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 البصرة في حكايات ألف ليلة وليلة 
 تاريخا وثقافة وسياسة ومجتمعا 

 
 د. محمد عبد الرحمن يونس أ.                               

Professor: Mohammad Abdul Rahman Younes 
 نائب رئيس جامعة ابن رشد في هولندا للشؤون العلمية 

  Blended Learningرئيس قسم اللغة العربية في الجامعة النمساوية العربية بفينا ــ 

 
 آ ـ لمحة تاريخّية عن البصرة.

 
إّن للموقع الجغرافي لمدينة من المدن، أهّمية كبيرة في تاريخ هذه المدينة، وفي أنماط العيش فيها، 

ي تفاعالتها الحضـــــــــــــــارّية والمعرفّية والنجارّية مع المدن الني تحيا بهام فالمدن غاا المواقع الجغرافّية وف
المنمّيزة، تلعب دورًا كبيرًا في أحداث الناريخ وصـــــــــــيرورتا، كون هذا الناريخ ينعالش مع هذه المدن، وي ّا 

 حوادثا، وحركاا األش اص، ثم لحدد دورهم في صناعنام
وقع البصرة الجغرافّي في أن تأخذ ـ تاري ّيًا ـ أدوارًا مهّمة، في السياسية واالقنصاد، والفكر وقد أسهم م

والفن واألدب، والعمرانم فالبصرة من أهّم الموانئ الثالثة على ال ليج العربي،الني أسهمت في تطّور 
ساحل العراقي في النجارة البحرية، وهي: سيراف على الشاطئ الشرقي من ال ليج، والبصرة على ال

كان العرب لسّمون البصرة قبل النمصير  « م وقد (1)الشمال، ومسقا على الساحل الُعماني في الجنوب
أرض الهند، ويسّمون بحرها بحر الصين، ويرجع غلك إلى أّنها كانت مننهى النجارة البحرّية القادمة من 

 »الصين والهند، وكانت تجارة ناشطة منذ قرون تسبق اإلسالم 
وتحدد الجغرافيا القدلمة أّن طول  م(2)

م وُسّميت بالبصرة (3)إحدى وثالثون درجة، وهي في اإلقليم الثالثالبصرة أربع وسنون درجة، وعرضها 
أّن المسلمين حين وافوا مكان البصرة   « : (4)ألّن فيها حجارة سوداء ُصلبةم وغكر الشرقي بن القطامي

                                                        

 تطّور نظام السلطة وممارستها، معهد اإلمناء العريب، بريوت، الطبعة  -اخلوري، د. فؤاد إسحق: القبيلة والدولة يف البحرين  - (1)
 .28م، ص  1983األوىل          

 لعاشر، العلوي، هادي:" البصرة يف ذاكرة احلضارة "، جملة البديل، احتاد الكّتاب والصحافيني العراقيني، ال.ب، العدد ا - (2)
 .9م، ص 1987تشرين األول / اكتوبر          

م(: معجم البلدان، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،   طبعة 1228هـ/626ايقوت، شهاب الدين أبو عبد هللا احلموي الرومي ) - (3)
 .430/  1م. 1979هـ/1399

 .430/  1م ن،  - (4)
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إّن هذه أرض َبصَرة، لعنون َحْصبة،  «للنزول بها نظروا إليها من بعيد وأبصروا الحصى عليهـا، فقالـوا:  
 .» م»سّميت بذلك ف

َرا البصرة عام  ــــــــــ  14ُمصِّ م، بأمر من ال ليفة        عمر بن ال ّطاب، بعد أن تّم إخراج  635هـ
، (6)نهائيًا من العراق                                                                       (5)الساسانيين

عندما شــــــــــــــارق في فن  العراق، وبعد معركة القادســــــــــــــّية، توّجا إلى الجنوب  (7)وغلك ألّن ُعْنَبة بن َغْزوان
ى ال ليفة عمر لسنأغنا في وكنب إل ،(8)لنطهيره من الساسانيين، وعسكر في موضع قريب من شّا العرب

إّنا  ال بّد للمسلمين من منزل إغا أشنى َشَنوا فيا وإغا رجعوا من غزوهم لجأوا إليام   «تمصير البصرة قائاًل:
فكنب إلى عمر: أن ارتْد لهم منزاًل قريبًا من المراعي والماء واكنب إلّي بصــــــــــــــفنا،فكنب إلى عمر: إّني قد 

ة في  باءوجدا أرضــــــــــًا كثيرة الَقضــــــــــّ »طرف البّر إلى الريف ودونها مناقع فيها ماء وفيها َقصــــــــــَ
موعندما (9)

هذه أرض بصــــرة قريبة من المشــــارب والمرعى  «  (10)وصــــلت الّرســــالة إلى عمر بـــــــــــــــــــن ال ّطـــــــــــــــــــاب،قال:
 م» والمحنطب،فكنب إليا ]إلى عنبة بن غزوان[ أن انزلها 
بن غزوان إّنما خرج إلى البصـــــــــــرة من ، أّن عنبة (11)ويذكر المؤّرخ علي بن الحســـــــــــين المســـــــــــعود 

وتكريت، وأّنا قدم إليها وهي يومئٍذ ُتدعى أرض  من حرب َجُلوالء (12)المدائن بعد فراغ ســـعد بن أبي وّقاص
رها في ربيع ســـنة ســـت عشـــرة للهجرة، و بنى دار    «الهند، وفيها حجارة بيض فنزل موضـــع الُ َريبة، ومصـــّ

إمارتها دون المســــــــجد في الرحبة الني لقال لها رحبة بني هاشــــــــم، وكانت ُتســــــــّمى الدهناء، وفيها الســــــــجن 
 »والديوان وحّمام األمراء 

 م  (13)

                                                        
 م. أسسها  651 –م  226الساسانّيون: ساللة فارسية ساسانّية تنتسب إىل ساسان أحد كهنة اإلهلة آانهيتا. ملكت بني  - (5)

 أردشري األول. أشهر ملوكها: شابور األول وشابور الثاين وكسرى أنوشروان. =         
 .344م، ص 1980بريوت، الطبعة العاشرة = العاليلي، عبد هللا؛ و آخرون: املنجد يف األعالم، دار املشرق،      

 .9العلوي، هادي: " البصرة يف ذاكرة احلضارة "، ص  - (6)
َبة بن َغْزوان: ) ابن جابر بن وهيب احلارثي املازين،  - (7)  م (: ابين مدينة البصرة.  638 – 584هـ /  17–ق هـ  40ُعتـْ

 بدرًا. مث شهد القادسية مع سعد بن أيب وقّاص. ووّجهه عمر إىل أرض صحايب، قدمي اإلسالم. هاجر إىل احلبشة، وشهد          
 البصرة والياً عليها، فاختّطها عتبة ومّصرها. وَقِدم املدينة ألمر خاطب به عمر بن اخلطاب، مث عاد فمات يف الطريق.          
 وكان طوياًل مجيالً من الرماة املعدودين.         

 . 201/  4م، 1997ين: األعالم )قاموس تراجم(، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثانية عشرة، شباط )فرباير(، الزركلي، خري الد  -    
 .10العلوي، هادي: " البصرة يف ذاكرة احلضارة "، ص  - (8)
 .والقّضة: ما صغر أو تفتت من احلصى.430/  1معجم البلدان،  - (9)
 رض الغليظة، والطني فيه حصى وحجارة رخوة فيها بياض. . والبصرة: األ432 /1م ن،  - (10)
م(: مروج الذهب و معادن اجلوهر، حتقيق: عبد األمري مهّنا، 957هـ/346املسعودي، أبو احلسن علي بن احلسني بن علي )ت  - (11)

 .337/  2م، 1991هـ/1411منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل 
 م (: فاتح  675 – 600هـ  /  55 –ق هـ  23ن أيب وقّاص: ) ابن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري، سعد ب - (12)

 العراق ومدائن كسرى، وأحد الستة الذين عينهم عمر بن اخلطّاب للخالفة، وأحد العشرة املبّشرين ابجلنة. شهد بدراً          
 ها خططا لقبائل العرب.وافتتـــح القادسية. ونزل أرض الكوفة وجعل        
 . 87/  3الزركلي، خري الدين: األعالم،  -

 .432/  1معجم البلدان،  - (13)
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ثم شـــــــهدا المدينة تّطورًا وت طيطًا عمرانيًا، ينناســـــــب مع هيادة عدد ســـــــكانها، إغ ُخّططت الشـــــــوار  
الرئيســة والفرعّية، فكان عرض الشــار  الرئيس ســنين غراعًا، وعرض كل شــار  من الشــوار  الفرعّية عشــرين 

ة فكـان عرض كـل منهـا ســــــــــــــبعـة أغر ، وراعوا في هـذا ال ن طيا، أن تكون هنـاق رحبـاا غراعـًا، أمـا األهقـّ
م وتؤّكد المصــــادر أّن مناهلهم كانت في (14)فســــيحة لمربا خيلهم، وقبور موتاهم، وجعلوا مناهلهم منالصــــقة

فكانوا إغا غزوا     «بدالة األمر من القصــب، نظرًا لقربا من موضــع البناء، ونظرًا النشــغالهم بالغزو والفن ،
»حنى لعودوا من الغزو فيعيدوا بناءه كما كاننزعوا غلك القصب ثم حزموه ووضعوه 

 م(15)
لكّن النطّور العمراني الذ  شــــــــهدتا البصــــــــرة بعد الفن  اإلســــــــالمي كان في  فنرة واللة أبي موســــــــى 

م(، إغ عندما عّين ال ليفة عمر بن ال ّطاب أبا موسى األشعر   650ــــــ  638هــــــ 29ــــــ  17) (16)األشعر  
لا أبا موسى، إّني مسنعملك؛ إّني أبعثك إلى أرض قد باض بها الشيطان  «  : (17)واليًا على البصرة قال لا

وفّرخ، فالزم ما تعرف، وال تســــــــــــــنبدْل فيســــــــــــــنبدل   بكم فقال:                                 لا أمير 
جدتهم المؤمنين، أعّني بعّدة من أصــــحاب رســــول   من المهاجرين واألنصــــار،                    ف ّني و 

فاســـــنعان بنســـــعة وعشـــــرين رجاًل؛ منهم )…( في هذه األمة وهذه األعمال كالمل  ال لصـــــل  الطعام إاّل با 
»   وهشـــــام بن عامر (19)وعمران بن ُحصـــــين (18)أنس بن مالك

م وعند وصـــــولا إلى البصـــــرة أخذ بنغيير (20)
إّن الناس اخنّطوا وبنوا المناهل، وبنى أبو  «  الهيكلّية العامة لمنشــهتها الدينّية واإلدارّية، ولمناهل ســكانها، إغ

»موسى األشعر  المسجد ودار اإلمارة بلبن وطين، وسّقفها بالعشب، وهاد في المسجد 
 م(21)

                                                        
، 128عثمان، د. حممد عبد السّتار: املدينة اإلسالمّية، سلسلة عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب، الكويت العدد   - (14)

 .65م، ص 1988م/آب )أغسطس(، 1408الطبعة األوىل، ذو احلّجة 
 .430/  1معجم البلدان،  - (15)
 م (: صحايب، من  655 – 602هـ /  44 –ق.هـ  21أبو موسى األشعري: ) عبدهللا بن قيس بن سليم بن حرب،  - (16)

 الوالة الفاحتني، وأحد احلكمني الذين رضي هبما علّي ومعاوية بعد حرب صفني. ولد يف زبيد ) ابليمن ( وقدم مّكة عند          
 ظهور االسالم فأسلم، وهاجر إىل أرض احلبشة.مث استعمله رسول هللا ) ص(على زبيد وعدن.         

 .114/  4الزركلي، خري الدين: االعالم  -      
م(: اتريخ األمم وامللوك  " اتريخ الطربي"، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طبعة 923هـ/310الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير )ت - (71)

 .71 – 70/  4م، 1967هـ/سبتمرب 1387بريوت، الطبعة الثانّية، مجادى الثانّية 
 م(:  712 – 612هـ /  93  -ق.هـ   10نصاري،  أنس بن مالك: )ابن النضر ابن ضمضم البخاري اخلزرجي األ - (18)

 حديثًا. مولده ابملدينة. مات ابلبصرة، وهو آخر من  2286صاحب رسول هللا )ص ( وخادمه. روى عنه رجال احلديث          
 مات ابلبصرة من الصحابة.         
 .25 -  24/  2الزركلي،خري الدين: االعالم،  -

 هـ( وكانت 7م(: من علماء الصحابة. أسلم عام خيرب )سنة  672-… /هـ  52 -… عبيد،  عمران بن حصني:)ابن - (19)
 معه راية خزاعة يوم فتح مكة. وبعثه عمر بن اخلطاب إىل سكان البصرة ليفقههم. وواّله زايد ابن أبيه قضاءها. وتويف هبا          

 .70/  5م ن،  -      
 ة يف األعالم، وال يف املنجد يف األعالم .هشام بن عامر: مل أجد له ترمج - (20)
 البالذري، أمحد بن حيي بن جابر بن داود: من كتاب فتوح البلدان، اختار النصوص وعّلق عليها د. شوقي أبو خليل، = - (21)

 .433م، ص  1997=  منشورات وزارة الثقافة، دمشق، طبعة        
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طول المدينة وعرضـــــــــها،  (22)ويقيس أحد رجال البصـــــــــرة في عهد واليها خالد بن عبد   القســـــــــر  
 (23)ويعلن ننائجا قائاًل: 

 
ـــــــنة  ،»طولها فرس ين وعرضها فرس ين إاّل دانقًامفوجدا «   ـــــــّدر بحوالي سـ ـــــــام مساحة تقـ أ  أّننا أمـ

 وثالثين ميـاًل عربيًا أ  بمساحة تقريبية تعـادل
، وجد أّن عدد جماعة (25)م وحســــــــــب إحصــــــــــائياا أحد رجال البصــــــــــرة في عهد هياد بن أبيا(24)(²كم139)

م وطبيعي جدًا أن (26)دد أفراد عائالتهم مائة وعشـــرون ألف  فردالمقاتلين العرب ثمانون ألف مقاتل، وأّن ع
يزيد عدد ســــكان البصــــرة على هذا الرقم بكثير فيما لو أحصــــى رجل اخر عدد الســــكان، هذا إغا عرفنا أّن 
جالياا أخرى وأفرادًا اخرين كانوا لقيمون في هذه المدينة، فهناق البدو )األعراب( الذين ال ينضـــوون تحت 

لمقاتلين الذين ُغكروا ســـــابقًا، وهناق الجالياا األجنبية غير العربّية الني تعيش في هذه المدينة، إغ جماعة ا
م ُلضـاف إلى غلك المهاجرون إلى البصـرة من األرياف (27)تشـير الدراسـاا إلى أن سـواد البصـرة كلهم عجم

  .(28)طة بين اآلراميين والعربالقريبة، وغالبينهم من األنباط، وهم السامّيون الذين لشّكلون حلقة وسي
س في أثناء الفن  اإلســـالمي  هم في نمو (29)ويبدو أّن البصـــرة كانت موقعًا عســـكريًا كبيرًا، تأســـّ ، لُيســـْ

الفن  وامنداده، وليكون قادرًا على إيواء المجاهدين وعوائلهم، ومركزًا اداريًا للمناطق الجديدة الني تّم فنحها، 
لمدينة المنّورة العاصـــمة والمناطق المفنوحة، إغ لمكن بوســـاطنا إرســـال النجداا وليشـــّكل حلقة وصـــل بين ا

واألوامر العســـــكرّية، باإلضـــــافة إلى كونا خّطًا مفنوحًا، ُيؤّمن رجو  المســـــلمين في حال تعّرضـــــهم لل طر، 
 م(30)ومركزًا تموينيًا للجيوش الني تحارب في الجبهاا الحربّية

                                                        

 م(: أحد خطباء العرب وأجوادهم. ميايّن  743ـ  686هـ /  126ـ  66ن أسد، خالد بن عبد هللا القسري: )ابن يزيد ب - (22)
 هـ للوليد بن عبد امللك، مث واّله هشام بن عبد امللك العراقني ) الكوفة    89األصل، من أهل دمشق. ُوّّل مّكة سنة          
 هـ.105والبصرة ( سنة          
 .297/  2الزركلي، خري الدين: األعالم،  -

 .434/  1معجم البلدان،  - (23)
 .12العلوي، هادي: " البصرة يف ذاكرة احلضارة "، ص  - (24)
 م (: أمري، من الدهاة، القادة الفاحتني، الوالة. من أهل الطائف. اختلفوا يف  673 – 622هـ / 53 – 1زايد بن أبيه: ) - (25)

 اسم أبيه، فقيل ُعبَيد الثقفي، وقيل أبو سفيان. ولدته أمه مسّية )جارية احلارث بن كلدة الثقفي (، واسلم يف عهد أيب بكر،          
 واّله معاوية بن أيب سفيان البصرة والكوفة وسائر العراق.         

 .53/  3الزركلي، خري الدين: األعالم،  -      
 .434/  1معجم البلدان،  - (26)
ــــــــــــ األعمال    و األايم، ترمجة إبراهيم خوري، منشــورات وزارة  - (27) ميكيل، أندريه: جغرافية دار اإلســالم حم منتصــف القرن احلادي عشــر ـ

 .568م، اجلزء الرابع، تتمة القسم الثاين والقسم الثالث، ص 1995الثقافة، دمشق، طبعة 
 .12ضارة"، ص العلوي، هادي: "البصرة يف ذاكرة احل - (28)
 .568ميكيل ـ اندريه: م س، ص  - (29)
الثقافة و اإلعالم/دار الرشيد ، بغداد، الطبعة  املوسوي، مصطفى عّباس: العوامل التارخيّية لنشأة و تطّور املدن العربّية اإلسالمّية،  وزارة - (30)

 .64– 63م، ص 1982األوىل 
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  كز تجارّ  مهّم، نظرًا لكونها أكثر الموانئ ال ليجية اسنفادة منم والبصرة  ـــــــــــــــ عبر الناريخ ـــــــــــــــ مر 

»النجارة، ألّن المالحة فيها سهلة ومأمونة القنرابها من المناطق العميقة المياه نسبيًام«
مومن ميزاتها أّنها (31)

تدخل المؤثراا  ، ولذا فهي صلة وصل بين الحضارتين العربّية والفارسّية، فبوساطة مينائها(32)تقابل فارس
الفارســّية إلى الحضــارة العربّية، من جواٍر وتجارة وتبادل معرفي، وعاداا وتقاليدم وبشــكل عام كان لمنطقة 
ال ليج العربي، بموانئها المهّمة: ســـيراف والبصـــرة ومســـقا، دور مهّم في تنشـــيا حركة المثاقفة الحضـــارّية 

منطقة حدودلة، و]هي[ منطقة تأثير وتأّثر، ليس فقا «  بين العرب وغيرهم من الشعوب، ألّن هذه المنطقة 
بين العرب والفرس وإّنما ألضــــــًا مع دول الجوار األخرى الهندّلة واإلفريقّيةم فقد شــــــّكلت هذه  المنطقة حلقة 
الوصـــل بين العرب واألقوام األخرى، وبفضـــل النجار )ممم( اننشـــر اإلســـالم في الســـواحل اإلفريقّية والهندّلة 

أندونيسيا، كما تدّفق األفارقة والهنود وغيرهم على الجزيرة العربّية للحّج وعلى ال ليج للبحث عن  وفي جزر
»اللؤلؤ واالّتجارم كما تّم اسنيطان منبادل، واغننت سائر القومّياا بنفاعلها مع بعضها

 م(33)
م تصــــــل هذه وتبدو البصــــــرة في نصــــــوص ألف ليلة وليلة فضــــــاًء مهّمًا في الوحداا الســــــردّلة،وإن ل

المدينة إلى مكانة بغداد في الليالي، ف ّنها تنفّوق على كل مدن العراق، وبالد الشــــــام األخرى، وقد ســــــحرا 
»حولها جميل األخبار وظريفها «هذه المدينة المهّمة رواة الليالي فنسجوام

 م(34)
وعالقاتها السياسّية وهنا أسنعرض في العنوان اآلتي، أهّم مالم  مدينة البصرة وأخبارها وحضارتها، 

 واالجنماعّية، كما صّورتها حكالاا ألف ليلة وليلةم
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                        
 .29اخلوري، د. فؤاد إسحق: القبيلة والدولة يف البحرين،ص  - (31)
 .230ميكيل، اندريه: جغرافية دار اإلسالم، اجلزء الرابع، القسم األول والثاين، ص  - (32)
 .14م، ص  1994على اخلليج العريب، دار الكنوز األدبية، بريوت، الطبعة الثانية،  النعيمي، عبد الرمحن حممد: الصراع - (33)
 م،  1962عّواد، ميخائيل: ألف ليلة وليلة مرآة احلضارة واجملتمع يف العصر العباسي، وزارة اإلرشاد، بغداد، الطبعة األوىل  - (34)

 .21ص         



  almayadine.com-www.madjalate العدد األول اإلنسانية العلوم في للدراسات الميادين مجلة 

 

212 
 

 
 ب ـ البصرة في ألف ليلة وليلة.

 
تشّكل البصرة أهّمية كبيرة في مدن ألف ليلة وليلة، ألّنها مفناح مدن العراق، وب اصة بغداد، صوب 
العالم، كونها ميناًء مهّمًا على ال ليج العربّي، إغ ينّم من خاللا ارتحال الســـــــــــــرد الحكائي صـــــــــــــوب البلدان 

، ثّم تشـــــــــــــــابكها وثرائها باألبطال األخرى، وبالّنالي لكون هذا الميناء مفناحًا لنشــــــــــــــّكل الحكالاا الجديدة
 واألحداث الجديدةم 

أّما حكالاا ألف ليلة وليلة الني احنفت بمدينة البصـــــرة، ونقلت بعضـــــًا من أخبار  حّكامها ونســـــائها 
»الدين الوزير نور الدين مع أخيه شــــــــــمس «ومجنمعها، فهي الحكالاا اآلتية: حكالة 

وهي حكالة ، (35)
  ، والحكالة تجر  حوادثها في مصـر والبصـرة،وحكالة  »الرشيد مع الصّيادهرون «  داخلة ضـمن حكالةم 

»علي نور الدين وأنيس الجليس «
، وتبندئ حوادثها بالبصــرة لنننهي في قصــر الرشــيد المســّمى قصــر (36)

»علي بن بّكار وشمس النهار  «الفرجة ببغداد، وحكالة 
 ، وتجر  أحداثها ببغداد، لكّن أبطالها يرتحلون (37)

الشــــاب  خالد بن عبد هللا القســــري أمير البصــــرة مع«  إلى البصــــــرة، ثم لعودون إلى بغداد ثانية، وحكالة 
» الجميل 

الرشيييمع أب      هرون  «، وكّل حوادثها ال تنعّدى فضـــــــاء البصـــــــرة، ببيوتها وأهّقنها، وحكالة (38)

»أحمع الكسيي   
إغ تبندئ حلقاا الســـــرد في بغداد، ثم ترتحل إلى البصـــــرة، ثم تعود ثانية إلى بغداد،  ،(39)

»جبير بن عمير الشــــــــــيباني  بدور بنت محمد بن علي الجوهري مع  «وحكاية 
،  وتقع حوادثها في (40)

ن الرشــيد هرو«  البصـــرة، لكّن الّراو  ينقل هذه الحوادث ليســـردها أمام ال ليفة الرشـــيد في بغداد، وحكالةم 
»  مع الرجل الذي يطلب دواًء لعينه

»  الّزاهع ا ن هرو  الرشـيييييمع  «، وبطلها شيخ من البصرة،وحكالة (41)

»السندباد البحري   « ، لكّنها ُتروى في قصر الرشيد ببغداد، وحكالااتجري في البصرة وحوادثها، (42)
(43) ،

»األصـــمعي مع األخوات الشـــاعرات  «وحكالة 
وكّل حوادثها بالبصــــرة، لكّنها ُتروى أمام هرون الرشــــيد  ،(44)

»ضــمرة بن المريرة مع دحدا النســاء الجمي ت  «ببغداد، وحكالة      
ويرويها الندلم حســـين ال ليع  ،(45)

                                                        
 .93/  1، ت دار مكتبة احلياة، بريوت، د. ت. أربعة أجزاءمؤلف جمهول: ألف ليلة و ليلة، منشورا - (35)
 .183/  1م ن،  - (36)
 .183/  2م ن،  - (37)
 .5/  3م ن،  - (38)
 .8/   3م ن،  - (39)
 .59/  3ألف ليلة وليلة،  – (40)
 .160/  3م ن،  - (41)
 .178/ 3م ن،  – (42)
 من اجمللد الرابع. 23إىل ص من اجمللد الثالث  389ألف ليلة وليلة، من ص  - (43)
 .96/  4م ن،  – (44)
 .107/  4م ن،  - (45)
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»الصائغ البصري  حسن « لهرون الرشيد ببغداد، وحكالة
سواق البصرة، لكّنها تننهي ، وتبندئ الحكالة بأ(46)

مالك بن دينار مع  «   ببغداد، إغ لفّك الّراو  بعض حبكاا الســرد أمام هبيدة هوجة هرون الرشــيد، وحكالة
، وكّل حوادثها تظّل أســيرة لفضــاء البصــرة، وأبطالها ال لغادرون البصــرةم ويمّر الّراو  على »ميمون  العبد

»لبنات الحّمال وا « مدينة البصرة في حكالة
 ، باعنبارها طريق سفر مهّم، باإلضافة إلى حكالاا أخرىم (47)

خالع  ن  «  إّن الحكاينين الوحيدتين اللنين ال ت رجان عن فضـــــاء البصـــــرة همانًا ومكانًا هما: حكالة 

في حين أّن بقية ، » أممو  أالك  ن دينار أب العبع «، وحكالة »عبع هللا القسيييييييرش أب الميييييييا  ال مم  

غكرا البصـــرة، ترتحل بأبطالها إلى بغداد المركز، وإلى مدن أخرى بعيدة، فقدر البصـــرة في  الحكايات التي
الليالي أن تدور في فلك بغداد المركز، وكأّن الحكالة ال تأخذ أهمينها الفنّية والجمالّية إاّل بارتحال الســــــــــــــرد 

كالاتها، وعدم تفكيك حوافز الســرد في فضــاءاا إلى بغدادم وهنا لمكن القول: إّن عدم اســنقاللية البصــرة بح
البصـــــــرة، راجع إلى فكرة المدينة المركز، وهيمنة هذا المركز الســـــــياســـــــّية  والثقافّية واالقنصـــــــادّلة على بقية 

، ينقل مالم  الحركة » األخوات الشــــــــاعرات  « المدن األخرى األقّل مركزّيةم فاألصـــــــــــمعي في حكاينا مع
ينقل إلى   إحدى الجوار  الجميالا،   رة إلى بغداد، وحســين ال ليع في حكاينا معالشــعرّية الناشــطة بالبصــ

ال ليفة هرون الرشــيد أخبار نســاء البصــرة، األديباا والعاشــقاا، وكيفية تعاملهّن مع رجال البصــرة األدباء 
ية ســكانها، ورّقة والظرفاءم لكّن الّرواة في هذا االرتحال ال لســلبون من البصــرة خصــائصــها الجمالّية، وشــفاف

ولئن احنّلت بغداد الصـــدارة في  «عن  مدينة البصـــرة في ألف ليلة وليلة:  (48)نســـائهام تقول ســـهير القلماو  
ـــــــــ[ قد كانت هناق في أرض )…(األخبار العربّية، وفي تأثيرها في القصص الذ  يذكر الرشيد خاصة  ، ]فـ

أثيرًا في حياة أصــــحابها؛  تلك هي مدينة  البصــــرة العراق مدينة فننت القاّص وكانت ألصــــق ببيئنا وأشــــّد ت
 .»  ، ]الني كانت[ موطن كثيرين من أبطال قصص الليالي وأخبارها )…(

ومن مالم  البصــرة في حكالاا ألف ليلة وليلة، أّنها بّوابة العراق النجارية صــوب  العالم ال ارجي، 
العراق، وهي مفناح للثروة والمال القادمين من فمنها لســـــــــــافر الّنجار إلى  المدن البعيدة، حاملين بضـــــــــــائع 

تفنقر بعد أن اســـنهلكت أخناها  ،»والبنات  الحّمال «أصـــقا  األرضم فها هي األخت الصـــغرى في حكالة 
الكبيرتان معظم ثروتها، فنقرر الســــــفرم ومن خالل ميناء البصــــــرة تســــــافر مصــــــطحبة تجارة، ثم ترجع بعد 

(49)ت أربـــاحـــًا كثيرةم تقول:حين، وقـــد بـــاعـــت هـــذه النجـــارة، وربحـــ
ولم نزل على هـــذه الحـــالـــة ]حـــالـــة   «  

االســــــنهالق[، فأردا أن أجّهز لي مركبًا إلى البصــــــرة فجّهزا مركبًا كبيرة وحملت فيها البضــــــائع والمناجر 
  ..» وما أحناج إليا

، يّنســــع للســــفن العظيمة الني تحناجها تجارة المســــافاا البع يدةم   فها هو وميناء البصــــرة ميناءي كبيري
واشـــنريت لي   «:     (50)الســـندباد البحر  يبحر في إحدى هذه الســـفن، مصـــطحبًا بضـــاعنا النفيســـة، لقول

بضــــائع نفيســــة فاخرة تصــــل  للبحر، وحملت حمولني وســــافرا من مدينة بغداد إلى مدينة البصــــرة، فرأيت 
    .»سفينة عظيمة فيها تّجار وأكابر ومعهم بضائع نفيسةم 

                                                        
 .245/  4م ن،  - (46)
 .77/  1م ن،  - (47)
 .231م، ص  1966القلماوي، د. سهري: ألف ليلة و ليلة، دار املعارف، القاهرة، طبعة  - (48)
 .78/  1ألف ليلة وليلة،  - (49)
 .6/  4م ن،  - (50)
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وميناء البصــــرة ميناء مشــــهور بين الموانئ العالمّية، وتصــــل ســــمعنا إلى أقاصــــي المدن األســــطورّية 
فســـــــمعت ب بر جماعة من تلك المدينة   « : (51)والن ّيلّية الني كان لصـــــــل إليها الســـــــندبادم لقول الســـــــندباد

 م» نواحي البصرةم ]مدينة بعيدة جدًا ال اسم لها[ أّنهم جّهزوا لهم مركبًا يريدون السفر با إلى
وتبدو البصــــــرة في الليالي مدينة النّجار األثرياء، والنجارة النشــــــيطة، وال لفوقها في الثراء والنجارة إاّل 

»رجل من النّجار مقيم بأرض البصــــــــرةمم وكان عنده مال كثير )…( وُيحكى أّنا كان  «مدينة بغداد: 
م (52)

م اهن كبيرة، تســـنوعب طموح هذه النجارة واهدهارها، ومن وحركة النجارة النشـــيطة في البصـــرة تحناج إلى 
دا هذه الم اهن الني تحناج إلى محاســــــــبين لضــــــــبا الســــــــيولة المالية، الني توّفرها حركة البيع  هنا فقد ُوجِّ

، لســـافر الرجل الثر  إلى البصـــرة، وهناق يّدعي »أحد أوالد أهل النعم مع جاريته  «والشـــراءم ففي حكالة  
ير، فيعرض عليا صــاحب أحد المناجر الكبيرة أن لشــنغل في منجره محاســبًا، ليضــبا لا حركة أّنا رجل فق

فقال ]صــاحب المنجر[ أتقيم عند  ولك في كل يوم نصــف درهم وأكلك وكســوتك وتضــبا  «البيع والشــراء: 
 وأقمت عنده وضـــــــــبطت أمره ودّبرا لا دخلا  وخرجا فلّما كان بعد شـــــــــهر رأى .لي حســـــــــاب دكاني )ممم(

».الّرجل دخلا هائدًا وخرجا ناقصاً 
 م(53)

إّن المظهر النجار  لمدينة البصــــــــــرة في الّليالي، يلنقي تاري ّيًا مع مظاهر النشــــــــــاط النجار  الذ    
، لم (54)عرفنا البصـــرة في العصـــر العباســـّيم وألّن هذا النشـــاط كان مزدهرًا، وغائع الصـــيت، ف ّن ابن حوقل

فقد غكر من أنوا  النجارة  ،(55)لبصرة من تجارة واسعة مشهورة، أّما المقدسيير حاجة إلعادة غكر ما في ا
اء وال ّزم ويحنـــّل تمر البصــــــــــــــرة المرتبـــة األولى بين النمور في الـــدولـــة  بـــالبصــــــــــــــرة، تجـــارة النمور والحنـــّ

الني جننها البصرة م وقد ساهمت الفوائد (57)، وليمون البصرة ال نظير لا في العالم اإلسالميّ (56)اإلسالمّية
 م(58)من تجارتها البعيدة في اهدهارها الذ  وصلت إليا

)…( اشـــنهر أهل البصـــرة   «أّما المالحة البحرية فقد لعبت دورًا كبيرًا في ثراء البصـــرة واهدهارها، إغ 
ارها وبالغ الواصــــفون في كثرة أنه ،»أبعد الناس نجعة في الكســــب بصــــر    « باألســــفار البحرّية حنى قالوا:

»وكثرة الزوارق فيها 
 م(59)

وينعاطف أحد الّرواة مع تجار البصـــــــــــرة،ويراهم مثااًل لومانةم فهاهو الناجر البصـــــــــــر  أبو المظّفر، 
فأمر عبيده ]عبيد أبي  « (60)لعطي ألبي محمد الكسالن كّل أرباح أموالا، غير منقوصةم لقول هذا الّراو :

                                                        
 .12/  4م ن،  - (51)
 .269/  4م ن،  - (52)
 .441/  4ألف ليلة وليلة،  – (53)
 . 81م، ص 1992املشرق، بريوت، الطبعة الثانية عن/ اخلازن، د. وليم: احلضارة العّباسّية، دار   - (54)

 .161م،ص  1873وأخذ اخلازن عن/ املسالك واملمالك،ليدن، طبعة  -      
 .181عن/ اخلازن، د. وليم: احلضارة العباسّية، ص  - (55)

 .138م، ص  1977وأخذ اخلازن عن / أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ليدن، طبعة  -      
 . 292يكيل، أندريه: جغرافية دار اإلسالم، اجلزء الرابع،  القسم األول  والقسم الثاين، ص م - (56)
 .308م ن، ص  - (57)
 . 343جغرافية دار اإلسالم، اجلزء الرابع، تتمة القسم الثاين والقسم الثالث، ص  :ميكيل، أندريه - (58)
 .78م، ص 1951هـ/1370دار اهلالل، القاهرة، العدد الثالث، ذي القعدة  أمني، د. أمحد: هرون الرشيد، سلسلة كتاب اهلالل، - (59)
 .14/  3ألف ليلة وليلة،  - (60)
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فقال: لا ولد  لقد فن    عليك بهذا المال من رب  ال مســــــة  المظّفر[  أن لحضــــــروا المال فحضــــــروا با،
دراهمم ثم حملوه في صـــناديق على رهوســـهم، وأعطاني مفاتي  تلك الصـــناديقم وقال لي: امض قّدام العبيد 

د كثيرًا من القيم الجمالّية، فهم كرماء »إلى دارق ف ّن هذا المال كلا لكم م  ويعنبر الّراو  أّن أخالقهم تجســـــــّ
، لســاعد »أحد أوالد أهل النعم مع جاريته   «ورحماء، ومنعاطفون مع الفقراء، فالّناجر البصــر  في حكالة 

فأخبرتا ]أخبر الناجر[ أّني   « الغريب الفقير القادم من بغداد، ويأويا، ويزّوجا ابننا ويشــــــاركا في تجارتا: 
»ن، فأجبنا إلى غلك ولزمت الدكانمفدعاني أن أتزّوج بابننا ويشــــــــــــــاركني في الدّكا)…( غريب فقير 

م (61)
ار، بـــل لعنبرونهم طبقـــة دونيـــة  ا ينبغي القول إّن كثيرًا من رواة الحكـــالـــاا ال ينعـــاطفون مع النجـــّ على أنـــّ
وجشـــــــــعة، والذ  ينعاطف مع النّجار هو راٍو تاجر في حقيقة األمر، فالرجل الفقير الســـــــــابق الذ  قدم إلى 

فقد ورث عن أبيا مااًل جزياًل  «في األصـــل غو أصـــول تجارّية بغدادّلة:  البصـــرة ووصـــف كرم تّجارها، هو
«
 ، قبل أن لفنقرم(62)

وباإلضــــافة إلى اهدهار البصــــرة تجارّيًا، فهي تعرف المهن الني تننمي إلى أصــــول صــــناعيةموتذكر 
بصـــرة، ينرق ، فبعد أن لموا أحد تجار ال»النّحاســـين والصـــاغة  «الليالي أن البصـــرة تحنو  على محاّلا 

وأخذ كّل واحد    « :(63)لولدلا أموااًل كثيرة، فيســـنثمرانها في صـــناعة النحاس وصـــياغة الذهبم لقول الّراو  
معــــــدن   «م ويبدو أّن البصرة كانـــت تاري ّيًا »منهما قسما وفنحا لهما دكانين أحدهما نّحاس والثاني صائغم

»الآللــئ والجواهر 
 م(65)بمسنبعد أن تكون في الليالي أرضًا للذهب، وصائغة لا، ولذا فليس (64)

»بجنان البصـــرة «وتبدو البصـــرة في الليالي  مليئة بالبســـاتين، الني لصـــفها الّراو   
م ومن مالم  (66)

 .(67)«فيها سبعين دربًا طول كل درب سبعون فرس ًا  «الن طيا الهندسّي في البصرة، أّن 
»هذا البحر المجهول الذ  لمّثل أحالم الثراء بغموضـــها وبعدها «ي وإغا كانت البصـــرة في الليال

(68)، 
ف ّنها بالنســبة لوبطال النّجار المغامرين، ببحرها وبّرها، مدينة أليفة وحميمة، ومحّطة اســنراحة امنة، يرخي 

َحالا بعد األبطال فيها ســــــدول همومهم وم اوفهم، فقد كانت بالنســــــبة للســــــندباد  فضــــــاًء جماليًا،لحّا فيا رِّ 
أهوال السفر، لينأّمل غاتا، ويسنرخي هادئًا لعدة  ألام حنى لسنعيد طمأنيننا النفسّية، تأهبًا السننفار قدراتا 

ولم نزل مســــــافرين من بحر إلى بحر   «: (69)فيما بعد، واســــــنهالكها في ملّذاا ولهو بغدادم لقول الســــــندباد
المة ب فطلعت من المركب، ولم أهل  . غن   إلى مدينة البصـــرةومن جزيرة إلى جزيرة إلى أن وصـــلت بالســـّ

 م» مقيمًا بأرض البصرة ألامًا ولياليم
                                                        

 .441/ 4ألف ليلة وليلة،  – (61)
 .435/  4م ن،  – (62)
 .246/  4م ن،  – (63)
 .312ميكل، أندريه: جغرافية دار اإلسالم، اجلزء الرابع، القسم األول والثاين، ص  - (64)
 وكوهنا سوقاً للعمل والتجارة، ومعدان للجواهر، أسهم يف أن تظّل بغداد  –اترخيّيا  –يبدو أن ثراء البصرة التجاري  - (56)

 وسامراء منتعشتني ابرتكازمها على هذه املدينة.         
 .240م ن، ص  -      

 .59/  3ألف ليلة وليلة،  - (66)
 .59/   3م ن،  - (67)
 .232القلماوي، د. سهري: ألف ليلة وليلة، ص  - (68)
 .5/  4وكذلك  .13/  4ألف ليلة وليلة،  - (69)
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ويســـــنطيع الســـــندباد أن لقيم بالبصـــــرة، وأن يلهو مثلا مثل كل األبطال المغامرين والنّجار، فالبصـــــرة 
أن تكون مثل بغداد مدينة النســــــــاء الجميالا، والجوار  األبكار، وهي فضــــــــاء أليف لّلهو والّطرب، ويمكن 

في لهوها، فالّناس فيها لقيمون حفالا اللهو على شــــــــــاطئ البحر، وضــــــــــفاف األنهارمفعندما لشــــــــــاهد أحد 
 (70)األبطال البغداديين جماعة من البصــــرة، ت رج حاملة طعامها وشــــرابها، لســــأل عن ســــّر غلك، فيقول لا

ــــــــرة: ــــــــي البصـ ــــــــد بّقالـ ل الطرب والّلعب والفنيان من غو  الّنعمة إلى هذا يوم المننعمين، ل رج فيا أه   « أحـ
 «.  شاطئ البحر لأكلون ويشربون بين األشجار على نهر األُُبّلة 

إّن صورة خروج مننعمي البصرة إلى القصف والّلهو، خارج المدينة، ليست غريبة على بنية عالقاا 
الناري ّية، إغ عرفت المدينة اإلســـــالمّية كل أشـــــكال اللهو المدينة العربّية اإلســـــالمّية وأفراحها في مســـــيرتها 

والحّق أّن الحياة االجنماعّية في المدينة اإلســــالمّية، اّتســــمت بنعدد   «والمنع، واالســــنمنا  بالحياة وأفراحها،
 »وســائل النســلية والنروي  عن النفسم ومن هذه الوســائل ال روج إلى المننزهاا والحدائقم

وباإلضــافة  م(71)
إلى االحنفاء بيوم المننعمين في البصرة، الذ  غكره الّراو  في الحكالة، فقد عرفت مدن العراق في العصر 
العباســــــــــــــّي، وب اصـــــــــــــــة بغداد، احنفاالا أخرى بأعياد كثيرة منها: عيد النيروه أو الّربيعم وقد تكون هذه 

ينة العربّية اإلســــــــــــــالمّية، من خالل ، الني دخلت على المد(72)االحنفاالا من المؤثراا الفارســــــــــــــّية الكثيرة
 تفاعالتها الثقافّية واالجنماعّية مع المدينة الفارسّيةم 

ومن المالم  االجنماعّية للبصرة في حكالاا الليالي، وجود النساء الوفّياا، إغ لقّدم ساردو حكالاا 
اللواتي لصفهّن الّرواة من البصرة صورًا جمالية لنساء البصرة، مغايرة لصور نساء القاهرة وبغداد ودمشق، 

دون خجـــل، بــالمحنـــاالا والزانيـــاا والقّواداا والمـــاكراا واللعوبــاا، وأن إبليس ل شــــــــــــــــاهّن، ويحـــذر من 
ريرةم فنســـــاء البصـــــرة م لصـــــاا ألحبائهّن، ويدفعن الموا عنهم، ومســـــنعداا أن ينعرضـــــّن  مكايدهّن الشـــــّ

خالد بن عبد هللا القســــري مع   «فيم ففي حكالة للفضـــــيحة أمام األمير، إغا كان في غلك نجاة للحبيب الو 
غ  جمال باهر،وأدب   «، ترفع إحدى أســر البصــرة دعوى أمام أمير البصــرة، على شــاب »الشاب الجميل 

.»ظاهر، وعقل وافر، وهو حسن الصورة طّيب الّرائحة، وعليا سكينة ووقار
، كما تقول الحكالة وتنهما  (73)

ســــًا بها، في منزلهام وعندما يرى األمير خالد القســــر  هذا الشــــاب، لشــــّك في بالســــرقة، ألّنها ضــــبطنا منلبّ 
صحة االّدعاء، ويسأل الشاب عن هذا االّدعاء، أمام أفراد األسرة، فيؤّكد أّنا سرق، وأّن هذه األسرة صادقة 

 ير خالد، وت بره: في دعواهام وعندما ينقّدمون با ليقطعوا يده، تنقّدم إحدى الّنساء الجميالا، وتنفرد باألم

بأّن هذا الفنى عاشـــــق لها وهي عاشـــــقة لا، وإّنما أراد هيارتها فنوّجا إلى دار أهلها ورمى حجرًا في الّدار  «
ليعلمها بمجيئا، فســـــــمع أبوها وأخوها صـــــــوا الحجر فصـــــــعدوا إليام فلّما أحّس بهم جمع قماش البيت كلا 

»وأراهم أّنا سـارق، سـنرًا على معشـوقنام
هاء موقف الشـاب البصـر  النبيل، الذ  لسـنعّد ألن لضـحي م وإ(74)

                                                        
 .441/  4ألف ليلة وليلة،  – (70)
 عاشور، د. سعيد عبد الفتاح: "احلياة االجتماعّية يف املدينة اإلسالمّية "، جملة عامل الفكر، وزارة اإلعالم، الكويت، اجمللد  - (71)

 .97م، ص  1980احلادي عشر، العدد األول، أبريل، مايو، يونيو،          
 .100م ن، ص – (72)
 .60/  3م ن،  – (73)
 .7/  3ألف ليلة وليلة،  – (74)
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بيده أماًل في أن تظّل صــورة هذه المرأة، في العرف االجنماعّي، كما هي عليا من النقاء، تذهب المرأة إلى 
 األمير لكي تنقذ عشيقها، غير عابئة بالفضيحةم

الكرماء في مدينة البصــــــرة،  ويواه  هذه الصــــــورة الجمالية للمرأة، في الطرف اآلخر، صــــــورة الرجال
ثّم   «الذين ال لقّلون كرمًا وخلقًا عن نســـــائها، فها هو أحد رجال البصـــــرة ُلكرم نور الدين القادم من مصـــــر:

إّنا أمر ]أ  الرجل[ بوضـــع ال رج على البغلة والبســـاط والســـجادة، وأخذ نور الدين معا إلى بينا وأنزلا في 
»ا حّبًا شديداً مكان ظريف وأكرما وأحسن إليا وأحبّ 

 م(75)
وباإلضــافة إلى وفاء نســاء البصــرة، ف ّنهّن مثيراا وممنلئاا بالقدراا الجمالّية الجنســية، مثلهّن مثل 
كل أميراا ألف ليلة وليلة وجواريهام لصـــــف حســـــن ال ليع إحدى نســـــاء البصـــــرة المنأّلقاا، لل ليفة هرون 

عليها قميص جّلنار ، قد غلبت شـــــــدة بياض يديها وحمرة  وإغا بجارية أســـــــيلة ال ّدين  «: (76)الرشـــــــيد قائالً 
خّديها، قميصــــها ينوأل ومن تحت القميص ثدلان كرّماننين وهي لا أمير المؤمنين منقّلدة ب رهة من الذهب 

ولها حاجبان مقرونان وأنف أقنى تحنا ثغر كاللؤلؤ وأســــــــــنان كالّدرع وقد غلب عليها الطيب )…( األحمر 
 م»  غاهبة تروح وتجيء ت طو على أكباد محّبيها في مشيها،ولسيقانها أصواا خالخلها  وهي والهة حيرانة

لكشــــف المقطع الســــابق عن خيال الّراو  الشــــعبّي، الذ  تعّبر عنا شــــ صــــية حســــين  ال ليع، هذا 
ــًا وإمـــاء،  ال لسنطيع أن لصل  إليها إال ال يال الشبقّي المحروم جنسّيا في مجنمع طبقّي لجعل النساء سلعـ

ومن دائرة حرمان الّراو  وفقره، وشــــــــــــهوتا المنالق النســــــــــــاء الجميالا،  .األمراء والملوق والنّجار واألثرياء
والذهب الذ  صـــعب امنالكا إاّل من قبل األثرياء، نجد أّنا يزّين هذه المرأة بكل ما هو محروم منا، ف رهة 

ة، احنكرتهــا طبقــة الماّلق والســــــــــــــلطــة في الــذهــب األحمر، وال الخــل، واللؤلؤ والــدّر، كّلهــا مع طيــاا مــادلــّ
الليالي، وُحرِّم الفقراء منهام وقد شــــّكلت هذه المعطياا في الليالي هاجســــًا وحلمًا وطموحًا بالنســــبة للطبقاا 

شة إنسانيًا واقنصادلًاملضاف إلى غلك أّن الّراو  الشعبّي ال لسنطيع أن لقّدم ل ليفة مو صينا الدنيا      المهمَّ
ـــــــــــ هرون الرشيد ـــــــــــ وُعرِّف بعشقا للجمال والنساء، امرأة قبيحة، فالّصورة النسائية المن ّيلة لجب أن تساير 
الوضـــــع الطبقّي والســـــياســـــّي للمرو  لا، ولذا ف ّن الّراو  الذ  لعرف ما لســـــّر أبطالا الســـــلطويين قّدم امرأة 

لمرأة الجميلة المثيرة، هي وغيرها من نســــاء عظيمة الجمال لرجل عظيم الهيبة والثراءم على أّن ســــيرة هذه ا
البصرة في الليالي، وفي عالقاتها مع الرجال   ـــــــــــــــ كما لقّدمها الّرواة ـــــــــــــــ ت لو من ألة مظاهر لل العة أو 

 الفجور، أو ابنزاه الرجال ماليًا، إغا ما قارّناها بسير النساء والجوار  في بغداد ودمشق والقاهرةم 
لّرئيس الذ  جعل الّرواة ال يذكرون أ  مظهر من مظاهر فجور نســــــــــــاء وال ندر  ما هو الســــــــــــبب ا

البصـــرة وعربدتها، في حين أّن البصـــرة ووفقًا للنركيبة االجنماعّية الســـائدة فيها، والعائدة لعّدة جنســـّياا من 
يًا حضـــاراا م نلفة ــــــــــــــــــ ونظرًا النفناحها المعرفي والنجار  على الحضـــاراا األخرى، باعنبارها ميناًء تجار 

ــــــــــ لمكن أن تكون مليئة بالفجور والمعاصي مثلها مثل بغداد أو دمشق أو القاهرةم فالمرأة في البصرة  مهّمًا ـ
تعشق عشقًا عفيفًا، لكّنها في عشقها ال تطلب الّلذة المحّرمة، بل تطلبها لذة حالاًل، تضبطها قوانين الشر  

، فالمرأة الجميلة  » ة مع دحدا النساء الجمي ت ضمرة بن المرير  «اإلســالمّي، وهذا ما تشــير إليا حكالة 

                                                        
 .96/  1م ن،  – (75)
 .107/  4م ن،  - (76)
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في هذه الحكالة، تعشــق ضــمرة دون أن تنهنك في عشــقها، بل ُتظهر لا وفاًء ومحبة شــديدين، املة الزواج 
 م (78)، وهي في عشقها ت اف   في كل خطوة ت طوها(77)با

بدور بنت محمد بن   «لة ونلمس هذه الصــــــــورة الجمالّية لنســــــــاء البصــــــــرة في غير حكالة، ففي حكا
 ،(79)، لكشــف الســرد المقياس الجمالي إلحدى نســاء البصــرة»عمير الشــيباني  علي الجوهري مع جبير بن

لا شيخ أليس  « وُيظهر السارد عّفة هذه المرأة وحياءها، إغ تقول للشيخ ابن منصور الذ  ينجسس عليها: 
ن منصور[: لا سّيدتي أّما الشيب فقد عرفناه وأّما عندق حياء، وهل من شيب وعيب؟ فقلت لها ]أ  قال اب

وأّ  عيــب أكثر من وقوفــك عنــد داٍر غير دارق ونظرق )…( العيــب فمــا أظّن أّني أتيــت بمعيــبم فقــالــت 
 »حريمًا غير حريمك 

 م(80)
وعندما لجد الشـــيخ م رجًا لحرجا، مؤّكدًا أّنا رجل غريب عطشـــان، ســـرعان ما تكرما المرأة، وتبد  

ونباًل يليق بامرأة كريمة ــ ينعاطف معها السارد ــ واثقة من نفسها وقدراتها على احنرام غاتها واآلخرين:  لطفاً 
ع بــالــّدر والجوهر مآلن مــاًء )…( ثم نــادا بعض جواريهــا  « فجــاءتني بكوٍه من الــذهــب األحمر مرصــــــــــــــّ

»ممزوجًا بالمسك األغفر، وهو مغّطى بمنديل من الحرير األخضر 
 م(81)

من خالل المقطع الســــابق، أّن أداة الســــقالة تنّم عن مســــنوى حضــــار  وجمالي، لعكس وضــــعًا يبدو 
مجنمعيًا مزدهرًا، من خالل منزل كل ما فيا أنيق ومري م ومن إعجاب الّراو  بأناقة  هذه المرأة وجمالها، 

منديل من الحرير ف ّنا لقّدم هذا الكوه الجميل الذ  تضــــــــــــــفي عليا المرأة لمســــــــــــــاتها الســــــــــــــحرّية، وتغّطيا ب
األخضــــــــــــــرم وبطبيعة الحال، ف ّن هذه المرأة تننمي إلى طبقة النجار األثرياء، هذا إغا عرفنا أّن والدها هو 

هرون    «محمد بن علي الجوهر ، الذ  تحّدثت عنا حكاينا في ألف ليلة وليلة، والموســــــومة بـــــــــــــــــــــ حكالة
»الجوهري  الرشــيد مع محمد بن علي

وبالّرغم من ثرائها المالي الفاحش، ف ّنها ال تنهنك، هذه،  م وبدور(82)
بل تعشـق جبير بن عمير الشـيباني عشـقًا عفيفًا، هذا العشـيق الذ  لصـفا الّراو  بأّنا مثال للرجال الكرماء 

 م(83)في مدينة البصرة، ومعروف بشهامنا وعّفنا
النســــــــاء الشــــــــاعراا األديباا اللواتي  ومن المالم  الجمالّية للحياة الثقافّية والفكرّية بالبصــــــــرة، ملم 
األخوات الشــــــــاعرات  األصــــــــمعي مع «لفقن الرجال ظرفًا وأدبًا، وينبارين في حفظ الشــــــــــــعرم ففي حكالة  

، لكشــــــف فضــــــاء الحكالة عن معرفة بنظم الشــــــعر، فاألخواا الثالث شــــــاعراا موهوباا في نظم »الث ث
تعالين نطرح ثلثمائة دينار، وكل واحدة مّنا تقول بينًا  «الشعــــــر الغزلّيم تقــــــول األخــــــت الصغرى ألخنيها:  

م وبمصــــــــــــادفاا ألف ليلة »  من الشــــــــــــعر فكّل من قالت البيت  األعذب الملي ، كانت الثلثمائة دينار لهام

                                                        
 .110/  4ألف ليلة وليلة،  - (77)
 .111/  4م ن،  - (78)
 يقول الراوي عن هذه املرأة:" بيضاء كأهّنا البدر إذا بدر يف ليلة أربعة عشر، حباجبني مقرونني وجفنني انعسني، وهندين  - (79)

 هنما اقحوانتان، وفم كأنه خامت سليمان يلعب بعقل الناظم والناثر ".كرمانتني، وهلا شفتان رقيقتان كأ          
 .60/  3ألف ليلة وليلة،  - (80)
 .60/  3م ن،  – (81)
 .425/  2ألف ليلة وليلة،  – (82)
 .2/63م ن،  – (83)
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مام منزلهّن، فيحنكمن إليا، فيحكم بنفّوق شــــاعرية الصــــغرى على أخنيها، لبيت أ (84)وليلة، لمّر األصــــمعي
 قالنا:

 (85)» . بنفسي وأهلي من أرى كل ليلة              ضجيعي وّرياه من المسك أطيبا «               
ففي هذه الحكالة، يبدو كّل أبطالها شــــــــــــــعراء، أو لحّبون الشــــــــــــــعر، ويهنّمون بالمعرفة اهنمامًا كبيرًا، 

شهرتا في أرجاء العراق فاألخواا شاعراا، واألصمعي ــــ راو  الحكالة ــــ هو األديب والشاعر الذ  غاعت 
والدولة اإلسالمّية، والمرو  لا هو ال ليفة هرون الرشيد الذ  تُْنقل إليا أخبار البصرة ـ عاشق الفن واألدب 

 والجمال بامنياه، من بين خلفاء الليالي وملوكها جميعًا ـم
  :ويشير السارد في هذه الحكالة إلى إتقان إحدى الفنياا لفنّياا ال ّا الجمالّية 

فدفعت لي ]إلى األصــــمعي[ ورقة فنظرا فيها خّطًا في نهالة الحســــن، مســــنقيم األلفاا مجّوف الهاءاا «  
»مـدّور الواواا 

م ويبــدو أّن هــذا ال ّا الجميــل يلنقي، في درجــة إتقــانــا وجمــالــا، مع ال ّا الـذ  عرفنــا (86)
 رتبة من اإلتقان)…( نا واســنحكم وبلغ اســنعملوا ال ّا وطلبوا صــناع   «البصــرة الناري ّية، فســكان البصــرة 

«
 م(87)

إلى أّن الســـــــّيدة بدور  »  بدور بنت محمد بن علي الجوهري مع جبير الشـــــيباني  «وتشـــــــير حكالة 
كانت تحفظ الكثير من األبياا الشــعرّية، وكانت ترســلها إلى حبيبها جبير الشــيباني، تبّين فيها مدى شــوقها 

م على أّن هذه ال لفّية المعرفّية بالشـــــــعر، عند نســـــــاء البصـــــــرة، في  الليالي، هي مزيج من الشـــــــعر (88)إليا
العربّي الجاهلّي واإلســـــــــالمّي واألموّ  والعباســـــــــّي، أ  أّنها من النراث الشـــــــــعرّ  الجمعّي الذ  لحفظا رواة 

ة أّن الســـــــــيدة بدور قالت شـــــــــعرًا، الليالي المنعددون، وينقلونا إلى فضـــــــــاء النّص الحكائيم فالّراو  يذكر مرّ 
وفـي مّرة أخرى لقول  (89)، دون أن تحدد اسم هـذا الشاعـر،»فقد قال الشاعر  «ونسبنا إلى شاعر بعبارة : 

»فكنبت هذه األبياا   «عنها: 
م دون أن لحّدد قائلهام وهو لقّدم ـــــــ ألضًا ـــــــ حبيبها جبير الشيباني، على (90)

 م(91)وأّن جواريا الحسان تحفظ الكثير من المقطوعاا الشعرّية في الحّب والغزلأّنا  لحفظ الشعر العربّي، 
إّن الفضـــــاء المعرفـــــي الثقـــــافّي لنســـــاء البصـــــرة ورجالهـــــا فـــــي الليـــــالي، لســـــنمّد مرجعينـــــا مـــــن فضـــــاء  
معرفــــــي تــــــاري ّي عرفنــــــا مدينــــــة البصــــــرةم فقــــــد ُعــــــرِّف عــــــن هــــــذا الفضــــــاء النــــــاري ّي احنضــــــانا للشــــــعراء 

ـــةوالفنـــانين، وا ـــة، وحركـــة المعنزل ـــة: مدرســـة البصـــرة النحوّي ـــ   .(92)لمـــدارس والحركـــاا الفكرّي فـــي  «  ف

                                                        
 97/  4م ن،  - (84)
 .98/  4م ن،  – (85)
 .98/  4م ن ،  - (86)
ـــــــــــ/808ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد ) ت - (87) م(: كتاب العرب و ديوان املبتدأ و اخلرب يف أايم العرب و العجم و الرببر، و من 1406هـ

عاصـــرهم من ذوي الســـلطان األكرب "مقدّمة ابن خلدون"، حتقيق و شـــرح: د. علي عبد الواحد وايف، دار هنضـــة مصـــر للطبع و النشـــر، 
 .967/  2م، 1980هـ/1401ثة، حمّرم القاهرة، الطبعة الثال

 .62/  3ألف ليلة وليلة،  - (88)
 .61/  3م ن،  – (89)
 .62/  3م ن،  – (90)
 ، 269،  268، 276، 266، 264، 260لالطالع على اخلطاابت الشعريّة اليت ميتلئ هبا فضاء احلكاية تـَُراجع الصفحات:  - (91)

 ، من اجمللد الثالث.270         
 املعتزلة : أهّم فرقة من املتكلمني الذين يرون أن اإلنسان حر: يفعل هذا أو يتجنب ذلك مبحض إرادته. ومن هنا فإّن  - (92)
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فــــي الكوفــــة والشــــاممتّم غلــــك علــــى يــــد واصــــل بـــــن                       (93)البصــــرة نشــــأ االعنــــزال بعــــد أن مّهــــدا لــــا الَقَدرِّيَّــــة
ببـــــــدالاا االعنـــــــزال  م وقـــــــام عليـــــــا مـــــــن بعـــــــده منكلمـــــــون مـــــــن أبنـــــــاء مديننـــــــا ارتـــــــبا بعضـــــــهم(94)عطـــــــاء

 »وبعضهم بنطّوره   ونضجا 
 م(95)

وقد ُعرِّف عن هذا الفضــــــاء احنضــــــانا للنســــــاء األديباا الموصــــــوفاا بكثرة الّروالة والغناء في اٍن، 
المنقّدماا الموصوفاا بكثرة الّروالة، ]و[   «ومنهّن ــــــــــ على سبيل المثال ــــــــــ الجارية َبْذَل، فقد كانت إحدى 

»غني ثالثين ألف صـــــــــــــوام ولها كناب في األغانيملقال:إّنها كانت ت
موترعر  في هذا الفضـــــــــــــاء راو  (96)

 م(م  772هـ 155)ا  (97)الشعر حّماد الّراوية
وكانت البصـــرة في عهدها األموّ  والعباســـّي مأوى الشـــعراء، فقد كان غو الّرّمة )غيالن بن عقبة بن 

م ونشأ فيها أبو نواس )الحسن بن هانئ، ا (98)ليقيم بهام(مكثيرًا ما لأتي  735هــــــ 117مسعود العدو ، ا
م(، وجرير )ابن  728هــــــــــ  110م(م وكان الشاعران الفرهدق )هّمام بن غالب النميمي، ا 814هــــــــــ  198

ـــ  110عطية بن حذلفة الَ َطفي، ا  م(، ينرددان إليها كثيرًا، وقد ُدفِّن الفرهدق في مقابر بني تميم  728هـ
 م(99)بالبصرة

ْمران بن حّطان بن وائل )ا ومن  ، وأشجع  بن عمرو  (100)م( 703هـــــــــ  84شعرائها ـــــــــ ألضًا ـــــــــ عِّ
َلمِّّي )ا   م(102)م( 843هـ  228، ومحمـد بـــن غهيـــب الُعمانــــي )ا  (101)م( 811هـ  195السُّ

                                                        

 مسؤوليته عما يعمل. كما أنّه بلغ من متجيدهم للعقل البشري اعتقادهم أّن هذا العقل كان يستطيع أن يصل إىل أّن هذا          
 ق إله واحد حم لو مل تصله الشرائع السماوية وذلك بتأّمله يف عجيب  خملوقات هللا سبحانه وتعاىل .فهم العامل من خل         
 ينفون القدر وينـّزهون املوىل عن التشبيه والزمان واملكان واحلركة.          

 م،  1979كتبة لبنان، بريوت، طبعة وهبة، د. جمدي ؛ املهندس، د. كامل:معجم املصطلحات العربّية يف اللغة واألدب، م -      
 .204ص          

وكان   الَقَدرِيّة: هو مذهب يف علم الكالم اإلسالمّي، يرى أصحابه أّن اإلنسان حر خمتار يف أفعاله وإالّ لَبُطل الثواب والعقاب.          – (93)
 االعتزال.= على رأس هذا املذهب يف العصر األموّي احلسن البصري، وقد انبثق منه مذهب

 .159وهبة، د. جمدي ؛ املهندس، د. كامل:معجم املصطلحات العربّية يف اللغة واألدب،  ص -=        
 م(: رأس متكلمي املعتزلة، ولد ابملدينة وانتقل إىل البصرة حيث  748ـ  700هـ /  131ـ  80واصل بن عطاء: ) - (94)

 ّقب ابلغّزال لتصّدقه على فقريات معامل الغزل.له " السبيل إىل معرفة احلق " اتصل ابحلسن البصري وعمرو بن عبيد. لُ          

 و" اخلطب يف التوحيد والعدل ".         
 .740ٍاملنجد يف األعالم، ص  -      

 .15" البصرة يف ذاكرة احلضارة "، ص :العلوي، اهلادي - (95)
 م /  1970األصفهاين، أبو الفرج: األغاين،حتقيق علي حممد البجاوي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، طبعة  - (96)

 .20هـ، اجلزء السابع عشر، ص 1389         
 .142/  18م ن، حتقيق عبد الكرمي إبراهيم الغرابوي،  – (97)
 .5م ن، ص  - (98)
 .389/  21هـ،  1393م / 1973راهيم الغرابوي وحممود حممد غنيم، طبعة م ن، حتقيق عبد الكرمي إب - (99)
 .109/ 18األصفهاين، أبو الفرج:األغاين،  - (100)
 .212/  18م ن،  - (101)
 . 318/  18م ن،  - (102)
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ينهلوا منا، وأمام هذا الفضـــــــــــــاء المعرفي الناري ّي المزدهر شـــــــــــــعرًا وأدبًا، وقف رواة ألف ليلة وليلة ل
وليضـــيفوا إلى نصـــوص الليالي بعضـــًا من قســـماتا ومعطياتا، وليؤّكدوا أّن صـــورة البصـــرة في الحكالاا ال 

 تنغاير عن صورتها الناري ّية المزدهرةم
ومن مالم  النياراا المعرفّية والفكرّية في البصــــــــــرة، والني لشــــــــــير إليها رواة الليالي، بروه تّيار، أو 

النجارة والرفاهّية، واكنناه المال، وبذخ الســــلطة وفجورها، وهي نزعة بعض الشــــ وص  نزعة معادلة لحركة
إلى الّزهدم وقد نشــــــأ هذا النّيار كرّد فعل معاٍد لممارســــــاا الســــــلطة الســــــياســــــّية واالقنصــــــادّلة في الفضــــــاء 

يني لصــــــــــالحها، االجنماعّي، وعالقاا هذه الســــــــــلطة بالفقهّي والّديني، ومحاولنها تســــــــــ ير هذا الفقهّي والدّ 
   «وابنعادها في ان عن الجوهر الجمالي الذ  أتت با رســــــــالة اإلســــــــالمم ومن أســــــــباب نشــــــــوء هذا النّيار 

انصــراف الناس بالعراق في عصــر الفنوح إلى المادة ومنا  الّدنيا، فعّمت هناق موجة واســعة من الّزهد في 
»الّدنيا ونعيمها    الفانيم

ُيبره الّراو  إلى أ  مدى  ،»ابن هرون الرشــــــــــيد  الّزاهد «   م ففي حكالة(103)
وصــلت إليا العالقة بين الســلطة الســياســّية وبين الّزهادم ففي هذه الحكالة، كان لل ليفة هرون الرشــيد  ابن 
هاهد ــــــــــــ ال يذكر الّراو  اسمًا لا ــــــــــــ وكان معادلًا ألسلوب والده في ممارسة السلطة والبذخ، واالنكباب على 

الفعلة في الطين،وكان ال لعمل  «ا، وقد ترق هذا االبن حياة البالط ونزل البصـــــرة، ليعمل  مع ملّذاا الّدني
»في كل يوم إال بدرهم ودانقم فينقّوا بالدانق وينصّدق بالدرهم 

 م (104)
ويصّور الّراو  مالم  هذا االبن المليء ههدًا ورفضًا لكّل ملّذاا الّدنيا، المنكّب على عملا وصالتا 

  «قّل نظيره، والذ  يرفض أن لأخذ من رّب عملا )أبي عامر البصــــــــر (  أّلة هيادة عّما اتفقا عليا:  بنفان
ولم يزل ل دم ]أ  ابن الرشـــــــــــيد[ إلى الليل فأعطينا درهمين، فلّما راهما قال: ماهذا؟ قلت:    هذا بعض 

ما كان بيني وبينكم فرّغبنا فلم أجرتك الجنهادق في خدمنيم فرمى  بهما إلّي وقال: ال أريد هيادة على 
 م(105)«أقدر عليا

د الّراو  المفارقة بين طبيعة تّيار الّزهد، وتّيار الســــلطة الســــياســــّية، من خالل  أبياا يرســــلها  ويجســــّ
 االبن الّزاهد، وهو على فراش الموا، إلى والده الرشيد ببغداد، مع أبي عامر البصر : 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــرر  بتنعّ   يــا والــ ي ت ترت 
مو   ــــــــــا ه  بحــــاء   وإذا علمــــا 

ــور  ــب ــق ــ  ال ــلــــا إل  جــنــــا ةوإذا حــم
 

 فــــالـــعـــمـــر يـــنـــفــــ  والـــنـــعـــيـــ  يـــ وء 
 فــــاعـــلـــ  بــــ  ــــك عـــنـــهـــ  مســـــــــ وء

  (106)فـــاعل  بـــ  ـــك بعـــ هـــا محموء.
 

طريقة في الحياة، مالمحها األســــاســــّية هي النقشــــف البالغ، وأكبر رفض ممكن لمظاهر   «إّن الّزهد 
جاج على ترف ، ]وهو[ شــــكل من أشــــكال االحن)…(الّراحة، طلبًا لنحقيق مثل أعلى أخالقي أو ديني ســــاٍم 

 »وعجز الطبقاا الحاكمةم
م وتنطبق الرهية الفلســـفّية المعارضـــة هذه، على ابن ال ليفة هرون الرشـــيد، (107)

                                                        
 .616م، ص  1974معجم مصطلحات األدب، مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة األوىل  :وهبة، د. جمدي - (103)
 .179/  3ألف ليلة وليلة،  - (104)
 .180/  3م ن،  - (105)
 .181/  3م ن،  - (106)
 املوسوعة الفلسفية، ترمجة مسري كرم،دار الطليعة، بريوت، الطبعة السادسة، تشرين األول /  :روزنتال، م؛ يودين، ب - (107)

 .236م،ص 1987أكتوبر،          
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الرافض لنرف أبيا،والذ  نزل البصـــــرة احنجاجًا على ســـــطوة أبيا في بالطا وبين جواريا، ووجد فيها مالغًا 
 الحّكام وعسفهمم لرهينا، وطموحًا للّنحّرر من ربقة المال وسلطنا، وبطر

ويبدو أّن لهذه الحكالة ســـــــــندًا حقيقّيًا في تاريخ الدولة العباســـــــــّية، ألّن رواة الليالي اســـــــــنفادوا من كّل 
ثقافاا عصرهم ـــــــ بما فيها الناريخ ـــــــ والعصور الني سبقنهمم فاالبن الذ  لم يذكره راو  الحكالة، هو أحمد 

  هو عبد   بن الفنوحم لقول صاحب )المننظم(، نقاًل عن بن هرون الرشيد، والّراو  في األصل الناري يّ 
خرجت يومًا أطلب رجاًل يرّم لي شيئًا في الّدار،   « :(108)أبي القاسم الحرير  عن غيره، وصواًل البن الفنوح

م »فذهبت، فُأشـــيَر إلى رجل حســـن الوجا بين يدلا مزود وهنبيل، فقلت: تعمل لي؟ قال: نعم بدرهم ودانق  
  .(109)نناّص الحكالة في اّلليالي، في معظم حوادثها، مع حكالة ابن الجوه  في كنابا المننظموت

مالك بن  «ومن مظاهر اننشـــار تّيار الّزهد والصـــوفّية في مدينة البصـــرة، ما يرويا الّراو  في حكالة 
انحبس عّنا المطر بالبصــــــرة، ف رجنا نســــــنســــــقي مرارًا فلم نر أثر   «  :(110)إغ لقول ،»دينار والعبد ميمون 

 .»  اإلجابة 
وي رج كبار علماء البصــــــرة وســــــادتها إلى المســــــجد، ليقيموا صــــــالة االســــــنســــــقاء، لكّن المطر لظّل 

بأســود ملي  الوجا رقيق الســاقين عظيم البطن قد أقبل عليا مئزر    «منحبســًا، فبينما هم أمام المســجد، وإغا
أ ثم أتى المحراب فصــــــّلى م ن صــــــوف، إغا قّوم جميع ما كان عليا ال لســــــاو  درهمين فجاء  بماء فنوضــــــّ

ركعنين خفيفنين كان قياما وركوعا وســــــجوده فيهما ســــــواء ثم رفع طرفا إلى الســــــماء وقال: إلهي وســــــّيد  
يثك الســاعة ؟ فما أنفد ما عندق أم فنيت خزائن ملكك، أقســمت عليك بحّبك لي أاّل ســقيننا غ)…( وموال  

ــي  ــن ن ـــوض فـ ــرج من الُمَصّلى إاّل ونحـ تّم الكالم حنى تغّيمت السماء وجاءا بمطر كأفواه القربم ولم ن ـ
»المــاء للركب

 م(111)
وبطبيعة الحال ال ت لو حادثة إســــــــــــقاط المطر من ت ّيالا وهمّية يؤمن بها راو   الحكالةم فالّراو  

قاا المجنمع،بفقهائها  وعلمائها، ألّن الكّل الفقهّي لمدينة البصــــــرة لجنمع مؤدلج مع طبقة الّزهاد، ضــــــّد طب
في المســـجد لصـــالة االســـنســـقاء، فال تجيبهم العنالة اإللهّية، في حين أّنها ســـرعان ما تســـنجيب لدعاء عبد 

ة، بســــيا، وتســــقا لا المطرم وال ت لو هذه الرهية من إيديولوجيا واضــــحة معادلة لطبقة الســــلطة الســــياســــيّ 
والســــــــــلطة الفقهّية والّدينّية في اٍن، ألّن دعاء  هاتين الســــــــــلطنين غير مســــــــــنجاب، في حين أّن دعوة العبد 
ســـــــرعان ما ُتســـــــنجابم ومن خالل إلمان الّراو  بأّن النفكير الّزهد  والصـــــــوفي هو الحل األمثل لصـــــــالح 

لهذا الّزاهد مكانة خاصــــــة عند رّبا األمة، وهو البديل من الســــــياســــــّي، ومن الفقهّي المرتبا با، ف ّنا لعطي 

                                                        

عن / املوسوي، د. حمسن جاسم:" صيغ الكالم وأوجه الكتابة يف ألف ليلة وليلة "، جملة فصول، اهليئة املصرية العامة  للكتاب،  - (108)
 .42م، ص  1994القاهرة، اجمللد الثالث عشر، العدد األول، ربيع 

 نتظم يف اتريخ امللوك واألمم، دار الكتب وأخذ املوسوي عن / ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد: امل -      
 .93م، اجلزء التاسع، ص  1992العلمية، بريوت، الطبعة األوىل          

 ، ابحلكاية يف كتاب: املنتظم، 183إىل ص  178ملزيد من االطالع، تقارن احلكاية يف ألف ليلة وليلة، اجمللد الثالث، من ص  - (109)
 .43 – 42. ويف حبث املوسوي السابق، ص 95إىل ص 93ص اجلزء التاسع، من          

 .425/  4ألف ليلة وليلة،  - (110)
 .426/  4م ن،  - (111)
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تفوق مكانة جميع سكان البصرة، فبدعائـــــا الفـــــرد  لسقـــــا المطـــــر، في حين أّن دعاء الجماعـــــة )السياسّية 
 والّدينية( كّلا هباء ال قيمة لام

ويعطي الّراو  هذه المكانة المنمّيزة ألضـــــــًا للّزاهد ابن هرون الرشـــــــيد، إغ لضـــــــفي عليا قدراا غيبّية 
ة، فعنــدمــا لقول لــا والــده خــ ة والمــذهبيــّ اراا الفقهيــّ ارقــة مّنصــــــــــــــلــة بحبــل الســــــــــــــمــاء، تعجز عنهــا جميع النيــّ

أ  في إعراضـــــــــــا عن الّدنيا، وســـــــــــلوكا طريقة الّزهاد،  ،»لقد فضـــــــــــحنني بما أنت عليام  «  :(112)الرشـــــــــــيد
ـــــــــزر  صوف « ووضعا ـــــــــى رأسا مئـ ـــــــــوف وعلـ ـــــــــده جّبة صـ ـــــــــى جسـ »علـ

اهد يثبت لوالده ف ّن االبن الزّ  ،(113)
الســـــياســـــّي، أمير المؤمنين، أّنا بكل ُأّبهنا وعظمنا، وســـــلطاتا المطلقة، عاجز عن أن لكون قريبًا من  ، 
في حين أّنا وهو المســنهجنة طريقنا وســلوكا في عالقنا مع رّبا، قادر على أن ينجاوه الســياســّي، ويضــع 

نطيع االقنراب إلى رّبا، أكثر من قدرة هذا السياسّيم مشروعًا بدياًل من مشروعا، ومن خالل هذا البديل لس
فنظر إليا ولم لجبا ]إلى أبيا[، ثّم نظر إلى طائر على شــــــرفة من شــــــرفاا القصــــــر،  « : (114)لقول الّراو  

فقال لا: أّيها الطائر بحّق الذ  خلقك أن تسقا على يد م فانقّض الطائر على يد الغالم ثم قال لا: ارجع 
 م» جع إلى موضعام ثم قال لا: اسقا على يد أمير المؤمنين فأبى أن لسقا على يده إلى موضعك فر 

لقد وعى الّزاهد في ألف ليلة وليلة انحرافاا الســــــياســــــّي وخروقاتا الكثيرة للقوانين الفقهّية والشــــــرعية، 
بر أن االقنراب منا وتهالكا على لذائذ الّدنيا، وابنعاده عن إقامة الحّق والعدل في مجنمعا، فنفر منا، واعن

ُثْلَمة في دينا، وابنعاد عن مرضــــاة  م وبهذا المنحى تســــّجل المصــــادر الناري ّية بعضــــًا من أخبار الّزهاد 
 أّن ال ليفة العباسّي أبا جعفر المنصور لقي: (115)وعالقنهم برجال السياسة، فيذكر ابن عبد رّبا األندلسي

في الطواف، وســـــايان ال يعرفه، فيـــــرب بيده علا عاتقه و ال   (116)ســـــايان الثوريّ  «   
 أتعرفني؟

  ال  ال، ولكّنك  بيت علّي َ ْبية جّبار.
  ال  ِعْظني أبا عبد هللا.

  ال  وما عملَت فيما َعِلمت فأِعظك فيما جِهلت؟  
  ال  فما يمنعك أن تأتينا؟               

 . وال تَْرَكنُوا إلى الـذين ظلمـوا فتََمّسكـم النار  ال  دّن هللا نها عنكم، فقال تعالا  
فمسح أبو جعار يده به ثّم التات دلا أصحابه، فقال  ألقينا الَحّب دلا العلماء فلَقطوا داّل ما 

  . » كان من سايان فإّنه أعيانًا فراراً 

ومن المالم  الســــــياســــــّية للبصــــــرة في ألف ليلة وليلة أّنها محكومة بطغمة من الحّكام والوهراء،الذين 
اســـــنأثرا البصـــــرة ]في ألف ليلة وليلة[ بالوالة المنجّبرين  «لعيثون فيها بطشـــــًا بمناوئيهم،وتشـــــريدًا لهم، فلقد 

                                                        
 .179/  3ألف ليلة وليلة ،  - (112)
 .178/  3م ن،  - (113)
 .179/  3م ن،  - (114)
 .54اجلزء العاشر، ص م،  1981العقد الفريد، دار املسرية، بريوت، الطبعة الثانية  - (115)
 كان سّيد أهل زمانه يف   :م ( 778 – 716هـ /  161 – 97) سفيان بن سعيد بن مسروق الّثوري،  :سفيان الّثوري - (116)

 علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ يف الكوفة، وراوده املنصور العباسّي على أن يلي احلكم، فأىب. وخرج من الكوفة )سنة          
 هـ( فسكن مّكة واملدينة. مث طلبه املهدي، فتوارى. وانتقل إىل البصرة فمات فيها مستخفيًا.  144         

 .104/  3األعالم،  :الزركلي، خري الدين -      
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  »والحّكام الذين ال يبالون بالعدل أو الّرعية 
الوزير نور الدين مع أخيه شــمس  «م ونلمس في حكالة (117)

، الني تجر  حوادثها في مصــر والبصــرة حاالا الصــرا  الســياســّي بين نظام وهير البصــرة المنوفى »الّدين 
، إغ لســـــــــــــننفر الوهير الجديد كل أحقاده )نور الدين(، وبين نظام الوهير الجديد )ال يذكر الّراو  اســـــــــــــمًا لا(

السياسّية،مرتدلًا جّبة الحاكم الظالم، ليحّرض سلطان البصرة )ال يذكر الّراو  اسمًا لا(، ضد وهيره الّسابق 
حســـــــــن بدر الدين بن نور الدينم وال يذكر الّراو  أ  ســـــــــبب يدعو الوهير الجديد ألن يننقم من ابن الوهير 

ا ال يزال غـــارقـــًا في أحزانـــا على أبيـــامتقول القـــدلم، ويغنصــــــــــــــــب أموال أ بيـــا وأمالكـــا، على الّرغم من أنـــّ
ووّلى الســـــــــــلطان وهيرًا جديدًا مكانا، وأمره أن ل نم على أماكن نور الّدين وعلى عماراتا   «  : (118)الحكالة

اب وتّوجهوا إلى بيـــت الوهير نور الـــّدين لي  نموا عليـــا، وعلى أمالكـــا، فنزل الوهير الجـــديـــد وأخـــذ الحجـــّ
موكان في »   ويقبضــــوا على ولده حســــن بدر الدين، ويطلعوا با إلى  الســــلطان ليعمل فيا ما لقنضــــي رألام

، فما كان من ابن (119)نّية الســلطان الذ  لصــّوره الّراو  وقد ارتدى جّبة الســّفاح، أن لقنل حســن بدر الّدين
 »غير مقصد  «الوهير إاّل وأن فّر من البصرة   إلى 

 م(201)
فقد  .»علي نور الّدين وأنيس الجليس   «ونشـــــــاهد وجا الوهير الّظالم في البصـــــــرة،وغلك في حكالة 

أمعن الوهير المعين بن ساو  ــــــــ في الحكالة ــــــــ فسادًا، ونهبًا ألموال الناس في البصرة، بعد أن ماا هميلا 
رتين بيدلا، ســـــلك مســـــلك النميمة، وبعد ان أصـــــبحت مقاليد الوها ،(121)في الوهارة الوهير الفضـــــل بن خاقان
م وفي هذه الحكالة لضطّر علي نور الّدين ابن الوهير المنوفَّى، أن (122)واغنصب أمالق رعالاه في البصرة

يذهب بجارينا الجميلة أنيس الجليس، لكي يبيعها في ســــوق النّ اســــين، بعد أن فقد كّل أموالا على ندمائا 
وبمصادفاا الّليالي الكثيرة ينزل الوهير المعين بن ساو  إلى سوق الّرقيق   م(123)في الّطعام والشراب واللهو

ويشاهد الجارية أنيس الجليس، وما إن لشاهدها حنى لحنال لكي لأخذها غصبًام ويوّض  الداّلل في سوق 
ظلما إّنا من    «الجوار  لصــاحب الجارية علي نور الدين، طريقة هذا الوهير في النصــب واالحنيال قائال:

ســــوف لكنب لك ورقة حوالة على بعض عمالئا ثم يرســــل إليهم ويقول: ال تعطوه شــــيئًا، فكّلما غهبت إليهم 
لنطــالبهم لقولون في غــٍد نعطيــك وال يزالون يوعــدونــك وي لفون يومــًا بعــد يوم وأنــت عزيز النفس، وبعــد أن 

 ورقة قطعوها وراح عليك ثمن الجارية لضــــــّجوا من مطالبنك إلاهم لقولون أعطنا ورقة الحوالة ف غا أخذوا ال

«
 م (124)

                                                        
 .233القلماوي، د.سهري: ألف ليلة وليلة، ص  - (117)
 .101/  1ألف ليلة وليلة،   - (118)
 .101/  1م ن،  - (119)
 .101/  1م ن،  - (120)
 .189/  1ألف ليلة وليلة،  - (121)
 يقول الراوي عن هذا الوزير: كان " يكره الناس وال حيّب اخلري وكان حمضر سوء. وقد كان كما قيل: - (122)

ا  " دع الـــــــلـــــــئـــــــام بـــــــين الـــــــلـــــــئـــــــام فـــــــإمنـــــــّ
 

 تـــــــلـــــــد الـــــــلـــــــئـــــــام بـــــــنـــــــو الـــــــلـــــــئـــــــام لـــــــئـــــــامـــــــا".    
 

 

 .1/193م ن،  -      
 .191/  1م ن،  - (123)
 .195/  1ألف ليلة وليلة،  – (124)
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وبعد أن لكنشـــف علي نور الدين هذه الحيلة يرفض بيع الجاريةم وســـيكون هذا الرفض، في ما بعد، 
ســـببًا الســـننفار أحقاد الوهير المعين بن ســـاو  على علي نور الدين،والذهاب إلى مواله الســـلطان محمد بن 

 ،(125)ّنا كان يريد شــراء جارية جميلة لا، لكّن ابن وهيره الســابق ضــربا وشــنماســليمان الّزيني مّدعيًا كاغبًا أ
ووفقًا لما تقنضــيا النركيبة المعرفّية والســلوكّية لحّكام ألف ليلة وليلة وســالطينها، القائمة على الحكم الفرد  

الّزيني أحقاده على  المطلق، األناني المســنأثر بكل خيراا بلدانهم ونســائها واقنصــادها، ســيســننفر الســلطان
قام عرق الغضــــــب بين عينيا، ثم النفت إلى   «   :(126)علي نور الّدين، لرفضــــــا بيع الجاريام تقول الحكالة

من لحضــــر با من أرباب الّدولة وإغا بأربعين من ضــــاربي الســــيف وقفوا بين يدلا، فقال لهم انزلوا في هذه 
اعة إلى دار علي بن خاقان وانهبوها واهدمو  ها وائنوني با وبالجارية مكّنفين واســـحبوهما على وجوههما الســـّ

 م»    وائنوا بهما بين يدّ م
إّن حّكام البصــــــرة ليســــــوا الّظلمة والّطغاة الوحيدين في ليالي ألف ليلة وليلة، بل تمنلئ كّل مدن ألف 

لمهم، فهناق إّما هاهم اللّذاا ليلة وليلة بالحّكام والوالة الّظلمة، لكّن الّرواة ال لجعلونهم لســنكملون مســيرة  ظ
ومفّرق الجماعاا، بنعبير شهرهاد، الذ  ينهي حالة الظلم، وإّما ظالم اخر ينهي حياتهم اننقامًا، وفقًا لنسق 
الظلم الذ  لســــنمّر مع اســــنمرار الحكالاا، أو عادل اخر لحقق تزامن ثنائية العدل والّظلم، اســــنكمااًل لفّك 

 عقدة الحكالاا في ما بعدم 
 أعّز مدن العالم قّوًة وثروًة     «هذه هي أهّم مالم  مدينة البصرة في الليالي، والني هي في الناريخ 

«
م ومن أنشــــــــطها تجارة خارجّية (128)، ومن أكثرها تطّورًا معرفّيًا، وتأليفًا للكنب، ووضــــــــعًا لقواعد النحو(127)

ة بميـاههـا وأنهـارهـا،واألرض الني(129)بعيـدة ومزدهرة ة  « م وهي الغنيـّ كمـا يـذكر  ،»ال يـدخلهـا عقرب وال حيـّ
في  (131)موهي المدينة الني كانت، قبل أن تشـــــــــــــنعل فيها ثورة الزنج بقيادة علي بن محمد(130)المســـــــــــــعود 

لكبيرة، م، قّبة اإلســــالم، وفرضــــة البلدان، ومدينة الســــفن النجارية ا 869هـــــــــــــــــــ  255الســــابع من رمضــــان 
 283)علي بن العباس، ا  (132)والقصـــــــــــور والدور واألســـــــــــواق المزدحمة على حّد أوصـــــــــــاف ابن الرومي

 م(، حين لقول في رثائها: 896هـ 
                                                        

 .197/  1م ن،  - (125)
 .198 – 197/  1م ن،  - (126)
 العّش، د. يوسف: اتريخ عصر اخلالفة العباسّية، راجعه ونّقحه د. حممد أبو الفرج العّش، دار الفكر، دمشق، الطبعة  - (127)

 .127م، ص  1982هـ /   1402األوىل          
 .236م ن، ص  – (128)
 .343لرابع، ص ميكيل، أندريه: جغرافية دار اإلسالم، تتمة القسم الثاين والقسم الثالث، اجلزء ا - (129)
 .518عن / السابق، ص  - (130)
 م (: اثئر قاد ثورة الزنج على العباسّيني وأقام شبه نظام  883 -… هـ /  270 -…علي بن حممد:  ) صاحب الزنج،  - (131)

 اخلالفة يف  م، واحتّل جنويب العراق وأحرق البصرة.عجزت 869عسكري اشرتاكي. شّيد مدينيت املختارة واملنيعة سنة          
 عاما حم أنزل به " املوفق ابهلل " يف أايم " املعتمد على هللا" ابن املتوكل، الضربة القاضية. 14بغداد عن قهره مدة          

 .475املنجد يف األعالم، ص  -      
 ديوان ابن الرومي، شرح: حممد شريف سليم، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، دون اتريخ، اجلزء الثاين، ص  – (132)

 م، 1992وكذلك: امللوحي، عبد املعني: مواقف إنسانّية يف الشعر العريّب، دار احلضارة اجلديدة، بريوت،  الطبعة األوىل          
 .50 – 49ص          
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ــــــ  ــــــي عليك يا مبّ ـــــــــــــة ا    لهف  فس

 (133)لهف  فسي عليك يا فُْرَضة البل 
 ت  لـــهـــفــــا  يـــ ـــوء مـــنــــ   ـــرامـــي 

ـــ  ا عـــوا . ـــ  عـــل ـــق ـــب ـــفــــا  ي ـــه  دان ل
 

 لقول:إلى أن 
 

 أين ضـــــــوضـــــــــا  ذلـــك ال ل  فيهـــا
ــــــــــــــا لك إليه  ها  وف لك من ـــــــــــــن ف  أي 
 أين تلــــك القصـــــــور والــــ ور فيهــــا

 

 أيـــن أ ــــــــــوامـــهــــا ذوات الـــّ حــــا   
ــبــحــر كــــا عــ     مــنتــــــــــكت فــي ال
ـــبـــنـــيــــان ذو ا حـــكــــا  .  أيـــن ذال ال

 

د غكرا إّن بغداد والبصـــــــــرة ليســـــــــنا المديننين العراقينين الوحيدينن في حكالاا ألف ليلة وليلة، بل لق
الحكالاا مدنًا أخرى، لكّنها ال تشــــّكل أهّمية من حيث مركزّية الحدث، أو ارتحاالا الســــرد وحركة أبطالا، 
وتنامي الفضــاء المكاني، بعالقاتا الســوســيولوجية، والمعرفّية، وتركيبنا الســلطوّية، ألّنها ليســت إال محّطاا 

هذا إغا اســــــــــــــنثنينا مدينة الكوفة، ونســـــــــــــــاءها العجائز  عابرة، لمّر فيها األبطال مرورًا عابرًا، ودون توقفم
 م(134)ا، ورجال سلطنها النّصابين والّظلمة، وجواريها المنأّلقاا سحرًا وجمااًل، وأصواتًا عذبةالمحناال

رد، فهي: الموصـــــــل  م ويشـــــــير (137)، وواســـــــا(136)، واألنبار(135)أّما المدن المحّطاا العابرة في حركة الســـــــّ
 دون أن يذكر أّلة مدينة في هذه اإلشاراام ،(138)الّراو   إشاراا سريعة إلى البلد الكبير العراق

 اننهى البحث

                                                        

 .لبلدان: الفرضة من النهر: الثـُْلمة ينحدر منها املاء وتصعد منها السفن، وُيْستقى منها، ومن البحر حمّط السفنفرضة ا - (133)
 .577املنجد يف اللغة، مادة: فرض، ص  -      

 .342إىل ص  323ملزيد من االطالع تراجع " حكاية نعمة ونعم  " يف اجمللد الثاين من ص  - (134)
 . 145 /1ليلة، ألف ليلة و  - (135)

 ويقول ايقوت احلموي عن املوصل: " إحدى قواعد بالد اإلسالم، وهي حمّط رحال الركبان ومنها يُقصد إىل مجيع  -      
 البلدان، فهي ابب العراق ومفتاح خراسان، ومنها يُقصد إىل أذربيجان ومسّيت املوصل ألهنا وصلت بني اجلزيرة والعراق،          
 ل وصلت بني دجلة والفرات، وهي مدينة قدمية على طرف دجلة،ومقابلها من اجلانب الشرقي نينوى.". وقي         

 .223/  5معجم البلدان،  -      
 .244 /2ألف ليلة وليلة  - (136)
 . 437/  4م ن،  – (137)

 ما مخسني فرسخًا. ومسّيت واسط، ألهّنا متوسطة بني البصرة والكوفة، ألّن منها إىل كل واحدة منه -      
 .347/  5معجم البلدان،  -      

 .48، 39/  4ألف ليلة وليلة،  - (138)


