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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 

هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.





بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 

ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ



ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
َقَبٌس أْوراِقــهــا  َعلى  َسْطٍر  ُكــلِّ  في 
ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
َقواِفيها في  َوْقٌع  َوالبِيُض  ْمُر  َوالسُّ
َتْرويها مِّ  الـــدَّ ــْيــِض  ــَف بِ وكـــْرَبـــالُء 
َمآِقيها في  َســاَلــْت  عبَّاِس  ــُن  َوَعــْي
َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473

الَعّباِسيَِّة  الَعَتبِة  ِمَن  َمِة  الُمَحكَّ ِة  الفْصليَّ الَعمْيِد  ِة  َمجلَّ ُصدوَر  ُخ  ُتؤرِّ َقِصيدٌة 
ار... فَّ َسِة، لِلّشاِعِر اأُلْسَتاِذ َعلي َعبِد الُحَسْيِن الصَّ الُمَقدَّ

#1433 =
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...ملخص البحث...

اإلدارية  احلدود  ضمن  الشاخصة  األثرية  املواقع  من  األخيرض  حصن  يعترب 
ملحافظة كربالء املقدسة التي حتظى باهتامم عاملي كبري ولوقوعه وسط البادية أمهية 
تارخيية كبرية، إذ إنه ملتقى الكثري من الطرق التجارية، فالطريق الذي يربط جنوب 
العراق بأعايل الفرات وسوريا يمر فيه وهو يقع عىل الطريق الذي يربط بني الكوفة 
وسوريا، وهو مركز عىل طريق البحر األبيض املتوسط - حلب - البرصة من جهة 
والبحر العريب من جهة أخرى فلموقعه الفريد وشخوص معامله العامرية وبروزها 

األثر العظيم يف إقبال الزوار والسياح عليه من داخل القطر وخارجه. 

أجريت عليه صيانات متعاقبة قامت هبا فرق أوفدتا مؤسسة اآلثار العراقية 
والتي امتدت للمدة من 1934 – 1986م ورغم كل هذه الصيانات ال يزال موقع 
)حصن األخيرض( يعاين من اإلمهال وحيتاج إىل صيانة إنقاذية مستعجلة ومرشوع 
كبري برعاية وزارة اآلثار العراقية واهليأة العامة لآلثار والرتاث وذلك للمحافظة عىل 
معامل القرص للحيلولة دون تأثرها بسبب الظروف اجلوية التي بدت آثارها بالظهور 

يف معظم أجزاء القرص وخصوصًا الكتابات عىل جدران القرص وأسواره.

وذهب الباحثون يف تارخيه وتسميته مذاهب كبرية ذلك أن مصادرنا القديمة مل 
ترش إليه إشارة واضحة فبعضهم ذهب إىل أن لفظة األخيرض مرفة عن )األكيدر( 
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وهو اسم أحد أمراء كندة، أسلم يف صدر اإلسالم ولكن األكيدر بن عبد امللك منع 
اجلزية بعد وفاة الرسول  فرضب خالد بن الوليد عنقه.

كانت  خشبية  لقطع   14 للكاربون  الذري  اإلشعاع  فحص  نتائج  عىل  وبناء 
االستدالل  يمكن  ومنه  العمر  ملعرفة  وذلك  اجلدران  داخل  كرباطات  تستعمل 
واإلفادة بتحديد تاريخ إنشاء القرص وبموجب الفحص يتحدد بعام 580 ميالدي 
األخيرض  بناء قرص  دراسة عرص  فإن  لذلك  عامًا  منه 90  مطروحًا  أو  إليه  مضافًا 
تتطلب فرتة زمنية مقدارها 180 عامًا تبدأ من عام 490م ولغاية 670م وإن هذه 
املدة تتحدد قبل الفتح اإلسالمي للعراق بأكثر من 140 عامًا ومتتد إىل العهد األموي 
لذلك  واستنادًا  األموي  العهد  هو  األخيرض  قرص  به  يتحدد  تاريخ  أقرب  أن  أي 

يستبعد أن يكون قرص األخيرض ضمن العهد العبايس )القرن الثاين اهلجري(. 

باء  ألف  إىل  تعود  كتابية  نقوش  عىل  العثور  تم  األثرية  الصيانة  أعامل  خالل 
الصفائية التي حتدد تاريخ العرب القاطنني بتلك املنطقة إىل ما قبل اإلسالم وتعود 
الصفائي حتى  النص  استمر  وقد  امليالد  قبل  األول  القرن  إىل  الصفائية  النصوص 
القرن الثالث بعد امليالد ومن املحتمل استمرار استعامل النصوص الصفائية حتى 

القرن اخلامس والسادس للميالد ولكن بنطاق ضيق. 

املنطقة  هذه  يف  احلفائر  من  املزيد  إجراء  من  بد  ال  أنه  اآلثاريون  يرى  وأخريًا 
للبت يف تاريخ القرص عىل الوجهة الدقيقة.

...المقدمة...

العامرية  وفنونه  وبنائه  هبندسته،  عظيم  منيع  شامخ  بناء  األخيرض  حصن 
إىل  تقريبًا  )50كم(  بعد  عىل  يقع  هيكله.  وضخامة  مرافقه،  وسعة  والزخرفية، 
اجلنوب الغريب من مدينة كربالء وحوايل )152كم( إىل اجلنوب الغريب من مدينة 
بغداد )شكل رقم 1( ولوقوعه وسط البادية أمهية تارخيية كبرية، إذ إنه ملتقى الكثري 
من الطرق التجارية، فالطريق الذي يربط جنوب العراق بأعايل الفرات وسوريا يمر 
فيه وهو أنه يقع عىل الطريق الذي يربط بني الكوفة وسوريا، وهو مركز عىل طريق 
)البحر األبيض املتوسط - حلب - البرصة( من جهة والبحر العريب من جهة أخرى 
الزوار  إقبال  يف  العظيم  األثر  وبروزها  العامرية  معامله  وشخوص  الفريد  فلموقعه 

والسياح عليه من داخل القطر وخارجه.

الشاخصة ضمن احلدود اإلدارية  املواقع األثرية  ويعترب حصن األخيرض من 
ملحافظة كربالء املقدسة والتي حتظى باهتامم عاملي كبري فقد أجرت عليه صيانات 
 –  1934 من  للمدة  امتدت  والتي  العراقية  اآلثار  مؤسسة  أوفدتا  فرق  متعاقبة 
من  يعاين  األخيرض(  )حصن  موقع  يزال  ال  الصيانات  هذه  كل  ورغم  1986م 
اآلثار  وزارة  برعاية  كبري  ومرشوع  مستعجلة  إنقاذية  صيانة  إىل  وحيتاج  اإلمهال 
العراقية واهليأة العامة لآلثار والرتاث وذلك للمحافظة عىل معامل القرص للحيلولة 
دون تأثرها بسبب الظروف اجلوية التي بدت آثارها بالظهور يف معظم أجزاء القرص 
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وخصوصًا الكتابات عىل جدران القرص وأسواره. 

للحديث  األول  املبحث  خصص  مباحث  ثالثة  إىل  الدراسة  تقسيم  ارتأينا 
بناء قرص  الباحثني حول  آراء  إىل  تطرقنا  والتسمية وقد  تاريخ قرص األخيرض  عن 
األخيرض، أما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه التنقيبات والصيانة األثرية التي عملت 
األخيرض  معامل حصن  فيه عىل  فقد عرجنا  الثالث  املبحث  أما  األخيرض،  يف قرص 

ومكوناته البنائية.

األثري  املعلم  هذا  حول  األضواء  بعض  سلطنا  قد  نكون  أن  نتمنى  وأخريًا 
املهم)1(. 

...المبحث األول...
تاريخ القصر

 إن املصادر التارخيية التي تتحدث عنه مل ترش إىل تاريخ بنائه ولذلك اختلف 
املؤرخون يف حتديد زمن بنائه فمنهم من نسبه إىل اللخميني يف النصف األول من 
القرن السادس امليالدي ومنهم من نسبه إىل الساسانيني يف الربع األخري من القرن 
السادس امليالدي وهناك من نسبه إىل أحد أمراء كنده يف النصف األول من القرن 
املدة  تعيني  يف  اختلفوا  فقد  اإلسالمي  العرص  إىل  نسبوه  من  أما  امليالدي  السابع 
الزمنية التي يعود إليها القرص فهناك من يرى أنه يرجع إىل العرص األموي ومنهم 
من أشار إىل أنه يعود إىل العرص العبايس وأرجح اآلراء يف الوقت احلارض أن هذا 
دار  ليكون  بني  وأنه  )8م(  اهلجري  الثاين  القرن  من  الثاين  النصف  إىل  يعود  البناء 
إمارة كام يظهر ذلك من ختطيطه الذي يشري إىل مرافق سكن وإدارة ودواوين أشبه 

ما يكون بتخطيط دار إمارة الكوفة.

ومن أجل الوقوف عىل تاريخ القرص الدقيق فقد أرسلت قطع من الرباطات 
جامعة  إىل  اإلنشائية  للرضورات  استخدامها  كان  والتي  اجلدران  داخل  اخلشبية 
الربوفسور )كوينهيكو كيكويش( عىل  الفحص  )كوكوشيكان - طوكيو( وأجرى 
هذه القطع اخلشبية وتم تكليف األستاذ )كاتسو هيكو اونيام( عضو البعثة اليابانية 
اآلثارية العاملة يف العراق حينذاك لغرض إجراء فحص اإلشعاع الذري للكاربون 
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بتحديد  واإلفادة  االستدالل  يمكن  العمر ومنه  ملعرفة  اخلشبي  األنموذج  14 عىل 
14257-[ اإلشاري  الرقم  حيمل  الذي  الفحص  نتيجة  وكانت  القرص  إنشاء  تاريخ 
أو  إليه  مضافًا  ميالدي   580 بعام  يتحدد  الفحص  بموجب  التاريخ  بأن   ]GAK

مطروحًا منه 90 عامًا لذلك فإن دراسة عرص بناء قرص األخيرض تتطلب مدة زمنية 
مقدارها 180 عامًا تبدأ من عام 490م ولغاية 670م وأن هذه الفرتة تتحدد قبل 
الفتح اإلسالمي للعراق بأكثر من 140 عامًا ومتتد إىل العهد األموي أي أن أقرب 
تاريخ يتحدد به قرص األخيرض هو العهد األموي واستنادًا لذلك يستبعد أن يكون 

قرص األخيرض ضمن العهد العبايس)القرن الثاين اهلجري()2(.

القرص ماط بمنطقة سكنية واسعة كشفت عن  أن  الصور اجلوية  أثبتت  وقد 
بعضها بعثة أملانية عام 1973–1974 وعثرت عىل مسجد وبقايا مراب وكشفت 
من  بد  ال  أنه  اآلثاريون  ويرى  القرص  أمام  السكن  بيوت  من  جمموعة  اآلثار  دائرة 
إجراء املزيد من احلفائر يف هذه املنطقة للبت يف تاريخ القرص عىل الوجهة الدقيقة. 
وحييط ببناية القرص وسوره الداخيل سور من اللبن أضالعه متفاوتة يف أطواهلا وذات 
أبراج نصف أسطوانية وهو مهدم. آثاره ظاهرة عىل األرض أما السور الداخيل فهو 
بناية  وتقع  باب  أضالعه  من  ضلع  كل  وسط  يف  بأبراج،  مدعم  الشكل  مستطيل 
القرص داخل السور باجتاه الضلع الشاميل الذي تتصل به وحتيطه جدران ضخمة من 
الرئييس هلذا  الباب  أما  بأبراج نصف أسطوانية،  الرشق والغرب واجلنوب مصنة 

القرص فيقع يف الضلع الشاميل من السور الداخيل.

وجذوع  اآلجر  من  قليل  إىل  باإلضافة  واجلص  باحلجارة  القرص  هذا  بني 
األشجار التي استعني هبا للتقوية بني طبقات البناء وال تزال آثارها باقية يف اجلدران 

عىل الرغم من تلفها بسبب العوامل الطبيعية أو باقتالع البدو بعضها الستخدامها 
الداخيل  والسور  القرص  بني  الرشقية  اجلهة  يف  واحد  طابق  من  بناء  وهناك  وقودًا 
أضيف بعد االنتهاء من بناء القرص وهناك ملحق آخر للقرص خارج أسواره الرئيسة 

يف اجلهة الشاملية الغربية )صورة رقم 1، شكل رقم 2()3(.

تسمية الحصن

القديمة  الباحثون يف تارخيه وتسميته مذاهب كثرية؛ ذلك أن مصادرنا  ذهب 
مل ترش إليه إشارة واضحة، و مل جيد املنقبون والعاملون فيه إشارة بارزة حتت ذلك 
للميالد، زاره  الثاين عرش  القرن  املسترشقني كثريين فمنذ أواسط  وكان زواره من 
نيبور، وزاره برتود الفاله أوائل القرن السابع عرش، ولويس ماسينيون سنة 1908م، 
وقد  – 1912م.  1910م  وفيوليت  وأوسكار  وموزيل  1909م،  سنة  بل  واملس 
يف  املعنيون  انقسم  وقد  احلصن  هذا  عن  كثريًا  املهتمني  من  وغريهم  هؤالء  كتب 
فبيرتود الفالة وماسينيون يذهبان إىل أن احلصن ذو أصول ساسانية  املسألة؛  هذه 
وقد ذهب مذهبهام عام 1947م الدكتور مصطفى جواد، أما املرحوم السيد ممود 
شكري اآللويس فذهب إىل أن لفظة األخيرض مرفة عن )األكيدر( وهو اسم أحد 
بعد  اجلزية  منع  امللك  عبد  بن  األكيدر  ولكن  اإلسالم  صدر  يف  أسلم  كندة  أمراء 
وفاة الرسول  فرضب خالد بن الوليد عنقه. وممن قالوا بأن املبنى إسالمي أيضًا 
املس بيل التي ذهبت إىل أنه بني يف العرص األموي، وكذلك ذهب هذا املذهب كل 
من أوسكار رويرت وهرتسفلد وموزيل وكريسويل ولكنهم نسبوا بناءه إىل العصور 
تشاهبًا  وجد  ألنه  اهلجري  الثالث  القرن  يف  بني  أنه  إىل  ذهب  فهرتسفلد  العباسية. 
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بن يوسف  إىل إسامعيل  بناءه  فنسب  وأما موزيل  وأبنية سامراء،  ريازة عامرته  بني 
األخيرض حاكم الياممة والكوفة من قبل القرامطة)4(.

وذهب كريسويل إىل أنه شيد يف العرص العبايس األول )القرن الثاين اهلجري( 
وأن بانيه قد يكون األمري عيسى بن موسى ابن أخ السفاح واملنصور الذي كان أواًل 

وليًا لعهد املنصور ثم ذهب إليه عىل الكوفة من قبله)5(.

ويذكر الدكتور عبد العزيز محيد »أن هذا القرص شيد عىل أنقاض دومة احلرية 
التي أقامها األمري عبد العريب أكيدر بن عبد امللك وأن اسمه حرف عن اسم هذا 

األمري«)6(.

إذ لوحظ من خالل  البناء  بإسالمية  بدء  بادئ ذي  تقطع  العامرية  الدالئل  إن 
التنقيبات والتحريات التي جرت فيه أن أسس بنائه من أصل واحد، وأن املسجد 
فيه أصيل شيد مع البناء، ويعود إىل دور تأسيس احلصن، كام أن مراب املسجد يف 
جداره اجلنويب )القبيل(، كان من أصل البناء، ومميزات هذا املسجد هي اخلصائص 
نفسها التي متيزت هبا املساجد اإلسالمية. ومل يعثر فيه عىل كرسة واحدة من الفخار 
من  فيه  عليه  عثر  وما  اإلسالم  قبل  ما  أو عصور  الساساين  الدور  إىل  يرجع  الذي 
املسكوكات تعود إىل العرص العبايس، فضاًل عن أن عنارص عامرية وزخرفية كثرية مل 
تكن معروفة قبل اإلسالم ميزت بناءه كاألقواس املدببة واحلنايا القوقعية، والعقود 
منتصف  مباين  من  أنه  اليوم  الراجح  والرأي  وغريها.  املتقاطعة  واألقبية  املرتاكبة 
القرن الثاين اهلجري، ألن نمط عامرته شاع يف أواخر العرص األموي وأوائل العرص 
العبايس، فضاًل عن أن طرزًا عامرية مددة فيه مل تعرف إال يف عهد أيب جعفر املنصور، 
وقبل بناء مدينة سامراء، وأخريًا فقد عثر عىل )التبان( أرضية احلصن املبارشة عىل 

مسكوكة رضبت يف أيام املنصور وحتمل اسمه، وهي بعد هذا سليمة احلوايش وألن 
بناًء ضخاًم كبناء األخيرض، حيتاج إىل جهود كبرية ومال وفري، وأن يتوىل مثل هذا 
البناء شخصية كبرية، فإن األمري عيسى بن موسى هو الشخصية األكثر ترجيحًا ملثل 

هذا العمل العظيم، خاصة أنه توىل الكوفة مدة ثالث عرشة سنة.

أن  العيل  صالح  أمحد  الدكتور  ذكر  فقد  باإلشارة،  جدير  أمر  وهناك  وأخريًا 
عيسى بن موسى صار إليه قرص بني مقاتل بن حسان بن ثعلبة، وهو القرص الذي 
صار إليه اإلمام احلسني بن عيل  وكان فيه عبد اهلل بن احلر اجلعفي. وقد ذهب 
املؤرخون إىل أن هذا القرص كان يف منطقة األخيرض وأن عيسى خرب هذا القرص 
وجدد عامرته ويعزز هذا الرأي أن اهليأة األثرية العاملة يف هذا احلصن استظهرت 
من موسم عام 1975 معامل مخس غرف متكاملة مربعة الشكل خارج احلصن تعود 

ملبنى إسالمي واسع كان قائاًم قبل بناء حصن األخيرض الكبري)7(.

وقد ذكر الرحالة اإليطايل برتو دالفاله أن هذا احلصن كان يعرف قبل القرن 
بـ )قرص اخلفاجي( وقد ورد ذكر اخلفاجي مكتوبًا عىل أحد  للميالد  السابع عرش 
اجلدران امللحقة الكائن يف الساحة الرشقية من احلصن. أما تسمية األخيرض فهي 
تصغري لألخرض، اللون الذي يرتاءى لعني الرائي عن بعد يف أجواء انكسار الضوء 

عليه يف ظالل البادية.
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...المبحث الثاني...
التنقيب والصيانة

مديرية  فإن  احلصن،  هذا  هبا  يتمتع  التي  واحلضارية  التارخيية  لألمهية  نظرًا 
اآلثار أولته اهتاممًا مبكرًا، إذ قامت يف 11 / 10 / 1934 بإجراء الكشف عليه 
ومن ثم دراسة األمور املتعلقة بأعامل التنقيب والرتميم فيه حفاظًا عليه. ويف عام 
ومن  اجلنوبية،  الساحة  باب  وأمام  مدخله،  يف  املرتاكمة  األنقاض  رفع  تم   1938
سطوح  عىل  ومن  الثاين،  الطابق  يف  الغرف  باب  ومن  للمسجد،  اجلنويب  القسم 
الثالث. بدأت عملية ترميم وتقوية  الغرف )113،114،113و 116( يف الطابق 
تعمري  إىل  الشاميل. إضافة  املدخل  األيمن من  اجلانب  اإليوان، مع  مخس دعائم يف 
السلم الكائن يف الزوايا اجلنوبية الغربية يف اإليوان، وكذلك السلم الكائن يف الطابق 
الثاين. وتواصل يف عام 1939 رفع األنقاض من املسجد، استعدادًا ألعامل الصيانة، 
اجلنوبية  اجلبهة  بناء  بإعادة  املبارشة  الثالث ومتت  الطابق  وكذلك رفعها من غرف 
املتهدمة من الديوان الرئييس )البهو( وتم يف أواسط عام 1940، رفع األنقاض من 
املدخل الشاميل، وتنظيف املدخل املطل عىل الساحة الرشقية الشاملية من املمر 6، 
املرتاكمة عىل  العالمة )H( ورفع األنقاض  الدار ذات  الشاميل من  القسم  وتنظيف 
املمر الشاميل )ب( بني جدارين يف الطابق الثالث. كام بورش بتعمري القوس واملدخل 
املطل عىل الساحة الغربية من املمر )5(، وتعمري الركن اجلنويب الرشقي من املسجد، 

مع إعادة األقواس والزخارف، وأعامل تقوية من الركن اجلنويب الغريب منه، وترميم 
الكائنة يف اجلبهة الرشقية من الضلع الشاملية  مدخله وإصالح األقواس والطوف 
 )40  ،33( اإليوانني  ترميم  وجرى  الكبرية،  الساحة  يف  الرسداب  مدخل  وتعمري 

املتقابلني وإعادة الزخارف اجلبسية يف سطح الغرفتني )31، 32(.

وبدأت املديرية العامة محلة جديدة واسعة سنة )1960(، بعد وضعها خالل 
املوسم  يف  اهليأة  عمل  تركز  وقد  احلملة،  هذه  لتفاصيل  منهاجًا  السابقة  السنوات 
الكبري،  القرص  املرتاكمة يف مرافق  األنقاض واألتربة  اجلديد األول هذا، عىل رفع 
والتحري  التنظيف  محلة  أن  كام  فيه،  الرتميم  وأعامل  احلفريات  إلجراء  استعدادًا 
ممد  الدكتور  برئاسة  هيأة  أوفدت   1962/2/10 ويف  ثان،  ملوسم  امتدت  هذه 
باقر احلسيني وعضوية السيدين حازم عبد الكريم املوسوي وقاسم خليل ممود، 
 1992/10/27 لغاية   1962/7/31 يف  وأوفدت  الثالث،  املوسم  أعامل  لتويل 
هيأة أخرى برئاسة الدكتور ممد باقر احلسيني أيضًا وعضوية السيدين حازم عبد 
الكريم وحسني عزام لتويل أعامل املوسم الرابع. وقد تم خالل هذين املوسمني رفع 
األتربة من الطابقني األول والثاين وأقسام من الطابق األريض والرسداب، وتنظيف 
املجاز املحيط بالقرص املركزي من اجلهات األربع، وبعض أقسام مبنى اخلدم ودار 

الضيافة يف القسم الشاميل والقسم اجلنويب. 

وجرت أعامل جس داخل احلصن خاصة يف املسجد وخارجه من اجلهة الشاملية 
الغربية للتأكد من أصالة بناء املسجد، وقد حفر خندق إزاء اجلدار الغريب وخندق 
آخر إزاء اجلدار اجلنويب جماورًا للمحراب وخندق ثالث يف رواق اجلدار الرشقي، ومل 
ترش هذه املجسات إىل وجود بناء أقدم من املسجد، أو أحدث منه وتم خالل ذلك 
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العثور عىل جمموعة كبرية من الفخار واخلزف والزجاج وجدت يف احلنية املالصقة 
للجدار الغريب من اخلارج تعود للقرنني الثاين والثالث اهلجريني وجرت أعامل حفر 
خارج احلصن، إذ حفر خندق يف اجلهة الشاملية الرشقية فظهر باب مبني باآلجر، كام 
عثر يف اجلهة الشاملية الرشقية من الباب عىل جدران مبنية باللبن مفصولة عنها كام 
حفر خندق آخر داخل السور اخلارجي املبني باللبن وعىل مسافة من برج الزاوية 
الشاملية الغربية للحصن، فظهر باب مبني باآلجر أيضًا مع برجني، ثم حفر خندق 
ثالث من أقىص الناحية الشاملية الرشقية من احلصن )خارج السور املبني باللبن(، 
فظهرت وحدات بنائية كاملة من الغرف واملرافق مبنية باللبن وعددها سبع غرف 
خمتلفة املساحة وقد عثر عىل جمموعة من الكرس الفخارية والزجاجية تعود للقرنني 
املذكورين، وحفر خندق يف القسم الرشقي من السور اخلارجي فظهرت فيه أربعة 
فظهرت  اخلارجي،  للسور  الغربية  الشاملية  الزاوية  شامل  يف  خندق  وحفر  أبراج 
غرفتان، وقد عثر يف هذا اخلندق عىل جمموعة من كرس الزجاج بعضها يتميز بدقة 
الصنع تعود للقرنني املذكورين، إضافة إىل مسكوكة نحاسية تعود للخليفة املستنرص 

باهلل )623 – #640(.

بالطابوق  التحريات خارج احلصن، عن بعض أسس جدران مبنية  وكشفت 
املحروق يف اجلهة الشاملية عرب وادي األبيض وكان من أبرز نتائج تنقيبات املوسم 
الثالث، اكتشاف احلامم يف القسم اجلنويب الرشقي من بيت اخلدم، وكان هذا احلامم 
مطمورًا حتت األنقاض إىل عمق 3 أو 4 أمتار تقريبًا. وكانت نقاط الصيانة كثرية إذ 
متت صيانة الواجهة اجلنوبية املطلة عىل احلصن املكشوف من بيت اخلدم فأعيد بناء 
القسم العلوي من القوس الكبري الوسطية من األعمدة واجلدران، ومتت تقوية مدخل 
الغرفة وقوسها املرقمة )62( يف الواجهة الرشقية من الصحن إىل جانب صيانة أقسام 

أخرى من هذا املكان. ويف الرحبة الكربى يف القسم املركزي، متت صيانة الواجهة 
اجلنوبية املطلة عىل هذه الرحبة بارتفاع )3م(، وبناء العمودين اللذين ظهرا يف اجلهة 
اجلنوبية يف الصحن املكشوف، وأعيد بناء وتقوية سلم الرسداب الواقع يف الزاوية 
اجلنوبية الرشقية من الرحبة وبناء اجلدار اجلنويب للقسم املركزي وتم بناء أحد بيوت 
احلريم يف اجلهة اجلنوبية الرشقية من احلصن، وتقوية مجيع جدرانه ومرافقه املتصلة 
به إىل جانب صيانة الواجهتني الشاملية واجلنوبية املطلتني عىل الصحن املكشوف، 
والقسم األسفل من  املركزي  بالقسم  املحيط  املمر  ترميم أخرى يف  أعامل  وجرت 
الواجهة الرشقية أما اللقى، فإضافة إىل ما ذكر سابقًا، فقد تم العثور عىل جمموعة 
من حجر الصوان وكرس من مقابض ألواٍن وأباريق فخارية عليها زخارف حلزونية 
وأخرى تشبه الضفائر، وعثر عىل كرستني من اخلزف املزجج، وجمموعة من أختام 

اخلزافني وثالث مسارج فخارية وكرس فخارية أخرى)8(.

ويف 1964/6/11 استأنفت املديرية أعامل التحري والصيانة يف هذا احلصن، 
املدخل الرشقي  تم استظهار  السيد )عيل ممد مهدي( وقد  برئاسة  فأوفدت هيأة 
مرة  ألول  وتم  احلصن،  داخل  الكائنة  األربعة  البيوت  أحد  ومرافق  وملحقاته 
استظهار قسم احلراسة واحلاشية وبذلك يكون قد تم استظهار مجيع مرافق هذا املبنى 
كام استظهر الضلعان اجلنوبية والغربية، وقسم من الضلع الرشقية يف البيت الشاميل 
الواجهة  الشاميل الرشقي ويف  البيت  إىل أعامل واسعة متت يف سلم  الرشقي إضافة 
البيتني  األمامية واملدخل الرشقي والربج الشاميل للواجهة اخلارجية وجرى ترميم 
القسم  بناء هذا  بيت احلاشية، وأعيد  الرشقي وقسم من  الرشقي والشاميل  اجلنويب 
بطوابقه الثالثة إىل ارتفاع أكثر من )19م( وجرت صيانة القسم املركزي للحصن، 
وإعادة مجيع الزخارف اخلاصة بالغرفتني )30، 31( كام أعيد بناء الواجهة اجلنوبية 
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لرحبة القرص، وصيانة الربج الشاميل الرشقي، وانتهى العمل يف 1965/1/30 ويف 
عام 1965 تواصل العمل لصيانة ما تبقى من الضلع الشاملية والرشقية واجلنوبية 
داخل  شيد  الذي  البناء  يف  الكونكريتية  املسامري  طريقة  استعامل  مرة  ألول  وتم 
الضلع للمحافظة عىل سالمة البناء فضاًل عن رسم خمططات تفصيلية وفنية كاملة 

للحصن.

وتم يف عام 1966 ترميم واجهة القرص واجلدار الرشقي له مع البوابات، كام 
استمر العمل يف صيانة األبراج والدعامات املحصورة بينها وتقوية اجلدارين الغريب 
واجلنويب من سور القرص من الداخل بارتفاع )4م(، إىل جانب العمل يف الواجهة 

الغربية، إذ أعيد بناء بعض األبراج واجلدران اخلارجية. 

وبارشت اهليأة الفنية عام 1967أعامهلا يف أسس الضلع الغربية من داخل سور 
القرص وتقوية أجزاء من أسس جدران املمر املحيط بالدور األربعة من الداخل، إىل 

جانب بعض الرتميامت الرضورية يف أبنية أخرى والسور من الداخل.

ويف 1968/12/15 بدأت العمل هيأة برئاسة الدكتور طارق جواد محودي 
البيايت وداخل جمهول وعبد اجلبار اخلواص وغريهم  السادة عبد اهلادي  وعضوية 
وقامت اهليأة بتنظيف واجهة الضلع اجلنويب ويف القسم اجلنويب الغريب داخل احلصن 
وإجراء التحري عن سلم اجلانب األيمن من املدخل وأزيلت األنقاض من الزاوية 
تسند  التي  اجلدران  من  املتصدعة  األجزاء  وصيانة  ترميم  وتم  للحصن.  اجلنوبية 
وثالثة  )154م(  وطوهلا  الداخل  من  اجلنوبية  والضلع  الداخل  من  احلصن  سور 
السور اجلنوبية من  عقود، وإحدى عرشة دعامة تقع يف اجلهة الرشقية من واجهة 
الداخل واألجزاء السفىل من السور من جهته الرشقية، وصيانة إحدى عرشة دعامة 

يف اجلانب الغريب كام متت صيانة اجلهة اليمنى من مدخل الزاوية اجلنوبية الرشقية 
من السور ارتفاع )10.3 م(، واجلهة اليرسى كذلك وإىل ارتفاع اجلهة اليمنى نفسه 
الرشقية  اجلنوبية  الزاوية  برج  املدخل كام متت صيانة  يعلو  الذي  العقد  بناء  وأعيد 
وجدار اجلانب األيمن منه والسالمل كافة التي ترتقي إىل أعىل السور والقبوات التي 
حتملها والصحون كام تم تنظيف البوابتني اجلنوبية والغربية ــ وكلتامها تتكون من 

طابقني - وتعرف تفاصيل بنائهام العامري. 

ـــ 1969 الذي قاد العمل فيه الدكتور طارق  وتم خالل موسم عام 1968 
اجلنايب رفع األنقاض من رشق البوابة اجلنوبية من الداخل، والتأكد من تفاصيلها 
العامرية وقياس هذه البوابة )20.19م( طواًل وعمقها )10.75م( وعرض مدخلها 
)80.4م( وصيانة عقدين قرب الزاوية اجلنوبية الرشقية، وإحدى وعرشين دعامة 

وبعض العقود. 

من  ابتداء  احلصن  لسور  اجلنويب  املدخل  بصيانة  ُبِدئ   1974 عام  مطلع  ويف 
أسس اجلدران. واالرتفاع بالبناء إىل مستوى قوس املدخل التي كانت مهدمة فأعيد 
املدخل  الغريب يف هذا  السلم  الصيانة صيانة  العقادة. كام شملت  تركيبها، وصيانة 
املؤدي إىل املمر الكائن يف سور احلصن، كام تم تنظيف مرافق هذا املدخل وأزيلت 

األنقاض املرتاكمة يف الطابق الثاين.

أما موسم العام 1974 – 1975 الذي ابتدأ يف شهر أيلول، فقد تم استظهار 
معامل مخس غرف متكاملة مربعة الشكل خارج احلصن، وهي مشيدة باللبن، تعود 
ملبنى إسالمي واسع يرجع إىل ما قبل تشييد حصن األخيرض كام بدأت محلة ثانية 
الرشقي  امللحق  وصيانة  احلصن  سور  من  وأقسام  اجلنويب  املدخل  صيانة  إلكامل 
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الواقع يف الساحة الرشقية، وهو ملحق يتكون من ثالثة عرش مرفقًا يتوسطه إيوان 
كبري حتته رسداب واسع، كام متت صيانة البيت اجلنويب الغريب وتثبيت أسسه خوف 
االهندام. وقد عثر عىل كرس فخار مزججه باللون األزرق الفاتح وكرس زجاج تعود 

للعرص األموي وقد كان الدكتور كاظم اجلنايب رئيسًا للهيأة خالل هذا املوسم)9(.

وقامت اهليأة التي ترأسها السيد داخل جمهول خالل موسم 1976 -1977 
بصيانة عقادة بيت الصالة، وتم ربط وتقوية العقادات املتهدمة التي تقع يف الطابقني 
الثاين والثالث إىل الشامل من املسجد. ومتت صيانة البابني املطلني عىل املسجد من 
اجلهة الشاملية، وإعادتام إىل ما كانا عليه. واستظهرت بئر يف صحن املسجد، إضافة 

إىل أعامل صيانة أخرى)10(.

الذي  العريض  السلم  يف  تنقيبات   1978 العام  موسم  خالل  اهليأة  وأجرت 
يصعد فيه من اإليوان الشاميل للحصن، واستظهرت أسس اجلدار الغريب للملحق 
املتصلة  األبراج  يف  الصيانة  أعامل  استمرت  كام  الصيانة.  ألغراض  لتهيئته  الغريب 
الغريب،  اجلنويب  الركن  إىل  املسجد  من  ابتداء  الغربية  اجلهة  من  الداخيل  بالسور 
الزاوية  خاصة  الرشقية،  اجلهة  من  اخلارجي  للسور  الداخلية  الدعامات  وصيانة 
يف  الكائن  السلم  ترميم  وتم  الدعامات.  هذه  أقواس  إىل  إضافة  الرشقية،  الشاملية 
والزاوية  األربعة.  بالبيوت  املحيط  السور  أجزاء  ومجيع  الرشقية،  الشاملية  الزاوية 
الشاملية الرشقية الداخلية ضمن السور اخلارجي. كام تم تبليط مجيع املمرات الواقعة 
يف مقدمة احلصن بطبقة من اجلص، وترميم أجزاء كبرية من أسس اجلدران املتآكلة، 
واملمر الواقع جنوب اإليوان الرئييس الشاميل ملسافة ستة أمتار. واستمر العمل يف 
صيانة مرافق بناية امللحق الشاميل. إىل جانب صيانة ثامنية عقود يف السور اخلارجي 

البهو  أرضية  واستظهار  للحصن،  الرشقية  الشاملية  الزاوية  جنوب  الداخل  من 
امللحق  مرافق  تنظيف مجيع غرف  العام 1979  الرئيس وملحقاته. وجرى خالل 
املحيط  املمر  الغريب، وعقادات  الشاميل  البيت  أقسام  اخلارجي ومتت صيانة أغلب 
احلصن،  يف  املركزي  القسم  وممرات  ومرافق  غرف  مجيع  وتبليط  الكربى  بالرحبة 
وترميم الشقوق يف عقادة البوابة الغربية، فضاًل عن رفع األنقاض وعمل جمسات 
أمام املدخل الرشقي للحصن، أكدت أنه مبني عىل األرض مبارشة، وليست هناك 

مصطبة أمامه.

الرشقية  للجهة  املواجهة  البناية  يف  تنقيبات  أجريت   1980 العام  موسم  ويف 
الشاميل من  امتداد للجدار  لتتبع األسس واجلدران. وكشف عن وجود  للحصن، 
جهة الرشق والغرب. وأجريت تنقيبات يف نقطة تقع إىل الشامل الرشقي من احلصن، 
لتتبع بناء جمموعة من الغرف يف هذه النقطة. ومتت صيانة تسعة أقواس يف الواجهة 
اجلنوبية من السور الداخيل وبعض اجلدران. وكشف عن مباٍن يف النقطة الشاملية 
الرشقية من احلصن وعن قلعة يف اجلانب الشاميل الغريب له.. فضاًل عن أعامل صيانة 
يف اجلهة اجلنوبية من الداخل. وقد تم العثور عىل جمموعة مسكوكات حتمل كتابة 
باخلط الكويف، ولقى زجاجية وفخاريات مزججة. وقامت اهليأة التي ترأسها عام 
1981 الدكتور داخل جمهول بأعامل صيانة يف الباب الغريب للحصن من الداخل، 
التنقيب يف  استمر  كام  به.  املحيطة  والغرف  اخلارجي  للملحق  الرئييس  اإليوان  يف 
نقطة شامل غرب احلصن، وتم استظهار بعض الوحدات البنائية وعثر عىل أسس 
خارجية لوحدة بنائية متثل حصنًا صغريًا مدعاًم باألبراج، ويبعد البناء مسافة )300 

م( إىل الشامل الغريب من احلصن. 
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وقد عثر يف أثناء التنقيب عىل جماميع من املسكوكات العباسية نحاسية وفضية، 
وجمموعة من الفخار والزجاج وجرار ومسارج. وأجرت اهليأة يف موسم 1982–
1983 تنقيبات يف املنطقة الشاملية الغربية وتم استظهار أجزاء من السور اخلارجي، 
عن  وكشف  الداخل،  من  لبناية  اخلارجي  السور  بني  ضيقة  ممرات  عن  كشف  كام 
العلوي  واملمر  الغريب  الباب  واكتملت صيانة  البناية،  الرشقي هلذه  السور  باب يف 
املستطيلة  البناية  يف  العمل  واستمر  الشاميل،  امللحق  وترميم  اخلارجي،  السور  من 
ذات األبراج يف شامل غرب احلصن. وجرت كذلك أعامل صيانة يف الباب الغريب 
للحصن من الداخل، وتم نصب األقواس لغرفتني يف الواجهة األمامية عىل اليمني 
واليسار. وصيانة رسدابني داخل القرص أحدمها حتت القسم املركزي واآلخر حتت 
امللحق الرشقي وإعادة طالء اجلدران للممر األمامي للقرص وبياض جدران البيت 

الشاميل الرشقي. وقد تم العثور عىل جمموعة كرس فخارية مززة.

وتم خالل موسم عام 1984 عمل صيانة لعقادة الربج اجلنويب الغريب بطول 
مرتين وعرض 60 سم وسمك )40 سم( إضافة إىل ترميم السقوف املوجودة عند 
األربعة عن طريق  للبيوت  الداخيل  املمر  بناء جدار وعقادة  أعيد  الربج. كام  بوابة 
الدعامات الساندة. وسدت الفتحات الكبرية التي حصلت نتيجة اهلدم يف القسم 
الشاميل الرشقي من الضلع للقرص، مع بناء ستة أقواس خارجية كبرية. وإعادة بناء 
احلنايا التي تزين اجلدار من جهة املمر، فضاًل عن أعامل صيانة أخرى متفرقة. وقد 
التي  اهليأة  وتركز عمل  الزهرة.  عبد  السيد شاكر  املوسم  التنقيب هلذا  هيأة  ترأس 
ترأسها السيد مسن كاظم يف موسم عام 1985 يف الواجهة الشاملية الغربية، فتمت 
وُبِدئ  الغربية،  اجلهة  من  الشاميل  املدخل  يمني  عىل  تقعان  اللتني  القوسني  صيانة 
الرشقي  اجلدار  هدم  وتم  إليهام.  املشار  للعقدين  جماورين  آخرين  عقدين  بصيانة 

بناء  إعادة  الكربى، وهيئت مستلزمات  الرحبة  يطل عىل  والذي  املعرض لالهنيار 
اخلاصة  واجلدار،  والوسطية  اجلانبية  الدعائم  صيانة  إكامل  إىل  إضافة  اجلدار،  هذا 
بالعقدين التاسع والعارش يف الركن الشاميل. فضاًل عن هدم بعض اجلدران والدعائم 

املتساقطة متهيدًا إلعادة بنائها، والبدء بصيانة أقواس عديدة أخرى)11(.

تكملة  عىل   1986 لعام  كاظم  مسن  السيد  ترأسها  التي  اهليأة  عمل  وتركز 
صيانة العقدين التاسع والعارش اللذين يقعان يف هناية الواجهة الشاملية الغربية، مع 
رفع اجلدار والدعامات إىل ارتفاع حوايل املرت فوق أرضية املمر العلوي هلذه الواجهة 
تسعة  من  تتكون  والتي  الكربى  الرحبة  عىل  املطلة  الرشقية  الواجهة  صيانة  ومتت 
عقود، وترتكز هذه العقود عىل دعامات أسطوانية الشكل، تعلوها التيجان وهذه 
الواجهة  املربع الشكل، ويبلغ طول هذه  الفريش  بالطابوق  التيجان والعقود مبنية 
املهندم واجلص وكانت  الدعامات واجلدار فمبنية باحلجر غري  أما  حوايل )33م(، 
من  فيها  الدفع  مستوى  اْلن  خطورة،  املناطق  أكثر  من  الصيانة  قبل  الواجهة  هذه 
)20–50 سم( من أعىل اجلدار من اخلارج عن أسس كام متت صيانة املجاز الكبري 
وبطول )17 م(. وصيانة البيت الشاميل الغريب حيث متت صيانة األجزاء املتهدمة من 
الواجهة الرشقية املتكونة من مخسة عقود والتي تطل عىل صحن البيت من الرشق، 
مع صيانة األجزاء الساقطة والدافعة من الواجهتني الشاملية واجلنوبية اللتني تطالن 
عىل صحن الدار، كام تم رفع اجلدار للواجهة الغربية وصيانة الغرف واألواوين مع 
التي تؤدي إىل اإليوانني الشاميل واجلنويب، وصيانة الدرج )السلم(  األقبية الضيقة 
الذي يقع يف الزاوية القريبة للبيت مع القبو الذي يعلوه، ورفع األنقاض املوجودة 

يف السطح وداخل األواوين. 
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أما يف البيت اجلنويب الغريب، فقد تركز عمل اهليأة عىل رفع األتربة واالنقاض 
الشاملية  الواجهتني  لكلتا  العليا  واألجزاء  الغربية  الواجهة  سقوط  نتيجة  املرتاكمة 
والرشقية، وإظهار األرضية األصلية لصحن البيت مع إظهار القواعد األربع التي 
عليها  تيجان  ووضع  الدعامات  هذه  بناء  إعادة  متت  وقد  الدعامات  عليها  ترتكز 

ووضع األقواس اجلصية وعقدها، كام متت صيانة الواجهة الرشقية للبيت)12(.

...المبحث الثالث...
معالم الحصن

وباآلجر  واجلص.  باحلجر  مبني  البادية  وسط  يف  حصني  ضخم  دفاعي  بناء 
واجلص كذلك يف أقسام منه. وهو مستطيل الشكل حييط به سور طوله من الشامل 
إىل اجلنوب )175م( تقريبًا، وعرضه من الرشق إىل الغرب )169م( تقريبًا ويبلغ 
األربعة  األركان  يف  تقع  رئيسة  أبراج  أربعة  السور  يضم  )21م(  حوايل  ارتفاعه 
يتوسطه مدخل. وتوجد  برج كبري.  وقطرها )5م(، ويوجد يف منتصف كل ضلع 
عرشة أبراج يف كل ضلع، مخسة عن يمني الداخل ومخسة أخرى عن يساره. وبذلك 
يكون جمموع األبراج )48( برجًا، وقطر هذه األبراج )5.3م(. وتوجد بني برج 
وآخر حنايا ارتفاعها حوايل )5.10م( إىل مستوى املجاز الذي يقسم السور بعد 
هذا االرتفاع إىل جدارين، أحدمها داخيل يطل عىل ساحات احلصن، وآخر خارجي 
فيه حنايا داخلية ومزاغل لرمي السهام وما إىل ذلك من أمور القتال. وهذا املجاز 
بعرض مرتين. ويوجد يف كل زاوية من زوايا احلصن الداخلية سلم يتصل باملجاز 
واألبراج الرئيسة فيضمن الصعود والنزول بكل سهولة إضافة إىل سلمني متقابلني 
عىل جانبي املدخل. أما القرص فقد بني مالصقًا للضلع الشاملية من السور اخلارجي، 
وله سور خاص من اجلهات الثالث األخرى. هذا القرص مدعم بأبراج تقوم مقام 

سور داخيل، وفيام ييل مكونات القرص: 



أبا ذر راهي سعدون الزيديحصن األخيرض .. يف ضوء التحريات والتنقيبات والصيانة األثرية

562563 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

األسوار

 حييط بالقرص وسوره الداخيل سور من اللبن أضالعه خمتلفة األطوال ذو أبراج 
نصف أسطوانية وقد تدم معظمه. أما السور الداخيل فمبني باحلجر وأبعاده )175 
× 169م( وارتفاعه حوايل )18م( وسمكه حوايل )5.4م( يف كل ركن من أركانه 
جانب  عىل  التي  األبراج  وباستثناء  )5م(  حوايل  قطره  كبري  أسطواين  برج  األربعة 
أبواب هذا السور، هناك عرشة أبراج يف كل ضلع من أضالعه األربعة وبني هذه 
هذه  خترتق  برجني  كل  بني  عقدان  اجلدار  عن  برزت  دائرية  نصف  عقود  األبراج 
العقود من اخللف فتحات )مزاغل أفقية( عرضها )17سم( لرمي السوائل القاتلة 
عىل املهامجني وقت احلرب أما الواجهة الداخلية هلذا السور فمزينة بأقواس متشاهبة 

إال أهنا غري متناظرة مع األقواس اخلارجية.

والسور كله صلد حتى قمة األقواس ثم جموف بعدها عىل شكل ممر عرضه 
ويدور  أمتار  اخلمسة  حوايل  يغطيه  كان  الذي  القبو  حتى  وارتفاعه  املرتين  حوايل 
من  اخلارج  عىل  املطل  اجلدار  ويف  رقم2(  )صورة  اجلهات  مجيع  من  القرص  حول 
هذا املمر حنايا بيضوية الشكل كل حنية خامسة فيها باب يؤدي إىل غرفة صغرية 
داخل كل برج من أبراج السور أما احلنايا األربع الباقية ففي كل منها مزغل شكله 
اخلارجي يشبه السهم ومثل هذه املزاغل موزعة يف الغرف الصغرية املبنية يف األبراج 
أما اجلدار الداخيل هلذا املمر ففيه فتحات ذات عقود لإلضاءة والراجح أن ارتفاع 
األبراج بارتفاع اجلدران نفسه باستثناء أبراج األركان التي كانت أكثر ارتفاعًا عىل 

األغلب)13(.

يزين  اجلدران  باقي  من  حفظًا  أحسن  بحالة  وصلنا  للسور  الشاميل  واجلدار   
اجلزء العلوي منه حنايا صغرية ذات عقود عىل هيأة حدوة الفرس تستند إىل أعمدة 

صغرية يرجح أهنا كانت تدور حول القسم العلوي من السور من مجيع اجلهات. 

العلوي من  املمر  إىل  يؤدي  الداخل سلم  السور من  زوايا  زاوية من  ويف كل 
الطولية  األقبية  أن  ترتفع بشكل مدرج. واملالحظ  بأقبية  السور وكل سلم مغطى 

املائلة غري موجودة يف بناء هذا القرص.

وفتحت يف وسط اجلدران األربعة للسور الداخيل مداخل متشاهبة عدا املدخل 
إىل  تؤدي  فكلها  األخرى  املداخل  أما  للقرص  الرئيس  بالبناء  يتصل  الذي  الشاميل 
الساحة املكشوفة واملحيطة بالقرص من جهاته الثالث: الرشقية والغربية واجلنوبية 

ومزودة ببعض التحصينات الدفاعية كاألبواب املنزلقة واملزاغل األفقية وغريها.

المدخل الرئيس

برج ضخم  كليهام  السور وعىل جزأيه  الشاملية من  اجلهة  املدخل يف  يقع هذا 
مستطيل الشكل ينفتح بابه عىل ممر مغطى بقبو عىل شكل سبعة عقود بينها فتحات 
تستعمل مزاغل لرمي السوائل عىل املهامجني وعىل كل من جانبي هذا املمر غرفة 
صغرية مظلمة ويف بداية هذا املمر فراغ يف اجلدار يمتد من األعىل إىل األسفل عىل 
اجلانبني يؤرش مكان جانبي الباب املنزلق الذي يغلق هذا املدخل ويزيد من حصانته 
الذي كان  املزالق  بقايا  املمر حفرة عىل كل من جانبيه لعلها  ونجد قبل هناية هذا 
يوضع خلف الباب ويؤدي هذا املمر إىل ساحة مستطيلة حول سقفها بواسطة قوس 
املستطيلة  الساحة  يمني  وعىل  الداخل  من  مضلعة  قبة  فوقه  أقيم  مربع  إىل  منبطح 
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ويسارها دهليز يفصل بناية القرص عن السور الداخيل. ويؤدي القسم األيمن من 
هذا الدهليز إىل مسجد القرص أما القسم األيرس فيؤدي إىل ما يسمى باملضيف. أما 

جنويب هذه الساحة فيؤدي إىل القاعة الكربى )البهو الكبري(.

البهو الكبير )القاعة الكبرى(

وارتفاعها  )7م(  وعرضها  )16م(  حوايل  طوهلا  القرص؛  قاعات  أكرب  وهو 
البناء وعىل كل من جوانبه اخلمسة جتويف ذو عقود مدببة قلقلة يف  بارتفاع طابق 
التجويف الشاميل الرشقي منها سلم يؤدي إىل الطابق العلوي كام يوجد سلم آخر 
يف التجويف اجلنويب الغريب يؤدي إىل الطابق نفسه )شكل 10-11( وكذلك الباب 
املداخل  بعض  يف  التجويفات  بقية  أما  القرص  مسجد  إىل  يؤدي  التجويف  هذا  يف 
فتؤدي إىل غرف مظلمة وقبو البهو يبدأ بربوز بسيط وحيدد بدايته حيث تبدأ عدة 
صفوف من حجر ترتفع عموديًا حوايل )80 سم( ثم تأيت بعد ذلك الصفوف من 
الطابوق صفت بصورة عمودية  من  أخرى  ويعقبه حلقات  أفقي  بوضع  الطابوق 
ويبلغ االرتفاع الكيل هلذا القبو حوايل )5.10م( مدخل البهو يقع يف اجلدار الشاميل 
بعض  مع  الشاميل  جلداره  مشابه  البهو  هلذا  اجلانبي  واجلدار  نوافذ،  ثالث  وتعلوه 
ذو  قبو  املكان  هذا  يف  يسقفه  حيث  كبري  دهليز  إىل  يؤدي  والباب  فيه،  االختالف 

قنوات تشبه القبو األول الذي يف شامل البهو.

الدهليز الكبير

وعىل يمني أو يسار اخلارج من القاعة الكبرية دهليز كبري عريض مسقف حييط 
بام يسمى )ساحة الرشف( وقاعة العرش وملحقاتا حيث يكون من هاتني الوحدتني 
جمموعة منفصلة متامًا عن بقية أجزاء القرص هذا الدهليز مغطى بقبو نصف أسطواين 
مدبب قلياًل مبني بألواح من احلجر مصفوفة عىل شكل حلقات عمودية مائلة إىل 
القبو إضافة إىل  جهة واحدة وضياء يغمر هذا الدهليز من خالل أربع فتحات يف 

الفتحات األخرى من ساحة الرشف مع بعض األبواب املحيطة هبا.

المسجد

الشاميل للسور  القرص من اجلدار  الذي يفصل  الدهليز  الغريب من  القسم  ويف 
الداخيل بابان شكل كل منهام بسيط من اخلارج وعىل شكل قوس ذي سبعة فصوص 
من الداخل )شكل4( ويؤديان إىل مسجد القرص الذي يتكون من صحن مكشوف 
حتيطه أروقة من اجلهة اجلنوبية والرشقية والغربية وأكرب هذه األروقة اجلنوبية التي 
تنفتح عىل الصحن بخمسة عقود كام متتد بني اجلدران الرشقية والغربية، أما األروقة 
بواسطة  باجلدران  تتصل  وكلها  عقود  بثالثة  صحن  عىل  منها  كل  فينفتح  اجلانبية 

روابط خشبية ال تزال آثارها ظاهرة.

اجلنوبية  األروقة  أما  الزخارف  من  خاٍل  بسيط  قبو  اجلنوبية  األروقة  ويغطي 
ففي قبوها زخارف جصية مجيلة إذ قسم هذا القبو إىل عرشة أقسام بواسطة أرشطة 
مزينة بشكل معينات غائرة يف وسط كل منها ثالث دوائر صغرية ذات مركز واحد. 
التقاء  مل  ويف  )شكل5(  مربع  بشكل  مزخرف  رشيطني  كل  بني  املحصور  القبو 
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هذا القبو بكل من اجلدارين الرشقي والغريب شبه قبة ذات قنوات قائمة عىل حنايا 
مضلعة صغرية خمروطية الشكل تعترب أول أشكال احلنايا الركنية يف العامرة العربية 
اإلسالمية )شكل 6( ويف منتصف الضلع اجلنويب تقريبًا مراب جموف مغطى بحنية 

عليها بقايا جصية ال تدل عىل وجود زخارف سابقة.

المضيف

ويف القسم الرشقي من الدهليز الذي يفصل القرص من السور الداخيل الشاميل 
من  ويتكون  املضيف  اسم  عليه  أطلق  نسبيًا  الكربى  الدائرة  إىل  يؤدي  باب  يوجد 

صحن وغرفة من ثالثة طوابق.

الرحبة العظمى )ساحة الشرف(

ذات  بحنايا  مزينة  الداخلية  جدراهنا  الشكل  مستطيلة  مكشوفة  ساحة  وهي 
الواجهتني  ترتكز عقودها عىل دعامات مندجمة سبع حنايا يف كل من  عقود مدببة 
والدعامات  والغربية  الرشقية  الواجهتني  من  كل  يف  وتسع  واجلنوبية  الشاملية 
واجلدران كلها مبنية باحلجر، أما تيجان الدعامات والقسم العلوي من هذه احلنايا 
فقد بنيت باآلجر وفتحت فيها نوافذ ضيقة إلنارة الدهليز األعظم املحيط باملنطقة 
املركزية من القرص وتزين الفراغات بني بعض العقود زخارف حصريية ناجتة عن 
التفنن يف اختالف وضع قوالب اآلجر وهو ابتكار عريب جسد نضوجه وإبداعه يف 
منارة اجلامع النوري يف املوصل ويف أبنية أخرى كثرية. أما الواجهة اجلنوبية من هذه 
الرحبة فتتميز برشاقة دعائمها وارتفاع عقودها املدببة وقلة عمق حناياها ويتوسطها 

إيوان ذو واجهة ترتفع عن مستوى اجلدار يف كل من جهتيه وهذه أول ظاهرة عامرية 
عرفت يف العامرة العربية اإلسالمية باسم )بشتاك(. 

قاعة العرش وملحقاتها

قاعة  العظمى  للرحبة  اجلنوبية  الواجهة  يف  وملحقاته  الكبري  اإليوان  يكون 
اآلجر  من  قبو  يغطيه  الشكل  مستطيل  فاإليوان  )شكل7(  القرص  هذا  يف  العرش 
تتصل به غرف عديدة اثنتان منها عىل كل من جانبيه سقفها قبو منخفض عن قبو 
اإليوان. ويف اجلهة اجلنوبية من اإليوان باب آخر يؤدي إىل قاعات أخرى ملحقة 
بقية  تفوقان  اإليوان  من  الغربية  اجلهة  غرفتي  أن  والظاهر  القرص.  من  اجلزء  هبذا 
غرف القرص أمهية جلامل أبنيتهام ولزخارفهام اجلصية الرائعة، والزخارف هذه عبارة 
عن مربعات ودوائر وزهرات وزخارف تشبه أسنان املنشار وحنايا مزدوجة يف كل 

منها )زخرفة السهم(. 

ام الَحمَّ

تم الكشف عن وجود محام كبري يف الطرف اجلنويب الرشقي لسور القرص أبعاده 
الدهليز  عىل  يفتح  مستطيل  باب  وله  الشكل  مستطيل  وهو  39م(،   × )90.9م 
الكبري وله جدران خاصة مبنية باآلجر والنورة ويتكون من أربع غرف وحوضني 
للامء وموقد )شكل 8(. يقع بني البيت اجلنويب من دور السكنى وبني قسم اخلدم 
ويقع مدخله يف الركن اجلنويب الرشقي من الرواق الكبري. حييط باحلامم جدار داخيل 
إضافة إىل اجلدران األساسية التي هي من أصل القرص، فهذا احلامم خاص بالقرص. 



أبا ذر راهي سعدون الزيديحصن األخيرض .. يف ضوء التحريات والتنقيبات والصيانة األثرية

568569 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

يف  يقع  داخيل  رئيس  مدخل  وله  والنورة.  الطابوق  من  مشيدة  الداخلية  وجدرانه 
الزاوية اجلنوبية الرشقية للرواق الكبري، وله مداخل فرعية أخرى. وقسم االستحامم 
يتكون من ثالث قاعات متداخلة، يؤدي إليه مدخل يف الضلع الغربية من املنتوع، 
والتصميم العام للحامم يشبه تصميم احلاممات التي شيدت يف العصور اإلسالمية.

ملحقا القصر

الرشقية  الداخلية  الساحة  يف  القرص  سور  داخل  أوهلام  ملحقان  القرص  هلذا 
ويطلق عليه أحيانًا اسم )دار األمري( وثانيهام يقع قرب الزوايا الشاملية الغربية من 

القرص خارج سوره الرئيس ويبعد عنه حوايل )13م(.

الملحق الداخلي )دار األمير(

يقع هذا امللحق يف الساحة الداخلية الرشقية بني بناية القرص وسوره الداخيل 
وال يتصل بجدرانه إال أن واجهته الشاملية متتد رشقًا وغربًا بحيث تالمس السور 

الداخيل من جهة وجدار القرص من جهة أخرى.

وختطيط هذه الزيادة يشبه إىل حد كبري ختطيط قاعة العرش املطلة عىل الرحبة 
من  وبصفني  مثمنة  بأشكال  مزينة  الشاملية  وواجهتها  الرشف(  )ساحة  العظمى 
احلنايا الصامء، وسط هذا امللحق مستو عىل الرغم من أن سقوف مجيع الغرف فيه 

مقببة بأقبية نصف أسطوانية )شكل 9(.

الملحق الشمالي الغربي

يقع هذا امللحق خارج سور القرص إىل يمني الداخل من مدخله الشاميل ويتكون 
من صحن كبري إىل رشقيه ست غرف مسقفة بأقبية نصف أسطوانية وإىل غربيه جدار 
عىل امتداد اجلدار الغريب لسور القرص ومدعم بأربعة أبراج شاملية منها جموف داخله 
أخرى  غرف  ثامين  السابقة  الغرف  شاميل  وإىل  الربج.  قمة  إىل  يؤدي  حلزوين  سلم 
متصلة هبا شباك فوق كل من أبواب اجلهة الغربية ولعل هذا امللحق كان خمصصًا 

للحرس زيادة يف حتصني مدخل القرص )شكل 3(.

وبعد هذه النظرة عىل ختطيط القرص ومرافقه املختلفة نعود فنربز بعض العنارص 
العامرية والزخرفية فيه. وأهم العنارص العامرية التي استخدمت العقد املدبب الذي 
يدعى )العريب( والذي اعتمد البناء سواء يف بنائه لعقود املداخل واحلنايا أم يف بنائه 
األركان  يف  األقبية  تقاطع  املعامر  عالج  كام  سقوفه  هبا  غطى  التي  املختلفة  لألقبية 

بطريقة تدل عىل براعة وإتقان كبريين.

العمودية وعددها  املزاغل  القرص  بكثرة يف هذا  اعتمدت  التي  العنارص  ومن 
املنزلقة  األبواب  استخدام  إىل  إضافة   )188( وعددها  األفقية  واملزاغل   )328(
واملزالج وهي ما تالئم ذلك يف السور اخلارجي ويف الغرف والقاعات وزين بعضها 
بزخرفة السهام. ومن الظواهر العامرية املهمة يف هذا القرص ظاهرة )البشتاك( التي 
تعترب أقدم ظاهرة من نوعها يف العامرة العربية اإلسالمية ومن العنارص ذات األمهية 
بيت  قبو  نجدها عىل جانب  الركنية  احلنايا  القرص هي  هذا  نجدها يف  التي  البالغة 
الصالة يف املسجد والتي تطورت بعد ذلك وصار هلا دور كبري يف بناء القباب لتحويل 

القاعة املربعة التي تقام عليها إىل شكل أقرب إىل الدائرة ليالئم القبة ورقبتها)14(.
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ومل خيُل هذا القرص من الزخارف التي نفذها الفنان عىل جدرانه املختلفة بطريقة 
التفنن بأوضاع اآلجر ليخرج بزخارف حصريية مجيلة تعترب أقدم أنموذج قائم من 
الفنان زخارفه عىل اجلص بأشكال متعددة من  نفذ  العامرة اإلسالمية كام  نوعه يف 

بينها استعامل العنارص العامرية بصيغة زخرفية. 

المرافق

الشاملية  اجلهة  من  اخلارجي  للسور  مالصق  مستطيل  ضمن  املرافق  تنحرص   
االستقبال  وغرف  واملسجد  الرسمي  الديوان  وضمن  80م(   × )112م  وأبعاده 
وجمموعة الدور وغرف احلرس وما إليها. وهذه كلها جتتمع يف القسم الشاميل الذي 
يتكون من ثالثة طوابق يف جزأين: األوسط والرشقي يف حني يقع املسجد يف اجلزء 

الغريب منه، وهو مكون من طابق واحد.

القسم المركزي

حييط هبذا القسم رواق معقود يفصله عن باقي أقسام القرص، ويكون الوصول 
إليه من خالل مدخل يف منتصف الضلع اجلنوبية للديوان الكبري، ويقابله مدخل 
أبعاد قدرها  الشكل. ذات  الرحبة مستطيلة  الكربى. وهذه  الرحبة  إىل  يؤدي  آخر 
)33 م × 27 م(، تفتح عليها أربعة أبواب بواسطة الرواق الكبري. فاملدخل الشاميل 
املحيط هبذا  املجاز  الكبري، واملدخالن الرشقي والغريب يؤديان إىل  باإليوان  يتصل 
بـ  أما املدخل اجلنويب فيتصل مبارشة بام يعرف  القسم، ومنها إىل قسم احلريم)15(، 
)املابني(، والضلع الشاملية للرحبة أكثر ارتفاعًا من بقية األضالع. وتتألف الضلعان 

الرشقية والغربية من جتاويف أو طوق، بنمط واحد، أما الضلع اجلنوبية فتتألف من 
فتحة كبرية تعد واجهة لإليوان الكبري.

اإليوان الكبير

مشيدة  أسطوانية  نصف  عقادة  تعلوها  ×6م(،  )75.10م  مستطيلة  قاعدة 
يدل  واجهتها  ومنظر  لالستقبال  املخصصة  القاعات  من  هبا عدد  اآلجر حييط  من 
وتتصل  العرش،  قاعات  عىل عظمتها ومجال تصميمها وكأهنا صممت عىل غرار 
الغربية. وهذه  الرشقية وقاعتان أخريان عىل اجلهة  قاعتان عىل جهته  هبذا اإليوان 
القاعات مستطيلة مساحة كل واحدة منها )10 × 65.4م( وتتميز هذه القاعات 
بسلسلة من العقود والزخارف اجلصية املختلفة وأمام اإليوان ساحة مستطيلة حتف 
هبا عدد من القاعات املخصصة لالستقبال ومنظر واجهتها يدل عىل عظمتها ومجال 
قاعتان  اإليوان  العرش. وتتصل هبذا  قاعات  تصميمها وكأهنا صممت عىل غرار 
القاعتان مستطيلتا  الغربية وهاتان  عىل اجلهة الرشقية، وقاعتان أخريان عىل جهته 
من  بسلسلة  القاعات  هذه  وتتميز  65.4م(.   ×  10( منهام  واحدة  كل  املساحة 
العقود والزخارف اجلصية املختلفة وأمام اإليوان ساحة مستطيلة حيف هبا عدد من 
القاعات، ويف منتصف الضلع اجلنوبية هلذه الساحة، يوجد مدخل يؤدي إىل الرواق 

الكبري الذي حييط بالقسم املركزي وتفتح يف هذا الرواق عدة أبواب.
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دور السكنى 

القسم  من  الرشق  إىل  اثنان  يقع  بعض  عن  بعضها  يستقل  بيوت  أربعة  وهي 
املركزي واالثنان اآلخران يقعان إىل الغرب من هذا القسم ويف كل بيت منها مدخل 
يقع يف الرواق الكبري. وتكاد هذه البيوت تكون متشاهبة من حيث التصميم والتناظر 
يف املوقع. ويتكون كل بيت من صحن مستطيل، وأضالعه ذات حنايا وتعلو هذه 
احلنايا أقواس تستند إىل دعامات، ويكون مدخل البيت يف احلنية الوسطية، وغالبًا 
التي  واملرافق  القاعات  وعدد  التصميم  يف  واجلنوبية  الشاملية  الواجهتان  تتشابه  ما 
بالطراز  شبيه  أصيل  عريب  طراز  وهو  األواوين  بنظام  البيوت  هذه  وتتميز  تضمها 

احلريي وال نجد له مثياًل يف العامرة الساسانية)16(.

بنيت بني األضالع الطويلة للدهليز الكبري وجدران القرص أربعة بيوت مستقلة 
ويؤدي إىل كل منها باب واحد من هذا الدهليز ماعدا البيت اجلنويب الرشقي الذي 
فيه باب ثاٍن يؤدي إىل خارج القرص داخل السور الداخيل وكل بيتني متقابلني من 

هذه البيوت متشاهبان.

يتكون كل من البيت الشاميل الرشقي والبيت الشاميل الغريب )شكل رقم10( 
واجلنوبية جمموعة من  الشاملية  تقريبًا عىل كل من جهتيه  الشكل  مربع  من صحن 
غرفة  وخلفهام  رواق  وأمامهام  جانبيتني  وغرفتني  أوسط  إيوان  من  تتكون  الغرف 
مستطيلة قد تكون مطبخًا لوجود أنابيب فخارية عثر عليها استخدمت مداخن عىل 

األغلب )شكل 11، 12(.

والراجح أن اإليوان األوسط يف هاتني املجموعتني كلتيهام استخدم لالستقبال 
والغرفتان اجلانبيتان للسكن وجمموعة غرف اجلهة الشاملية للسكن شتاء أما جمموعة 

كال  يف  واإليوانني  الغرف  هذه  أقبية  وبني  الصيفي  فللسكن  اجلنوبية  اجلهة  غرف 
شكل  عىل  الواجهة  عند  ومفتوحة  القبو  طول  عىل  مسقوفة  فراغات  املجموعتني 
إىل  إضافة  البناء  مواد  يف  واالقتصاد  اجلدران  عىل  البناء  ثقل  لتخفيف  مجيلة  نافذة 

كوهنا عازاًل حراريًا يساعد عىل ثبات احلرارة داخل الغرف.

أما البيت الواقع يف كل من اجلهتني اجلنوبية الرشقية واجلنوبية الغربية فيختلف 
الصحن  جهتي  من  كل  عىل  غرف  ثالث  من  يتكون  أنه  يف  السابقني  البيتني  عن 
وخالية من الرواق الذي يتقدمها )شكل11( وبذلك أصبحت أوسع مساحة من 
اندثرت ومل  البيوت فقد  التي كانت تزين هذه  الزخارف اجلصية  أما  البيتني  غرف 
يبَق منها أثر، والظاهر أن تصميم هذه البيوت أثر يف بيوت مرص اإلسالمية يف عهد 
أمحد بن طولون إذ كشفت أطالل الفسطاط عن بقايا بيوت طولونية كان تصميمها 

ال خيرج يف أساسه عن التصميم املشار إليه يف هذا القرص )شكل13(. 

بيت الخدم

وهو بيت كبري يتألف من صحن مستطيل الشكل، مع ثامين قاعات، سقوفها 
وغرف  املركزي  القسم  خلف  املبنى  ووقوع  التصميم  وبساطة  وبأقبية  معقودة 
االستقبال، وعزلته عن دور السكنى اخلاصة بالعوائل، هي التي محلت عىل االعتقاد 

بأنه بيت خدم القرص.
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األبنية الخارجية

هناك أبنية تقع خارج احلصن، فهناك بناية تقع عىل يمني الداخل من املدخل 
الشاميل )الرئيس( مستطيلة )76م × 12م(، تتألف من سلسلة غرف ذات عقادات، 
وهناك جدار عىل امتداد الضلع الغربية للحصن، معزز بأربعة أبراج كأبراج احلصن، 
وتوجد ساحة مستطيلة )20.33م × 70.24م( تقع بني البناية املستطيلة القائمة 
عىل الضلع الشاملية، وسور ممتد عىل الضلع الغربية، وتوجد بناية صغرية يف اجلهة 

الشاملية الرشقية للحصن ويشبه تصميمها تصميم احلامم)17(.

قصر بني مقاتل )تلول األخيضر(

الطرف اجلنويب من بحر  السعودية يف  العربية  يصب وادي األبيض اآليت من 
بعض  الشاميل  الوادي  صفة  وحتت  العربية  للصحراء  الرشقية  احلدود  عىل  امللح 
التضاريس الرتابية املتموجة يف ميط قرص األخيرض العبايس يسميها العرب )تلول 
ال  أثري  حقل  معامل  اجليولوجي  التكوين  هذا  يف  وترتسم  )شكل14(  األخيرض( 
تكاد تلحظ وهو ذو أبعاد تبلغ حوايل )220 × 170م( ترتفع يف وسط هضبة مربعة 

الشكل )شكل15(.

قرص  شامل  مرتات  كيلو  ستة  بعد  عىل  الواقعة  األخيرض،  تلول  إىل  ينظر 
األخيرض، عىل أهنا صلة وصل هامة من الناحيتني التارخيية والعامرية بني فرتيت ما 
قبل اإلسالم واإلسالم املبكر. وقد نجح التعرف عىل هذه اخلربة وأمكنت مطابقتها 
مع قرص مقاتل )شكل16(. وينسب هذا القرص إىل مقاتل بن حسان حسب رواية 
ياقوت. وكان مقاتل من عشرية الشاعر املشهور عدي بن زيد، وكالمها من قبيلة 

وعليهام  اخلربة  يف  وجدتا  صغريتان  لوحتان  وتشري  احلرية.  يف  املسيحية  العباديني 
إشارة الصليب وبقايا كتابات باللغة الرسيانية إىل معتنق صاحب القرص وعائلته. 
ويتوارد ذكر قرص بني مقاتل مرارًا منذ منتصف القرن السادس للميالد، ويبدو أنه 
كان يؤدي دورًا هامًا يف تلك املنطقة فعقمة بن عدي وعمرو بن هند كانا يذهبان 
معًا إىل الصيد، ومرة أتى حاكم احلرية النعامن الثالث إىل قرص مقاتل ومعه الشاعر 
الساسانيني كرسى  قبيسة مع ملك  بن  قيس  والتقى سيد احلرية  بن سامل،  احلارث 
الروايات جتعلنا نستنتج أن مدة إنشاء قرص  الثاين قبيل معركة ذي قار. وكل هذه 

مقاتل يمكن حتديدها عىل األغلب بحوايل منتصف القرن السادس للميالد.

تبدأ الكتابات اإلسالمية بالظهور عىل جدران القرص بعد زمن معني. وتم أيضًا 
الرئيس )شكل17(.  املبنى  بناء مسجدين صغريين خارج  للميالد  بعد عام 715 
وتقول الروايات إن خالد بن عبد اهلل القرسي قد مر بقرص بني مقاتل يف سنة 21هـ / 
739 م. بطريقه إىل هيت والرصافة يف سوريا. ويبدو أن الزخارف اجلصية املوجودة 
يف القسم الرسمي االحتفايل تعود مع غريها إىل هذه املدة )شكل18(، ومن املالحظ 
أن النامذج الزخرفية املستخدمة متطابقة مع بعض تشكيالت العرص األموي. كذلك 
تم حتديد ما وجد من زخارف وزجاج يف احلقبة األموية، وتعود النقود املعثور عليها 

إىل حقبة مطلع اإلسالم )شكل19(.

ويقول خرب تأرخيي آخر أن عيسى بن عيل عم أول خليفة عبايس أيب العباس 
الواقع إىل  السفاح أمر هبدم قرص مقاتل بغرض إعادة إعامره من جديد يف السهل 

اجلنوب منه: قرص األخيرض العبايس.
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بنيانه  يف  املركزية  األخيرض  تلول  هضبة  من  اآلن  حتى  عنه  كشف  ما  ويشبه 
احلصون والقرص الصحراوي التي سمحت أعامل املسح األثري املختلفة بمعرفتها. 
ونرى فيها البناء الرئيس مؤلفًا من سور خارجي حتصنه األبراج نصف الدائرية يف 
الداخل صفوف  إىل األسوار يف  املبنى. واستند  زوايا  دائرية يف  أرباع  ثالثة  وسطه 
جناحًا  موره  امتداد  عىل  نجد  مركزي  فراغ  حول  املتحلقة  الغرف  من  مزدوجة 
رسميًا مميزًا يتألف من صالة األعمدة التي يتلوها فراغ آخر ذو توجيه عريض وال 
يمكن يف هذه املرحلة من البحث بعد احلديث عام إذا كان هناك صاالت مشاهبة هلذه 

يف جهات الباحة األخرى )شكل20(.

أيضًا  املعامري، بل  بتشكيلها  الدائرية فمتميزة ليست فقط  أما صالة األعمدة 
بزينتها الزخرفية. وتقوم صفوف األعمدة بتقسيم الفراغ إىل ثالثة جمازاتا األقواس 
ويدعم طرفهام نصفا عمودين دائريني يربزان من اجلدار اخللفي للصالة ويقومان 
)60.4م(  الصالة  من  األوسط  القسم  جماز  ويبلغ  جدارين  بروزين  عىل  بدورهيام 
بينام يبدو باملقارنة عرض جمازي اجلناحني اجلانبيني البالغ )50.1م( ضيقًا نسبيًا. 
الباحة متامًا ذات املنسوب املنخفض  أما العمودان األوالن فيتوضعان عىل حدود 
الحقًا  تلتها  جدارية،  برسومات  املزينة  للصالة  الطويلة  اجلدران  كانت  قلياًل. 
زخارف جصية. أما اجلدار اخللفي للصالة فكان غنيًا بتشكيله املتميز من الرتاتب 
ذات  أيضًا  كانت  األعمدة  بني  الرابطة  األقواس  أن  كام  العنارص،  وبروز  عمق  يف 
اجلانبية والوسطى كانت  الظن أن األجنحة  الزخرفة اجلصية. وأغلب  أرشطة من 
سطح  عن  )8م(  سقفه  يرتفع  املركزي  اجلناح  جعلت  أسطوانية  بقبوات  مسقوفة 

األرض تقريبًا.

يؤدي باب موضوع يف مور تناظر الصالة إىل غرفة خلفية توجد فيها باكية قليلة 
توجد  والذي  للباب  الداخيل  اجلانب  عدا  وفيام  اخللفي.  اجلدار  يف  مفورة  العمق 
عليه زخارف جصية، فإن ما تبقى من الغرفة خال من الزينة النافرة وال حيتوي سوى 

رسومات باألبيض واألسود.

الرئيس  البناء  أيضًا عن كشف جناح خدمي خارج نطاق  أسفرت احلفريات 
وتظهر صلته بالقرص من خالل الزخارف اهلندسية امللونة والبارزة)18(.

تعرض املبنى الرئيس املربع عىل مر األيام لعدة تغيريات ففي مرحلة بناء أوىل 
تم تشييد املبنى واستخدامه وذلك تنفيذًا لتصور موحد للمسقط والتشكيل. وبعد 
املنفذة عىل  املعامرية  التعديالت  واقترصت  املبنى عىل وظيفته  امللكية ظل  تغيري يف 
الذوق نحو نمط  الداخيل أظهر حتواًل يف  مظهره اخلارجي فحسب. لكن اإلكساء 
جديد حيث أضيفت زخارف جصية عىل األجنحة الرسمية وأعيد تلبيس القرص 
ويبدو  قلياًل.  الصالة  أرضية  مستوى  ورفع  أملس  بشكل  األعمدة  وتلبس  بأكمله 
الزمن  من  ملدة  فارغًا  وبقي  هذه  االستخدام  مرحلة  هناية  يف  هجر  قد  القرص  أن 
فقسمت  غريبة،  ودخلته وظائف  البناء  وظيفة  فقد طرأ حتريف عىل  ذلك  بعد  أما 
الفراغات الكبرية إىل سكنية صغرية حتتوي عىل مواقع للطبخ وأفران للتدفئة وحفر 
يف األرض للمؤونة وبعد هذه املدة هجر املوقع كلية وهدم بشكل كامل عن سابق 

قصد وتصميم.

الداخل  تشكيل  وإعادة  التشييد  مرحلتا  تنسب  أن  واملرجح  املنطقي  من 
للشخصية التارخيية التي سبق ذكرها نفسها، أي مقاتل بن حسان، أو بشكل أعم 
القرص إىل مأوى سكني مؤقت فربام يكون قد تم  أما حتويل  ألهل فجر اإلسالم. 
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من  االنتهاء  وبعد  األخيرض.  قرص  تشييد  عىل  يعملون  كانوا  الذين  العامل  إليواء 
أعامل بناء القرص اجلديد فقط أصبح وجود قرص مقاتل عىل مقربة منه وضمن جمال 

نظره مصدر إزعاج فتم هدمه عندئذ)19(.

النقوش الكتابية

خالل أعامل الصيانة األثرية التي جرت عىل حصن األخيرض تم العثور عىل 
باء  ألف  إىل  تعود  الكتابية  النقوش  وهذه  الغرف  إحدى  جدران  يف  كتابية  نقوش 
قبل  ما  إىل  املنطقة  بتلك  القاطنني  العرب  تاريخ  حتدد  والتي  الصفائية )شكل21( 
اإلسالم وتعود النصوص الصفائية إىل القرن األول قبل امليالد وقد استمر النص 
الصفائي حتى القرن الثالث بعد امليالد ومن املحتمل استمرار استعامل النصوص 

الصفائية حتى القرن اخلامس والسادس للميالد ولكن بنطاق ضيق.

ويتبني مما تقدم أن العرب الصفائيني استخدموا اخلط العريب القديم بداًل من 
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