة  -كذلك -عىل ّ

( )80مليون ط ٍّن من النّفط سنو ّي ًا ،اعتبار ًا من ( /1كانون الثاين1956 /م)،

حصة احلكومة ل ْن َّ
الشكة َّ
تقل عن ( )20مليون جنيه ذهب ًا سنو ّي ًا،
وتتعهدُ ّ
بأن ّ
ّ
خالل سنتي (1954 ،1953م) ،ول ْن َّ
تقل عن ( )25مليون جنيه ذهب ًا لسنة
وكل ٍ
(1955م)ُّ ،
سنة تيل ذلك.
دت احلكوم ُة العراق ّي ُة م ْن مطالبها عىل رشكة نفط البرصة نتيجة
وص ّع ْ
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نفط ْ

ٍ
للضغوط ّ
أسهمت فيها
تظاهرات
خاصة يف العام (1956م) ،بعد
الشعب ّية،
ْ
ّ
ّ
العمل ّية والقوى ّ
خاصة
اجتاحت
الشعب ّية األُ َخر ،التي
ْ
شوارع البرصةّ ،
َ
النّقابات ّ
الشكة عىل ْ
تؤسس مدارس تدريب ّية مهن ّية
يف شارع (دينار) ،فات ْ
ّفقت مع ّ
أن ّ

ني عىل صناعات النّفط املختلفةْ ،
بالصف
لتدريب وتأهيل العراق ّي َ
وأن ّ
تتعهد ّ
مخسني طالب ًا عراق ّي ًا يدرسون يف اجلامعات الربيطان ّية سنو ّي ًا،
من حصصها عىل
َ

أن ال يزيد عددهم عن ( )250طالب ًا يف ّ
عىل ْ
كل املدّ ة(.)7

فطي بعد ثورة (ّ /14
ُ
متوز1958 /م)
ب-
املوقف ال ّن ُّ
وكانت ثورة (/14متّوز1958/م) تعبري ًا عن إرادة ّ
العراقي يف
الشعب
ْ
ّ
السياس ّي ُة
امللكي املوايل لربيطانيا؛ ولذلك
اخلالص من احلكم
ْ
بادرت القياد ُة ّ
ّ

والترصف بام
حق العراق يف اسرتجاع ثروته النّفط ّية،
اجلديد ُة للعراق إىل انتزاع ّ
ّ
حي ِّقق رفاهية ّ
الشعب ،وتنويع مصادر الدّ خل والتّقدّ م
االقتصادي ،ولذلك فقدْ
ّ

والشكات االحتكار ّية.
توت ْ
ّرت العالقة بني احلكومة الوطن ّية ّ

الرغم من وجود مفاوضات بينهامّ ،إل ّ
إن هذه املفاوضات شاهبا
وعىل ّ
ِ
ٍ
وقامت احلكومة ّ
اخلاصة
لدراسة األحكا ِم
خطوات
باتاذ
الكثري ِم َن التع ّثر،
ْ
ّ
واملشكالت الن ِ
ِ
باالتفاقي ِ
خاصة ّ
إن احلكومة العراق ّية
ّامجة عنها،
ات النفط ّية
ّ
ّ
ودعت
توافرت لدهيا معلومات عن ضخامة االحتياطات النّفط ّية يف البرصة،
ْ
ْ

فض املشاكل العالقة بينهام ،وقدْ
ّ
الشكات إلجراء مفاوضات جديدة يف سبيل ِّ
نت اآليت(:)8
تضم ْ
ّ

 -1احتساب كلفة إنتاج النّفط لضامن حقوق العراق.
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ّ

 -2طريقة احتساب األسعار التي ُتدَّ د بموجبها عوائد احلكومة العراق ّية.
الشكات.
 -3إلغاء احلسومات التي تأخذها ّ

الشكات يف لندن ،وإرشاف احلكومة
ني يف جمال إدارة ّ
 -4تعيني مدراء عراق ّي َ
عىل النَّفقات.

الشكات.
 -5التّعريف الت
ّدريبي لوظائف ّ
ّ

ّ -6
الشكات عن املناطق غري املستغ ّلة.
ختل ّ

خاصة يف حقول:
الشكات،
 -7التّنازل عن الغاز
الطبيعي الذي حترقه ّ
ّ
ّ
والرميلة ،وكركوك.
ّ
الزبريُّ ،

 -8منح األفضل ّية لناقالت النّفط العراق ّية يف شحن النّفط اخلام وتصديره.
الشكات بام ال ُّ
يقل عن (.)%20
 -9إسهام العراق يف رأس مال ّ
حصة العراق من عوائد النّفط.
 -10زياد ُة ّ

 -11إزالة احليف الذي حلق بالعراق نتيجة لعدم توازن أحكام االتّفاق ّيات.
دول ُأ َخرِ ،
الشكات ُتاطل وتراوح بام متتلكه من جتارب يف ٍ
ومن
واستمر ْت ّ
ّ

الشكات خالل مدّ ة
واملحاسبي وغري ذلك،
القانوين
اخلرباء يف املجال
ْ
وجلأت ّ
ّ
ّ

املفاوضات إىل خفض معدَّ الت اإلنتاج ،وكذلك األسعار ،يف العام (1960م)،

جلأت احلكومة
بمنزلة ُأسلوب ضغط عىل احلكومة .وبعد فشل املفاوضات
ْ

العراق ّية يف العام (1962م) إىل إصدار قانون رقم ( )80لسنة (1962م)،
كانت خاضعة
تم بموجبه سحب( )%99٫5من األرايض العراق ّية التي
ْ
الذي َّ

الشكات النّفط ّية ،عىل وفق اتّفاق ّيات االمتياز؛ بسبب عدم قيام
لعمل ّيات ّ
الرميلة،
الشكات باستغالهلا،
ْ
ّ
وأبقت هلا احلقول قيد اإلنتاج ،مثل :جنوب ُّ
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نفط ْ

والزبري ،وكركوك ،وعني زالة.
ُّ

تضم َن هذا اإلجراء تأسيس رشكة (النّفط الوطن ّية العراق ّية) ،الذي
لقدْ
ّ

وافتتحت
الوطني املبارش،
صدر يف شباط (1964م) ،والتي تُعدُّ بادر ًة لالستثامر
ْ
ّ

وكانت
الرميلة(،)*()9
كذلك فرع ًا يف البرصة؛ إ ْذ
ْ
ْ
بارشت بعمل ّيات اإلنتاج يف حقل ُّ
الشكة يف البرصة ،وهي حقول :بزركان ،أبو
حقول حمافظة ميسان تابعة لفرع ّ
الرميلة.
ثرب ،والفكّة،
ْ
وقامت ّ
الشكة بحفر عرشات اآلبار يف حقل ُّ

املبحث ال ّث ُ
ُ
الث
الوطني املبا�شر ،وموقع نفط الب�صرة
اال�ستثمار
ّ
رشعت وزارة النّفط بافتتاح فر ٍع لرشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية يف البرصة بتاريخ
ْ

(1969/6/16م) ،باسم( :املدير ّية العا ّمة لرشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية /فرع
البرصة).

ٍ
قناعة من ّ
ون العراق ّي َ
لقدْ كان اجليولوج ّي َ
أن احتياطي البرصة من النّفط
ون عىل

اخلام ُيعادل نحو( )%70من احتياطي العراق  -آنذاك -وما زال كذلك(.)10

املخصصة هلا،
الشكة يف البرصة ويف األرايض
ولغرض توسيع عمل ّيات ّ
َّ

مؤسسة
ْ
عقدت احلكومة العراق ّية مم ّثل ًة برشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية اتّفاق ًا مع ّ

الشكة باألجهزة
السوفيت ّية يف حزيران (1969م) لتزويد ّ
(مثينو اكسبورت) ّ
اللزمة لعمل ّياهتا احلقل ّية ،وكان ِمن ّ
واملعدّ ات واخلربة الفنّ ّية ّ
اللفت للنّظر
ويتسو َ
يتجو َ
خاصة
لون
الروس وهم
قون يف البرصة -آنذاكّ -
ّ
ّ
مشاهدة اخلُرباء ُّ
تراث الب�صرة
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ّ

السبعين ّيات من القرن املايض.
يف مطلع ّ
ويف متّوز (1969م) ُو ِضع احلجر األساس ملرشوع تطوير واستثامر حقل
الرميلة ّ
االحتياطي
يضم نحو ( )10مليارات برميل نفط من
الشام ّيل ،الذي
ّ
ُّ
ُّ
وتقرر ْ
الوطني يف احلقول
أن تبدأ عمل ّيات االستثامر
ّ
املؤكّد ،ومن النّفط اخلفيفَّ ،

استعادتا
املذكورة؛ لكونه من احلقول العراق ّية العمالقة ،وهو من األرايض التي
ْ

احلكومة العراق ّية بموجب القانون (()80لسنة 1962م) ،التي مل ْ تُستثمر من
قبل رشكة نفط البرصة املحدودة(.)11
واملهم هناِ ،ذكْر ّ ِ
ُ
إدخال
السوفيت ّية هو
أهم بنود االتّفاق مع ّ
الشكة ّ
أن م ْن ّ
ّ
النّفط اخلام بوصفه عنرص ًا أساس ًا ُيمكن استعامله لتسديد معظم تكاليف

ويضم األجهزة واملعدّ ات التي يستوردها،
املشاريع التي ين ّفذها اجلانب اآلخر،
ّ

ٌ
الصناعة النّفط ّية العراق ّية،
مفعول
ما جيع ُلها اتّفاق ّية مقايضة ،هلا
مزدوج يف تطوير ّ
ٌ
وفيتي ،وعمل ّية التنمية؛ إ ْذ جرى
الس
ّ
وتطوير العالقات االقتصاد ّية مع اجلانب ّ

ّ
وفيتي -آنذاك.-
الس
للصداقة بني العراق
توقيع اتّفاق ّية ّ
ّ
واالتاد ّ

وصلت ميناء البرصة ّأول ح ّفارة
بعد ذلك ،وبتاريخ (1970/2/10م)،
ْ

الرميلة ّ
بلغت كُلفتها ()600٫000
الشام ّيل،
ْ
يمتلكها العراق للعمل يف حقل ُّ

ُ
ويصل العمق الذي تبلغه عند احلفر ستّة عرش ألف قدم()12؛ ولذلك َ
كان
دوالر،
ِ
الصفحات.
البدَّ م ْن توثيق هذا احلدث هنا يف هذه ّ

وللمرة األوىل عمل ّيات احلفر يف البئر األوىل
بدأت
ويف ( )15متّوز (1970م) ْ
ّ
الرميلة ّ
الشام ّيل من ِق َبل اتّفاق ّية مو َّقعه بني رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية
يف حقل ُّ
ٍ
تم إنجاز
يف البرصة
ومؤسسة ( كيمو كومبلكس) اهلنغار ّية ،وخالل عا ٍم واحد َّ
ّ
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وإكامل ( )4آبار نفط ّية يف هذا احلقل وإعدادها لإلنتاج.

وللمرة
رشعت رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية يف البرصة-
وبعد ذلك،
ْ
ّ
األوىل -بعمل ّيات احلفر يف ٍ
ّفطي ،وبأجهزهتا
بئر
نفطي من قبل مالك ّ
الشكة الن ّ
ّ

ومعدّ اهتا ،وكان ذلك حدث ًا تأرخي ّي ًا(.)13

بالذكر هناّ ،
ومن اجلدير ّ
أن االمتياز الذي منحتْه احلكومة العراق ّية لرشكة

بلغت مساحته نحو ( )246٫000كيلومرت ًا
نفط البرصة يف العام (1938م)
ْ

مر ّبع ًا ،اسرت َّد ْت منه رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية بموجب القانون ( )80لسنة

اخلاصة للبرصة.
(1961م) نحو ( )99٫5من األرايض
ّ

كتاتوري وعمل ّياته
ويف العام (1987م)؛ ونتيجة حلروب النّظام الدّ
ّ

املنحل) َّ
ّ
حل رشكة النّفط
العراقيّ ،قرر (جملس قيادة ال ّثورة
التخريب ّية لالقتصاد
ّ
العراق ّية ِّ
بكل تشكيالهتا ،ودجمها بمركز وزارة النّفط ،واستحداث رشكة نفط
ّ
ورشعت االستكشافات النّفط ّية بموجب قراره رقم
الشامل ،ونفط اجلنوب.
ْ

خاصة ّ
وإن
للسيطرة عىل موارد النّفط للمصالح ّ
الض ّيقة للنّظام املبادّ ،
(ّ )276
ضت لألرضار الفادحة أثناء احلرب العراق ّية اإليران ّية،
تعر ْ
املنشآت النّفط ّية قدْ ّ

العراقي من ( )3٫7مليون برميل ،إىل ّ
أقل من مليون برميل
وتراج َع إنتاج النّفط
َ
ّ

بالذكر هناّ ،
يف الثامنين ّيات من القرن املايض .ومن اجلديد ِّ
أن حقبة التسعين ّيات
شهدت تصاعد ًا لف ّعال ّيات ونشاطات رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية يف البرصة؛
ْ
الرميلة ّ
الشاميل بمراحله الثالث وصوالً إىل طاقة
إ ْذ
ْ
أنجزت مراحل استثامر حقل ُّ

السنة من النّفط اخلام ،أي :نحو ()500
إنتاج ّية مقدارها ( )42مليون ط ّن يف ّ

ألف برميل(*).
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ّ

ّوسع يف وتائر العمل؛ إ ْذ ُب ِدئ باحلفر وتوسيع املنشآت
تزامن ذلك مع الت ّ

والسكن
وتطوير البنى التّحت ّية ملواقع ّ
الشكة ،مقرون ًا ذلك بتوفري اخلدمات ّ

السبعين ّيات
والعناية ِّ
ّفطي .ويف ّ
الص ِّح َّية للعاملني ،واستحداث مركز التّدريب الن ّ
ّأرخيي بتأميم عمل ّيات رشكة نفط البرصة اململوكة من
 أيض ًا -صدر احلدث التّ

الشكات
مؤسسة كولبنكيان .ويف العام (1975م) ّأم ْت احلكومة حصص ّ
قبل ّ
أصبحت مجيع احلقول العراق ّية يف البرصة تابعة
الفرنس ّية والربيطان ّية ،وبذلك
ْ

استكملت احلكومة تأميم كامل
لرشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية آنذاك .وبذلك
ْ

حصتي رشكة نفط العراق واملوصل يف حزيران
ال ّثروة الوطن ّية بعد ما َّأم ْت ّ
ٍ
ٍ
الشكات االحتكار ّية وحكوماهتا،
مفاوضات شا ّق ٍة
(1972م) بعد
وطويلة مع ّ
وكان لوقوف ّ
وفيتي  -آنذاك -مع ّ
ملموس يف
أثر
الشعب
الس
ٌ
العراقي ٌ
ّ
ّ
االتاد ّ
بالرغم من ّ
أن هذا املوقف كان أيديولوج ّي ًا؛ بسبب التّنافر يف
إنجاح التّأميمُّ ،
ّ
وفيتي يف أثناء احلرب الباردة بينهام.
الس
السياس ّية بني الغرب
ّ
واالتاد ّ
ال ّثوابت ّ

الشكات
هذا ويتم ّيز نفط البرصة باملم ّيزات اآلتية ،ما جعله حتت أنظار ّ

األجنب ّية واملستثمري َن:

التبة.
 -1سهولة االستخراج؛ لكونه قريب ًا من سطح ُّ
 -2نوع ّية ج ّيدة منخفضة الكربيت (.API )30-40

خاصة يف احلقول البكر.
يتّ ،
 -3تد ّفق ذا ّ
ٍ
الصخر ّية احلاوية للنّفط والغاز.
 -4عدم وجود تق ّعرات يف ال ّطبقات ّ
ُعيق حركة املوائع.
 -5غياب احلركات التكتون ّية التي ت ُ
 -6تكلفة زهيدة مقابل إنتاج البديل.
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 -7احتياط ّيات ضخمة ،بدليل ّ
الرميلة وحده ُيعدُّ ال ّثالث بعد أكرب
أن حقل ُّ
ٍ
حقل يف العامل(.)14
هذا ،فض ً
خاصة الغاز
الطبيعي بوفرة يف البرصة،
ال عن وجود الغاز
ّ
ِّ
الطبيعي املركَّز بنحو ()3٫1
العراقي من الغاز
االحتياطي
املصاحب؛ إ ْذ ُيقدَّ ر
ّ
ّ
ّ

حل ُّر
تريليون مرت مك ّعب،
واملقرر يف البرصة (  )1٫5تريليون مرت مك ّعب ،والغاز ا ُ
َّ
الغازي ،وحيتوي احلقل عىل ( )400مليار مرت مك ّعب من الغاز
السيبة
ّ
يف حقل ِّ
حل ِّر( ،)15وقدْ ُأ َ
حيل عىل رشكة نفط كويت ّية لتطويره واستثامره يف العام (2010م)
ا ُ
التاخيص ال ّثانية.
ضم َن جوالت ّ

ّفطي؛ إ ْذ ّ
ّ
إن أكثر من ( )%80من
وإن البرصة  -كذلك -هي ميناء العراق الن ّ

خاصة ميناء البرصة ،الذي استُثمر يف
النّفط
ب موانئها النّفط ّيةّ ،
يمر َع ْ َ
العراقي ُّ
ّ

العام (1976م) ،فض ً
ّفطي
ال عن ميناء (خور العم ّية) ،وقدْ ُج ِّه َز ميناء البرصة الن ّ
املنصة نحو ( )900ألف
منصات عائمة يف العام (2013-2012م) طاقة ّ
بأربع ّ
متطورة.
برميل مع وجود عدّ ادات إلكرتون ّية
ِّ

تضم ّ
كل األرايض البالغة رقعتها
ْ
وأصبحت رشكة نفط اجلنوب ذات مها ّم ُّ

يب حتّى مدينة حديثة يف ّ
الشامل
اجلغراف ّية نحو(183كم ،)2ومتتدُّ من اخلليج العر ّ

تضم أكثر من ( )67موقع ًا إلنتاج النّفط وكبس الغاز وحم ّطات
يب ،التي
الغر ّ
ُّ

ال عن حم ّطات ٍّ
الشكة أكثر من ( )13حق ً
حقن املاء ،فض ً
ال
ُدير ّ
ضخ وتقوية ،وت ُ
بي اجلدول رقم ( )2عوائد
نفط ّي ًا،
تضم أكثر من ( )860بئر ًا إنتاج ّي ًا( .)16و ُي ِّ ُ
ّ
ٍ
ٍ
ِ
موجزة ُيمك ُن
وبصورة
البرصة منه.
صادرات العراق من النّفط ،وصادرات
القولّ :
ّفطي الوحيد ،وهي
إن البرصة مدينة العراق النّفط ّية ،وميناء العراق الن ّ
تراث الب�صرة
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ّ

وتضم نحو
ُزو ُد املوازنة العا ّمة للدّ ولة بنحو ( )%80من العوائد املال ّية،
التي ت ِّ
ُّ
ٍ
الرابعة بعد أكرب
( )27ألف
تضم (رشكة نفط اجلنوب)ّ ،
الشكة ّ
منتسب ،وهي ُّ
رشكة ٍ
ِ
نفط يف العامل.
ِ
وبالرغم من ذلكّ ،
اإلمهال ،وتر ِّدي اخلدمات،
فإن البرص َة تُعاين من
ُّ
البيئي.
والتلوث
والص ّح ّي،
والتخ ُّلف
ّ
االقتصادي ِّ
ّ
ّ

ُ
املبحث ال ّرابع
ُ
احلقول ال ّنفط ّي ُة يف الب�صرة واملوانئ ال ّنفط ّية
�أ -احلقول ال ّنفط ّية يف حمافظة الب�صرة
ُ -1
الرميلة اجلنوب ّيةّ :
الرميلة بشطريه ّ
يب كان
الشاميل واجلنو ّ
إن حقل ُّ
حقل ُّ

ال حتّى سبعين ّيات القرن املايضّ ،إل ّ
ال متكام ً
حق ً
السيع،
إن إنشاء طريق املرور ّ

فس ِّمي احلقل القريب من احلدود
َش َط َر احلقل إىل نصفني :جنو ّ
يب ،وشام ّيلُ ،
يقع عىل اجلانب ّ
الشام ّيل من
بالرميلة اجلنوب ّية ،واحلقل اآلخر الذي ُ
الكويت ّية ُّ
ِ
ُ
(الرميلة ّ
يضم أربعة مكامن
بأكمل ِه
واحلقل
الشامل ّية).
ُّ
الرميلة ُّ
ال ّطريق شامل ُّ
نفط ّية ،وتُشري املصادر إىل ّ
للرميلة اجلنوب ّية نحو ( )7مليار
أن
االحتياطي املؤكّد ُّ
ّ

املتوسط بكثافة ( .API )35 -30وقدْ اكتُشف
برميل ،وهو من النّوع اخلفيف
ِّ
احلقل يف سنة (1952م) من قبل رشكة نفط البرصة.

ُ
الرميلة ّ
الشامل ّية :اكتُشف سنة (1953م) من قبل رشكة نفط
-2
حقل ُّ
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نفط ْ

ويضم احتياطي مؤكَّد مقداره ( )10مليار برميل ،وجرى تطويره فيام
البرصة،
ُّ

بعد من قبل رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية.

وتُشري املصادرة يف رشكة الـ ( )BPونفط اجلنوب إىل ّ
اجليولوجي
االحتياطي
أن
ّ
ّ
للحقلني ُ
يصل إىل نحو ( )62مليار برميل؛ ولذلكّ ،
الرميلة ُيعدُّ من
فإن حقل ُّ

أكرب احلقول العراق ّية من حيث النّفط املوجود يف املكان (  ،)Oil in placeو ُينتج
غالب ًا نحو ( )4٫1مليون برميل هناية (2013م) ،فهو ال ّثاين بعد أكرب ٍ
حقل منتِ ٍج
سهم يف إنتاج ( )%40من إنتاج النّفط يف جممل احلقول العراق ّية
يف العامل ،و ُي ُ

( .)GDPتبلغ مساحة احلقل (1600كم.)2

ُ -3
حقل جمنون :اكتُشف من قبل رشكة برتوبراس ( )Petro-Brasالربازيل ّية

الشكة عن تطويره بعد نشوب احلرب
احلكوم ّية سنة (1976م) ،وقدْ خت ّلت ّ

وقامت رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية بتطوير
العراق ّية اإليران ّية سنة (1980م)،
ْ
وس ِّمي احلقل بـ(جمنون)؛ نتيج ًة
احلقل،
ْ
وأنتجت ّأول بئر نحو ( )4آالف برميلُ ،

لضخامة احتياط ّياته ( )48مليار برميل ،وفق ًا لبيانات رشكة نفط اجلنوب،

ويضم ( )13مكمن ًا؛ ولذلك فهو من أكرب
وتُقدَّ ر مساحة احلقل بـ(950م،)2
ُّ
وبلغت تقديرات
حقول النّفط يف العامل ،و ُينتج حال ّي ًا نحو ( )150ألف برميل،
ْ

تطويره نحو ملياري دوالر من رشكة (شل) ،ورشكة (برتوناس).

ويتم ّيز احلقل برسعة تد ّفق النّفط عند االستخراج( ،)Flowوالنّوع املوجود

املتوسط.
من النّفط يف احلقل من النّوع اخلفيف
ّ

ويقع شامل مدينة البرصة يف ناحية (النّشوة) ،وهو من احلقول الكربى

(.)virgin
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ّ

ُ
حقل غرب ال ُقرنة :يقع شامل البرصة إىل الغرب من مدينة ال ُقرنة،
-4

الروس ّية باكتشافه سنة (1972م)ّ ،إل ّ
إن
ْ
قامت رشكة (لوك أويل) (ُّ )Lukoil
الشكة خت ّل ْت عن تطويره بعد نشوب احلرب العراق ّية اإليران ّية بمدّ ة وجيزة.
ّ
تبي ّ
يضم نحو ()20
وبعد إعادة تقييم احتياط ّياتِه يف العام (2010م) َّ َ
أن احلقل ُّ
مليار برميل؛ ولذلك فهو من احلقول فوق العمالقة ( ،)Ultra Super Giant

السعود ّية بوصفه أكرب حقل يف العامل من حيث
وهو ُيضاهي حقل ّ
الغوار يف ّ
االحتياطي .ونفط احلقل من النّوع اخلفيف ( . API)24وقدْ جرى تطويره من
ّ

قبل رشكة نفط اجلنوب يف أواسط تسعين ّيات القرن املايض ،وأصبح ُينتج نحو

ثم إىل ( )450ألف برميل سنة
( )250ألف برميل سنة (2005-2004م)ّ ،
ِ
جمموعة
(2010م) ،وقدْ ُأحيل احلقل لتطويره بمرحلتيه األوىل وال ّثانية عىل

ٍ
رشكات روس ّي ٍة وأمريك ّي ٍة وهولند ّي ٍة وبريطان ّي ٍة؛ لضخامة احتياط ّياتُه .وهو من
احلقول البكر.

ُ -5
حقل هنر ابن عمر :تعود تسمية احلقل إىل عبداهلل بن عمر بن عبد العزيز،

ني .اكتشفتْه رشكة نفط البرصة ( )BPCسنة
الذي ُس ِّم َي النَّهر باسمه أ ّيام األمو ّي َ

(1949م) ،وتبلغ كثافة النّفط فيه ( ، API)35-30ونفطه سهل االستخراج؛
لقربه من سطح األرض ،مساحته ( 200كم ،)2وخيرتق ّ
شط العرب.

ُ
حقل ال ّلحيس :اكتشفتْه رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية ( )INOCسنة
-6

(1972م) .يقع جنوب غرب البرصة ،تبلغ احتياط ّياتُه املؤكّدة نحو ( )4مليار
املتوسط بدرجة ( . API)32جرى تطويره من قبل
برميل ،وهو من النّوع اخلفيف
ّ

كوادر رشكة نفط اجلنوب ،و ُينتح -حال ّي ًا -نحو ( )160ألف برميل (2013م).
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نفط ْ

ُ -7
حقل الزّبري :من احلقول العمالقة ،ويقع جنوب غرب البرصة يف أطراف

الزبري .تبلغ احتياط ّياته أكثر من ( )4مليار برميل ،ومساحته (558كم.)2
قضاء ّ

تم
اكتُشف من قبل رشكة نفط البرصة ( )BPCسنة (1948م) ،وهو ّأول حقل َّ
اكتشافه يف مدينة البرصة.

بلغ إنتاجه نحو ( )300ألف برميل (2012م) ،ونف ُط ُه من النّوع اخلفيف

الطبيعي املصاحب للنّفط،
املتوسط بدرجة ( ،API )34ويمتاز بضخامة الغاز
ّ
ّ
السبعين ّياتُ ،أ َ
حيل
وقدْ جرى تطويره من قبل كوادر رشكة نفط اجلنوب منذ ّ
ٍ
رشكات إيطال ّي ٍة وأمريك ّي ٍة وكور ّي ٍة جنوب ّي ٍة لتطويره ضمن جوالت
عىل جمموعة
التاخيص النّفط ّية سنة (2010م).
ّ

ُ -8
حقل ق ّبة صفوان :اكتُشف سنة (1984م) من قبل رشكة النّفط الوطن ّية

العراق ّية ،ويقع جنوب مدينة البرصة عىل مقربة من احلدود العراق ّية الكويت ّية،

تبلغ احتياط ّياته املؤكّدة نحو ( )200مليون برميل .جرى تطويره من قبل رشكة
نفط اجلنوب سنة (2008م)ُ ،ينتج -حال ّي ًا -أكثر من ( )50ألف برميل بدرجة

(.API)25

ُ -9
حقل ال ُّطوبة :اكتشفتْه رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية سنة (1984م)،

ويقع جنوب غرب البرصة ،تبلغ احتياط ّياته نحو ( )1٫5مليار برميل من النّفط

املؤكّد .جرى تطويره من قبل رشكة نفط اجلنوبُ ،ينتج حال ّي ًا نحو ( )30ألف

املتوسط اخلفيف (.API )28
برميل (2013م) من النّوع
ّ

ُ -10
يقع جنوب غرب البرصة ،اكتشفتْه رشكة النّفط الوطن ّية
حقل ص ّبةُ :

العراق ّية يف سنة (1970م) ،تبلغ احتياط ّياته املؤكّدة نحو مليار برميل من النّوع
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ّ

املتوسط ،بدرجة كثافة (. API)34
اخلفيف
ّ

ُ -11
السيبة :اكتشفتْه رشكة توتال ( )TOTALالفرنس ّية سنة (1961م).
حقل ّ

يقع جنوب البرصة ،متتدُّ مكامنه إىل منطقة الف ّيايض يف أيب اخلصيب ،وهو حقل
ُ

حر ( ،)Free-gasحيتوي عىل نحو ( )400مليار مرت مك ّعب ضمن جوالت
غاز ّ
التاخيص النّفط ّية سنة (2010م).
ّ

ُ -12
يضم نحو
حقل أرطاوي :اكتشفتْه رشكة نفط البرصة سنة (1948م)ُّ .

تم تطوير أحد مكامنه (مكمن الياممة) من قبل
مليار برميل من النّفط املؤكّدَّ .

نتج حال ّي ًا
وتم حفر عدّ ة آبار يف املكمنُ ،ي ُ
رشكة نفط اجلنوب سنة (2006م)ّ ،
الرطب والنّفط
تم نصب عازالت لغاز ّ
(2013م) نحو ( )45ألف برميل ،وقدْ ّ
الشكة ،وكذلك حم ّطة عزل الغاز.
ووحدة استخالص الكربيت من قبل كوادر ّ

ُ -13
السندباد :من احلقول البكر ،اكتشفتْه رشكة (برتوبراس) سنة
حقل ّ

يقع رشق مدينة البرصة ،قريب ًا من ّ
الشالمچة،
(1974م) ،وتركتْه بعد ذلكُ ،
تم تطويره من قبل رشكة
ثم ّ
وحيتوي عىل احتياط ّيات تصل إىل ( )2مليار برميلّ ،

نفط اجلنوب ،و ُينتج حال ّي ًا نحو ( )16ألف برميل من بئر واحدة ،وحيتوي عىل

الطبيعي.
كميات ضخمة من الغاز
ّ
ّ

 -14حقل راجي :اكتُشف سنة (1950م) من ِق َبل رشكة نفط البرصة ،وهو

غري ٍ
منتج حال ّي ًا؛ لنضوب نفطه املؤكّد البالغ ( )302مليون برميل -آنذاك.-

ويضم
 -15حقل جريشان :اكتشفتْه رشكة نفط البرصة سنة (1959م)،
ُّ
نحو ( )70مليون برميل عند اكتشافه .غري ٍ
منتج حال ّي ًا؛ لنضوب نفطه املؤكّد.
تبلغ كثافة النّفط فيه (.API )32
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نفط ْ

اجلدول رقم ()2

صادرات العراق من النّفط اخلام ،ومنه صادرات البرصة (1980-1973م)

(مليون دوالر)
السنة
ّ
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

الصادرات اإلمجال ّية
ّ
6٫483
12٫996
16٫095
19٫383
23٫326
27٫702
39٫565
47٫562

البرصة
4٫800
9٫560
11٫700
16٫250
650٫9
100٫23
205٫34
300٫41

املصدر:
نوي
( )1من ّظمة األقطار العرب ّية املصدِّ رة للنّفط ،التقرير
الس ّ
اإلحصائي ّ
ّ

2001م ،أوابك ،الكويت :ص.203
( )2رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية/فرع البرصة ،التقارير املال ّية ،أعداد خمتلفة.

ب -املوانئ ال ّنفط ّية
تنفر ُد حمافظة البرصة بوجود املوانئ النّفط ّية للعراق ُ
منذ أربعين ّيات القرن

املايض ،وهناك ميناءان رئيسان ،مها(:)17
 -1ميناء البرصة (البكر سابق ًا)

بدأ العمل بإنشائه يف العام (1973م) من قبل رشكة (براون روث)()BRبعقد
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ّ

مع رشكة النّفط الوطن ّية العراق ّية ،واكتمل العمل به ،وأصبح جاهز ًا يف العام

(1975م) ،وبطاقة تصدير ّية تبلغ ( )6٫1مليون (ب/ي) ،وبأربعة أرصفة،
ووصلت طاق ُت ُه التّصدير ّية يف العام (2013م) إىل( )750٫1مليون (ب/ي).
ْ
ٍ
ٍ
فادحة نتيج ًة للحروب التي خاضها النّظام املباد،
ألرضار
تعرض امليناء
وقدْ َّ

ّنت م ْن تأهيله ،وبطاقة فائضة ،بكوادرها اهلندس ّية
لك ّن رشكة نفط اجلنوب متك ْ

بعد العام (2003م).

 -2ميناء العم ّية العميق

يب ،هبيأة جزيرة
ُأنشئ سنة (1959م) عىل عمق (24م) يف مياه اخلليج العر ّ

صناع ّية مث ّبتة عىل ركائز مغمورة يف املياه ،وهو يب ُعدُ عن ميناء الفاو نحو

(40كم) ،وقدْ دخل اخلدمة سنة (1962م) ،تبلغ طاقتُه التصدير ّية نحو ()1٫6

مليون (ب/ي).

وباإلضافة إىل هذين امليناءين هناك:

ّفطي
 -3ميناء الفاو الن ّ
تم
ُأنجز يف بداية األربعين ّيات من القرن املايض ،بوصفه بناء جتار ّي ًا ،وقدْ َّ

اخلاص بتصدير النّفط من قبل رشكة نفط البرصة آنذاك ()BPC
بناء اجلزء
ّ
ناقلة ٍ
ِ
نفط امليناء
غادرت ّأو ُل
الزبري سنة (1948م) ،وقدْ
ْ
بعد اكتشاف حقل ّ
يتكون امليناء من أربعة أرصفة الستقبال النّاقالت
يف1951/12/19( :م)ّ .
الصغرية التي ال تزيدُ محولتُها عن ( )30ألف ط ّن ،وقدْ تو ّقف العمل به ُ
منذ
ّ
ٍ
سنوات لعدم صالح ّيته للتحميل.
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منصات التّحميل العائمة
ّ -4

بدأ العمل يف املوانئ العائمة يف البرصة بتاريخ2013/3/7( :م) ،وهناك

للعوامة الواحدة ( )800ألف (ب/ي)،
عوامات ،تبلغ ال ّطاقة التصدير ّية ّ
أربع ّ
ٍ
العوامة ( ،)SPM2وخالل ّ
أقل من شهرين جرى
وقدْ
ْ
رست ّأو ُل ناقلة فيها عىل ّ
عوامتني للنّفط ،وترسو عىل هذه
تصدير ( )363مليون برميل من النّفط من ّ

العوامات النّاقالت العمالقة التي تُقدَّ ر محولتُها بـ(2مليون ط ّن) ،وبمعدَّ ل َض ٍّخ
ّ
الساعة.
( )28ألف برميل يف ّ
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الهوامـ�ش
 -1ستيفن مهسيل لونكريك :العراق احلديث (1950-1900م) ،ترمجة :سليم طه
التكريتي :ص.343
ّ
ُ
العثامين للبنك
السلطان
(*) رشكة النّفط ُّ
التك ّية ،أ ِّس ْ
ست سنة (1912م) بفرمان من ّ
ّ
األملان العثامن ّي َ
َ
ون ببناء
إسرتليني؛ إ ْذ أغرى
مقدار ُه ( )80/000ألف جنيه
األملاين ،برأس مال
ّ
ُ
ّ
سكّة حديد بغداد -برلني.
Dog Harold Claes : The unibedstat and lraq : makink sense of the -2

oil Factor middle East Policg vol X11 No 4 Winter 2005 washington DC

US. pp. 48

الريع ّية يف العراق ،رسالة ماجستري :ص.55
 - 3خالد مطر مشاري ،مستقبل الدّ ولة ّ
- 4املصدر :جال دولوناي .جان ميشيل شاريل ،اجلانب ّ
خيص من البرتول ،ترمجة:
الش
ّ
الس ّيد (ط ،1القاهرة1987 ،م  :ص.)21
حممد سميح ّ
ّ
اإليراين وتداعياته عىل العالقات الدّ ول ّية
 -5وداد جابر غازي ،تأميم النّفط
ّ
(1953-1951م) ،اجلامعة املستنرص ّية ،مركز املستنرص ّية للدّ راسات الوطن ّية والدّ ول ّية:
الرابط. www.iasi.net\iasi:
ص ،3بحث عىل ّ
والسيادة الوطن ّية:
الس ّمك ،البرتول
السيطرة األجنب ّية ّ
العراقي بني ّ
ّ
حممد أزهر ّ
 -6دّ .
ص.63
الشق األوسط ،دورة أساس ّيات
األنباري ،اتّفاق ّيات النّفط
 -7د .عبد األمري
وتطورها يف ّ
ّ
ّ
صناعة النّفط والغاز ،أوابك ،الكويت1976 ،م :ص.20-19
األنباري :مصدر سابق :ص.21
 - 8د .عبد األمري
ّ
اجللبي ،النّفط وترسيم احلدود العراق ّية  -اإليران ّية ،عىل املوقع:
 - 9د .عصام
ّ
Htto:\\asharaqelarabi.org.uk\mu .sat\b-mushacat.3461.htm
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ُ
الب�صر ِة [2013-1938م]
نفط ْ
السياسة النّفط ّية يف (احتالل العراق وتداعياته عرب ّي ًا وإقليم ّي ًا ودول ّي ًا)،
وكذلك املصدرّ :
بحوث ومناقشات النّدوة الفكر ّية ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية ،بريوت.
الرميلة يف العام
(*)
ْ
بدأت رشكة النّفط الوطن ّية عمل ّياهتا النّفط ّية يف البرصة يف حقل ُّ
وجدت أنّه أكرب
(1968م)؛ وذلك لسهولة استخراج النّفط من هذا احلقل فوق العمالق؛ إ ْذ
ْ
وطني مبارش يف العراق ،ويف البرصة.
حقل للنّفط يف العراق -آنذاك -وهو ّأول استثامر
ّ
العراقي،
ّرصاوي ،االقتصاد
الرجوع إىل :د .ع ّباس الن
ّ
ّ
 -10للمزيد من التفاصيلُ ،يمكن ّ
(النّفط ،التنمية ،احلروب ،التدمري ،اآلفاق) (2010-1950م)( ،أطروحة دكتوراه)
حممد سعيد عبد العزيز ،دار الكنوز ،بريوت1995 ،م.
باإلنكليز ّية ،ترمجةّ :
 -11رشكة نفط اجلنوب ،تقرير :قسم العالقات العا ّمة ،شعبة اإلعالم ،بدون ترقيم.
السابق نفسه.
 - 12املصدر ّ
الشكة /قسم العالقات العا ّمة/اإلعالم.
 - 13رشكة نفط اجلنوب/أرشيف ّ
(*) هذه طاقة إنتاج ّية ،وليس إنتاج ًا ( الباحث ).
BP. The Rumaila story . Alghader Co. for Printing and Publishing -14
Basrah 2012.

خاصة يف نفط اجلنوب ،دائرة املكامن وتطوير احلقول ،حقل
 -15نفط اجلنوب ،دراسة ّ
السيبة2000 ،م.
ِّ
(كراس) ،قسم العالقات العا ّمة ،شعبة اإلعالم (2012م).
 -16رشكة نفط اجلنوب ّ
السنة التّاسعة ،أيلول (2013م) ،رشكة نفط اجلنوب،
 -17جم ّلة نفطنا ،العدد (ّ ،)56
العراقي :ص.31-30
موانئ التّصدير واالقتصاد
ّ
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احللفي
�أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ

امل�صاد ُر
 -1ستيفن مهسيل لونكريك :العراق احلديث (1950-1900م) ،ترمجة :سليم طه
التكريتي ،منشورات دار الفجر ،بغداد1988 ،م.
ّ
خاصة يف نفط اجلنوب ،دائرة املكامن وتطوير احلقول ،حقل
 -2نفط اجلنوب ،دراسة ّ
السيبة 2000م.
ِّ
(كراس) ،قسم العالقات العا ّمة ،شعبة اإلعالم (2012م).
 -3رشكة نفط اجلنوب ّ
الريع ّية يف العراق ،رسالة ماجستري ،مكتبة اإلدارة
 -4خالد مطر مشاري ،مستقبل الدّ ولة ّ
واالقتصاد ،جامعة البرصة2008 ،م.
اإليراين وتداعياته عىل العالقات الدّ ول ّية (-1951
 -5وداد جابر غازي ،تأميم النّفط
ّ
1953م) ،اجلامعة املستنرص ّية ،مركز املستنرص ّية للدّ راسات الوطن ّية والدّ ول ّية.
والسيادة الوطن ّية،
الس ّمك ،البرتول
السيطرة األجنب ّية ّ
العراقي بني ّ
ّ
حممد أزهر ّ
 -6دّ .
جامعة املوصل1980 ،م.
الشق األوسط ،دورة أساس ّيات
األنباري ،اتّفاق ّيات النّفط
 -7د .عبد األمري
وتطورها يف ّ
ّ
ّ
صناعة النّفط والغاز ،أوابك ،الكويت1976 ،م.
العراقي( ،النّفط ،التنمية ،احلروب ،التدمري ،اآلفاق)
ّرصاوي ،االقتصاد
 -8د .ع ّباس الن
ّ
ّ
حممد سعيد عبد
(2010-1950م)( ،أطروحة دكتوراه) باإلنكليز ّية ،ترمجةّ :
العزيز ،دار الكنوز ،بريوت1995 ،م.
السياسة النّفط ّية يف (احتالل العراق وتداعياته عرب ّي ًا وإقليم ّي ًا ودول ّي ًا) ،بحوث
ّ -9
ومناقشات النّدوة الفكر ّية ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية ،بريوت.
 -10رشكة نفط اجلنوب ،تقرير :قسم العالقات العا ّمة ،شعبة اإلعالم ،بدون ترقيم.
الشكة /قسم العالقات العا ّمة /اإلعالم.
 -11رشكة نفط اجلنوب /أرشيف ّ
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ُ
الب�صر ِة [2013-1938م]
نفط ْ

امل�صادر الأجنب ّية

1- Dog Harold Claes : The unibedstat and lraq : makink sense of the
oil Factor middle East Policg vol X11 No 4 Winter 2005 washington DC
US. pp. 48
2- BP. The Rumaila story . Alghader Co. for Printing and Publishing
Basrah 2012.

عامة
م�صادر ّ
-1

Survey of economic and social Development In the EscwA

Region 2010 – 2011. p7

العراقي يف رشكة نفط اجلنوب،
ّفطي
ّ
حممد نوري وآخرون ،تصنيف املخزون الن ّ
 -2باسل ّ
دائرة احلقول1992 ،م.
الصناعة النّفط ّية يف العراق ،مركز
الرمحن وهادي عبد األزيرجّ ،
 -3ناجي مزهر عبد ّ
العراق للدّ راسات ،بغداد2009 ،م.
 -4وزارة النّفط ،مدير ّية احلقول ،بغداد.

ّ
املجلت

السنة التّاسعة ،أيلول (2013م) ،رشكة نفط اجلنوب ،موانئ
 جم ّلة نفطنا ،العدد (ّ ،)56العراقي.
التّصدير واالقتصاد
ّ

مواقع �إلكرتون ّية

اجللبي ،النّفط وترسيم احلدود العراق ّية  -اإليران ّية ،عىل املوقع:
 د .عصامّ

Htto:\\asharaqelarabi.org.uk\mu .sat\b-mushacat.3461.htm
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ِ
البص ِة يف ال ّثامنين ّيات
ُ
ْ العام ُة يف حمافظة
َّ املكتبات
)(دراس ٌة ميدان َّي ٌة

General Libraries in Basrah Governorate During 1980s
(a Field Study )

املالكي
 جمبل الزم مسلم.د.م. أ- حممد عودة عليوي
ّ
ّ .د.أ
قسم املعلومات وعلم املكتبات/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة
Professor. Dr. Mohammad Aoda`h Eliwee

Assistant proffssor Dr. Mogbel Lazem Muslim al-Malikee
Department of Information and Library Science / College of Arts /
University of Basrah

املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

�ص الدِّ را�سة
ملخّ ُ
ُ
تتناول هذه الدّ راسة واقع املكتبات العا َّمة من حيث املوقع والبناية واألثاث

واملوارد البرش َّية واملجموعة املكتب ّية ،فض ً
ال عن اخلدمات التي تُقدِّ مها للمجتمع.
اشتملت عىل االستبيان واملقابلة واملالحظة،
أ َّما أدوات مجع املعلومات ،فقدْ
ْ

فض ً
لت الدّ راسة
توص ْ
ال عن الوثائق ومصادر املعلومات املتع ّلقة باملوضوع ،وقدْ ّ
وضعت األسس الكفيلة بتطوير هذه املكتبات وضامن
إىل العديد من النتائجُ ،ث َّم
ْ
أوصت الدّ راسة بعدد من التّوصيات التي
نجاحها يف تأدية رسالتها ،وأخري ًا،
ْ

تُسهم يف النّهوض هبذه املكتبات.
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ٌ
ُ
)(درا�سة ميدان َّي ٌة
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
ْ حمافظة

Abstract
This study deals with the reality of public libraries in the
province of Basrah in terms of location، building،furniture،
human resources and library collection, in addition to the
services offered to the society.
The

information-gathering

tools

included

the

questionnaire, interview and observation as well as
documents and information sources on the related to the
subject.The study has come with several results. It also
seeks to set up the foundations for the development of
these libraries and ensure success in the performance of
their mission. Finally, the study puts forward a number of
recommendations that contribute to the advancement of
these libraries.
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املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

مقدّمة
واحلضاري،
الفكري
انطالق ًا من كون املكتبات العا َّمة مت ّثل مركز ًا لإلشعاع
ّ
ّ

أصبحت احلاجة
رقي املجتمع وتقدّ مه وازدهاره؛ لذا
ْ
ومظهر ًا من مظاهر ّ
رضور َّية لالهتامم بتنمية هذا النّوع من املكتبات ،وتطويره وحتديثه ،فهو يم ّثل

قايف رشائح املجتمع مجيع ًا،
جامعات شعب َّية مشرتكة تنهل من زادها
ّ
الفكري وال ّث ّ

عرب ما تو ّفره من مقتنيات بصنوف العلم واملعرفة املختلفة ،وبمختلف أوعية

القراء والباحثني؛
املعلومات ،وما تقدّ مه من معلومات جليلة جلمهورها من َّ
وللرسالة التي تؤ ّدهيا املكتبة العا ّمة يف خدمة املجتمع
مه ّيةِّ ،
ونتيجة هلذه األ ّ
البدّ ِمن تعميم هذا النّوع من املكتبات لكي يشمل ّ
كل مدينة وناحية وقرية

ضمن إطار األهداف العا َّمة هلذه املكتبات ،ولكون مدينة البرصة مت ّثل ُ
منذ أقدم

العصور مركز ًا مرموق ًا م ْن مراكز العلم وال ّثقافة ،والهتاممها املتزايد بنرش املعرفة
وتشجيع العلامء والباحثني وتعزيز دور الكتاب ومكانة املكتبة وترصني ال ّثقافة
استمر هذا العطاء املتواصل هلذه املدينة عرب املراكز
العرب ّية وتوسيع منافذها ،فقدْ
ّ
الثقافية والرتبويةِ ،
ومن ضمنها املكتبات بجميع أنواعها ،وإيامن ًا بالدّ ور الذي
َّ
َّ

جاءت هذه الدّ راسة من أجل تسليط
تؤ ّديه املكتبة العا َّمة يف هذه املحافظة ،فقدْ
ْ
األضواء عىل واقع هذه املكتبات؛ ُبغية تطويرها بام يكفل حتقيق أهدافها بنجاح
ولتأصيل القيمة العلم َّية واحلضار َّية هلذه املدينة؛ كي تكون امتداد ًا ملايض األ َّمة

العرب ّية العريق.
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ٌ
ُ
(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

�أهداف الدّرا�سة
تسعى الدّ راسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

-1تسليط األضواء عىل واقع املكتبات العا ّمة يف حمافظة البرصة وتبيان فاعل ّية

مه َّية ذلك يف خدمة مجهور املستفيدين.
خدماهتا وغنى جماميعها ،وأ ّ

-2معرفة مدى التّعاون والتّنسيق بني املكتبة املركز َّية العا َّمة واملكتبات

الفرع َّية من ناحية ،وبني املكتبات الفرع َّية نفسها من ناحية أخرى يف املجاالت
الفن َّية واإلدار َّية واالجتامع َّية.

ّعرف عىل مدى استخدام اجلمهور للمكتبة العا َّمة ،ونوع َّية املستفيدين،
-3الت ّ

وانعكاسات ذلك عىل اخلدمات املكتب َّية.

-4كيف ّية تنظيم املجموعات املكتب َّية والنّظم املستخدمة فيها؛ توفري ًا جلهد

املستفيدين ووقتهم.

-5وضع األُسس الكفيلة بتطوير املكتبة العا ّمة ونجاحها يف ممارسة دورها

مؤسسة ثقاف ّية واجتامع ّية وحضار ّية.
بوصفها ّ

حدود الدّرا�سة
 -1احلدو ُد الزّمان ّية:

اقترصت الدّ راسة عىل الفرتة الزمن ّية لعام (1988م).
ْ

 -2احلدو ُد املكان ّية:

شملت الدّ راسة املكتبات العا ّمة يف حمافظة البرصة ،التي يبلغ عددها ثامن
ْ

واستثنت الدّ راسة املكتبة العا َّمة يف
مكتبات من ضمنها املكتبة املركز َّية العا َّمة،
ْ
تراث الب�صرة
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املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

قضاء الفاو؛ لكوهنا مغلقة لظروف احلرب القائمة يف تلك الفرتة.

�أدوات الدّرا�سة
تم االعتامد يف هذه الدّ راسة عىل األدوات والوسائل اآلتية:
ّ
-1استبيان مقدّ م إىل أمناء املكتبات املشمولة بالدّ راسة.
-2املقابالت ّ
الشخص ّية مع مو ّظفي املكتبة.
-3اإلحصائ ّيات املكتب ّية.
-4املالحظات.

-5املطبوعات ذات العالقة باملوضوع.

ماه ّية املكتبة العا ّمة و�أهدافها
اإلنساين
التاث
املكتبة العا َّمة هي املؤسسة ال ّثقاف َّية والتّعليم َّية التي حتفظ ّ
ّ
واحلضاري ،وتعمل عىل تنظيمه ّ
بالشكل الذي حي ّقق اإلفادة منه بأيرس الطرق
ّ

وأرسعها ،وتقديمه للمستفيدين عىل اختالف مستوياهتم العلم ّية والثقاف ّية،
وإنا مت ّثل مظهر ًا حضار ّي ًا وديمقراط ّي ًا؛ لكوهنا تُقدِّ م خدماهتا جمَّان ًا جلميع رشائح
َّ
غض النّظر عن التّمييز بني دين أو جنس أو طبقة مع ّينةّ ،
وكل
املجتمع ،مع ّ

احلر
ذلك ُيعطيها األولو ّية يف التثقيف والتّوعية اجلامهري َّية وخدمات البحث ِّ
والتّثقيف ّ
تطورات
الذايت جلميع املواطنني؛ لغرض مواصلة التعليم ومتابعة ّ

العلم واملعرفة ،والبدّ م ْن ْ
الشوط اآلتية(:)1
أن تتوافر يف هذا النّوع من املكتبات ّ
ْ
-1أن ختدم املواطنني مجيع ًا دون متييز ،وتقدِّ م خدماهتا جمان ًا.
ْ
خاص.
-2أن تنشأ وفق ًا لقانون
ٍّ
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ٌ
ُ
(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ْ
ّعرف عىل
الرفوف املفتوحة؛ إلتاحة الفرصة للقارئ للت ّ
-3أن تستخدم نظام ّ

املطبوعات واحلصول عىل املعلومات.

ْ
لتعم فائدهتا اجلميع.
-4أن تُعري مقتنياهتا لال ّطالع
اخلارجي َّ
ّ

أ ّما أهداف املكتبة العا ّمة ،فيمكن إجيازها بام يأيت(:)2

-1غرض تعليمي ،من خالل تشجيع أفراد املجتمع صغار ًا وكبار ًا للحصول

عىل املعلومات ومتابعة الربامج التعليم َّية وال ّثقاف َّية التي تُعلن عنها املكتبة،
ومتكني الطلبة من احلصول عىل املصادر واملراجع التي تُعينهم يف كتابة البحوث

والتقارير.

ثقايف يتع ّلق باألمور ال ّثقاف َّية العا ّمة جلميع املعارف والعلوم؛
-2غرض
ّ
إلغناء وتطوير مدارك املواطنني وقابليتهم ،ما يزيد ِمن تفاعلهم مع احلياة،
وإدراكهم للمشكالت املحل َّية والعامل َّية.

نفعي ُيسهم يف تزويد ال ُق َّراء باملهارات واخلربات َّ
اللزمة التي
-3غرض
ّ

ختص
تعينهم عىل تطوير أداء العمل ورفع املستوى املهني ،كاملجموعات التي ُّ
ِ
ِ
والصناعات.
احل َرف وامل َهن ّ

 -4استثامر أوقات الفراغ ،أي :تشجيع االنتفاع املجدي بأوقات الفراغ ملا

ُيمكن ْ
در فائدة تُسهم يف تطوير الفرد ،بدالً من تبديد الوقت يف وسائل ال ّلهو
أن ُي َّ

والتذوق اجلاميل ،وإشباع حاجات
غري املفيدة ،من خالل رفع املستوى الفنّي
ّ

الفرد وحتقيق رغباته.

الروابط االجتامع ّية بني املواطنني من خالل إقامة النّدوات
-5تعزيز ّ
ّ
وحل املشكالت اجلامع َّية
واملحارضات ،وعرض األفالم ،وتبادل اآلراء،
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ّ

والفرد َّية ،ما يؤ ّدي إىل تعميق وتوطيد أوارص العالقات اإلنسان َّية بني أفراد

املجتمع.

بالس ّ
جلت والوثائق واألد ّلة
 -6حفظ تراث املجتمع عرب االحتفاظ ّ

الثقايف.
اخلاصة ببيئة ذلك املجتمع وموروثه
واإلحصائ ّيات املختلفة
ّ
ّ

ولكي تُسهم املكتبة إسهام ًا َف َّعاالً يف حتقيق مثل هذه األهداف ،البدَّ هلا من

ُعزز دورها ومكانتها بني أفراد املجتمع بوصفها وسيلة من وسائل االتصال،
أن ت ِّ
ثم كسبه عرب براجمها التثقيف َّية
ما يؤ ّدي إىل التّفاعل واالندماج مع املجتمع ،ومن َّ

والتّعليم َّية ونشاطاهتا األُ َخر ،املتم ّثلة بإقامة املعارض والنّدوات واملهرجانات
املؤسسات الثقاف َّية واالجتامع َّية
واالحتفاالت ،إضافة إىل تنسيق نشاطاهتا مع َّ

مهمة تقديم خدماهتا عرب تنظيم جماميعها وإعداد الفهارس
والتعليم َّية ،وتسهيل َّ

قوة إجياب ّية ُت ِّسد حقيقة
واألعامل الببليوغراف ّية بمختلف أنواعها؛ لكي تكون ّ
جدت من أجلها.
أهدافها التي ُو
ْ

نبذ ٌة تاريخ ّي ٌة عن املكتباتِ العا َّم ِة يف حمافظ ِة الب�صرة
َّلت النّواة
تُعدُّ املكتبة العا َّمة يف حمافظة البرصة أكرب وأقدم مكتبة حكوم َّية شك ْ

وكانت تُعرف -آنذاك -بمكتبة
األوىل للمكتبات منذ تأسيسها عام (1936م)،
ْ

شغلت البناية الكائنة قرب اإلدارة املحل ّية-طريق
املعارف ،ويف عام (1957م)
ْ
منحت اإلدارة
يت بـ(مكتبة ال ِّلواء املركز َّية) ،وقد
ْ
وس ِّم ْ
شارع (املو ّفق) حال ّي ًاُ ،
الرفاعي) ،الذي عُدَّ ّأول مدير للمكتبات
املحل َّية درجة مدير للس ّيد (حميي الدّ ين
ّ

يت باملكتبة املركز َّية العا َّمة.
يف املحافظة ،ويف عام (1968م) ُس ِّم ْ
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ِ
حمافظة ْ

انتقلت املكتبة عام (1983م) إىل بنايتها اجلديدة الكائنة يف شارع
وقد
ْ

فلسطني ،التي أنجزهتا اإلدارة املحل َّية يف املحافظة بكلفة تقدّ ر بـ( )250ألف

الثقايف بني املواطنني عىل نطاق
دينار؛ ولغرض تطوير املكتبات ونرش الوعي
ّ
بادرت اإلدارة املحل ّية يف املحافظة إىل تأسيس سبع مكتبات فرع ّية يف
واسع
ْ

األقضية والنّواحي التّابعة للمحافظة ،فض ً
ال عن املكتبة املركز َّية العا َّمة ،ويف ما
اخلاصة ٍّ
بكل منها(:)3
ييل البيانات
َّ

ت

ا�سم املكتبة

�سنة الت�أ�سي�س

العنوان واملوقع

1

مكتبة قضاء القرنة
العا َّمة
املكتبة العا َّمة يف قضاء
أيب اخلصيب
مكتبة املعقل العا َّمة
مكتبة قضاء الزبري
العا َّمة
املكتبة العا َّمة يف
اجلمهور َّية

1962م

مركز القضاء

1963م

مركز القضاء باب السليامن

1967م

املعقل

1974م

حي
مركز القضاء -قرب ّ
الزهراء
ّ

2
3
4
5

1969م

6

املكتبة العا َّمة يف قضاء

1976م

7

مكتبة قضاء املدَ ْينَة
العا َّمة

1980م

ّ
شط العرب

مركز القضاء

مركز القضاء -قرب دائرة
الربيد ّ -
شط العرب
مركز القضاء -قرب البلد َّية

أ َّما من حيث اجلهات املسؤولة عن املكتبات التّابعة لإلدارة املحل ّية ،ووفق ًا

لنظام املكتبات العا َّمة رقم ( )40لسنة (1974م)ّ ،
فإن وزارة اإلعالم هي
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ّ

والثقايف والفن ّّي ،وتكون وزارة الدّ اخل ّية
اإلعالمي
املسؤولة عن اإلرشاف
ّ
ّ
مسؤولة عن مباين املكتبات العا ّمة وجتهيزها باألثاث وال ّلوازمّ ،
وكل ما يتع ّلق

ّ
بالشؤون اإلدار ّية واملال ّية ،بام يف ذلك رواتب العاملني يف املكتبات ونفقات
النّشاط املكتبي.

والتنظيمي للمكتبات العا َّمة الذي حيدّ د
اإلداري
أ ّما فيام يتع ّلق باهليكل
ّ
ّ

اخيل ومصادر متويلها وتفويض
سلطاهتا ومسؤول ّياهتا وطريقة تنظيمها الدّ ّ
الصالح ّيات واملسؤول ّيات ،ف ُيمكن مالحظة ذلك تفصي ً
ال يف امللحق رقم ()2
ّ
املرافق يف هناية الدّ راسة.

�أُ�س�س جناح املكتبات العا ّمة يف ت�أدية ر�سالتها
 -1املوقعُ والبنايةُ
لكي تؤ ّدي املكتبات العا ّمة خدمات ف َّعالة جلمهورها ،ولكي تكون مركز

تعم فائدته اجلميع ،البدّ من االهتامم املتم ّيز باختيار املوقع املناسب
ثقايف ّ
إشعاع ّ

الذي ال ّ
يقل أمه ّية عن البناية نفسها؛ لذا البدّ من مراعاة األمور التّالية عند

اختيار املوقع:

أْ -
يتوسط املدينة ،وقريب ًا من األسواق الكبرية
أن يكون املبنى يف مكان ّ

التجمعات السكن ّية
واألماكن التي يرت ّدد عليها األفراد بكثرة ،إضافة إىل قربه من
ّ
واملراكز الثقاف ّية ،مع مراعاة هدوء املنطقة وسهولة الوصول إليها من قبل أكثر ّية

السكّان.
ّ

توسع املكتبة يف املستقبل.
ب -ترك مساحة مناسبة شاغرة الحتامالت ّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

والر ّواد.
ج -توفري مساحة َّ
الس ّيارات املو ّظفني ُّ
ختصص ملوقف ّ

خيص بناية املكتبة من حيث سعتها وتصميمها ،ف ُيفرتض ْ
أن يكون
أ ّما فيام ُّ

املعامري ،أو ْ
يتم تشكيل
هناك تعاون وتنسيق بني أمني املكتبة واملهندس
ّ
أن ّ

واملتخصصني من املكتب ّيني واملهندسني لغرض وضع
تضم بعض اخلرباء
جلنة
ّ
ُّ

التّصاميم والتّخطيط الالزم ملبنى املكتبة ،آخذين بالنّظر العالقات والتقارب
بني أقسام املكتبة من حيث الوظائف واخلدمات واإلجراءات املكتب ّية املختلفة،
إضافة اىل العنارص األساس ّية يف البناية املتم ّثلة بام يأيت:

َ
فضل ْ
رواد
أن
-1املدخل :و ُي َّ
يكون واسع ًا قدر اإلمكان؛ لتسهيل حركة ّ

والسالمل وإعارة الكتب وطلب املعلومات.
املكتبة من حيث استخدام الفهارس ّ
ثم يؤ ّدي إىل
ويشتمل املدخل عىل مكتب االستعالمات ،ودورات املياهّ ،

رواد املكتبة،
أقسام اإلعارة واملراجع وبعض األدوات التي تُستخدم من قبل ّ
كالفهارس ،وعارضات املطبوعات ،واألدوات الكثرية االستعامل.

-2العالقة بني األقسامُ :يؤخذ بالنّظر قرب بعض األقسام و ُبعدها عن

املكتبي ،مثل :جتاور قسم التزويد مع قسم الفهرسة
بعضها بحكم طبيعة العمل
ّ
مكملة الواحد لآلخر ،وكذلك قرب قسم اإلعارة
والتّصنيف؛ لكون أعامهلام ِّ

من قسم خدمات املراجع واملعلومات؛ بحكم عالقتهام املبارشة مع املستفيدين،
وهكذا بالنّسبة إىل بق ّية األقسام.

َ
-3غرف املو ّظفني :ينبغي ْ
املخصصة للمو ّظفني والعاملني
تكون الغرف
أن
ّ

متناسبة مع متط ّلبات أعامهلم ،وعالقة ذلك بطبيعة العمل باألقسام األُ َخر،
فبعض هذه ال ُغرف حتتاج إىل ْ
أن تكون مستق ّلة أو منعزلة ،وبعضها اآلخر حتتاج
تراث الب�صرة
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أن تكون عىل اتصال مبارش باملستفيدين.

ويتفاوت توزيع أعداد مو ّظفي املكتبة يف قاعات العمل أو غرفه عىل َوفق

طبيعة األعامل اإلدار ّية والفنّية ،وكذلك عىل َوفق حجم املكتبة ونوع ّية اخلدمات

التي تؤ ّدهيا.

-4قاعات املطالعة :ويكون اختيارها وتصميمها بام يتناسب مع حجم

روادها وعددهم ،وينبغي ْ
الص ّح ّية،
أن تتوافر فيها املستلزمات ّ
املكتبة وحاجة ّ
الراحة واهلدوء ،كاإلنارة الطبيع ّية واالصطناع ّية ،والتّهوية ،والتّدفئة
ورشوط ّ
والتّربيد كا ّفة ،وغري ذلك.

خاصة بخدمات األطفال :وتستوجب ْ
أن يكون شكلها وتنظيمها
-5قاعات ّ

وتأثيثها متناسب ًا مع أذواق األطفال ورغباهتم وأعامرهم.
املتطورة إىل قاعات إضاف ّية ُت ّسد
-6قاعات ُأ َخر :قدْ حتتاج املكتبة احلديثة
ّ

واالجتامعي من خالل الربامج وعروض األفالم
والثقايف
فيها نشاطها الفنّي
ّ
ّ
ال ّثقاف ّية والعلم ّية واملحارضات ،إضافة إىل قاعات األجهزة واملعدّ ات ،كأجهزة
التّصوير واالستنساخ ،وأجهزة التّجليد ،وأجهزة املص ّغرات الفلم ّية.

ويمكن القولَّ :
إن تصميم مباين املكتبات العا ّمة واختيار مواقعها وساحاهتا،

جيب ْ
أن يكون معتمد ًا عىل دراسة مسح ّية لواقع املنطقة وطبيعة املجتمع املحيط

التعرف
هبا ،وظروفه التعليم ّية واالقتصاد ّية ،ومدى كثافته ومتركزه ،إضافة إىل ّ

واحلضاري؛ ولذلك خيتلف تصميم
الثقايف
عىل طبيعة أعامله ومهنه وموروثه
ّ
ّ
بناية املكتبات القرو ّية عن تصميم مباين املكتبات الفرع ّية واملكتبات العا ّمة

وتنوع األقسام وتوفري املساحات ّ
الشاغرة لتو ّقعات
السعة ّ
املركز ّية من حيث َّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

التوسع يف املستقبل.
ّ

 -2القوى العاملة
يعتمد نجاح اخلدمات املكتب ّية اعتامد ًا أساس ّي ًا عىل مستوى العاملني يف

ومؤهالهتم العلم ّية واملهن ّية ،ومدى وعيهم وح ّبهم طبيعة
املكتبات ونوع ّيتهم،
ّ

املكتبي ،وال بدّ من اإلشارة إىل َّ
أن حجم العاملني وطبيعتهم يف املكتبة
العمل
ّ

تتأ ّثر بعدّ ة عوامل ،منها:

-1حجم املجتمع الذي ختدمه املكتبة.

-2نوع ّية املستفيدين الفعل ّيني يف خدمات املكتبة وأعدادهم.

نوي هلا.
الس ّ
-3طبيعة املجموعة املكتب ّية وحجم ومقدار النّمو ّ

-4برامج املكتبة العا ّمة ونشاطاهتا الثقاف ّية والرتبو ّية واالجتامع ّية ،مثل:
برامج العالقات العا ّمة ،وخدمات املكتبة املتن ّقلة ،واملحارضات ،والنّدوات..
وغري ذلك.

وهلذا البدَّ من ْ
أن تأخذ املكتبة بالنّظر العوامل املذكورة أعاله بتوفري العاملني

املتخصصني ،عىل َوفق نوع ّية األعامل
املتخصصني وغري
يف املكتبة وهتيئتهم ،من
ّ
ّ
يف األقسام أو ُّ
الش َعب يف املكتبة وطبيعتها ،ويمكن تقسيم العاملني يف املكتبات
عىل ثالث فئات:

 -1العاملون الفن ّيون :وهم ا ّلذي َن يقومون بمامرسة األعامل الفنّية ،كالفهرسة

القراء ،واملفروض ْ
أن يكونوا من ذوي
والتّصنيف ،وطلب الكتب ،وإرشاد َّ
االختصاص يف حقل املكتبات واملعلومات.
تراث الب�صرة
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 -2اإلدار ّيون :وترتكّز طبيعة أعامهلم عىل تنظيم إدارة املكتبة والتخطيط

هلا ،وتوزيع األعامل ،وتفويض الصالح ّيات واملسؤول ّيات ،وحفظ األوراق،
وتنسيق األعامل بني األقسام املختلفة ،ومراقبة أداء األعامل ومتابعته ،والتّخطيط

األول عن نجاح إدارة املكتبة.
للميزان ّية ،و ُيعدّ أمني املكتبة املسؤول
اإلداري ّ
ّ

 -3العاملون غري الفنّ ّيني :وهم َم ْن يامرس األعامل الكتاب ّية الروتين ّية،

أو املساعدة يف بعض األعامل اخلدم ّية ،كمناولة الكتب ،وإعارهتا ،واسرتجاعها،

الرفوف ،وتشغيل املكائن ،وغريها من األعامل التي ال حتتاج
وتنظيم الكتب عىل ّ
إىل دراية فن َّية أو إعداد مهني.

أ ّما بالنسبة ألعداد العاملني يف املكتبة العا َّمة ،فيتحدّ د إ ّما تبع ًا لعدد سكّان

املنطقة ،أو تبع ًا لعدد الكتب املعارة سنو ّي ًا ،فقدْ ُي َّصص ّ
لكل ()3000- 2500

متخصص كحدٍّ أدنى ،وبصورة
متخصص وآخر غري
شخص
شخص يف املنطقة
ّ
ِّ
ٌ

أن ال ّ
عا َّمة جيب ْ
املتخصصني عن ( ،)%33كام
املتخصصني إىل غري
تقل نسبة
ّ
ّ
متخصص واحد خلدمات األطفال ّ
لكل( )10،000طفل(.)5
يمكن تعيني
ّ

يتم ختصيص
وقدْ يكون حتديد عدد العاملني تبع ًا للكتب املعارة سنو ّي ًا ،فقد ُّ
ٍ
مو ّظ ٍ
واحد عىل سبيل املثال ّ
لكل()25،000–15،000كتاب معار سنو ّي ًا(،)6
ف
والرأي األخري يم ّثل األساس األكثر د َّقة واألقرب إىل املوضوع ّية ،بمالحظة َّ
أن
ّ
عدد مستخدمي املكتبة الفعيل يبدو واضح ًا من خالل عدد الكتب املعارة سنو ّي ًا،

يف حني قدْ ال يم ّثل العدد ّ
الكل لسكّان املنطقة عدد مستخدمي املكتبة الفعيل.
العامة
ّ
مؤهالت العاملني يف املكتبات ّ

ينبغي ْ
واملؤهل الذي
املتخصص
أن يتوافر للمكتبة العا َّمة الكادر املكتبي
ّ
ّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

التطورات يف ميدان
ُيسهم يف تنظيمها عىل أسس علم ّية ،بام يتناسب مع آخر
ّ
مهنة املكتبات ،إضافة إىل تقديم أفضل اخلدمات إىل مجهور املستفيدين؛ إ ْذ ال
ُيمكن للمكتبة دون وجود هذين الكادرين ْ
أن حت ّقق رسالتها وتقدِّ م خدماهتا

مؤهالت املرشف عىل
بشكل متكامل ،والبدّ من ّ
التكيز يف هذا اخلصوص عىل ّ

املكتبات العا ّمة ومواصفاته ،ومدير املكتبة العا ّمة وأمينها(.)7

أ -املرشف عىل املكتبات العا ّمة  :ينبغي ْ
أن يكون هنالك مرشف عىل املكتبات

العا ّمة يف ّ
واملؤهالت اآلتية:
كل حمافظة ،وتوجد فيه املواصفات
ّ

 -1حاصل عىل شهادة جامع ّية أول ّية مع شهادة املاجستري يف علم املكتبات

واملعلومات.

 -2له خربة يف العمل املكتبي ال ّ
تقل عن مخس سنوات.
ْ -3
أن جييد لغة أورب ّية أو أكثر إضافة إىل ال ّلغة العرب ّية.

ْ -4
أن يكون عضو ًا يف أ َّية مجعية للمكتبات واملعلومات.
 -5يمتلك ثقافة عالية وشخص ّية اجتامع ّية ّ
جذابة.

ب -أ ّما أمني املكتبة العا ّمة ،فال بدّ ْ
واملؤهالت اآلتية:
الشوط
أن تتوافر فيه ّ
ّ

 -1شهادة جامع ّية أول ّية مع شهادة اختصاص يف علم املكتبات واملعلومات

ال ّ
تقل عن الدّ بلوم العايل.

املكتبي ال ّ
تقل عن ثالث سنوات.
 -2خربة وممارسة يف العمل
ّ
 -3إملام بلغة أورب ّية أو أكثر.

ْ -4
أن يكون عضو ًا يف أ ّية مجع ّية للمكتبات واملعلومات.
أن يكون ذا شخص ّي ٍة َّ
ْ -5
جذابة ومتفتّحة.
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ّ

ونظر ًا إىل َّ
أن أكثر العاملني يف مكتباتنا العا ّمة هم دون املستوى املطلوب

واملهني ،فينبغي ْ
أن تعدّ برامج تدريب ّية لغرض تطوير
من حيث التّأهيل الفن ّّي
ّ

الكادر ،ومنها:

 -1تعريف املو ّظفني اجلدد بإدارة املكتبة وأقسامها.

 -2إعداد دليل املكتبة ()Library Guide؛ لغرض تعريف املو ّظفني

باملكتبة ،وطبيعة العمل يف األقسام املختلفة ،وساعات الدوام ،والنظام املتّبع

فيها.

 -3التّدريب أثناء اخلدمة ،أو فتح دورات مكتب ّية؛ لغرض رفع كفاءة

املكتبي.
العاملني وتطوير قدراهتم يف جمال العمل
ّ

 -4حضور االجتامعات والنّدوات واملؤمترات الوطن ّية والعامل ّية؛ لغرض

التطورات احلاصلة يف جمال املكتبات ،إضافة إىل تبادل
االطالع عىل أحدث
ّ
املكتبي.
اآلراء واخلربات لتطوير العمل
ّ

اخلاصة
يتم فيها مناقشة املشاكل
ّ
 -5اجتامعات املو َّظفني الدّ ور ّية التي ّ

بالعمل وكيف ّية جتاوزها.

والزماالت
 -6إتاحة الفرصة للعاملني بمنحهم اإلجازات الدّ راس ّية ّ

والبعثات إلكامل دراساهتم يف جمال املكتبات واملعلومات.

مهمة نرش البحوث يف
 -7الكتابة يف جمال املكتبات واملعلومات ،وتسهيل ّ

ّ
واملتخصصة.
الرصينة
ّ
املجلت ّ

التقيات واملكافآت التي تُعدُّ من الدّ وافع واملح ّفزات األساس ّية لتشجيع
ّ -8

العاملني عىل اإلبداع واإلقبال عىل مهنة املكتبات.
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املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
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 -3جمامي ُع املكتب ِة العا ّم ِة
املهمة التي تُبنى عليها املكتبة العا َّمة هي املجموعة املكتب ّية،
من األسس ّ

التي يتحدّ د حجمها ونوع ّيتها اعتامد ًا عىل طبيعة املجتمع ورغباته وحاجاته

األساس ّية ،كام تتأ ّثر هذه املجموعة بميزان ّية املكتبة ،ومدى قرهبا أو بعدها عن
املكتبات األُ َخر ،فض ً
مه ّية توفري هذه املجموعة بام يتناسب وأهداف
ال عن أ ّ

املكتبة العا َّمة وفلسفتها يف خدمة املجتمع الذي تتعامل معه.

وبام َّ
أن املكتبة العا ّمة ختدم رشائح اجتامع ّية خمتلفة وغري متجانسة؛ لذا ينبغي

َ
ْ
متنوعة ،وتُشبع رغبات اجلمهور ،وتُريض أذواقه
أن
تكون جماميعها املكتب ّية ّ
املختلفة ،و ُيمكن ْ
أن نُجمل هذه املجاميع بام يأيت:

ٍ
مكتبة عا ّم ٍة عنها؛ نظر ًا
ألي
غنى ِّ
أ -الكتب املرجع ّية :وهذه املجموعة ال ً

ٍ
وتقص
مستمر ،من حيث االستشارة
بشكل
إىل حاجة املستفيدين إليها
ّ
ٍّ
السيعة ،وتتم ّثل هذه املراجع األساس ّية باملعاجم ال ّلغو ّية،
احلقائق واملعلومات ّ

واملوسوعات املختلفة ،والببليوغرافيات ،واألد َّلة ،واألطالس ،والتقاويم،
وغريها من كتب املراجع.

والتوحي ّية :وتتم ّثل يف الكتب التي تُسهم يف
ب -جمموعة الكتب ال ّثقاف ّية ّ

قايف وتوسيع مداركه ،وتفتح ذهنه عىل جتارب املجتمعات
رفع مستوى الفرد ال ّث ّ
ومشكالهتا ،وترفده باملعلومات التي تساعده عىل بناء شخص ّيته ،وجتعله أكثر

وتطور ًا؛ لكي يكون مواطن ًا ُيسهم يف تطوير جمتمعه ،وقدْ ال تقترص هذه
نضج ًا
ّ
املجموعة عىل الكتب فحسب ،وإنّام تتعداها إىل مصادر املعلومات األُ َخر،
وبخاصة الدّ ور ّيات العلم ّية واألدب ّية واالجتامع ّية ،إضافة إىل ذلك املطبوعات
ّ
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والرسم واحلياكة والتّطريز وف ّن الطبخ،
كالرياضة ّ
ُنمي اهلوايات املختلفةّ ،
التي ت ِّ

وغريها.

ج -جمموعة كتب األطفال :وغرضها األساس توسيع مدارك ال ّطفل وتنمية

مواهبه ومساعدته يف إثراء معلوماته بام يدور حوله والعامل املحيط به.

وينبغي اختيار هذه املجموعة بد َّقة متناهية لغرض بناء األطفال بناء سلي ًام؛

ألنم جيل املستقبل وثروة البلد القوم ّية ،وينبغي ْ
تتضمن سياسة االختيار
أن
ّ
َّ
العنارص اآلتية:

 -1اختيار أحسن الكتب واملوا ّد ال ّثقاف ّية التي تناسب تط ّلعات األطفال

وتُشبع حاجات القراءة لدهيم.

 -2تنويع جمموعات كتب األطفال بمختلف املوضوعات العلم ّية واألدب ّية،

ينمي لدهيم اهلوايات الفاضلة.
بام ّ

 -3اختيار املطبوعات املكتوبة بأسلوب ج ّيد وواضح وسهل ،دون نقص

أو تشويه للحقائق العلم ّية.

العقيل واملواهب واخللف ّيات املختلفة
 -4البدّ من مراعاة العمر واإلدراك
ّ

التبو ّية.
لألطفال ،وأن تُراعى يف عمل ّية االختيار اجلوانب ّ

 -5تكرار الكتب واملوضوعات التي يكثر ال ّطلب عليها ،مع مراعاة عدم

معي عىل آخر ،أو جمموعة عىل حساب أخرى.
االنحياز ملوضوع ّ

 -6ينبغي ْ
أن تؤخذ بالنّظر اجلوانب ّ
الشكل ّية للكتاب ،من حيث حجمه

امللونة
وحروف الكتابة ونوع الورق وتضمينه الوسائل اإليضاح ّية،
كالصور ّ
ّ

َّ
اجلذابة ،التي تعطي جانب ًا توضيح ّي ًا له عالقة بام ّدة الكتاب أو حمتواه.
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ِ
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د -جمموعة الكتب املهن ّية واحلرف ّية :وينبغي عىل املكتبة توفريها وتنميتها

باستمرار؛ لغرض إطالع املستفيدين عىل أحدث املعلومات يف جمال تطوير
ِ
احلرف واملهن املختلفة؛ من أجل إكساهبم اخلربات واملهارات األساس ّية التي

وتطور قدرات األفراد ،لإلسهام يف عمل ّية البناء والتنمية،
ُنمي اإلنتاج وتزيده،
ّ
ت َّ
كل من موقعه ،ومن أمثلة هذه املجموعة :املطبوعات التي ختص ِ
ٌّ
الزراع ّية
احلرف ّ
ّ
والصناع ّية والتّجار ّية ،وغريها.
ّ

السمع ّية والبرص ّية  :ال خيفى َّ
السمع ّية والبرص ّية مت ّثل جانب ًا
أن املوا ّد ّ
هـ-املوا ّد ّ

جوهر ّي ًا يف عمل ّية التّعليم وخدمة املستفيدين؛ إ ْذ َّإنا تشكّل( )%88من اكتساب
املعرفة البرش ّية( ،)8وتساعد يف حفظ املعلومات يف ّ
الذاكرة لفرتة أطول ،فض ً
ال

عم تتم ّيز به من عنارص التّشويق وإثارة االنتباه وشدّ املستفيدين إىل املتابعة،
ّ
والصور وأجهزة العرض
والشائح
ويبدو هذا واضح ًا عرب عرض األفالم ّ
ّ

بوي
الصوت ّية واستخدام التّلفزيون ّ
الت ّ
الرأس ّية) ،وكذلك التّسجيالت ّ
(فوق ّ
املغلق ،يف إعداد الربامج العلم ّية والتّعليم ّية التي تُسهم يف تعزيز املعلومات

جلمهور املكتبة وتوضيحها.

وال بدّ من اإلشارة إىل َّ
أن توفري هذه املجاميع يتط ّلب حتقيق حالة التّوازن

يف املجموعة املكتب ّية ،ويراعى يف ذلك انتقاء أحسن ال ّطبعات للكتب واملراجع

خاصة
األساس ّية وأفضلها ،وتعتمد عمل ّية اختيار هذه املجاميع عىل تشكيل جلنة ّ
ِ
ثم اختيار ما يتناسب
تأخذ عىل عاتقها تقييم الكتب واملوا ّد املكتب ّية األُ َخر ،ومن ّ
مع أغراض املكتبة العا ّمة وأهدافها ،ويكون توزيع نِسب املجموعة املكتب ّية عىل
السكّان ،بتقدير الكثري من اخلرباء عىل الوجه اآليت(:)9
عدد ّ
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عدد الكتب لك ّل
�شخ�ص

املجموع الك ّلي للكتب

ت

عدد ال�سكان

1

10،000-6000

3

2

35،000-10،000

2،5

70،000

3
4

-35،000
100،000

2

175،000

-100،000
200،000

1،75

300،000

5

200،000
1،000،000أكثر من مليون

1،5

1،000،000

1

ـــــــــــــــ

6

25،000

 -4العالقات العا ّمة
مت ّثل العالقات العا َّمة حمور ًا أساسي ًا يف عمل ّية كسب اجلمهور والتّعريف

بسياسة املكتبة وبراجمها وأنشطتها املختلفة ،وااللتحام باملجتمع وتعريفه باملعنى

الصداقة
جو من ّ
االجتامعي للمكتبة من خالل االتّصاالت الف َّعالة ،وحماولة خلق ٍّ
ّ
والتّعاون بني املكتبة واملجتمع املحيط هبا ،بام حي ّقق رسالة املكتبة يف كسب مجهور

إضايف يضاف إىل رصيدها األساس ،ولكي تؤ ّدي العالقات العا َّمة دورها البارز
واملتم ّيز ،البدّ م ْن ْ
أن تبدأ باملكتبة وشخص ّية املكتب ّيني أنفسهم عرب مراعاهتم ما
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يأيت(:)10

أ -التّعامل ال ّلطيف واملؤ ّدب مع املستفيدين ،سواء عن طريق االتصال

خيص املبارش أم االتصال باهلاتف؛ إ ْذ ّ
ّ
إن ذلك يؤ ّثر يف كسب اجلمهور وإقباله
الش
ّ
عىل املكتبة.

أن ال يطول انتظار املستفيدْ ،
ب -رضورة ْ
وأن تقدّ م له اخلدمة بأرسع وقت،
ٍ
ٍ
لطيف
بشكل
ويف حالة رضورة انتظاره فيجب دعوته للجلوس ،أو إشعاره

بذلك.

ج -جيب جتنّب العالقات املفرطة مع املستفيدين؛ لتفادي وقوع بعض

بأنم ّ
مه ّية.
أقل أ ّ
املشاكل ،أو َّإنا قد ُت ِّسس املستفيدين اآلخرين َّ

د -التّواصل وتقديم اخلدمات لعا َّمة النّاس عن طريق املراسالت أو اهلاتف،

ورضورة ْ
مه ّية نفسهام ،مثلام ُيعامل املستفيد بصورة
أن حتظى باالنتباه واأل ّ

شخص ّية ومبارشة داخل املكتبة.

مؤهلة تستطيع
وهذا اإليامن
املكتبي بحاجة إىل قوى برش ّية مث ّقفة وواعية ّ
ّ

كسب اجلمهور والتّعامل معهم بروح إجياب ّية ت ّ
الراحة ،وجتعل
َبث يف نفوسهم ّ

رواد ًا دائمني للمكتبة.
منهم ّ

توافرت لدينا املعرفة
وبرامج العالقات العا ّمة ل ْن تتح ّقق أو ل ْن تنجح ّإل إذا
ْ

الكاملة ملكتباتنا ّ
بكل تفاصيلها ،كاملجموعات وامليزان ّية واملو ّظفني ونواحي

النّقص ونواحي االمتياز واملبنى ،إضافة إىل الدّ راسة املسح ّية لطبيعة املجتمع

ٍ
من حيث تعدّ د فئاته وحرص ميوله ورغباتهَّ ،
نقص يف املكتبة أو املجتمع
أي
وإن ّ

()11
ٍ
مه ّية يف
سيؤ ّدي إىل
خلل يف برامج العالقات العا ّمة  ،وانطالق ًا من هذه األ ِّ
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ّ

تعزيز دور املكتبة باملجتمع ،البدَّ م ْن ْ
خاص ّ
مهمة
أن يكون هناك قسم
ّ
يتول ّ

مقومات نجاحه األساس ّية من حيث
تنفيذ برامج العالقات العا ّمة ،تتوافر فيه ّ
املو ّظفني والوسائل اإلعال ّمية والدّ عائ ّية الكفيلة بتشجيع اجلمهور الستخدام
املكتبة ،من خالل توزيع النّرشات والكت ّيبات ،وإلقاء املحارضات والنّدوات،
والتوجي ّية ،وإقامة املعارض ،واالستعانة بأصدقاء
وعرض األفالم التّثقيف ّية ّ

املكتبي بني
ربعات واهلدايا ،ونرش الوعي
ّ
املكتبة للتّعريف باملكتبة ،ومجع الت ّ

املواطنني.

ُ
اخلدمات املكتب ّي ُة
-5

َّ
تضمه من كتب وموا ّد مكتب ّية ُأ َخر ،وإنّام
مه ّية املكتبة ال تكمن يف مدى ما ّ
إن أ ّ

بمقدار ما تقدّ مه من خدمات متم ّيزة للمجتمع ،وقدْ أشار ملف (ديوي) Dewey
أن مفهوم اخلدمة املكتبية هو (أحسن ُقراء ،ألكرب ٍ
عددّ ،
إىل َّ
بأقل التّكاليف)(،)12
ّ
َّ
وختتلف طبيعة ونوع ّية هذه اخلدمات عىل َوفق نوع ّية املكتبة وأهدافها وسياستها

وطبيعة املجتمع الذي ختدمه ،ولكي تؤ ِّدي املكتبة العا ّمة دورها الناجح يف حتقيق
اخلدمة املثىل ملجتمعها ،البدَّ من توافر اخلدمات اآلتية:
أ -خدمات اإلعارة

يتم بموجبها تزويد املستفيد بام حيتاجه
وتُعدُّ م ْن اخلدمات األساس ّية التي ّ

من مطبوعات ،وتوفري املستلزمات األساسية كا ّفة ،التي تُسهم يف إتاحة الفرصة

له الختيار ما يناسبه ،وبام َّ
أن املكتبة العا ّمة مت ّثل مظهر ًا شعب ّي ًا عا ّم ًا ،فال بدَّ من
ْ
أن تكون خدماهتا متاحة للجميع وبدون مقابل من حيث منح املستفيد احلر ّية
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

يف اال ّطالع عىل حمتوياهتا واستخدام رفوفها عىل ْ
أن تُراعى يف ذلك القواعد
واألنظمة املتّبعة يف إعارة املوا ّد املكتب ّية واستخدامها.

وتتجسد فلسفة اخلدمة املكتب ّية يف هذا املجال يف حتقيق أقىص منفعة
ّ
للمستفيد؛ َّ
ألن غاية املكتبة األساس ّية هي خدمته ومنفعته ،أ ّما الكتاب ،فهو
جمرد توفريه يف خمازن املكتبة ،وإنَّام
مه ّيته ال تعني ّ
وسيلة لتحقيق هدف املكتبة ،وأ ّ
احلقيقي.
يف مدى استخدامه
ّ

وبناء عىل ذلك ،جيب ْ
أن تكون خدمات اإلعارة منسجمة مع هذه الغاية،

اخلاصة بإعارة املوا ّد املكتب ّيةْ ،
كأن
الروتين ّية
ّ
مع األخذ بالنّظر تقليص اإلجراءات ّ
ٍ
ٍ
واحد ،وإلغاء
كتاب
تكون ُمدَّ ة إعارة املطبوعات ألكثر ِمن أسبوع وألكثر م ْن
خاصة
التّأمينات التي تُستوىف من املستفيد مقابل إعارة الكتب ،واالكتفاء هبو ّية ّ

يتم تزويد املستفيد هبا ،عىل َوفق ضوابط مع ّينة وأصول ّية لضامن إدراج
باملكتبة ُّ
الصحيحة واملتكاملة عن املستفيد ،كعنوان سكنه ،وعنوان عمله،
املعلومات ّ
ورقم هو ّيته ّ
ُسهل عمل ّية
الشخص ّية ،ورقم اهلاتف ،وبعض املعلومات التي ت ِّ

االتّصال به عند احلاجة.

خدمات املراجع
ب-
ُ

وتُعدّ من اخلدمات اجلوهر ّية التي ينبغي عىل املكتبة العا ّمة االهتامم هبا؛
ٍ
ٍ
مبارش،
بشكل
لكوهنا مت ّثل مرآة تعكس االتصال والتّعامل مع مجهور املستفيدين

وري ْ
خاص
أن يكون هناك قسم
كام هو احلال يف خدمات اإلعارة ،ومن ّ
ّ
الض ّ

متخصص وله خربة
هبذه اخلدمة يف املكتبة العا ّمةُ ،يرشف عىل إدارته مو ّظف
ّ
ٍ
ٍ
ونجاح ،وتتم ّثل أعامل هذا القسم ووظائفه
بمهارة
جتعله قادر ًا عىل تنفيذ عمله
تراث الب�صرة
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ّ

بام يأيت(:)13

 -1اإلرشاف

ويتم ّثل بالتّنظيم املناسب لإلمكانات املرجع ّية ،واختيار كتب املراجع،

رواد املكتبة من أجل ْ
أن يكون قادر ًا عىل استدراجهم ملعرفة
إضافة إىل دراسة ّ

ثم تقديم املساعدة َّ
اللزمة هلم يف
ما يدور يف أذهاهنم من أسئلة واستفساراتّ ،

ضوء هتيئة املعلومات ،أو أ ّية حقائق علم ّية حمدّ دة.
 -2التّوجيه واإلرشاد

ألخصائي املراجع ْ
أن يؤ ّد َي دور ًا متم ّيز ًا يف توجيه املستفيدين
يمكن
َّ

مهمتهم يف البحث واستخدام املكتبة ،وذلك َعرب إعداد
وإرشادهم ،وتسهيل ّ

املوجهة ،وتعليم املستفيدين كيف ّية استخدام
قوائم املطالعات والقراءات
ّ
فهارس املكتبة أو استخدام كتب املراجع ،عىل َّ
أن هذه اخلدمة ال تقترص عىل
ذلك فحسب ،وإنَّام تعتمد عىل عنارص ُأ َخر ،منها :فهم حالة املستفيد ،ومستواه
رايس ،وتقدير مستوى الكتاب املقرتح له،
الت
ّ
ّعليمي ،وهواياته ،وطموحه الدّ ّ

وإدراك الدّ وافع االجتامع ّية والنّفس ّية التي تقوم عليها رغبة الكبار يف التّعليم(.)14
ٍ
مؤهل يتم ّيز
ولكي حيالف النّجاح مثل هذه اخلدمة ،البدّ م ْن وجود
شخص ّ

بصفات مع ّينة ،كال َّلباقة ،والقدرة عىل االتصال باآلخرين ،واإلملام بسيكولوج ّية

املستفيدين ،فض ً
ال عن معرفته التا ّمة بالكتب املرجع ّية ومصادر املعلومات األُ َخر.

 -3التّعليم

مهمة املكتبة العا ّمة يف هذا اجلانب هي تزويد املستفيدين باخلربات واملهارات
ّ

يتم ذلك
التي جتعلهم قادرين عىل اكتشاف مصادر املعلومات واستخدامها ،وقدْ ُّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

بصورة فرد ّية أو مجاع ّية اعتامد ًا عىل ما يتوافر يف املكتبة ِم ْن مو ّظفني وما لدهيا من
إمكانات ووسائل متاحة تتع ّلق بعمل ّية التّعليم.
 -4اإلعالم

ويتع ّلق باإلجابة عن أسئلة املستفيدين واستفساراهتم عرب دراستها وحتليلها؛

الصحيحة بصورة رسيعة ،بام ُيريض رغبة املستفيدين
لغرض تقديم اإلجابات ّ
وحاجاهتم.

 -5إعداد الببليوغرافيات (قوائم املؤ ّلفات)

ُيمكن إعداد مثل هذه القوائم بام يتناسب مع متط ّلبات املستفيدين من

املكتبة العا ّمة ،وقدْ تكون هذه الببليوغرافيات خمتارة ،أو عا ّمة ،أو موضوع ّية،
أو معرف ّية...،أو غري ذلك.

ج -حمو األم ّية وتعليم الكبار

تبلورت
تُعدّ خدمات حمو األم ّية وتعليم الكبار من اخلدمات اجلديدة التي
ْ

الركب
بعد احلرب العامل ّية ال ّثانية ،فقدْ
ْ
شعرت بعض املجتمعات بتخ ّلفها عن ّ

هنضت
وبخاصة يف بلدان العامل ال ّثالث؛ ولذا
وأحس ْت بخطر األم ّية،
احلضاري،
ْ
ّ
ّ
ّ

الرسالة احلضار ّية التي ترتكز فلسفتها عىل ميدان
املكتبات العا ّمة بأداء هذه ّ

تعليم الكبار عىل األسس اآلتية(:)15

َّ -1
إن الكبار الذين فاتتهم فرص الدّ راسة األكاديم ّية يف مرحلة مع ّينة يمكن

الشائعة َّ
تعليمهم وإكساهبم املهارات اجلديدة ،بعكس الفكرة ّ
أن تعليم الكبار
عمل ّية صعبة للغاية.

والتقني ،البدَّ للكبار ْ
أن
العلمي
والتطور
 -2يف عرص ثورة املعلومات
ّ
ّ
ّ
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تعليمي ثابت ،بل جيب ْ
طوروا أنفسهم
معي أو مستوى
أن ُي ّ
ّ
اليقفوا عند حدٍّ ّ
تطورات العلم واملعرفة.
باستمرار من خالل التّعليم ومتابعة ّ

 -3نظر ًا إىل كون املكتبة العا َّمة مت ّثل مركز ًا إعالم ّي ًا وثقاف ّي ًا واجتامع ّي ًا ،فال

الشحية االجتامع ّية من خدماهتا يف التّعليم.
جيوز إمهال هذه ّ

أ ّما فيام يتع ّلق بخدمات حمو األم ّية التي تقدّ مها املكتبة العا ّمة ،فتبدأ مع
املتع ّلمني ا ّلذين اكتسبوا بعض املهارات يف القراءة والكتابة من مدارس حمو
األم ّية ومراكزها؛ ولكي تنجح املكتبة يف اإلسهام يف حمو األم ّية وتعليم الكبار،
البدَّ م ْن دراسة مسح ّية شاملة لطبيعة املجتمع ومعرفة مستوياته التّعليم ّية ونسبة

األم ّيني فيه ،م ْن أجل هتيئة اإلمكانات املا ّد ّية والبرش ّية التي حت ّقق نجاح هذه

العمل ّية ،أ ّما اخلطوات األساس ّية يف تعليم الكبار ،فتتم ّثل بام يأيت(:)16

وبخاصة
 -1اختيار جمموعة الكتب التي تناسب املستويات التّعليم ّية
ّ

واملصورة.
املبسطة
ّ
املطبوعات ّ

 -2تنظيم جمموعة الكتب من حيث ترتيبها وعرضها عىل رفوف مفتوحة

جلعلها يف متناول أيدي املستفيدين؛ لغرض اال ّطالع عليها واستعارهتا.

 -3تدريب املكتب ّيني إلكساهبم اخلربات َّ
اللزمة لتعليم الكبار ،من خالل

تتضمن
فتح دورات تدريب ّية للعاملني يف جمال تعليم الكبار ،وهذه الدّ ورات
ّ

االجتامعي ،ومبادئ تعليم الكبار،
موضوعات عديدة ،منها علم النّفس
ّ
السمع ّية والبرص ّية ،والعالقات العا َّمة ،فض ً
ال عن قيادة اجلامعات،
والوسائل ّ
متخصصون
واخلطابة ،وغريها ويقوم باإلرشاف عىل هذه الدّ ورات التّدريب ّية
ّ

من معاهد تعليم ّية وتربو ّية.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

 -4وضع الربامج التّعليم ّية وتنفيذها عرب املحارضات والنّدوات وحلقات

الصوت ّية ،فض ً
ال عن عرض األفالم وإقامة
البحث واملناقشة والتّسجيالت ّ

املعارض ،و ُيمكن للمكتبة عرب تنفيذ هذه الربامج ْ
أن حت ّقق تعاون ًا إجياب ّي ًا مع
واملؤسسات ال ّثقاف ّية واالجتامع ّية ذات العالقة بمحو األم ّية وتعليم
املجتمع
ّ

الكبار ،األمر الذي يزيد من فاعل ّية خدمات املكتبة العا ّمة ونجاح براجمها
التّعليم ّية.

د -خدمات األطفال

لكي حت ّقق املكتبة نجاح ًا يف كسب مجهور األطفال ،البدّ من توفري اخلدمات

خاص باألطفال،
األساس ّية هلذه الفئة من املجتمع؛ وذلك من خالل إنشاء قس ٍم
ٍّ
مع هتيئة املستلزمات البرش ّية واملاد ّية كا ّفة ،بام يتناسب وطبيعة عمل القسم.

مقومات نجاح خدمات األطفال يف املكتبة العا ّمة ،وجود املكت ّبيني
ومن ّ

املتخصصني الذين هلم خربة ودراية بعلم نفس ال ّطفل وأدب األطفال ،ومعرفة
ّ
امليول القرائ ّية هلم ،إضافة إىل هتيئة األثاث املناسب مع املجموعة املكتب ّية الفنّ ّية
من كُتب ّ
وجملت وموا ّد سمع ّية وبرص ّية.

وال تقترص خدمات هذا اجلانب عىل إعارة الكتب فحسب ،وإنّام تشمل

مشوقة ،بحيث تستقطب وجتذب العدد األكرب منهم
نشاطات وفعال ّيات ُأ َخر ّ
القصة ،واألناشيد
إىل املكتبة ،ومن هذه النّشاطات أو الربامج ساعات رواية ّ

الرسم واأللعاب املس ّلية ،ومناقشة
والتّسجيالت ،وعرض ّ
الصور ،وممارسة ّ
بعض الكتب ،وممارسة اهلوايات املختلفة.
 -#خدمات املكتبات املتن ّقلة
تراث الب�صرة
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ّ

رت
تطو ْ
تُعدّ خدمات املكتبات املتن ّقلة امتداد ًا خلدمات املكتبات العا ّمة ،وقدْ ّ

وبخاصة يف الدّ ول املتقدّ مة كالواليات
السنوات األخرية،
ّ
هذه اخلدمات يف ّ
املتّحدة وبريطانيا ،بعد ْ
أحس ْت مكتباهتا برضورة نرش وتوسيع خدماهتا
أن ّ

إىل املواطنني يف املناطق النّائية واألرياف ،والذين مل ْ تسمح هلم الفرصة بارتياد

املكتبات العا ّمة باستمرار.

كانت
وترجع بدايات استخدام املكتبات املتن ّقلة إىل بداية القرن العرشين ،إ ْذ ْ
جترها اخليول لنقل الكتب ووسائل املعرفة األُ َخر إىل املناطق
عبارة عن عربات ّ
رت بعدها هذه اخلدمات إىل ْ
ظهرت عىل صورهتا احلالية من
أن
ْ
تطو ْ
النّائيةّ ،
اخلاصة بنقل الكتب ،أم زيادة
تطور الس ّيارات
ّ
خيص ّ
حيث التنظيم ،سواء فيام ّ

التطور احلاصل يف طرق املواصالت
جماميع الكتب التي حتتوهيا ،و-أيض ًا-
ّ

ووسائل االتصال وحم ّطات وقوف س ّيارات الكتب ،وبالنّظر إىل حمدود ّية سعة
واستثنت
اقترصت جماميعها عىل الكتب ال ّثقاف ّية العا ّمة،
الس ّيارات ،فقدْ
ْ
ْ
هذه ّ

يتم
من ذلك قدر اإلمكان كتب املراجع وكتب األطفالّ ،إل يف احلاالت التي ّ
ٍ
()17
والسبب يف ذلك عىل ما يبدو ،هو َّ
أن كتب
طلبها م ْن عدد من املواطنني ؛ ّ
املراجع تتم ّيز بعدد أجزائها وكرب حجمها ،أ ّما كتب األطفال ،ف ُيمكن توفريها يف
املكتبات املدرس ّية يف تلك املناطق.

تطور طرق
شج ْ
عت املكتبات العا ّمة للقيام هبذه اخلدمات ّ
ومن األمور التي ّ

وتطور مواصفات بناء س ّيارات الكتب نحو األحسن ،فض ً
ال عن
املواصالت،
ّ

صت من
إقبال املواطنني لإلفادة من هذه اخلدمات ،والس ّيام يف الدّ ول التي خت ّل ْ

مشكلة األ ّم ّية؛ وهلذا َّ
مهمة املكتبات
فإن فقدان بعض هذه األمور سيجعل ّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

وجدت م ْن أجله.
مهمة عسرية ،وال حت ّقق الغرض الذي
ْ
املتن ّقلة ّ
بالرغم ِم ْن ِصغر حجمها بإمكان ّيتها يف جمال سدِّ بعض
وتتم ّيز املكتبة املتن ّقلة ّ

متر هبا أو تقف عندها ،سواء من حيث تزويدهم بالكتب،
حاجات املناطق التي ُّ

أم إرشادهم وتوجيهم ،أم إجابتها عن بعض األسئلة.

الشوع بزيارته؛
فضل دراسة املجتمع الذي ختدمه املكتبة املتن ّقلة قبل ّ
و ُي ّ

ّعرف عىل مستوياته ال ّثقاف ّية وأحواله االجتامع ّية واالقتصاد ّية،
م ْن أجل الت ّ
ِ
ِ
السائدة
وعدد املدارس
السكّان واملهن واحلرف ّ
واملؤسسات املوجودة ،وعدد ّ
ّ

يسهل عمل ّية اختيار الكتب املناسبة وأعدادها ،واختيار املواقف
فيه ،وهذا ما ّ

الصحيحة لوقوف س ّيارة الكتب ،وال تقترص خدمة املكتبة املتن ّقلة عىل إعارة
ّ
الكتب فقط ،وإنَّام يصحبها يف بعض األحيان عرض األفالم ال ّثقاف ّية والعلم ّية،

وإقامة النّدوات واملحارضات ،وينبغي ْ
أن ُيعلن لسكّان املنطقة مكان وصول
املكتبة املتن ّقلة ووقته ،كام ينبغي ْ
أن تكون اإلجراءات ا ُملتَّبعة يف عمل ّية إعارة

الرتابة.
الكتب سهلة ورسيعة وبعيدة عن ّ
السمع ّية والبرص ّية
ز -املوا ّد ّ

من اخلدمات التي ينبغي ْ
السمع ّية
أن تقدّ مها املكتبة العا ّمة ،هي توفري املوا ّد ّ

السمع والبرص ،كاألفالم
والبرص ّية التي تعتمد يف تقديم املعلومات عىل حاستي ّ

مه ّية هذه املوا ّد
والصور واخلرائط
ّ
والشائح والتّسجيالت ّ
واملجسامت...وتأيت أ ّ
ّ

من كوهنا تتم ّيز بام يأيت(:)18

-1اإلسهام يف االحتفاظ باملعلومات لدى ّ
الذاكرة البرش ّية لفرتة أطول قياس ًا

بمصادر املعلومات األُ َخر.
تراث الب�صرة
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 -2هتيئة معلومات ال يمكن لغريها من مصادر املعلومات توفريها،

كاألصوات البرش ّية ،وأصوات احليوانات ،وبعض ال ّظواهر ال ّطبيع ّية ،كاملطر

والرياح ،وغريها.
ّ

السمع.
 -3مساعدة املكفوفني يف التّعليم العتامدهم عىل حاسة ّ

التفيه واستغالل أوقات الفراغ ،كخدمات عرض
 -4اإلسهام يف جمال ّ

األفالم ،وغريها.

 -5امتيازها بعنرص التّشويق وجعل عمل ّية التّعليم عمل ّية ممتعة ،وحت ّفز

املتع ّلمني عىل املتابعة.

 -6اإلسهام يف التغ ّلب عىل مشكلة الفروق الفرد ّية يف التّعليم من خالل

مرات.
إعادة سامع املا ّدة املراد تع ّلمها لعدّ ة ّ

ولكون املكتبات العا ّمة ختدم رشائح خمتلفة من البرش وذات مستويات
وري
متفاوتة ،وتفرد جانب ًا من خدماهتا إىل األمور الرتفيه ّية الفعل ّية ،فمن ّ
الض ّ

هتيئة هذه املوا ّد للمستفيدين منها م ْن أجل جذب املواطنني واستقطاهبم ،وجعل
املكتبة مركز ًا ثقاف ّي ًا وعلم ّي ًا مش ّع ًا ،وبدي ً
ال لكثري من األماكن التي هيدر أطفالنا

وشبابنا أوقات فراغهم فيها.

اخلاصة
ح -خدمات الفئات
ّ

لكي تكون خدمات املكتبة العا َّمة شاملة وتغ ّطي احتياجات رشائح املجتمع

كا ّفة ،البدَّ هلا م ْن ْ
والص ّم والبكم،
أن تُفرد جزء ًا من خدماهتا إىل فئات املكفوفني ُّ

واملعاقني جسد ّي ًا ،وكذا تقديم اخلدمات إىل املرىض ونزالء املستشفيات

واملسجونني.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ومن االجتاهات احلديثة يف خدمات املكتبات العا ّمة هي زيارة املقعدين
واألحياء الفقرية واملعزولة ،وعىل املكتبة ْ
أن تبني عالقات مثمرة مع هذه

الفئات ،وتعمل عىل هتيئة مستلزمات اخلدمة املكتب ّية هلا؛ عرب توفري املجموعات
وجمسامت،
السمع ّية والبرص ّية ،من أفالم وتسجيالت
ّ
املكتب ّية املناسبة ،واملوا ّد ّ
وكذا اآلالت واملعدّ ات التي تستخدم من قبل هذه الفئات.

حتلي ُل نتائج الدّرا�سة
املوزع عىل
تم
التوصل إليها عرب االستبيان ّ
ّ
فيام ييل عرض وحتليل للنتائج التي ّ

املكتبات العا ّمة يف املحافظة ،والبالغ عددها ثامن مكتبات ،فقدْ غ ّطى االستبيان

ّ
كل ما يتع ّلق بواقع هذه املكتبات وعنارصها األساس ّية ،وكذا اخلدمات التي
تم تفريغ املعلومات الواردة يف االستبيان يف ()8
تقدّ مها للمستفيدين ،وقدْ ّ
لت مواقع املكتبات وجماميعها ،والقوى العاملة ،واخلدمات
ثامن جداول م ّث ْ
كانت املقابالت ّ
الشخص ّية،
املكتب ّية ،وما يتع ّلق باملستفيدين ومشاكلهم ،وقدْ
ْ
والزيارات امليدان ّية ،واملالحظات ،واملطبوعات ذات
واإلحصائ ّيات املكتب ّيةّ ،

مهمة يف مجع املعلومات فض ً
ال عن االستبيان
العالقة باملوضوع ،وسائل ُأ َخر ّ

املذكور.

 -1املوقع والبناية والأثاث
امليداين ملجموع املكتبات التي تناولتها الدّ راسة من حيث
عند القيام باملسح
ّ

تبي ما يأيت:
تم احلصول عليهاّ ،
املوقع والبناية واألثاث وحتليل املعلومات التي َّ

ُ
يسهل الوصول إليه من قبل
أ -متتاز مجيع املكتبات باملوقع املناسب الذي
تراث الب�صرة
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ّ

ّ
املحل الذي ختدمه املكتبة ،فض ً
ال عن وقوع أغلب هذه املكتبات
أفراد املجتمع

والضوضاء.
الصخب ّ
يف مناطق بعيدة عن ّ

خيص املساحة الك ّل ّية ٍّ
بأنا
ب -يف ما ُّ
لكل من هذه املكتبات يمكن القول َّ

مساحات مناسبة ّإل َّ
إن القسم املست َغل منها فع ً
ال يم ّثل ما يقرب من نصف هذه
املساحة أو ّ
أقل ،األمر الذي ُيق ِّلل م ْن توسيع دائرة خدماهتا وأنشطتها املعدَّ ة

خاصة باألطفال
خلدمة مجهور املستفيدين ،فعىل سبيل املثال
ْ
ليست هناك قاعات ّ

السمع ّية
أو قاعات للنّشاطات املكتب ّية ،كالنّدوات واملحارضات ،وعرض املوا ّد ّ
اخلاصة باملراجع والدّ ور ّيات.
والبرص ّية ،وانعدام القاعات
ّ

تضم ّ
كل مكتبة قاعتني للمطالعة ،إحدامها ّ
للذكور ،واألخرى لإلناث،
جّ -

ّإل َّ
والراحة النّفس ّية غري متوافرة،
إن مستلزماهتام من حيث ّ
الشوط ّ
الصح ّية ّ

والستائر ومفروشات
فعىل سبيل املثال انعدام التربيد والتّدفئة واإلنارة اجل ّيدة ّ
أرض ّية القاعات.

د -عدم كفاية خزانات الكتب (الرفوف) يف مجيع املكتبات العا َّمة يف املحافظة

باستثناءاملكتبةالعا َّمةاملركز ّية–حيثترتاوحأعدادهذهاخلزاناتمابني()45–28

الرفوف بالكتب من ناحية ،وعدم كفايتها
خزانة ،األمر الذي أ َّدى إىل اكتظاظ ّ
ٍ
ناحية أخرى.
ّوسع املستقبيل وإضافة جماميع جديدة من
للت ّ
ال عن َّ
اخلاصة باملطالعة والكرايس ،فض ً
أن أغلبها غري
 -#عدم كفاية املناضد
ّ
مريح وبحاجة إىل جتديد.

و -عدم توافر أجهزة التّصوير واالستنساخ يف مجيع املكتبات.

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين 301

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

ٌ
ُ
(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

* ُينظر اجلدول رقم ()1

يبي املوقع واملساحة واألثاث
جدول رقم (ّ )1

ا�سم املكتبة

املوقع

امل�ساحة

املكتبة
املركز ّية العا ّمة
مكتبة قضاء
القرنة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف قضاء أيب
اخلصيب
مكتبة قضاء
الزبري العا ّمة
ّ
املكتبة العا ّمة
يف قضاء ّ
شط
العرب
مكتبة قضاء
املدَ ْينة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة
يف املعقل

ّ
العشار

 1694م

عدد
هل
عدد
قاعات موقع الدواليب
املطالعة املكتبة
مالئم؟

2

 423،40م

مركز
القضاء
2
مركز  333،45م
القضاء
2

 449،70م

مركز
القضاء
2
مركز  420،73م
القضاء
2

مركز
القضاء
2
 805م
حي
ّ
الزهراء
2
املعقل 600م تقريب ًا

تراث الب�صرة

 354،05م

2
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2

نعم

235

2

نعم

42

2

نعم

32

2

نعم

38

2

نعم

36

2

نعم

28

2

نعم

45

2

نعم
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عدد هل عدد هل
هل عدد عدد هل عدد
املنا�ضد الكرا�سي الكرا�سي يتوافر
الدواليب
املنا�ضد
جهاز
كاف؟
كاف؟
كاف؟
ٍ
ٍ
ٍ
ت�صوير؟
نعم

34

ال

120

ال

ال

ال

15

ال

95

ال

ال

ال

10

ال

63

ال

ال

ال

24

ال

113

ال

ال

ال

13

ال

56

ال

ال

ال

8

ال

28

ال

ال

ال

29

ال

160

ال

ال

ال

18

ال

106

ال

ال
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

نستخلص ممَّا تقدّ مَّ :
أن أغلب املكتبات العا ّمة تعاين من النّقص يف األثاث

ًّ
كم ونوع ًا؛ ما يستدعي هتيئته بام يتّفق وحاجة هذه املكتباتُ ،يضاف إىل ذلك
رضورة االهتامم بتوسيع بعض بناياهتا ،كتوسيع خمازن الكتب وقاعات املطالعة،

خاصة باألطفال ،وأخرى إللقاء املحارضات والنّدوات؛
وبناء قاعات ُأ َخر
ّ
لكي تستطيع هذه املكتبات ممارسة دورها ّ
السليم.
بالشكل ّ

 -2املجموعة املكتب ّية
تم مجعها
بعد عمل ّية تصنيف البيانات وحتليلها إضافة إىل املعلومات التي َّ

من خالل املقابالت ّ
الشخص ّية واملشاهدات واملالحظات بخصوص جماميع

املكتبات العا ّمة يف البرصة ،يمكن مالحظة ما يأيت:

ٍ
ٍ
واضح ضعف حجم جمموعة الكتب العرب ّية جلميع
بشكل
تبي
أ -لقدْ ّ

املكتبات العا ّمة يف املحافظة ،وهذا بحدّ ذاته ال يسدُّ حاجة املجتمع الذي
ختدمه هذه املكتبات؛ إ ْذ ترتاوح جماميع هذه املكتبات بني ( )3187إىل()9801
ملؤسسة املوانئ العراق ّية.
باستثناء املكتبة املركز ّية العا ّمة ،ومكتبة املعقل التّابعة ّ

( ُينظر جدول رقم (.))2

ب -لوحظ ّ
أن هناك تقارب يف أعداد جماميع الكتب لبعض املكتبات ،مثل:

ّ
مكتبة ال ُقرنة،
وشط العرب ،وأيب اخلصيب؛ إ ْذ ُت ّثل جماميع هذه املكتبات احلدّ

األعىل ما بني ( )9801-9194يف حني تتقارب أعداد جمموعات مكتبات
ّ
وشط العرب واملدَ ْينَة ،ومت ّثل هذه املكتبات احلدّ األدنى ما بني
اجلمهور ّية

( ،)5238 -3187و ُيمكن ْ
أن تُعزى أسباب هذا التّفاوت إىل عدم حتقيق حالة
تراث الب�صرة
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ّ

التّوازن يف تزويد هذه املكتبات باملطبوعات ،إضافة إىل ضعف التّعاون والتّنسيق

بني هذه املكتبات واملكتبة املركز ّية العا ّمة ،وضعف املتابعة م ْن قبل أمناء املكتبات
يف تنمية املجموعات املكتب ّية.
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ُ
(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

جدول رقم( )2يم ّثل املجموعة املكتب ّية للمكتبات املشمولة بالدّ راسة

ا�سم املكتبة

عدد الدور ّيات
عدد الكتب
عدد
العرب ّية الأجنب ّية العرب ّية الأجنب ّية ال�صحف

املكتبة
املركز ّية 36744
العا ّمة
مكتبة قضاء
9801
ال ُقرنة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف قضاء أيب 9777
اخلصيب
مكتبة قضاء
الزبري العا ّمة
ّ
املكتبة العا ّمة
يف قضاء
4791
ّ
شط العرب
9194

مكتبة قضاء
املدَ ْينَة العا ّمة
املكتبة
العا ّمة يف
5238
اجلمهور ّية
3187

املكتبة العا ّمة
يف املعقل

13147

تراث الب�صرة

7107

20

___

2

275

14

___

3

212

12

___

3

201

10

___

2

320

12

___

4

125

16

___

3

281

13

___

2

2012

15

___

2
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ّ

هل كتب املراجع هل توجد
عدد
هل كتب املراجع
عدد
مواد �سمع ّية
الأجنب ّية
كتب
العرب ّية كافية؟
الأطروحات
وب�صر ّية؟
كافية؟
الأطفال
___

791

نعم

ال

ال

___

400

ال

ال

ال

___

525

ال

ال

ال

3

379

نعم

ال

ال

___

163

ال

ال

ال

___

317

ال

ال

ال

___

504

ال

ال

ال

___

___

ال

ال

ال
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

بالرغم م ْن ّأنا ّأول
ج -تعاين املكتبة املركز ّية العا ّمة من ضعف جماميعها ّ

ست يف املحافظة سنة (1936م) ،فض ً
ال عن كوهنا اجلهة املسؤولة
مكتبة عا َّمة ُأ ِّس ْ
املكتبي يف املحافظة ،األمر الذي يستدعي بذل أقىص اجلهود
عن التّشكيل
ّ

لغرض تنمية جمموعاهتا املكتب ّية ّ
بالشكل الذي يؤ ّدي إىل حتقيق أهدافها وسدّ
حاجة املستفيدين منها.

بالرغم م ْن ّ
تضم أكرب
ملؤسسة املوانئ العراق ّية
ّ
أن مكتبة املعقل التّابعة ّ
دّ -

جمموعة مكتب ّية بني مكتبات املحافظة األُ َخر باستثناء املكتبة املركز ّيةّ ،إل َّإنا ال
مستمرة إىل تنمية جماميعها عىل َوفق املعايري
تسدّ حاجة جمتمعها ،وهي بحاجة
ّ
اخلاصة باملكتبات العا ّمة ،التي سري ُد ذكرها الحق ًا.
ّ

 -#تعاين مجيع املكتبات العا َّمة يف املحافظة من النّقص الواضح يف جماميع

تراوحت أعداد هذه الكتب ما بني (.)7107 – 201
الكتب األجنب ّية؛ إ ْذ
ْ
( ُينظر جدول رقم (.))2

و -ترتاوح أعداد الدّ ور ّيات العرب ّية يف هذه املكتبات ما بني ()20-10

تزود هبا هذه املكتبات من خالل االشرتاك واإلهداء والتّبادلَّ ،
وإن
عنوان ًاّ ،
أغلب هذه الدّ ور ّيات غري متكاملة يف أعدادها؛ ما يستدعي زيادة االهتامم هبا

ومتابعتها باستمرار؛ كوهنا مت ّثل رافد ًا أساس ّي ًا من روافد ال ّثقافة واإلعالم.
الصحف العراق ّية.
الصحف ،فمقترصة عىل ُّ
أ ّما ُّ

ز -تفتقر مجيع هذه املكتبات إىل مصدر أساس من مصادر املعلومات ،هو

الرسائل واألطروحات اجلامع ّية.
ّ

ح -افتقار هذه املكتبات إىل جماميع غن ّية ومتم ّيزة من كتب األطفال؛ إ ْذ
تراث الب�صرة
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ّ

ترتاوح ما بني ( ،)7981–163الس ّيام َّ
مكررة بأكثر من
أن بعض هذه الكتب َّ
نسخة ،األمر الذي ال يتناسب مع حتقيق خدمة فعل ّية جلمهور األطفال.

ط -اتّضح َّ
أن الكتب (املراجع) غري كافية يف مجيع املكتبات باستثناء

الزبري؛ الحتوائهام عىل املراجع
املكتبة املركز ّية العا َّمة ،واملكتبة العا َّمة يف قضاء ّ

األساس ّية ،كاملوسوعات واملعاجم ال ّلغو ّية والببلوغرافيات واألطالس ،أ ّما
كتب املراجع األجنب ّية ،فهي قليلة جدّ ًا وغري كافية يف مجيع هذه املكتبات.

ي -ليس هناك ما ّدة سمع ّية وبرص ّية يف مجيع املكتبات العا َّمة يف املحافظة،
ٍ
ٍ
بالرغم م ْن َّ
أن املكتبات العا ّمة هي املعن ّية بتهيئة مثل هذه
ّإل
بشكل حمدودُّ ،
الوسائل؛ لكوهنا تساعد يف عمل ّية التّع ّلم ،وتعزيز برامج املكتبة ،ونرش الوعي
والثقايف ،وكذا مت ّيزها بعنرصي اإلثارة والتشويق.
املكتبي
ّ

ٍ
وبشكل عا ّم ،ضعف جماميع املكتبات العا ّمة يف املحافظة،
ويتّضح ممّا تقدّ م

إضافة إىل عدم حتقيق التوازن يف تزويد هذه املكتبات باملطبوعات مركز ّي ًا ،أ ّما
الضعف ،ف ُيمكن إمجاهلا بام يأيت:
األسباب التي أ َّد ْت إىل هذا ّ

الفكري بمختلف
املؤهلني القادرين عىل متابعة اإلنتاج
 -1إنعدام املو ّظفني ّ
ّ

فروعه ،من خالل اال ّطالع عىل الوسائل املساعدة يف عمل ّية االختيار.
التخصصات املال ّية املحدَّ دة للمكتبات العا َّمة.
 -2ضآلة
ّ

الصالح ّيات
 -3ضعف َد ْور أمناء املكتبات يف عمل ّية رشاء الكتب؛ النعدام ّ

السلفة الدّ ور ّية التي ُيمكن من خالهلا اقتناء
التي ّ
ختوهلم بذلك ،وكذا انعدام ُّ
املطبوعات احلديثة.

 -4ضعف عمل ّية التّبادل واإلهداء ،وخصوص ًا بالنّسبة إىل املكتبات العا ّمة
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

خاص بذلك.
الفرع ّية؛ النعدام نشاط فيها ،أو لعدم توافر قس ٍم
ٍّ

 -3القوى العاملة
تم احلصول عليها من التقارير
من خالل إحصائ ّيات عام (1987م) ،التي ّ

السنو ّية للمكتبات املشمولة بالدّ راسة ،ومن خالل حتليل املعلومات الواردة يف
ّ
االستبيان ،يمكن تدوين املالحظات التّاليةُ ( :ينظر :اجلدول رقم ())3

متخصصون يف علم املكتبات يف مجيع مكتبات املحافظة.
أ -ال يوجد
ّ

االبتدائي.
ب -النّسبة الكربى من العاملني يف املكتبات هم دون املستوى
ّ

ج -ق ّلة العاملني املشرتكني يف دورات مكتب ّية؛ إ ْذ ظهر َّ
أن ( )7سبعة فقط من

العاملني يف مجيع هذه املكتبات قدْ شاركُوا يف مثل هذه الدّ ورات.

ويبدو يف النّتيجة النّهائية َّ
أن جمموع العاملني يف هذه املكتبات ال يسدُّ احلاجة

املؤهالت التّعليم ّية
الفعل ّية؛ لكون أكثرهم دون املستوى املطلوب من حيث ّ
واملهن ّية يف جمال املكتبات واملعلومات ،ما أ َّدى إىل انعكاس ذلك عىل مستوى
اخلدمة املكتب ّية.

العامة يف املحافظة
 -4خدمات املكتبات ّ
ُيمكن تقسيم اخلدمات التي تقدّ مها املكتبات العا ّمة عىل قسمني ،مها:
خدمات ال ُق َّراء ،واخلدمات الفنّية ،وتتم ّثل خدمات ال ُق َّراء بإعارة املوا ّد املكتب ّية،
السمع ّية والبرص ّية ،أ ّما اخلدمات الفنّية،
وخدمات املراجع واألطفال ،واملوا ّد ّ
روا ّد املكتبة
فتشمل اإلجراءات واألعامل الفنّ ّية كا ّفة داخل املكتبة ،بعيد ًا عن ّ
ومستخدميها ،وفيام ييل حتليل كامل لواقع هذه اخلدمات.
تراث الب�صرة
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ّ

ومؤهالهتا واملشاركة يف الدّ ورات
جدول رقم (ُ )3ي ّبي إعداد القوى العاملة
ّ

املكتب ّية

ا�سم املكتبة
املكتبة
العا ّمة يف
قضاء ّ
شط
العرب

امل�شاركون يف
دورات مكتبة
من املجموع
الكلي
دون االبتدائ ّية
ابتدائ ّية
متو�سطة
ّ
�إعداد ّية
معهد املع ّلمني
�أو ما يعادلها
دبلوم مكتبات
ال�شهادة
اجلامع ّية
العدد الكلي
للعاملني

املكتبة
املركز ّية
العا ّمة
مكتبة
قضاء
ال ُقرنة
العا ّمة
املكتبة
العا ّمة يف
قضاء أيب
اخلصيب
مكتبة
قضاء
الزبري
ّ
العا ّمة

16

1

-

2

6 2 1 4

4

14

1

-

3

4 3 3 -

-

7

-

-

1

1 5 - -

-

15

1

-

-

7 3 2 2

1

10

-

-

1

5 4 - -

1
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

مكتبة
قضاء
املدَ ْينَة
العا ّمة

املكتبة
العا ّمة يف
اجلمهور ّية
املكتبة
العا ّمة يف
املعقل

10

-

-

1

5 4 - -

-

9

-

-

-

6 3 1 -

-

3

-

-

-

- - - 3

1

القراء
أ-
ُ
خدمات َّ

املوزعة عىل هذه املكتبات ،وكذا
اتّضح م ْن خالل حتليل االستبيانات
ّ

املقابالت ّ
الشخص ّية واملالحظات التي تتع ّلق بخدمات ال ُق َّراء ما يأيت:

( ُينظر :جدول رقم ())5 ،4

َّ -1
الرفوف املغلقة.
إن املكتبات مجيع ًا تستخدم نظام ّ

 -2تقدّ م املكتبات مجيع ًا خدمات اإلعارة الدّ اخل ّية واخلارج ّية باستثناء مكتبة

املعقل التي تقترص خدماهتا عىل اإلعارة الدّ اخل ّية فقط.

السجل وأخرى االستامرات يف إعارهتا
 -3تستخدم بعض املكتبات نظام ّ

اخلارج ّية ،بينام تستخدم مجيع املكتبات يف إعارهتا الدّ اخل ّية نظام االستامرات

اخلاصة بذلكُ ( .ينظر :نامذج استامرات اإلعارة اخلارج ّية والدّ اخل ّية رقم .)2،1
ّ
 -4تعتمد مجيع املكتبات يف إعارهتا اخلارج ّية عىل هوية املستفيد مع تأمينات

اعتمدت
(الزبري)؛ إ ْذ
ْ
نقد ّية باستثناء املكتبة املركز ّية العا ّمة واملكتبة العا ّمة يف قضاء ّ
تراث الب�صرة
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ّ

واحلرة) ،فتُعري موا ّدها املكتب ّية عىل وفق هو ّية املستفيد
األوىل عىل الطريقة (املق ّيدة
ّ

مع التّأمينات النّقد ّية يف حالة عدم معرفة املستفيد (املق ّيدة) ،وتقترص عىل هو ّيته
اعتمدت يف إعارهتا اخلارج ّية
(حرة) ،أ ّما املكتبة ال ّثانية ،فقدْ
ْ
فقط يف حالة معرفته ّ

عىل هوية املستفيد أو أ ّية وثيقة رسم ّية أخرى ،كهو ّية األحوال املدن ّية أو شهادة
اجلنس ّية العراق ّية.

ٍ
واحد يف مجيع املكتبات ،أ ّما فيام يتع ّلق
اقترصت مدّ ة اإلعارة عىل أسبو ٍع
-5
ْ

بإجراءات فقدان الكتاب ،فتتم ّثل بدفع ضعف سعر الكتاب ،أو تزويد املكتبة

بنسخه طبق األصل أو أحدث ،ويف حالة تأخري الكتب ،تقوم املكتبة باالتصال

باملستعريين عىل وفق عناوينهم ال ّثابتة ،أو مراكز أعامهلم ،عل ًام َّ
أن الغالب ّية العظمى
من املستعريين هم من طلبة املدارس املوجودة يف املنطقة.

اقترصت خدمة املراجع يف مجيع هذه املكتبات عىل توفري بعض الكتب
-6
ْ

املرجع ّية األساسية ،كاملعاجم ،واملوسوعات ،والببليوغرافيات ،وليس هناك

ما ُيشري أو ُّ
يدل عىل وجود نشاط أو خدمة مرجع ّية تتع ّلق باإلجابة عىل أسئلة
املستفيدين واستفساراهتم ،أو تعليمهم كيف ّية استخدام كتب املراجع ،و ُيضاف

إىل ذلك عدم كفاية جمموعات الكتب املراجع يف أغلب هذه املكتبات ،مع انعدام

خاصة باملراجع.
أقسام ّ

(الس ّيارة)،
 -7ليس هناك ّ
أي نشاط يتع ّلق بخدمات املكتبات املتن ّقلة ّ

اخلاصة ،من املعاقني
أوخدمات حمو األ ّم ّية وتعليم الكبار ،أو خدمات الفئات
ّ
واملكفوفني واملرىض ونزالء املستشفياتُ ،يضاف إىل ذلك فقدان اخلدمات
اخلاصة
السمع ّية والبرص ّية ،سواء من حيث توفري املوا ّد واألجهزة
ّ
ّ
اخلاصة باملوا ّد ّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

املؤسسات واملراكز التّعليم ّية التي تتوافر لدهيا هذه املوا ّد.
بذلك ،أم بالتّعاون مع ّ
 -8أ ّما فيام يتع ّلق بخدمات األطفال ،فقدْ اتّضح ّ
أن مجيع هذه املكتبات

املهمة ،التي مت ّثل جيل املستقبل،
تفتقر إىل وجود قسم
خاص هبذه ّ
ّ
الشحية ّ
املشوقة التي ِمن شأهنا كسب
وكذا إىل اهتامم إدارات املكتبات بإعداد الربامج
ِّ

مجهور األطفال وح ّثهم عىل ارتياد املكتبة ،مثل األلعاب املس ّلية ،وساعات رواية
القصة ،وعرض األفالم ،وإقامة املهرجانات واالحتفاالت والنّشاطات األُ َخر
ّ
اقترصت نشاطات بعض املكتبات يف هذا املجال عىل
املح ّببة لألطفال ،وقدْ
ْ

إقامة معارض الكتب.

انفردت املكتبة املركز ّية العا َّمة بإقامة بعض النّشاطات ،مثل :إقامة
وقدْ
ْ

اخيل يف املحافظة،
ندوة مع عرض بعض األفالم بالتّعاون مع مدير ّية اإلعالم الدّ ّ

ُيضاف إىل ذلك َّ
أن بعض املكتبات العا َّمة تقوم بإجراءات بسيطة حول تعليم
األطفال كيف ّية استخدام املكتبة ،كالفهارس واالطالع عىل ترتيب الكتب
الزيارات اجلامع ّية التي تن ّظمها
والتّعليامت املكتب ّية ،وذلك من خالل بعض ّ
بعض املدارس إىل املكتبة.

تراث الب�صرة
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ّ
يبي ُن ُظم اإلعارة اخلارج ّية والدّ اخل ّية وإجراءات فقدان الكتب
جدول رقم (ّ )4

ا�سم املكتبة

هل تعتمد هو ّية مع الت�أمينات
املكتبة يف
الإعارة الت�أمينات النقد ّية
اخلارج ّية
هو ّية امل�ستفيد
على
ال�سجل �أو
هل ت ّتبع املكتبة نظام ّ
البطاقة �أو اال�ستمارة يف الإعارة
اخلارج ّية؟
هل ت�ستخدم املكتبة نظام ال ّرفوف
املفتوحة �أو املغلقة؟

مدّة الإعارة اخلارج ّية

�إجراءات
فقدان
ال�سعر
الكتاب غرامة �ضعف ِّ

ن�سخة طبق الأ�صل
�سعر الكتاب فقط

�إجراءات الت�أخري

املكتبة
املركز ّية
العا ّمة
مكتبة قضاء
ال ُقرنة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف قضاء أيب
اخلصيب
مكتبة قضاء
الزبري العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف قضاء ّ
شط
العرب
مكتبة قضاء
املدَ ْينَة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة
يف املعقل

املغلقة

السجل
ّ

نعم

-

نعم أسبوع نعم  -نعم االتصال
باملستفيد

املغلقة

السجل
ّ

-

-

نعم أسبوع نعم  -نعم

«

املغلقة

السجل
ّ

-

-

نعم أسبوع نعم  -نعم

«

املغلقة

السجل
ّ

نعم

-

-

أسبوع نعم  -نعم

«

املغلقة

السجل
ّ

-

-

نعم أسبوع نعم  -نعم

«

املغلقة

السجل
ّ

-

-

نعم أسبوع نعم  -نعم

«

املغلقة

السجل
ّ

-

-

نعم أسبوع نعم  -نعم

«

نعم  -نعم

«

املغلقة

ال توجد إعارة خارج ّية
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

جدول رقم (ُ )5ي ِّبي أنواع اخلدمات املكتب ّية

خدمات املراجع
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هل ّ
مت تعليم امل�ستفيدين
كيف ّية ا�ستخدام كتب
املراجع؟
هل كتب املراجع الأجنب ّية
كافية؟
هل كتب املراجع العرب ّية
كافية؟
خا�ص
هل يوجد ق�سم ّ
باملراجع؟

املكتبة املركز ّية العا ّمة
مكتبة قضاء ال ُقرنة
العا ّمة
املكتبة العا ّمة يف قضاء
أيب اخلصيب
الزبري العا ّمة
مكتبة قضاء ّ
املكتبة العا ّمة يف قضاء
ّ
شط العرب
مكتبة قضاء املدَ ْينَة
العا ّمة
املكتبة العا ّمة يف
اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة يف املعقل

هل يوجد ّ
موظف
متخ�ص�ص باملراجع؟
ّ

ا�سم املكتبة

ال
ال

نعم
ال

ال
ال

ال
ال

ال
ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال
ال

نعم
ال

ال
ال

ال
ال

ال
ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نعم

ال

ال

ال

ال

نعم
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ّ

هل تقدم املكتبة خدمات؟
حمو الأم ّية وتعليم
الكبار
املكتبات املتن ّقلة

ال�سمع ّية والب�صر ّية
املواد ّ

اخلا�صة
الفئات
ّ

الأطفال

�أخرى

ال
=

تقدّ م
=

املكتبة مثل هذه اخلدمات
=
=
=

=

=

=

=

=

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ب -اخلدمات الف ّن ّية
تتم ّثل اخلدمات الفنّية يف عمل ّية طلب املوا ّد املكتب ّية وتسليمها وإعدادها

ٍ
ووضعها يف خدمة القارئَّ ،
خلل أو تأخري يف إنجاز أعامل اخلدمات
أي
وإن ّ
الفنّية ِمن تزويد وفهرسة وتصنيف وتنظيم وإدامة الفهارس ،سيؤ ّثر عىل
خدمات ال ُق َّراء ،ما يستوجب هتيئة املستلزمات األساس ّية كا ّفة ،من قوى برش ّية

مؤهلة إلدارة هذه األعامل وتنظيمها واإلرشاف عليها ،وكذا توفري األدوات
ّ
اخلاصة بإنجاز مثل هذه اخلدمات.
ّ

وممّا ُيالحظ عىل اخلدمات الفنّية يف املكتبات العا ّمة يف حمافظة البرصةَّ ،أنا

تفتقر إىل املستلزمات األساس ّية إلنجاز اخلدمات الفنّية من خالل النّقاط اآلتية:
( ُينظر جدول رقم ())6

 -1ضعف دور أمني املكتبة يف عمل ّية االختيار ،واقتصار ذلك عىل التزويد

والضعف يف املجموعة املكتب ّية ،فض ً
ال
القوة ّ
املركزي دون األخذ بالنّظر بنقاط ّ
ّ
ع ْن عدم مراعاة حاجات املستفيدين ورغباهتم ،وتلبية مقرتحاهتم.

 -2باستثناء املكتبة املركز ّية العا ّمة التي تقوم بنشاط َض ِّيق يف جمال التّبادل

واإلهداءَّ ،
فإن مجيع املكتبات املتب ّقية تفتقر إىل هذا النّشاط الف َّعال الذي ُيسهم يف

بناء املجموعة املكتب ّية وتنميتها.

خاص بتجليد الكتب وصيانتها يف مجيع املكتبات املشمولة
-3انعدام قسم
ّ

بالدّ راسة ،ما يستوجب إرسال الكتب التي حتتاج إىل جتليد وترميم خارج نطاق
املكتبة ،ما يؤ ّدي إىل حرمان ال ُق َّراء من بعض هذه الكتب؛ نظر ًا إىل تأخري إعادهتا
إىل املكتبة ،فض ً
ال عن ارتفاع تكاليف التّجليد ،ما ُيرهق ميزان ّية املكتبة.
تراث الب�صرة
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ّ

َ -4تتَّبع مجيع املكتبات يف املحافظة نظام تصنيف (ديوي) العرشي املعدّ ل

الصغريةّ ،إل إنَّه ال يتناسب
(البسط واملقام) ،وهذا النّظام قدْ يناسب املكتبات ّ
مع حاجات املجموعة املكتب ّية الكبرية؛ لكونه يباعد بني الكتب ذات املوضوعات

املتشاهبة ،فض ً
ال عن كونه نظام ًا تقليد ّي ًا من املمكن تطويره أو جتاوزه باستخدام
أنظمة التّصنيف احلديثة.

 -5إنعدام األدوات والكتب املساعدة يف عمل ّيتي الفهرسة والتّصنيف،

العرشي بأجزائه ال ّثالثة ،وقوائم رؤوس املوضوعات،
كتصنيف (ديوي)
ّ

وقوائم املؤ ّلفني العرب ،وجداول (كرت )cutterللمؤ ّلفني األجانب ،والكتب

اخلاصة بقواعد الفهرسة ،كقواعد الفهرسة اإلنجلوأمريك ّية (Anglo American
ّ

الببليوغرايف (.)ISBD
 ،)Catalog Rulesوالتقنني الدّ و ّيل للوصف
ّ

International Standard for Bibliographical Description.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

جدول رقم (ُ )6ي ّبي اخلدمات الفنّية هلذه املكتبات

ا�سم املكتبة

ج ّيدة

متو�سطة
ّ

-

-

نعم

نعم

ال

-

-

نعم

نعم

ال

-

-

نعم

نعم

ال

-

-

نعم

نعم

ال

-

-

نعم

نعم

ال

-

-

نعم

نعم

ال

نعم

-

-

نعم

ال

دور �أمني
املكتبة
يف عمل ّية
االختبار
ال عالقة له

هل يت ّم تزويد املطبوعات
مركز ّياً؟

تراث الب�صرة

هل ُي�سهم امل�ستفيد يف
عمل ّية االختيار؟

املكتبة املركز ّية
العا ّمة
مكتبة قضاء ال ُقرنة
العا ّمة
املكتبة العا ّمة يف
قضاء أيب اخلصيب
الزبري
مكتبة قضاء ّ
العا ّمة
املكتبة العا ّمة يف
قضاء شط ّالعرب
مكتبة قضاء املدَ ْينَة
العا ّمة
املكتبة العا ّمة يف
اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة يف
املعقل

نعم

-

-

نعم

نعم
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نعم

نعم

ال

نعم

ال
ال

هل يوجد ن�شاط للتبادل
والإهداء؟

نعم

نعم

ال

خا�ص
هل يوجد ق�سم ّ
بالتجليد؟

نعم

نعم

ال

نظام الت�صنيف املتبع

م�ؤلفون

�أنواع
الفهار�س
عناوين

موا�ضيع

هل توجد �أدوات مرجع ّية
خا�صة بالفهر�سة
ّ
والت�صنيف؟

نعم

نعم

ال

اليوجد

نعم

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نظام
ديوي
العرشي
ّ
املعدّ ل
(البسط
واملقام)

ال

ال

نعم

ال

ال

نعم

نعم

ال

ال

نعم

نعم

ال

ال

ال

نعم

نعم

ال
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

 -6أ ّما بالنّسبة إىل الفهارسَّ ،
فإن مجيع املكتبات متتلك نوعني من الفهارس

خاص باملؤ ّلفني ،وآخر بالعناوين ،وتفتقر إىل األنواع
البطاق ّية ،مها :فهرس
ّ
األُخر من الفهارس ،كفهرس املوضوعات ،أو فهرس الرفوف ،وقدْ ُل ِ
وحظ َّ
أن
ّ

الصحيحة؛ من حيث األبعاد
هذه الفهارس مل ْ ُتتّبع يف إعدادها وتنظيمها األُسس ّ
الببليوغرايف ،مع اختالط مداخل املؤ ّلفني
املستخدمة يف البطاقات والوصف
ّ

والعناوين يف بعض األحيان ،فض ً
ال عن كتابتها باليد ،ما أ َّدى إىل اتّساخها

وتشويه املعلومات الواردة فيها ،كام تفتقر هذه الفهارس إىل العناية واالهتامم
املستمرين وعدم املتابعة.
َّ

ومن خالل ما تقدّ م ،يمكن إرجاع أسباب ضعف هذه اخلدمات إىل انعدام

ٍ
املؤهلني ،واألدوات
خاص
قس ٍم
يضم املو ّظفني ّ
ٍّ
ومتكامل للفهرسة والتّصنيف ُّ
والكتب التي تساعد يف إمتام هذه اخلدمات وإنجازها ّ
بالشكل الذي حي ِّقق النفع

والسعة يف احلصول عىل املعلومات ،وكذا
التا ّم للمستفيدين ،من حيث الدِّ ّقة ّ

افتقار املكتبات إىل أقسام التّبادل واإلهداء والتّجليد واألقسام الفنّية األُخر،
وال ننسى -أيض ًا -عدم إعطاء أمني املكتبة الدّ ور الذي ُيمكن م ْن خالله اإلسهام

يف تنمية جماميع املكتبة؛ لكونه املسؤول املبارش عن إدارة وتنظيم املكتبة وإغناء

جمموعاهتا.

 -5نوع ّية امل�ستفيدين وم�شاكلهم
ُيمكن تدوين املالحظات التّالية عن املستفيدين من خدمات املكتبة العا ّمة يف

مبي يف اجلدولني (:)8 ،7
املحافظة ،كام هو ّ

أ-أجابت املكتبات مجيع ًا َّ
بأن أعىل نسبة من املستفيدين منها هم من الطلبة يف
ْ
تراث الب�صرة
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واملدرسني ،يف حني ليس هناك ما ُيشري إىل
الدّ رجة األوىل ،تليها نسبة املع ّلمني
ّ

نسبة املستفيدين من رشائح املجتمع األُ َخر ،وهذا ُّ
يدل عىل ضعف دور املكتبة
واتّصاهلا باملجتمع ،وافتقارها إىل الوسائل اإلعالم ّية واخلدم ّية ،التي يمكن من

خالهلا كسب اجلمهور وتشجيعه عىل زيارهتا واإلفادة من خدماهتا وبراجمها
املتنوعة.
ّ

أسهمت
خيص تعليم املستفيدين استخدام فهارس املكتبة ،فقدْ
ْ
ب -فيام ّ

اجلواالت املكتب ّية وإلقاء
مجيع هذه املكتبات بتقديم هذه اخلدمة من خالل ّ

املحارضات ،أو بصورة شخص ّية ،ولكنّها تفتقر إىل ما يدعم هذه املحارضات
السمع ّية والبرص ّية ،فض ً
ال عن َّأنا غري مربجمة من قبل إدارات
ّ
ويعززها بالوسائل ّ

املكتباتّ ،إل أنَّه يمكن اإلشارة إىل بعض اإلسهامات القليلة كاستضافة املكتبة
املركز ّية ألمني املكتبة املركز ّية جلامعة البرصة إللقاء حمارضة حول استخدام

املكتبة.

ج-لقدْ ظهر َّ
أن مبادرة إدارة املدارس برتتيب زيارات مجاع ّية للمكتبات

العا ّمة يف املحافظة ،هي أكثر من مبادرات أمناء املكتبات بزيارة املدارس
والتعرف عىل احتياجات ال ّطلبة وطبيعة املكتبات املدرس ّية واحتياجاهتا؛ إ ْذ ُيتِّم
ّ

ذلك ْ
بذل اجلهود من قبل املكتبات العا ّمة لتوسيع اتصاالهتا ضمن إطار التّنسيق
والتّعاون بينها وبني املكتبات املدرس ّية.

تبي َّ
أن ق َّلة املصادر تشكّل النّسبة
د -أ ّما املشاكل التي ُيعاين منها املستفيد ،فقدْ ّ

األعىل من إجابات املكتبات العا ّمة يف املحافظة ،فض ً
تبي
ال عن ضيق املكان ،وقدْ ّ
الشخص ّية ّ
من املعلومات الواردة يف االستبيان وبعض املقابالت ّ
أن املستفيدين
ٍ
َ
مشكالت ُأ َخر ،منها :انعدام التّدفئة والتربيد وأغطية األرض ّيات.
عانون من
ُي
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

جدول رقم ( )7املستفيدون من خدمات املكتبات العا ّمة

ا�سم املكتبة

�أعلى ن�سبة من امل�ستفيدين

هل ّ
مت تعليم امل�ستفيدين
كيف ّية ا�ستخدام الفهار�س؟

نوع التعليم

هل قام �أمني املكتبة بزيارة
بع�ض املدار�س؟

هل قامتْ بع�ض املدار�س
بزيارات جماع ّية للمكتبة؟

الطلبة

نعم

جولة

ال

نعم

الطلبة

نعم

جولة

ال

نعم

الطلبة

نعم

جولة

نعم

نعم

الطلبة

نعم

جولة

نعم

نعم

الطلبة

نعم

جولة

ال

نعم

الطلبة

نعم

جولة

ال

نعم

الطلبة

نعم

جولة

ال

نعم
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اخلصيب
مكتبة قضاء
الزبري العا ّمة
ّ
املكتبة العا ّمة
يف قضاء ّ
شط
العرب
مكتبة قضاء
املدَ ْينَة العا ّمة
املكتبة العا ّمة
يف اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة
يف املعقل

الطلبة

نعم

جولة

نعم

نعم

استضافة
أمني
املكتبة
املركز ّية
للجامعة
إللقاء
حمارضة
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ّ

جدول رقم ( )8املشكالت التي يعاين منها املستفيدون

/

/

/

/

ا�سم املكتبة

ق ّلة امل�صادر

�ضيق املكان

ق�صور يف اخلدمة

/

/

/

/

عدم مالئمة
قواعد ونظم
الإعارة

/

/

/

ُب ْع ُد املكتبة

املكتبة العا ّمة نعم
يف قضاء
ّ
شط العرب
مكتبة قضاء نعم
املدَ ْينَة العا ّمة
نعم
املكتبة
العا ّمة يف
اجلمهور ّية
املكتبة العا ّمة نعم
يف املعقل

/

/

املكتبة
املركز ّية
العا ّمة
مكتبة قضاء نعم /
ال ُقرنة العا ّمة
املكتبة العا ّمة نعم /
يف قضاء أيب
اخلصيب
مكتبة قضاء نعم نعم
الزبري العا ّمة
ّ

م�شاكل �أُ َخر

نعم

/

/

/

/

انعدام التربيد – التّدفئة

/

/

/

انعدام التّربيد  -التّدفئة

/

/

/

انعدام التّربيد  -التّدفئة

/

/

/

/

/

إشغال بعض ًا من البناية
من قبل قائمقام ّية قضاء
أيب اخلصيب
عدم وجود التربيد -
التّدفئة

/

انعدام التّربيد  -التّدفئة
انعدام التّربيد – التّدفئة
– فراش ألرض ّية
القاعات
انعدام املاء  -التربيد –
التّدفئة – فرش ألرض ّية
قاعات املطالعة
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ُ
ُ
واملقرتحات
ّو�صيات
الت
وم ْن خالل ما سبق من البحثُ ،يمكن تقديم ما ييل من نقاط ،بوصفها
ٍ
ٍ
وتوصيات:
مقرتحات

 -1البناية والأثاث
أْ -
وخمصصة ألغراض
أن تكون بناية املكتبة العا ّمة مستق ّلة يف حدِّ ذاهتا،
َّ

مؤسسة أخرى ،األمر الذي ُيربك
اخلدمة املكتب ّية ،وال جيوز إشغاهلا من قبل ّ
أي ّ
اخلدمة املكتب ّية ويق ِّلل ِمن فاعل ّيتها (وهذا ما لوحظ يف املكتبة العا ّمة يف قضاء

الزبري).
ّ

ُ
حيث املواصفات التي
ب -حتتاج املكتبات العا ّمة إىل توفري األثاث من

الصح ّية ،كالتّهوية،
روادها ،وكذا هتيئة ّ
الشوط ّ
تتناسب مع حجم املكتبة وعدد ّ
والتّدفئة والتّربيد ،واإلنارة اجل ّيدة ،وفرش أرض ّية القاعات.

ج -رضورة ختصيص قاعات لألطفال والنّشاطات الفنّية واالجتامع ّية،

السمع ّية
كالنّدوات واملحارضات واملعارض ،وكذا وجود قاعات ُأ َخر للموا ّد ّ
والبرص ّية بعد توفري مستلزمات ورشوط هذه اخلدمات من حيث القوى البرش ّية
واألجهزة واملعدّ ات.
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 -2املجموع ُة املكتب ّي ُة
أ -العمل عىل حتقيق حالة التّوازن يف عمل ّية تزويد املكتبات باملطبوعات

ال ّثقاف ّية من قبل ال ّلجنة املح ّل ّية للمكتبات العا ّمة ،ورضورة متابعة ذلك،
واالهتامم به من لدن املكتبة املركز ّية العا ّمة.

الصالح ّيات ألمناء املكتبات وإرشاكهم يف عمل ّية االختيار،
ب -منح ّ

واالهتامم بمشاركة اجلمهور يف هذه العمل ّية؛ ملا له م ْن أمه َّية يف بناء املجموعة
ويتم ذلك بتشكيل جملس يم ّثل رشائح املجتمع ،ويكون أعضاؤه من
املكتب ّيةّ ،

يفضل ْ
زود أمناء املكتبات العا ّمة بسلفة
ذوي االختصاصات املختلفة ،كام َّ
أن ُي َّ

الشاء املبارش للمطبوعات
نقد ّية دور ّية؛ لغرض تنمية جماميع املكتبة من خالل ّ
احلديثة.

اخلاص بإهداء املطبوعات ال ّثقاف ّية وتبادهلا مع
ج -ينبغي االهتامم بالنّشاط
ّ

واملؤسسات ال ّثقاف ّية واإلعالم ّية داخل العراق وخارجهْ ،
وأن حتظى
املكتبات
ّ
ٍ
ٍ
وبصورة
مناسبة من إصدارات وزارة ال ّثقافة واإلعالم،
بحص ٍة
املكتبات العا ّمة ّ
مستمر ٍة؛ بغية تغذية هذه املكتبات ورفدها بمصادر املعلومات املختلفة.
ّ
د -رضورة تزويد املكتبات العا ّمة باملوا ّد املكتب ّية من غري الكتب ،كالدّ ور ّيات

السمع ّية والبرص ّية ،من أفالم وصور وخرائط ورشائح وكرات
ُّ
والصحف واملوا ّد ّ

وجمسامت وتسجيالت ،مع هتيئة مستلزماهتا من أجهزة ومعدّ ات.
أرض ّية ّ

 -#رفع نسبة التّخصيصات املال ّية هلذه املكتبات؛ لغرض قيامها بإنجاز

ٍ
ٍ
متكامل.
بشكل
مها ّمها وبناء جمموعاهتا
و -البدّ ِم ْن هتيئة جمموعة متكاملة من كتب املراجع العرب ّية واألجنب ّية
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين 327

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

ٌ
ُ
(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ٍ
(اإلنجليز ّية) األساس ّية يف ّ
مكتبة عا ّم ٍة ،كاملعاجم ال ّلغو ّية ،واملوسوعات،
كل
التاجم ،وموجزات احلقائق ،والكتب اإلرشاد ّية ،واألد ّلة.
واألطالس ،وكتب ّ

واملهني،
الوظيفي
اخلاصة برفع املستوى
ز -رضورة االهتامم بتنمية الكتب
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
التطورات العلم ّية
والصناعات التي تواكب
ّ
ختص احلرف واملهن ّ
كالكتب التي ُّ
والتّكنولوج ّية يف الوقت احلارض؛ لدعم مسرية البناء والتّنمية وتعزيزمها.

تعزز املناهج
ح -تنمية جماميع الكتب،
وبخاصة الكتب األجنب ّية العلم ّية التي ّ
ّ

الدّ راس ّية ملختلف املستويات التّعليم ّية وتدعمها.

الفكري من خالل االستعانة باألدوات الببليوغراف ّية
ط -متابعة اإلنتاج
ّ

املساعدة يف عمل ّية االختيار ،كالببليوغرافيات بأشكاهلا املختلفة ،وقوائم

النّارشين ،وكذا معارض الكتب؛ ُبغية رفد املكتبة ِّ
بكل جديد ومفيد يف خمتلف

املوضوعات.

وجمل ٍ
ٍ
ّ
ت وأفال ٍم
كتب
خاصة باألطفال من
ي -تنمية جمموعة مكتب ّية
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
خاص هبم ّ
يتول
وألعاب مس ّل ٍية ،وإنشاء قسم
وصور
وتسجيالت صوت ّي ٍة
ّ
مؤهلون ،وهلم معرفة بعلم نفس
مسؤول ّية إدارته واألرشاف عليه مكتب ّيون ّ

ال ّطفل وطرائق الرتبية ومناهجها.

يب.
تضم كتب ّ
التاث العر ّ
ك -االهتامم ببناء جمموعة مكتب ّية متم ّيزة ُّ

 -3القوى العاملة
خرجيي أقسام علم املكتبات من محلة شهادات الدّ بلوم
أ -العمل عىل تعيني ّ

خرجيي اجلامعة املستنرص ّية وجامعة
أو البكالوريوس أو الدبلوم العايل من ّ
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املؤهلة والقادرة عىل إدارة
البرصة؛ لغرض رفد املكتبات العا ّمة بالقوى البرش ّية َّ
املكتبي وتطويره.
العمل
ّ

ب -رضورة االهتامم بتطوير القوى العاملة يف املكتبات العا ّمة من خالل

املشاركة يف الدّ ورات املكتب ّية التي تقام داخل املحافظة أو خارجها.

ج -رضورة املحافظة عىل استقرار املو ّظفني العاملني يف املكتبات العا ّمة،

وعدم تشجيع ّ
مؤسسات
كل ما ُّ
خيص نقل العاملني أو تنسيبهم يف املكتبات إىل ّ
التخصص يف املهنة املكتب ّية.
أخرى بعيدة عن ميدان
ّ

ُ
اخلدمات املكتب ّي ُة
-4
قدت داخل
أ -التّأكيد عىل توصيات املؤمترات املكتب ّية ومقرتحاهتا التي ُع ْ

واخلاصة بإيصال اخلدمات املكتب ّية إىل املناطق النّائية واألرياف من خالل
العراق،
ّ
والسجون.
املكتبات املتن ّقلة ،وكذلك تقديم اخلدمة املكتب ّية إىل املستشفيات ّ

اخلاصة من
ب -رضورة االهتامم بتحقيق اتّصاالت مثمرة وف َّعالة مع الفئات
ّ

اخلاصة هبم ،من حيث
والص ّم والبكم ،وتقديم اخلدمات
املعاقني واملكفوفني
ّ
ُّ
السمع ّية والبرص ّيةّ ،
وكل ما يتع ّلق بمتط ّلبات هذه
توفري املطبوعات واملوا ّد ّ

اخلدمات.

املشوقة التي تُسهم
ج -االهتامم بخدمات األطفال من خالل إعداد الربامج ِّ

يف كسب مجهور األطفال ،مع توفري مستلزمات هذه اخلدمات.

ٍ
السمع ّية والبرص ّية يف ِّ
مكتبة
كل
د -تكثيف اجلهود لتوفري خدمات املوا ّد ّ
وتتضمن عروض األفالم والتّسجيالت واستخدام التّلفزيون والفيديو
عا ّم ٍة،
ّ
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واملوا ّد األُ َخر املتع ّلقة هبا.

 -#البدَّ ملكتباتنا العا ّمة م ْن ْ
أن تأخذ عىل عاتقها تقديم اخلدمة املرجع ّية لل ُق َّراء

التوجه لتدريب املكتب ّيني عىل كيف ّية استخدام كتب املراجع،
والباحثني من خالل
ّ

بغية الر ِّد عىل أسئلة ال ُق ّراء واستفساراهتم التي تَرد إىل املكتبة عن طريق اهلاتف
أو الربيد أو االتّصال املبارش.

و -رضورة اعتامد املكتبات العا ّمة عىل نظام تصنيف حديث كنظام (ديوي)

العرشي مثالً؛ لكونه أكثر أنظمة التّصنيف مالءمة للمكتبة العرب ّية؛ نظر ًا إىل
ّ

جريت عليه ،وكذا ترمجتُه إىل العرب ّية ،وإمكان استيعابه ألكرب
التّعديالت التي ُأ
ْ
ٍ
عدد من الكتب واملوا ّد املكتب ّية األُ َخر ،ما يؤ ّدي إىل تنظيم املكتبة عىل ُأسس
حديثة ،واالبتعاد عن النّظم التّقليد ّية املتّبعة يف مكتباتنا العا ّمة ،والتي ال تتناسب

ّطورات احلديثة يف هذا املجال.
مع الت ّ

ز -توحيد نظم الفهرسة والتّصنيف ،واعتامد قوائم رؤوس موضوعات

موحدة يف مجيع املكتبات العا ّمة ،فض ً
ال عن االهتامم يف تنظيم وترتيب الفهارس
ّ
والعناية هبا ومتابعتها وإكامل نواقصها.
ٍ
ٍ
خاص ٍة بتجليد املطبوعات داخل املكتبة؛
صغرية
لورشة
ح -تكوين نواة
ّ
توفري ًا للوقت واجلهد واملال.
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الدرا�سة
مالحق ّ
ملحق رقم ()1

خاص باملكتبات العا ّمة يف حمافظة البرصة
استبيان
ّ
اسم املكتبة

املوقع

ست املكتبة؟
 -1متى ُأ ّس ْ

 -2ماهي مساحة املكتبة الك ّل ّية؟
 -3هل بناية املكتبة
تسدّ احلاجة

ال تصلح بناي ًة للمكتبة؟

توسع
بحاجة إىل ّ

 -3كم عدد قاعات املطالعة؟

الرفوف (الدّ واليب) يف املكتبة؟
 -4ما عدد ّ
 -5هل تعتقد َّ
أن أعدادها كافية؟

 نعم. -ال.

اخلاصة باملطالعة؟
 -6ما عدد املناضد
ّ
 -7هل تعتقد َّ
أن أعدادها كافية؟
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

 نعم. -ال.

اخلاصة بقاعات املطالعة؟
 -8ما عدد الكرايس
ّ
 -9هل تعتقد أن أعدادها كافية؟

 نعم. -ال.

 -10هل تتوفر يف املكتبة أجهزة للتّصوير؟

 نعم. -ال.

 -11ماهي أعداد جماميع املكتبة من:

 -الكتب العرب ّية.

 -الكتب األجنب ّية.

 الدّ ور ّيات عنوان.الصحف عنوان.
 ُّ -األطروحات.

 -كتب األطفال.

السمع ّية والبرص ّية؟
 -املوا ّد ّ

 -12هل كتب املراجع العرب ّية كافية؟

 نعم. -ال.
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ّ

 -13هل كتب املراجع األجنب ّية كافية؟

 نعم. -ال.

مؤهالهتم؟
 -14ما عدد العاملني يف املكتبة؟ وماهي ّ

 -شهادة جامع ّية.

 -دبلوم مكتبات.

 معهد مع ّلمني أو ما يعادهلا. -ثانوية.

متوسطة.
ّ
 -ابتدائ ّية.

 -دون االبتدائ ّية.

 -15ما عدد العاملني املشاركني يف دورات مكتب ّية؟

 -16ماهي أعىل نسبة من املستفيدين من خدمات املكتبة؟

 -طلبة.

ومدرسون.
 مع ّلمونّ
 -مو ّظفون.

 -ر ّبات بيت.

حرة.
 أصحاب مهن ّ مزارعون. -كبار س ّن.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

 -فئات ُأ َخر – ُأذكرها رجا ًء.

تم تعليم املستفيدين كيف ّية استخدام الفهارس؟
 -17هل ّ

 نعم. -ال.

 -18نوع التّعليم

 حمارضات. جولة. -أفالم.

شخيص.
ّ

للتعرف عىل احتياجات
 -19هل قام أمني املكتبة بزيارة بعض املدارس
ّ

الطلبة؟

 نعم. -ال.

قامت بعض املدارس برتتيب زيارات للمكتبة؟
 -20هل
ْ

 نعم. -ال.

 -21ماهي املشاكل التي ُيعاين منها املستفيدون عند استخدامهم املكتبة؟

 -ق ّلة املصادر.

 -ضيق املكان.

 قصور يف اخلدمة.تراث الب�صرة
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ّ

 عدم مالءمة قواعد ونُظم اإلعارة.ُ -بعد املكتبة.

-مشاكل ُأ َخر ( ُأذكرها رجا ًء).

 -22هل تستخدم املكتبة نظام الرفوف املفتوحة أو املغلقة؟

السجل أو البطاقة أو االستامرة يف اإلعارة
 -23هل تتّبع املكتبة نظام ّ

اخلارج ّية؟

 -24هل تعتمد املكتبة يف اإلعارة اخلارج ّية عىل:

 -هو ّية املستفيد.

 -التأمينات النّقد ّية.

 -اهلو ّية مع التّأمينات؟

 -25ما مدّ ة استعارة الكتب؟

 ّأقل م ْن أسبوع.
 -أسبوع.

 -أكثر م ْن أسبوع.

 -26ماهي إجراءات فقدان الكتاب؟

 -غرامة ضعف سعره.

 -غرامة لسعر الكتاب فقط.

 تزويد املكتبة بنسخة طبق األصل أو أحدث. -27ماهي إجراءات تأخري الكتب؟

خاص باملراجع؟
 -28هل يوجد قسم
ّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

 نعم. -ال.

تم تعليم املستفيدين كيف ّية استخدام كتب املراجع؟
 -29هل ّ

 نعم. -ال.

متخصص بقسم املراجع؟
 -30هل يوجد مو ّظف
ّ

 نعم. -ال.

 -31هل تقدّ م املكتبة خدمات:

 -املكتبة املتن ّقلة

نعم

 -حمو األم ّية وتعليم الكبار

ال

نعم

السمع ّية والبرص ّية
 -املوا ّد ّ

ال

نعم

ال

نعم

ال

اخلاصة كاملعاقني واملكفوفني نعم
 الفئاتّ
والسجون؟
 -املستشفيات ّ

ال

 -32ما هو دور أمني املكتبة يف عمل ّية االختيار؟

 -ج ّيد.

متوسط.
ّ

 -ال عالقة له.

يتم تزويد املكتبة باملطبوعات مركز ّي ًا؟
 -33هل ّ

 -نعم.
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ّ

 -ال.

 -34هل ُيسهم املستفيد يف عمل ّية االختيار؟

 نعم. -ال.

خاص بالتّبادل واإلهداء؟
 -35هل يوجد قسم
ّ

 نعم. -ال.

خاص بالتّجليد؟
 -36هل يوجد قسم
ّ

 نعم. -ال.

أي نظام تصنيف تستخدم املكتبة؟
ّ -37

العرشي.
 تصنيف ديويّ

العرشي املعدّ ل (البسط واملقام).
 تصنيف ديويّ
أي تصنيف آخر ( ُأذكره رجا ًء).
ّ -

 -38هل يتوافر يف املكتبة فهرس بطاقي؟

 نعم. -ال.

البطاقي املوجود يف املكتبة؟
 -39ما نوع الفهرس
ّ

 فهرس املؤ ّلفني. -فهرس عناوين.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

 فهرس موضوعات. -فهرس قامويس.

خاصة بالفهرسة والتّصنيف؟
 -40هل توجد أدوات وكتب مرجع ّية ّ

 نعم. -ال.

خاص باألطفال؟
 -41هل يوجد قسم
ّ

 نعم. -ال.

قامت املكتبة بمسابقة لألطفال لغرض تشجيعهم عىل ارتياد
 -42هل
ْ

املكتبة؟

 نعم. -ال.

 – 43ما نوع اخلدمات التي تقدّ م لألطفال؟

 أفالم علم ّية أو ترفيه ّية. ألعاب مس ّل ّية.القصة.
 -رواية ّ

 -معارض الكتب.

 -تقديم الكتب التي تناسب أعامرهم.

كالرسم واملوسيقى ،مثالً.
 -األعامل الفنّية ّ

 -44ما مدى تعاون املكتبة مع املن ّظامت اجلامهري ّية؟
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ّ

متوسطة  -ضعيفة.
 -ج ّيدة ّ -

 -45هل هناك قسم أو نشاط للعالقات العا ّمة يف املكتبة؟

 نعم. -ال.

 -46ماهي املالحظات واملقرتحات التي تراها مناسبة ورضور ّية لتطوير

املكتبات العا ّمة يف املحافظة؟ ُأذكرها رجا ًء.
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ملحق رقم ()2

التنظيمي للمكتبات العا ّمة
الهيك ُل
ّ
مدير ّية املكتبات
تُرشف مدير ّية املكتبات التّابعة لإلدارة املح ّلية عىل ثامين مكتبات عا َّمة تقع

يف مركز حمافظة البرصة واألقضية التّابعة إدار ّي ًا هلا ،وتقوم هذه املدير ّية بتزويد
ّ
املتنوعة،
واملجلت والدّ ور ّيات
مكتباهتا بالكتب
والصحف ،واملوا ّد املكتب ّية ّ
ُّ

كالس ّ
جلت ،وبطاقات الفهارس ،واستامرات املطالعة ،واستامرات التقارير
ّ

ّ
الضور ّية،
الشهر ّية
والسنو ّية ،والقرطاس ّية ،واألثاث ،وغريها من ال ّلوازم ّ
ّ
وت ُِعدُّ -أيض ًا -خالصة التّقارير ّ
والسنو ّية عن نشاطات املكتبات يف
الشهر ّية
ّ
املحافظة ،وتويل اإلدارة املح ّل ّية عن طريق هذه املدير ّية احتياجات املكتبات
أصبحت من املراكز ال ّثقاف ّية املتقدّ مة خلدمة مجاهري
الفرع ّية اهتامم ًا كبري ًا ،حتَّى
ْ

للروح العلم ّية املرشقة
هذه املدينة التّارخي ّية العريقة من املطالعني والباحثني؛ دع ًام ّ
نتوخى ْ
التي ّ
َّ
يتحل هبا طالب العلم خللق اجليل الواعي ملسايرة املجتمعات
أن

عم ْت خدماهتا أرجاء املحافظة كا ّفة.
املتقدِّ مة ،فقدْ َّ

سعت اإلدارة املح ّل ّية يف إنشاء مخس مكتبات عىل النّحو اآليت:
وقدْ
ْ

الزبري العا ّمة /سنة التّأسيس (1969م).
 -1مكتبة قضاء ّ

 -2املكتبة العا ّمة يف اجلمهور ّية /سنة التّأسيس (1974م).

 -3املكتبة العا ّمة يف ّ
شط العرب /سنة التّأسيس (1976م).
 -4مكتبة قضاء املدَ ْينَة العا ّمة /سنة التّأسيس (1980م).
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ّ

 -5مكتبة عا ّمة يف مركز ّ
العشار /سنة التّأسيس (1983م).

�أق�سام املدير ّية
 -1اإلدارة ّ
والذات ّية

الرسم ّية ،وتنظيم
مهمته األعامل اإلدار ّية واالعتياد ّية ،من حترير املخاطبات ّ
ّ

الس ّ
كالصادرة والواردة ،واألثاث ،وسجل األساس ،وحفظ املل ّفات.
جلتّ ،
ّ
 -2التّزويد واالستالم

يعمل عىل تنفيذ طلبات رشاء الكتب؛ إ ْذ يقوم بعد االستالم بتصفيتها

العرشي ،وإعداد قوائم التّزويد للمكتبات الفرع ّية
مركز ّي ًا طبق ًا لنظام (ديوي)
ّ

ّ
باملجلت والدّ ور ّيات
بموجب نموذج من ّظم هلذا الغرض ،وكذلك إعداد قوائم
الشاء واإلهداء.
تزود للمكتبات عن طريق ّ
والصحف التي ّ
ُّ
 -3ال ّطابعة

الرسم ّية ،ونامذج االستامرات املكتب ّية ،وبطاقات
يقوم بطبع املخاطبات ّ

الفهارس.

مالك املدير ّية

لقدْ ُأ ِ
ويتحمل
نشئ يف اإلدارة املح ّل ّية ملحافظة البرصة (قسم املكتبات)،
ّ

املسؤول ّية اإلدار ّية وال ّثقاف ّية والفنّية ،ويعمل يف مبنى املكتبة املركز ّية العا ّمة،

موضح أدناه:
ويتكون مالكه ممّا ّ
ّ
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الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

املهنة
 -3كاتبة التّزويد

أنثى

 -4كاتبة ال ّطابعة

أنثى

ابتدائ ّية

اجلن�س

ال�شهادة
متو�سطة
ّ

ثانو ّية

امل�ؤهّ ل
املكتبي
دورة
مكتب ّية

 -2مالحظ ّ
الذات ّية

ذكر

1
1
1

دورة مكتب ّية سنة
1972م
دورة مكتب ّية سنة
1984م

املجموع

 -1مدير مكتبات

ذكر

1

دورة مكتب ّية سنة
1964م

1
1
1
1

ُخ َّطة عمل مدير ّية املكتبات
قايف لتجعل من
ْ
قامت مدير ّية املكتبات بدور فاعل بحسب ّ
ختصصها ال ّث ّ
تطور ثقايف يف
املكتبات العا ّمة ملتقى املث ّقفني والباحثني ،وقفزة مضيئة نحو ّ
مدينة البرصة العريقة ،وتكمن ُخ َّطة عمل املدير ّية باآليت:

املكتبي يف املكتبات العا ّمة كا ّفة ،من
 -1اإلرشاف املبارش عىل متابعة العمل
ّ

الزيارات امليدان ّية ،والتّوجيه بتنظيم خمازن الكتب ،وقاعات املطالعة،
خالل ّ

ّ
واملجلت ،وتنظيم الفهارس البطاق ّية احلديثة؛
الصحف والدّ ور ّيات
وأرشيف ُّ
بغية تقديم أفضل اخلدمات ال ّثقاف ّية جلامهري املطالعني والباحثني.
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مه ّية املكتبات
 -2اإلرشاف عىل ُخ َّطة نرش الوعي
املكتبي وتعريف مجاهريه بأ ّ
ّ

ّ
والصحف من خالل
واملجلت
العا َّمة وحمتوياهتا من الكتب والدّ ور ّيات
ُّ
الوسائل اآلتية:

أ -التنسيق مع مدير ّية املكتبات املدرس ّية الستضافة طلبة املدارس وإطالعهم

عىل أقسام املكتبة والتّعريف بمحتوياهتا وطريقة العمل فيها ،هادفني إىل خلق

الصلة الوثيقة بني الطالب واملكتبة.
حالة من ّ

ب -االهتامم بتنشيط دور املكتبات يف املجتمع عن طريق التنسيق مع

املنظامت اجلامهري ّية.

والتبو ّية والتّوجيه ّية،
اهتم ْت مكتباتنا العا ّمة من النّاحية اإلعالم ّية ّ
جّ -

السنو ّية ،وعرض النّرشات اجلدار ّية ،والبوسرتات.
بإقامة املعارض ّ
خاصة.
د -االهتامم بعرض الكتب احلديثة يف معارض ّ

قامت املدير ّية كذلك بالنّشاطات املكتب ّية اآلتية:
 -3وقدْ
ْ

نمي قابل ّياته ّ
الذهن ّية وتطويرها خللق اجليل
أ -االهتامم بمكتبة ال ّطفل بام ُي ِّ

الواعي.

يب يف
ب -االهتامم بتنظيم الفهارس
املتخصصة للتّعريف بكتب ّ
التاث العر ّ
ّ

خمتلف املجاالت.

ج -االهتامم بتنظيم فهارس الدّ ور ّيات يف املكتبات العا ّمة الفرع ّية ،وتبيني

وكم ُ
أعدادها نوع ًا ّ ً
منذ تأسيس املكتبات.
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ٌ
ُ
(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

ُ
الهوام�ش
السعود ّية وسبل تطويرها
 -1هشام عبد اهلل ع ّباس ،املكتبات العا ّمة يف اململكة العرب ّية ّ
جم ّلة مكتبة اإلدارة ،مج ،13ع 1985 ،1م :ص 146
 -2حسن رشاد ،املكتبات العا ّمة :ص .8
 -3دليل املكتبات العا ّمة 1986م  ،وزارة احلكم ّ
املحل ،حمافظة البرصة ،مدير ّية مكتبات
اإلدارة املح ّل ّية ،البرصة1986 ،م :ص .8
 -4هشام عبد اهلل ع ّباس ،مصدر سابق :ص.150
 -5املصدر نفسه :ص .155
 -6أمحد أنور عمر ،املكتبات العا ّمة بني التّخطيط والتّنفيذ :ص.238
 -7عامر إبراهيم القنديلجي ،الكتب واملكتبات ،املدخل إىل علم املكتبات واملعلومات:
ص .115 - 144
مه ّيتها ومتط ّلباهتا ،رسالة املكتبة ،مج،20
السمع ّية والبرص ّية ،أ ّ
الرز ،املوا ّد ّ
 -8حسن أبو ّ
ع1985، 2،1م :ص.5
 -9عامر إبراهيم القنديلجي ،وآخرون :ص.10-4
10-Jolliffe, Harold.Public Library Extension Activities.2nd ed.

London, Library Association, 1968. PP.185-186.

االجتامعي للمكتبة :ص .91
 -11أمحد أنور عمر ،املعنى
ّ
 -12عامر إبراهيم القنديلجي ،وآخرون ،مصدر سابق :ص .231
حممد عيل قاسم ،املراجع العرب ّية العا ّمة :ص .14
 -13نزار ّ
االجتامعي للمكتبة ،مصدر سابق :ص .80
 -14أمحد أنور عمر  ،املعنى
ّ
اخلاصة يف املكتبات العا ّمة ،رسالة املكتبة ،مج
حممد ،خدمات الفئات
ّ
 -15زكريا احلاج ّ
 ،17ع 1982 ،4م :ص.9

تراث الب�صرة
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املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ
 -16أمحد أنور عمر ،املكتبات العا ّمة بني التخطيط والتنفيذ :ص.33

Andre

London,

Libraries.

Branch

D.Arthur.

17-Mortimore.

)Deutsh.1966, P141 (1

الرز :ص .6 -4
حممد حسن أبو ّ
ّ -18
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ٌ
ُ
(درا�سة ميدان َّي ٌة)
الب�صر ِة
املكتبات العا َّم ُة يف
ِ
حمافظة ْ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
 -املصادر العرب ّية

مه ّيتها ومتط ّلباهتا
السمع ّية والبرص ّية ،أ ّ
حممد حسن ،املوا ّد ّ
الرزّ ،
 -1أبو ّ

رسالة املكتبة ،مج  ،20ع1985 ،2،1م.

االجتامعي للمكتبة ،ط ،5القاهرة ،مكتبة النّهضة
 -2أمحد أنور عمر  ،املعنى
ّ

املرص ّية1983 ،م.

 -3أمحد أنور عمر ،املكتبات العا ّمة بني التّخطيط والتّنفيذ ،ط 3من ّقحة،

القاهرة ،دار النّهضة العرب ّية1987 ،م.

املؤسسة املرص ّية العا ّمة،
 -4حسن رشاد ،املكتبات العا ّمة ،القاهرة،
ّ

1961م.

اخلاصة يف املكتبات العا ّمة ،رسالة
 -5زكريا احلاج محد ،خدمات الفئات
ّ

املكتبة ،مج  ،17ع1982 ،4م.

 -6القنديلجي ،عامر إبراهيم وآخرون ،الكتب واملكتبات ،املدخل إىل علم

احلرية للطباعة1979 ،م.
املكتبات واملعلومات ،بغداد ،دار ّ

حممد عيل قاسم  ،املراجع العرب ّية العا ّمة ،بغداد ،اجلامعة املستنرص ّية،
 -7نزار ّ

1978م.

السعود ّية وسبل
 -8هشام عبد اهلل ع ّباس ،املكتبات العا ّمة يف اململكة العرب ّية ّ
تراث الب�صرة
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املالكي
�أ.د .حم ّمد عودة عليوي � -أ.م.د .جمبل الزم م�سلم
ّ

تطويرها ،مكتبة اإلدارة ،مج  ،13ع.1

ّ
املحل ،حمافظة البرصة ،مدير ّية مكتبات اإلدارة املح ّل ّية،
 -9وزارة احلكم

دليل املكتبات العا ّمة1986 ،م ،البرصة1986 ،م.
 -املصادر األجنب ّية

1- Jolliffe – Harold. Public Library Extension Aactivities.
2nd ed. London، Library Association، 1968. 343 p.
2- Mortimore، D. Arther – Branch Libraries. London،
Andre Deutesch. 1966. 165 P.
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