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Abstract 

Basra is one of the most prestigious Islamic cities in its reality and its cultural heritage was a school 

of science schools and from its theories all this poured its effect on it which made it a station for 

the attention of many leaders who broke the rivers to revive its regions and established many 

regions became names on their name and also became a yard of political and military conflicts, 

which left the well-being of a prominent person in those conflicts and became the name of the city 

on the name of the welfare owner who later disappeared its true meaning and here it is necessary 

to study the historical names of Basra and the reasons for naming them which still retain the same 

names for the time being and the regions have not been mentioned Whose names have changed or 

that have recently been renamed.                                                
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 ملخص

البصرة من املدن االسالمية املرموقة يف واقعها وارثها احلضاري كانت مدرسة من مدارس العلم ومنهل من مناهله كل    
للعديد من القادة الذين قاموا بشق االهنر من اجل احياء مناطقها  ذلك صب اثره عليها مما جعلها حمطة لألنظار 

وصارت ايضا ساحة للصراعات السياسية والعسكرية مما خلف  واسسوا مناطق عديده اصبحت مسمياهتا على امسائهم
رفاة شخص بارز يف تلك الصراعات واصبح اسم املدينة على اسم صاحب الرفاة اليت الحقا اختفى معناها احلقيقي 

لراهن ا دراسة االمساء التارخيية للبصرة وبيان سبب تسميتها واليت مازالت حتتفظ بنفس امساءها اىل الوقتوهنا البد من 
 وقد ومل يتم ذكر املناطق اليت تغريت امساءها او اليت مت تسميتها حديثا

 املدن التارخيية ،اسباب التسمية ، املعىن اللغوي ، املركز ،القضاء والناحية  الكلمات االفتتاحية :
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 المقدمة

اىل عصرنا البصرة هي احدى املدن العراقية اليت هلا تأثري مباشر من قبل التمصري ايام اخلليفة عمر بن اخلطاب       
 مسيتوهناك ها نسبة اىل مؤسسيلبعضها امساء تارخيية لبعضها يف كل مدن العامل هناك مناطق تارخيية وهناك احلايل 

ية لتلك تغريت امساءها عرب العصور ولألمهية التارخيوقد  ،ملناطق واملدن والقرىالعديد من ا أو أهنا مساء جثث قاطنيها بأ
سم تارخيي اواسم البصرة حبد ذاته ،لتلك االمساء  ،وعن املصدر احلقيقياملدن البد من اعطاء صورة كاملة عن تأسيسها 

وهناك من  خرياتااندثرت واقامت على اعقاهبا اخرى ها اال القلة القليلة و ؤ تغريت امساها واغلب اختلفت االراء يف معناه
ق محلت متخض عنها مناط مدن اخرى فالعديد من جيهل معرفتها على ارض الواقع اين كانت بالضبطمسميات محل 

عليها التسمية  تيتم حتديد موقعها لكن هناك مدينة بالبصرة اطلق أذ ملحال االبله  وهحبضارهتا كما  امسائها تيمنا
قط وكان من املفروض احلفاظ على الطرز التارخيية ليس باالسم ف، الناحية التارخييةله صدى واسع من  انفسها كل هذ

ي  ورسم املعامل االثرية اجلانب الثقايف بفرعيه الرتاثي والسياح ملا له اثر يف وامنا باجلانب العمراين معطيه الصورة احلقيقية 
على ارض الواقع  و مفروضمبا هتتزين جبماهلا التارخيي ليس فقط باالسم وامنا وصبغ االلوان الرتاثية مما جيعل تلك املدن 

لكي تبقى حمافظة على موروثها التارخيي ،هذه ليست وليدة عصر معني وامنا وليدة لعصور متفرقة ومتباعدة بعضها من 
لة العباسية واخريات اسست ايام الدو  وجد يف التاريخ القدمي وبعضها اسس ايام اخلالفة الراشدة ومنها ايام الدولة االموية

إذ كان ما له ادوار يف جوانب متعددة منها ما شهد أحداثاً سياسية أو وقائع فكرية وايضا ادوارا اقتصادية ،كل ذلك 
خلف مكسبا ارثيا اثريا اضاء تارخيها بوهج ملون من اجلمال املعريف ألقوام وامم سبقتنا أمتده صداها اىل احناء خمتلفة 

ياً يف عبقها ما محلته يف سرها املكنون من اسباب تأسيسها واسباب تسميتها أن التبلور والتغري يف املسميات مرجعه ملق
الزمن رمبا بسبب االندثار الطبيعي او السياسي او الدميوغرايف أصبحت االمساء جمرد تسميات تطلق وشائعه ومتداولة 

 متناسني السبب احلقيقي وراء تلك التسمية .تتناثره االجيال مبرور الزمن من جيل اىل اخر 

يقي وراء مع غياب املعىن والسبب احلقواكتسبت اخرى امساءها مما منع حتديد موقعها  هااختفاء العديد من المشكلة :
 تلك التسمية 

 معرفة العمر التارخيي لبعضها من خالل اكتساهبا امساء مؤسسيها وحقبهم التارخيية  االهداف:
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ناول دراسة اشبه بالتقسيم االداري احلديث وذلك بسبب وجود مفارقات يف املدن فقد مجع البحث بني يت المنهج:
تارخيني جزء ضئيل منه من التاريخ احلديث واجلزء االكرب التاريخ االسالمي فقد قسم اىل قسمني االول يتناول مركز 

 البصرة واالخر يتناول اقضيتها ونواحيها 

م نشوء تلك املناطق التارخيية وملا هلا من دور فعال يف احلقب السابقة سواء يف صدر االسالم ا توضيح فرتات النتائج :
 قبله او بعده 

سبب اختيار املوضوع للمعرفة التارخيية واعطاء الصورة فقط حصل التباس عند الكثريين عن اسباب تسمية تلك املدن 
مية احلالية لتارخيية اىل وقتنا الراهن واعطاء ومعرفة اساب التسوتناول البحث املدن اليت بقيت حمافظة على تسميتها ا

، وتكمن الصعوبة  يف البحث يف االختالط بني املدن اليت بقيت للمدينة بعيدة عن التسميات االخرى ان وجدت 
ملصادر ا حمافظة على تسميتها وبني املدن اليت اطلق عليها تسميات تارخيية يف العصر احلديث البحث تناول مع ندرة

ها صورة ئلواقع واعطاناطق التابعة له جلعلها اقرب اىل ااملالقضاء و كاشبه التقسيم احلديث  التارخيية وقلتها يف هذا اجلانب 
يات بني املصادر واملراجع اغلبها كتب البلدان ا ماهوهناك العديد من املصادر مت استخدم،ابسط من السرد التارخيي 

 مصادر التارخيية احلديثة...واهلل ويل التوفيقواملعاجم اللغوية وبعض 

 المبحث االول :المناطق التاريخية وسط البصرة 

من املدن التارخيية اليت اختلف يف تاريخ متصريها ويف اسباب التسمية ويف تنوع امسائها لكن كل :البصرة  -1
التعريج على  سمية قبلاسباب تسميتها بأسم البصرة والفرتة اليت تعود اليها تلك التهو ما يهم هنا 

 :كل من البد من معرفة   ومعناهااسباب التسمية 
وعلى غرار البحوث السابقة فقد كان معىن وسبب التسمية يسبق املوقع اجلغرايف لكن صلب  التسمية : -أ

املوضع حيتم ذكر املوقع قبل التسمية الن قلب املوضوع يتحدث عن تسميات املدن بالتحديد لذا فقد 
رة بني اراء ان اسم البصرة مبعث  )....( لغوية ام تارخيية تتلو املوقعأكانت ون التسمية سواء كتئ ان اارت

ولكن هناك من له رأي مغاير مستندا  (1)فمنهم من يقول انه عبارة عن احلجارة الرخوة فيها بياضعدة 
ذكر فيها  عن قطربأهنا االرض الغليظة الصلبة وينقل كل من االنباري والزبيدي على كالم العرب   على

                                                           

 )1( حممد بن ايب بكر بن عبد القادر اجلواهري  ،الصحاح يف اللغة ، حتقيق :امحد عبد الغفار العطار :591/2، دار العلم للماليني  ،لبنان، الطبعة الرابعة  ،1999م
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وهذا   (2)ان البصرة تقع حتت معىن االرض الغليظة اليت فيها حجارة بيض تقلع أو تقطع حوافر الدواب
 : بياته الشعرية قائالً أحد أما وصفه ذو الرمة البل اخليل اليت تشرب املاء من ارض البصرة يف 

 (3) وِسالمتداعْين باسم الشِّيب من متثلٍِّم ... جوانبُه من بصرٍة 

 (5)اهنا احلجارة السوداءبمن ذكر  هناكو  (4)ايضا جاءت مبعىن االرض الطيبة احلمراء      

فقد جاءت مبعىن الطني العلك اجليد الذي فيه حصى أي االرض اليت هو البصرة من يرى ان اصل تسمية هناك      
 (7)كر اهنا احلجارة املائلة اىل البياضذ ورأي اخر  (6)حجارهتا جص

ذكر ناجي املختلفة يف تفسريها لكنها جمتمعه على اهنا كلمة معربة ماهي اال عبارة عن كلمتني مها )بس راه( أي       
تأسيس املدينة الن  مرحلةخالل والسيما مبعىن مفرتق الطرق او ملتقى الطرق لكن هذا الرأي مل جيد قبوال بني املؤرخني 

اىل اعتبارات عود يفقط لكوهنا واقعه على طرق املواصالت والقوافل التجارية امنا  اقتصاديةتأسيس مل يقم على اعتبارات ال
ي أولوية للمعىن القائل هذا يعطفيها فإن شط العرب  ولوقوعللجيوش العربية الفاحتة  اً عسكري اً فقد كانت خميم،عسكرية 

در الغربية فقد اختذت  ما يف املصاأصبحت االرض حجرية جصية أبأجتاه البادية  أهنا تربة طينية محراء وكلما ابتعدنا غرباً 
 (8)خمتلفة ذات اشكال ودالالت عديدة كـ)بوزرا ،بوصار ،باصورا، بأبصار( اً كلمة البصرة الوان

الول )بصريا( اىل جزئني ا ةً كلمة اىل اللغة االرامية اشتقاقا من )بصرياثا( جمزؤ اليرجع اصل إذ لسركيس رأي مغاير      
عىن البصري اما ماتبقى من الكلمة )ثا( جاء مبعىن حمل االكواخ فيصبح اكواخ البصرة وكان قد نقل عن لسرتنج الذي مب

                                                           
حممد مرتضى ؛ م 9871،لثانية ،الطبعة ا ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد2/113 :صاحل الضامن متحتقيق :د. حا ،الزاهر يف معاين كلمات الناس ،حممد بن القاسم (2)

 م.1987،الكويت ،الطبعة الثانية ،3/49:تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق :علي هاليل، احلسيين الزبيدي، 

 دار صادر ،بريوت ،بدون سنة طبع. ،4/67:،لسان العرب ابن منظورايب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم االفريقي  (3)
الطبعة  دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،،3/80:حتقيق :خليل ابراهيم جفال ، ابن سيده،ابو احلسن علي بن امساعيل النحوي اللغوي االندلسي  ،املخصص (4)

 م1996االوىل،

 م1985،،الطبعة الثانيةمؤسسة الرسالة ،49:بلدان اخلالفة الشرقية، ترمجة :بشري فرنسيس وكوركيس عواد ، ،كي لسرتنج  (5)

 4/67:ابن منظور ،املصدر السابق  (6)

 م2001الطبعة االوىل ،، العريب،بريوتاحياء الرتاث دار ،4/202:حممد  عوض مرعبهتذيب اللغة ، حتقيق :،حممد بن امحد بن االزهري  (7)
  الطبعة الثانية.بريوت ،،154:،دراسات يف تاريخ املدن العربية االسالمية ناجيعبد اجلبار  (8)
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بدوره نقل عن التن سرتاتيون قائال )فأما اهنار البصرة وصفة البطيحة ،القطر هو زقاق قصب ثابت ،وبعده هور اهلور 
ده )حبص( وبعده زقاق قصب ،مث اهلور الثاين وامسه )بكعمي ( وبع:هو املاء الكثري ليس فيه قصب ،واسم هذا اهلور 

زقاق قصب مث اهلور الرابع وامسه )احملمدية( وفيه منارة حسان ويصب اىل دجلة العوراء( ويف النهاية ذكر )ليس من 
  (10)امساها املقريزي بالبصرية (9)( آراميةالعجب ان تكون كلمة بصرة 

 (11)ورجح ياقوت بأن البصرية الصغرى تطلق على اخلربية 

ذكر ياقوت احلموي يف معجمه أهنا االقليم الثالث وقد وصف لنا مساحتها ان طول  :اجلغرايف وقعامل -ب
بالنسبة اىل  (12)(صل اىل اربع وسبعون درجة اما بالنسبة اىل عرضها فهو احدى وثالثون درجةو  )البصرة

وا هنر الفرات ومن اجلنوب خليج البصرة ومن الشرق ايران ومن الغرب البادية حدودها من الشمال وقع
املتصلة بنجد فطوهلا من الفاو جنوبا اىل القرنة مشاله وبالنظر ملنظرها العام فهي ارض خصبة خاليه من 

 (13)اجلبال والغابات تربتها صبخاء يكسوها امللح

 

 :المناطق التاريخية في البصرة: الثانيالمبحث 

 ة مازالت حتتفظ هبا :التارخيي ؤهااليت مازالت قائمة اىل االن وامساها من املناطق التارخيية يف البصرة الواقعة يف مركز       

                                                           
 م1981الرشيد ، دار،118-3/117:،القسم الثالث ،مجع فهرسه وعلق عليه :معن محدان  مباحث عراقية يف اجلغرافية والتاريخ واالثار وخطط بغداد، سركيس، يعقوب (9)

يسي نمد عبد احلميد الحتقيق:حممامتاع االمساع مبا للرسول من االحوال واالموال واحلفدة واملتاع ، املقريزي ،تقي الدين امحد بن علي بن عبد القادر بن حممد احلسيين  (10)
 م1999،،الطبعة االوىلبريوت ،لبنان ،12/332:، 

 2/363: املصدر السابق (11)

  م1995،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثانية ، 1/308 :،معجم البلدان ،ياقوت الرومي احلمويشهاب الدين ايب عبد اهلل  (12)

 1980،،الطبعة الثانية،مركز دراسات اخلليج العريب ،جامعة البصرة ، 3:بهانية يف تاريخ اجلزيرة العربيةالبصرة التحفة الن،النبهاين  حممد ابن العالمة خليفة بن محد بن موسى (13)
 م
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 اليه  القزويين روهذا ما اشا هذه املنطقة من املناطق التارخيية اليت مازالت حمافظة على امسها احلقيقي العشار : -1
اتني نه يطل على دجلة ويتخللها البسبأمشهد العشار  ه وصفقائاًل : ان غريب االبلة عبارة عن خراب لكن

اء مستجاب الدع أنذاكوتعلوها القصور يف الوسط مع جريان املياه يف تلك القصور والدور وكان يرى الناس 
وهناك   ي فيه مشهد االمام علي بن ايب طالبوهناك من يرى نسبة اسم املسجد الذ(14)يف هذا املوضع

َعُث ِمْن َمْسِجِد اْلَعشَّاِر يـَْوَم » قائال حممد مسجد يلي هنر االبلة ورد عنه حديث رسول اهلل  ِإنَّ اللََّه يـَبـْ
ُرُهْم  رة فقد شقت العديد من االهنر االقتصادية للبص لألمهية(15)«.اْلِقَياَمِة ُشَهَداَء اَل يـَُقوُم َمَع ُشَهَداِء بَْدٍر َغيـْ

ومن ضمنها هنر العشار الذي يبدء مصبه من شط العرب ومنتهاه غرب البصرة  واصل تلك الكلمة العشر أي 
 (16)االموال الواردة من البصرة

الذي شق هنر مسي بأمسه وقد  (17)املعقل :مدينة تارخيية ترجع اىل العصر الراشدي نسبت اىل معقل بن يسار -2
ايب موسى  هو حبفر النهر املهمةكر ان من اوكل ذ منهم من فحتديد الفرتة الزمنية حلفر ذلك النهر  اختلف يف
رأي مغاير يف ذلك فقد ذكر انه مت  هناكلكن (19)اخلطابالذي توىل البصرة ايام اخللفية عمر بن (18)االشعري

 (20)حفر النهر خالل تويل ابن زياد البصرة

                                                           
 .دار صادر ،بريوت  ،287:اثار البالد واخبار العباد ،القزويين،زكريا بن حممد بن حممود  (14)

 دار الكتاب العريب ،بريوت،4/190:سنن ايب داود، ايب داود، سليمان بن االشعث بن شداد بن عمرو االزدي السجستاين  (15)

 .شركة التاميس للطباعة والنشر ،بغداد،1/241:تاريخ البصرة ، موسوعة ،عبد القادر باش اعيان  (16)

 راً شهد بيعة احلديبية وتويف بالبصرةامعقل بن يسار: بن عبد اهلل بن معرب بن حراق املزين يكىن أبا عبد اهلل. وقيل: أبا يسار وقيل: يكىن أبا علي سكن البصرة وابتىن هبا د (17)
 ،1432:،  حممد علي البجاوي  حتقيق :، االستيعاب يف معرفة األصحاب،يوسف عبد اهلل حممد عبد الرب ويف يف أيام يزيد بن معاوية )خالفة معاوية وقد قيل: إنه ت آخر

 (1992،،الطبعة االوىلدار اجليل ، بريوت 

تويف سنة  ،عليه مسلماً مع أصحاب السفينتني من احلبشةأبو موسى األشعري عبد اهلل بن قيس بن حضار. هو أبو موسى األشعري اليماين، صاحب رسول اهلل قدم  (18)
 ، الطبعة االوىل،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت 17/220حتقيق :امحد االرناوط واخرون :  الوايف بالوفيات ،،الصفدي صالح الدين خليل بن ابيك أربع وأربعني )

 (م.2000،

 4/258:ياقوت احلموي ،املصدر السابق  (19)
مؤسسة ناصر للثقافة ،بريوت ، 583:احسان عباس ، حتقيق: ، الروض املعطار يف خرب االقطار ، احلمرييحممد بن حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم بن عبد النور  (20)
  م1980، الطبعة الثانية،
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ذكر ان فقد اما االنباري ، (21))الِفْدرَُة من التَّْمِر، ومنه اْشُتقَّ اْسُم األُبـُلَِّة بالَبْصرَِة( االبلة جاءت مبعىناالبلة :  -3
اهم مدينة تارخيية يف البصرة خالل العصور التارخيية على االطالق (22)سبب معىن التسمية اجللة من التمر

ذكرت االبلة العديد قد و ا احلقيقي اىل وقتنا الراهن ست االبلة التارخيية فهي مل حيدد موقعهياملنطقة احلالية هي ل
من كتب البلدانيات من ضمنها ياقوت احلموي واصفا االبلة موقعها على شاطئ دجلة البصرة العظمى عند 

وان تاريخ االبلة اقدم من البصرة فقد يرجع عهدها اىل ايام كسرى الذي ،زاوية اخلليج الذي خيرتق البصرة 
 .(23)اختذها مساحل له

،اىل البصرة للقضاء على ثورة  (25)،الذي ارسله أخوه املعتمد العباسي  (24)املوفقية : نسبت اىل املوفق العباسي -4
 .(26)هـ267الزنج فبىن املوفق مدينة ومساها بـ)املوفقية (نسبت اليه حدود سنة 

عظم عند أزيل كثري الرهبان مالدير : كان يطلق عليها دير الدهدار وسبب التسمية يعود اىل وجود دير قدمي  -5
 (27)النصارى مت انشاؤه قبل االسالم وإليها ينسب هنر الدير

 المبحث الثالث: اقضية وقرى البصرة

  (28)وكبش زبري أي الضخم املكتنز أي الضخم،(االزبر ) اللغوي لكلمة الزبريصل الالزبري: ااواًل: 

                                                           
 م1994، الطبعة االوىلعامل الكتب ، ،10/316احمليط يف اللغة ، حتقيق: حممد حسن ال ياسني:،امساعيل بن عباد  (21)

 2/86:املصدر السابق  (22)

 43/ 1: ياقوت احلموي ،املصدر السابق (23)

عد ابنه جعفر، فمات املوفق قبل د بحممد بن جعفر املتوكل على اهلل بن حممد املعتصم باهلل، يكىن أبا أمحد، ولقبه املوفق باهلل. كان أخوه املعتمد قد عقد له والية العه (24)
 بن عبد اهلل الشافعي تاريخ مدينة دمشق ، علي بن باحلسن ابن هبة اهللعتمد بسنة وأشهر تويف سنة مثان وسبعني ومئتني ، على شاطئ دجلة، ودفن يف الرصافة ليالً )موت امل

 (1995،دار الفكر ،الطبعة االوىل،222-52/218: ابن عساكر، حتقيق :حمب الدين ايب سعيد بن عمر 
هـ 229لد سنة و  اهلل خليفة عباسي، أبو العباس، وقيل: أبو جعفر، أمحد بن املتوكل على اهلل جعفر بن املعتصم أيب إسحاق بن الرشيد، اهلامشي العباساملعتمد على  (25)
خري  ؛ يت االفكار الدولية ،السعودية ، ب272: مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، سري اعالم النبالء ، حتقيق :احسان عبد املنان هـ )279تويف سنة و 

 (م2002،،الطبعة االوىل، دار العلم للماليني ،بريوت 1/106الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني : ألشهراالعالم قاموس الرتاجم  ،الزركلي الدين

د.صاحل امحد العلي ،خطط البصرة ومنطقتها دراسة  ؛هـ1407،بريوت ،الطبعة االوىل ،،دار الكتب العلمية 5/518:،تاريخ الطربي حممد بن جرير الطربي أبو جعفر  (26)
  1986،مطبعة اجملمع العلمي العراق ، 220-219:يف االحوال العمرانية واملالية يف العهود االسالمية االوىل 

 2/268:ياقوت احلموي، املصدر السابق  (27)
  هـ1409،الطبعة الثانية، ايران 2/86:د.مهدي املخزومي واخرون  العني ، حتقيق:اهيدي ،الفر ابو عبد الرمحن اخلليل بن امحد  (28)
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  (29)اهلل نبيه موسىذكر بعض املفسرين ان الزبري هو اجلبل الذي كلم 

فقد ذكرت العديد من املصادر ان مقتل وقرب الزبري بن العوام كان يف وادي (30) سابقا كان يسمى وادي السباع     
اما سبب تسميته بوادي السباع فهي مجع سبع نسبة اىل امساء بنت عمران بن احلاف ابن قضاعة اما الكليب  (31)السباع

بنت درمي بن القني بن أهود ابن هبراء كانت تنزله يقال هلا ام االسبع الن اوالدها هم )أسد،  فذكر اهنا كانت امساء 
كلب، ذئب ،دب ،فهد، سرحان ( وأقبل عليها وائل بن قاسط ملا نظر اىل املرأة اليت كانت ذات مجال طمع هبا لكنها 

معوا لك أسبعا( نادت على بنيها الذين جتفطنت به فقالت له )لو مهمت ألتاك أسبعي ( رد عليها قائال )ما أرى حو 
 يتال (32)هذا اال وادي السباع (الذي اطلق عليه هذه التسمية بذلك فرد قائال )واهلل ما أحوهلا من كل ناحية فتفاج

وقد  (ميل 7سافة )مبغريب البصرة احلالية  تعرف مبدينة الزبري ،هو من أهم اقضية البصرة وموقعهامسه الحقا بت صبحأ
 تجميع يسرن اىل هذا الوادي لكن اهنن   الذي جاءت منطلق تسمية وادي النساء  وادي النساء  السابق يقع يفكان يف
 (33)الكمأة

 ومن النواحي التارخيية املشهورة يف الزبري:

وهي عبارة عن اخلشبة او العصا توضع يف باب (34)املربد: املربد يف كالم العرب يدل على حمبس االبل والغنم -1
 (36)وكان هناك سوق لالبل يف البصرة (35)ة تعرتض صدور االبل فتمنعها من اخلروجاحلظري 

                                                           
  هـ1415،اململكة العربية السعودية ، اليمامة،دار  65:لفظه وافرتق مسماه من االمكنة ، حتقيق: حممد بن محد اجلاسر ما أتفقاالماكن او احلازمي، حممد بن موسى  (29)
 113:السابق النبهاين ،املصدر (30)

 م1995، الطبعة االوىل،دار الكتب العلمية ،لبنان ، 13مشاهري علماء االمصار ، حتقيق: جمدي بن منصورة:،ايب حامت حممد بن امحد بن حبان  (31)
 .الكتب ،بريوت  ، عامل716-3/715معجم ما استعجم من امساء البالد واملواضع ، حتقيق: مصطفى السقا: ،عبد اهلل بن عبد العزيز البكري (32)

 113:النبهاين ،املصدر السابق (33)

 2/295:االنباري ،املصدر السابق (34)

 م 1979،دار الفكر ، 2/476:عبد السالم حممد هارون معجم مقايس اللغة ، حتقيق:،ابو احلسني امحد بن فارس  (35)

 2/295:االنباري ،املصدر السابق  (36)
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ماء بني ديار بين شيبان وديار بين وهو (37)ن فيقصد به من سفت الريح الرتابَ اسبب التسمية بسفو  سفوان:
ديداً، فظهرت بنو متيم شمازن على أربعة أميال من البصرة ، التقت عليه القبيلتان فتنازعتا فيه، فاقتتلوا قتااًل 

رويدًا بين شيبان بعض وعيدكم ... تالقوا غدًا خيلي على      وشلوا  بين شيبان، ويف ذلك قال الشاعر:
 (38)سفوان

ائال فقد اوردها البالذري على اهنا احد ضياع البصرة برواية ق شعيب بن زياد الواسطي الشعيبية : تنسب اىل -2
 علوها لعلى بن أمري املؤمنني الرشيد يف خالفه الرشيد، على أن يكونوا مزارعنيكان أهل الشعيبية من الفرات ج)

له فيها، وخيفف مقامستهم. فتكلم فيها فجعلت عشرية من الصدقة، وقاسم أهلها على ما رضوا به، وقام له 
 (40)(الذى لبعض ولده دار بواسط على دجلة، فنسبت إليه(39)بأمرها شعيب بن زياد الواسطي

لواحد يراد به اجلمع،  ا )اخِلْصُب، بالكسر: نقيض اجَلْدِب. يقال بلٌد ِخْصٌب وبلٌد أخصاٌب، فيكون ثالثاً: ابو اخلصيب:
ب صكأهنم جعلوه أجزاَء. وقد أخصَبِت األرُض، ومكاٌن خمِصٌب وَخصيٌب. وأخصَب القوُم أي صاروا إىل اخلصيب وأخ

، أي خصيب الناحية. واخِلصاُب: النخل الكثري احلمل، الواحدة َخْصَبٌة القوم، وهو ما حوهلم. وفالٌن خصيب اجلَناب
 بالفتح. وقال األعشى:

َر مكمَّمِ    (41) كأنَّ على أَْنسائِها ِعْذَق َخْصَبٍة ... َتَدىلَّ من الكافوِر َغيـْ
 ايب فلوس وقصبة ايب(ساعات يف الزوارق بالبصرة ومتتد اىل هنر 3قصبة تبعد مسافة )عبارة عن اخلصيب  واب      

هذه املنطقة تعود (42)(حمالت كبار متفجرة فيها االهنار وختللها البساتني8-7اخلصيب مل تكن جمتمعة بل منقسمة اىل )
والذي حفر هنر أطلق عليه (43)اىل العصر العباسي ايام ايب جعفر املنصور عندما اقطعها اىل حاجبه مرزوق اخلصيب

                                                           
 2/457:ياقوت احلموي ،املصدر السابق  (37)

 327:احلمريي ،املصدر السابق  (38)
 شعيب بن زياد الواسطي: مل اعثر له على ترمجة (39)

 214:العلي ،املصدر السابق؛ هـ 1379،مطبعة جلنة البيان العريب ،2/456:امحد بن حيىي بن جابر البالذري ،فتوح البلدان  (40)

 121-120:اجلواهري ،املصدر السابق  (41)

 133:النبهاين ،املصدر السابق  (42)

 مرزوق اخلصيب: مل اعثر له على ترمجة  (43)
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ضمن جمموعة من مدن البصرة الذين ذكرهم يف  يفاخلصيب  اهـ واملقدسي ذكر اب014وقد حفره سنة  (44)اخلصيب
 (45)باب اختصرناه للفقهاء

 احتوى ايب اخلصيب العديد من القرى اليت مازالت حتتفظ بأمسها التارخيية اىل وقتنا احلاضر منها :

 بن اخلطاب عمر عينه اخلليفة الذي (46)املغرية بن شعبةاىل ابو مغرية :يرجح ان سبب التسمية يرجع   -1
(47)على البصرة وقد حفر هنر مسي بأمسه اً والي  

قواد غلمانه ويف عشي يوم اجلمعة تقدم إىل أيب العباس و  وقد اورد الطربي النهر عند قتال املوفق للزنج قائال)    
وف بعسكر رحيان املوضع املعر ومواليه بالنهوض إىل مواضع مساها هلم فأمر أبا العباس بالقصد يف أصحابه إىل 

وهو بني النهر املعروف السفياين واملوضع الذي جلأ إليه وأن يكون سلوكه جبيشه يف النهر املعروف بنهر املغرية 
 (48)(حىت خيرج هبم يف معرتض هنر أيب اخلصيب

أرض البلجان ب ابليس بعد ان غضب عليه رب اجلاللة أمره باهلبوط اىل االرض فهبطاعتقد أن البلجانية:  -2
قرية كبرية بني البصرة  (49)وقع بنهر البلجان وعلى هذا االساس مسيه سكان هذه املنطقة )أبالسة البصرة(

  (50)وعبادان ورد امسها بـ)بلجان(

                                                           
 5/315:ياقوت احلموي ،املصدر السابق  (44)

 م1991،،الطبعة الثالثة ، مطبعة مدبويل، القاهرة 53:حسن التقاسيم يف معرفة االقاليم ا، املقدسيمشس الدين ايب عبد اهلل حممد بن امحد  (45)

 اجلاهلية مع مجاعة من يفبن شعبة بن أىب عامر بن مسعود الثقفى، أبو عبد اهلل: أحد دهاة العرب وقادهتم ووالهتم.يقال له )مغرية الرأي(.ولد يف الطائف وبرحها املغرية  (46)
ه، فأسلم. وشهد احلديبية واليمامة وفتوح الشام.  5 بين مالك فدخل االسكندرية وافدا على املقوقس، وعاد إىل احلجاز. فلما ظهر االسالم تردد يف قبوله إىل أن كانت سنة

الذهيب ،املصدر يف االسالم ) باألمرةهـ وهو أول من وضع ديوان البصرة، وأول من سلم عليه 50تويف سنة  ،وذهبت عينه بالريموك. وشهد القادسية وهناوند ومهدان وغريها
 (227/ 7: الزركلي ،املصدر السابق؛ 6217:السابق 

 214:اعيان ،املصدر السابق باش (47)

 173:العلي ،املصدر السابق؛ 5/584: الطربي ،املصدر السابق  (48)

 220:باش اعيان ،املصدر السابق (49)

 1/347: ياقوت احلموي ،املصدر السابق (50)
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وهي  (51)ةوالفقه نسبة اليها هذه القري املطوعة: مسيت هبذا االسم نسبة اىل امرأة كانت تعلم القران الكرمي-3         
  (52)ناحية من نواحي البصرة

يح اىل ملا كانت منطقة غري أهله بالسكان وان سفينة الفاو من سفن الديلم اصابتها ر  يعودرابعاً: الفاو : سبب التسمية 
سبب ذلك بو  رق اصاب السفينة الغسبة اىل بين املهلب بن صفرة الذي ترجع تسميته هبذا االسم نعند هنر املهلبان 
بلدة واقعة يف اما موقعها فأهنا   (53)ى النهر بالفاو حىت اصبحت املقاطعة بالكامل تسمى بالفاواطلق االعراب عل

 (54)يف هناية شط العرب قرب مصب خليج البصرة الً ا( درجة مش30عرض )

 النتائج:

ومما سبق خنلص ان املكانة اجلغرافية والتارخيية مكنت مدينة البصرة من ان تكون احد اهم املدن العراقية منذ       
م الكتاب واجلغرافيني إهتما مما جعلها حملَّ مهوى الفئدة العلماء والطلبة، ومركز حلركات املعارضة السياسية فهي تأسيسها 

جمدها التليد من   الرجاعها اىل منها وحماولةً  من املهتمني هبا الوقت احلاضر وهذه املكانة جتعلنا يف واملؤرخني وغريهم..
خالل قراءة تارخيية وأثرية وطبونيمية لتحليل أوضاعها االجتماعية واالقتصادية للخروج هبا من حالتها الراهنة حنو مدينة 

 .وحاضرة سياحية وعلمية تكون مقصد الناس من كل فج عميق
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  فهـــارسال

 اوال : المصادر

هتذيب اللغة ، حتقيق :عبد السالم هارون ،دار القومية العربية للطباعة ،مصر ،حممد بن امحد :االزهري  -1
 م1964،

لشؤون دار االزاهر يف معاين كلمات الناس حتقيق :د. حامد صاحل الضامن ، ،حممد بن القاسم :االنباري  -2
 م1987،،الطبعة الثانية  الثقافية العامة ،بغداد

معجم ما استعجم من امساء البالد واملواضع ، حتقيق: مصطفى السقا، ،عبد اهلل بن عبد العزيز :البكري  -3
 .عامل الكتب ،بريوت 

 هـ 1379البالذري :امحد بن حيىي بن جابر ،فتوح البلدان ، مطبعة جلنة البيان العريب ، -4
 لرابعة العلم للماليني ،لبنان ،الطبعة ا دارحممد بن ايب بكر بن عبد القادر ، خمتار الصحاح ، : اجلواهري -5

 م1999،
لفظه وافرتق مسماه من االمكنة ، حتقيق: حممد بن محد  ما أتفقاالماكن او ،حممد بن موسى : احلازمي -6

 هـ1415،اململكة العربية السعودية ، اليمامةاجلاسر ،دار 
دي بن منصورة ،دار الكتب مشاهري علماء االمصار ، حتقيق: جم،ايب حامت حممد بن امحد :بن حبان  -7

 م1995، الطبعة االوىلالعلمية ،لبنان ،
طار ،حتقيق: الروض املعطار يف خرب االق،حممد بن حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم بن عبد النور : احلمريي -8

 م1980، الطبعة الثانيةاحسان عباس ،مؤسسة ناصر للثقافة ،بريوت ،
سنن ايب داود، دار الكتاب ، سليمان بن االشعث بن شداد بن عمرو االزدي السجستاين : ايب داود -9

 .العريب ،بريوت
الذهيب :مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان بن قامياز ، سري اعالم النبالء ، حتقيق :احسان عبد املنان  -10

 ، بيت االفكار الدولية ،السعودية .
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براهيم جفال حتقيق :خليل ا املخصص،،النحوي اللغوي االندلسي  ابو احلسن علي بن امساعيل: ابن سيده -11
 م1996الطبعة االوىل، ، دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،

الوايف بالوفيات ، حتقيق :امحد االرناوط واخرون ،دار احياء ،صالح الدين خليل بن ابيك الصفدي : -12
 م.2000، ، الطبعة االوىلالرتاث العريب ،بريوت

 هـ1407مد بن جرير أبو جعفر ،تاريخ الطربي ، دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة االوىل ،الطربي :حم -13
 م1994، الوىلالطبعة احتقيق: حممد حسن ال ياسني، احمليط يف اللغة ، عامل الكتب ،،امساعيل :بن عباد  -14
البجاوي  ، دار  حممد علي  االستيعاب يف معرفة األصحاب ، حتقيق :،يوسف عبد اهلل حممد :عبد الرب  -15

 1992،،الطبعة االوىلاجليل ، بريوت 
ابن عساكر :علي بن باحلسن ابن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي ، تاريخ مدينة دمشق ، حتقيق :حمب  -16

  1995الدين ايب سعيد بن عمر ،دار الفكر ،الطبعة االوىل،
 1979حممد هارون ،دار الفكر ،معجم مقايس اللغة ، حتقيق:عبد السالم ،ابو احلسني امحد :بن فارس  -17
لطبعة اد.مهدي املخزومي واخرون ، ايران  العني ، حتقيق:،ابو عبد الرمحن اخلليل بن امحد : الفراهيدي -18

 هـ1409،الثانية
 .اثار البالد واخبار العباد ، دار صادر ،بريوت ، زكريا بن حممد بن حممود : القزويين -19
قاليم ، احسن التقاسيم يف معرفة اال بن امحد ، مطبعة مدبويل،مشس الدين ايب عبد اهلل حممد : املقدسي -20

 م1991،،الطبعة الثالثة القاهرة 
ل من االحوال امتاع االمساع مبا للرسو ،تقي الدين امحد بن علي بن عبد القادر بن حممد احلسيين املقريزي : -21

 م1999،،الطبعة االوىلنان سي ، بريوت ،لبنمحممد عبد احلميد ال واالموال واحلفدة واملتاع ، حتقيق:
دون دار صادر ،بريوت ،بايب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم االفريقي ، لسان العرب ، : ابن منظور -22

 سنة طبع 

ية دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثان ،معجم البلدان الرومي ،شهاب الدين ايب عبد اهلل : احلموي ياقوت -23
 م1995،
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

54 
 
 

 ثانيا : المراجع 

 م2017البصرة يف الفرتة املظلمة ، دار الفيحاء ،لبنان ،، حامد :البازي  -24
 .موسوعة تاريخ البصرة ، شركة التاميس للطباعة والنشر ،بغداد،عبد القادر :باش اعيان  -25
الزبيدي :حممد مرتضى احلسيين ، تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق :علي هاليل، الكويت ،الطبعة  -26

 م.1987الثانية ،
 الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ألشهر، االعالم قاموس الرتاجم  الدين خري: الزركلي -27

 م2002،،الطبعة االوىل، دار العلم للماليني ،بريوت 
ث ،مجع فهرسه القسم الثال مباحث عراقية يف اجلغرافية والتاريخ واالثار وخطط بغداد، ، يعقوب: سركيس -28

 م1981رشيد ،دار ال،وعلق عليه :معن محدان 
العلي :د.صاحل امحد ،خطط البصرة ومنطقتها دراسة يف االحوال العمرانية واملالية يف العهود االسالمية  -29

 م.1986االوىل ، مطبعة اجملمع العلمي العراق ،
الطبعة ،بلدان اخلالفة الشرقية، ترمجة :بشري فرنسيس وكوركيس عواد ، مؤسسة الرسالة ،كي :لسرتنج  -30

 م1985،الثانية
  الطبعة الثانية.عبد اجلبار ،دراسات يف تاريخ املدن العربية االسالمية ، بريوت ،: ناجي -31

ية ، مركز ،البصرة التحفة النبهانية يف اجلزيرة العرب حممد ابن العالمة خليفة بن محد بن موسى: النبهاين -32
 م 1980،،الطبعة الثانيةدراسات اخلليج العريب ،جامعة البصرة 

 ثالثا : الدوريات 

العلي :يوسف ناصر ،اسواق البصرة يف القرن الثالث والرابع للهجرة ،جملة اخلليج العريب، جامعة البصرة  -33
 1973،العدد االول ،السنة االوىل ،مطبعة حداد، البصرة ،
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 (1ملحق رقم )

 

الخليج العربي،جامعة البصرة ،العدد االول ،مجلة 189يوسف ناصر العلي ،اسواق البصرة في القرن الثالث والرابع للهجرة :
 1973،السنة االولى ،مطبعة حداد، البصرة ،
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