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متهيد

بغداد

اختالًفا اختلفوا ولذلك أعجميَّة؛ «بغداد» لفظَة أنَّ عىل اللغة وأهِل املؤرخني كلمة اتفقت
فيها يهتدون ال التي األعجميَّة األلفاظ من الكثري يف شأنهم حروفها، ضبط يف كبريًا
وَمغدين، وبَغِدين، وبغدان، وبَْغذاذ، وبغذاد، وبغداذ، بَْغداد، فقالوا: معروٍف، أصٍل إىل

وبَْهداد. وبغذان، ومغدام، وبغدام،
تحريفات من ذلك بعد نشأ إنَّه أو األعجمي، لفظها أصل عن ناشئ ا إمَّ االختالف وهذا

ألسنتهم. عىل االسم هذا لغرابة ة؛ العامَّ
ملا العباسيني؛ عاصمة عىل االسم هذا إطالَق يكرهون األقدمني من املتورعون وكان
البستان وهو «بغ» كلمة من مركب اللفظ هذا أنَّ بعضهم فزعم ك؛ الرشِّ معنى من أصله يف
«داد» إنَّ بعضهم: وقال صنم»، «بستان املعنى وجملة للعجم، صنم اسم وهو و«داد»
عطية، و«داد» صنم، «بغ» أنَّ آخرون وزعم رجل»، «بستان املعنى فيكون رجل، اسم
اسم «بغ» أنَّ آخرون وزعم املتضايفني، يف العجم طريقة عىل الصنم» «عطية واملعنى

رجل. و«داد» يعبده كان العجم لبعض صنم
الفارسيتني الكلمتني من جاء االسم لهذا الصحيح االشتقاق إنَّ بعضاملحققني: وقال
«أسسها املعنى جملة فيكون «تأسيس»، أو تأسست أي و«داد»؛ «هللا»، أي «بغ»؛ القديمتني

هللا». «مؤسسة أو هللا»
مؤلَّف وهو ومعنًى، مبنًى إرمي بغداد اسم «إنَّ املعارصين: الفضالء بعض وقال
أسماء أوائل يف تقع ما وكثريًا عندهم، «بيت» كلمة من املقتضبة «ب» من كلمتني: من
«بَكداد» مفاد فيكون … ضأن أو غنم بمعنى «َكداد» الثانية واللفظة … بعقوبة مثل املدن
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أنَّهم املحتمل فمن سوق هناك كانت إنَّه وحيث الضأن، أو الغنم بيت أو دار أو مدينة
األمر.» أول يف والضأن الغنم فيها يبيعون كانوا

هناك وليس والتخمني، كِّ الشَّ من يخلو ال اشتقاقها أصل يف القول فإنَّ وبالجملة،
الخالف. هذا يف فائدٍة كبريُ

بغداذ؟ أو بغداد يَُقال كيف األصمعي سعيد أبا سألت السجستاني: حاتم أبو قال
السالم». «مدينة قل فقال: …

أسمائها ومن العباسيَّة، النقود ب تُْرضَ كانت االسم وبهذا العربيَّة، أسمائها من وهو
َوُهَو َربِِّهْم ِعنَْد َالِم السَّ َداُر ﴿َلُهْم الكريمة اآلية إىل إشارة وفيه السالم»، «دار العربيَّة
كانوا أنَّهم يجد دولتهم صدر يف العباسيني أحوال يتتبع والذي يَْعَملُوَن﴾، َكانُوا ِبَما َولِيُُّهْم
بها وُِعد التي للجنَّة نموذًجا تكون أْن هذه مدينتهم من ويريدون الديني بالتفاؤل مولعني
أسموه وآخر الخلد، جنَّة إىل إشارة الخلد» «قرص أسموه قًرصا فيها أنشئوا وقد املتقون،
وكان و«الزوراء». املنصور»، «مدينة أسمائها ومن الفردوس. جنة إىل إشارة «الفردوس»
ما أول املنصور أنشأها التي املدورة املدينة عىل إالَّ يُطَلقان ال األمر أول يف االسمان هذان

الخالفة». «دار أسمائها ومن أنشأ،
بأهلها تشبَّه أو إليها، انتسب إذا الرجل تبغدد فقالوا: بغداَد، كلمَة العرُب ف َرصَّ وقد

إليهما. انتسب أو والعرب بمعد تشبه إذا وتعرَّب تمعدد قياس عىل
مكانة ارتفاع إىل إشارة وفيه وتعاظم، تكربَّ إذا علينا الرجل تبغدد املولدون: وقال
هذه فيُقال وتُؤنَّث، تُذَكَّر هذه لغاتها جميع يف وبغداد العصور. تلك يف والبغداديني بغداد
فؤاد جامعة يف املدرس — الحسنات أبو الفاضل ق املحقِّ أخربني وقد بغداد. وهذا بغداد،
تحافظ تزال وال العباس بني إىل بنسبها ترجع أرسة تحكمها إمارة الهند يف أنَّ — األول

«بغداد». عاصمتهم واسم وعاداتهم، تقاليدهم عىل

بنائها خرب

أسموها الكوفة من مقربة عىل مدينة بنوا ثمَّ لهم، عاصمة أول الكوفة العباسيون اتخذ
ويعصمه الفتن فيه يأمن موطن إىل عاصمته نقل يف يفكر املنصور أخذ ثمَّ الهاشميَّة،
مدينته فيه يقيم موضًعا يرتاد نفسه هو أخذ ثمَّ أوًَّال، الرواد فبعث الزمن، عاديات من
غربًا وقطربل شماًال، ودجيل رشًقا دجلة بني الواقعة البقعة عىل اختياره فوقع املطلوبة،
من بذلك يتصل وما وتُْربتِها جوِّها حالة بنفسه ليخترب أياًما فيها فأقام جنوبًا، والرصاة
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تمهيد

منها ضياع، عدة املوضع عىل يقوم وكان حسنة. نتائَج عن االختبار فأسفر العوارض؛
للُفْرس بها وتقوم ار، التجَّ شهر رأسكل فيها يجتمع كان بغداد، لها يُقال سوق أو ضيعة
فقد ١٣ه، سنة اإلسالمية الفتوح تاريخ يف ذكرها جاء وقد عظيمة، سوق اإلسالم قبل
بأيدي ما فغنموا أصحابه، من جمع يف السوق هذه عىل أغار حارثة بن املثنى أنَّ ذكروا
هذه بعد الفتوح تأريخ يف ذكٌر لها يجِر ولم الحرية، إىل رجعوا ثمَّ وفضة ذهب من أهلها

عندها. مدينته املنصور بنى أْن إىل الحادثة

االختيار سبب

اقتصاديَّة، منها غريها، عىل البقعة هذه املنصور لرتجيح كثرية أسبابًا املؤرخون ذكر
وجماعة ودجلة الفرات من تأتيها املادة «إنَّ فقالوا: صحيَّة؛ ومنها عسكريَّة، ومنها
دجلة، يف وواسط واألهواز والبرصة والصني والسند الهند طرائف إليها وتحمل األنهار،
إليها يصل ال أنهار بني وهي أيًضا. دجلة يف وربيعة بكر وديار املوصل مرية وتجيئها
العدو، إليها يصل لم القناطر ونُِسفت الجسور ُقِطَعت فإذا قنطرة، أو جرس عىل إالَّ العدو
ووسط والفرات، دجلة بني نقطة أقرب يف هي ثمَّ والجبل.» والبحر الرب من قريبة فهي
يحلو الفرس سيوف عىل دولتهم قامت الذين العباسيني إنَّ ثمَّ والعجم، العرب بالد بني

القديمة. العجم عاصمة املدائن من مقربة عىل عاصمتهم يجعلوا أْن لهم

بالبناء البدء

املهندسني أحرض بنائها عىل عزم ملا املنصور أنَّ «وبلغني الخطيب: بكر أبو الشيخ قال
يف التي صفتها لهم فمثََّل األرضني، وقسمة واملساحة بالذرع والعلم بالبناء املعرفة وأهل
فأجرى وغريهم، والحدادين والحفارين النجارين من والصنَّاع الفعلة أحرض ثمَّ نفسه،
ولم البناء، أمر من شيئًا يفهم ممن فيه من حمل يف بلد كل إىل وكتب األرزاق، عليهم
اختطها ثمَّ كثرية، ألوف والصناعات املهن أهل من بحرضته تكامل حتى البناء يف يبتدئ

«… مدورة وجعلها
تاريخه: يف الطربي جرير بن محمد قال

تَُخطَّ أْن فأمر عيانًا، إليها ينظر أْن أحب بنائها عىل عزم ملَّا املنصور أنَّ ذُِكَر
وهي ورحابها وطاقاتها فصالنها يف باب كل من يدخل أقبل ثمَّ بالرماد،
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ويَُصب القطن حب الخطوط تلك عىل يُجَعل أْن أمر ثمَّ … بالرماد مخطوطة
يُحَفر أْن وأمر رسمها، وعرف ففهمها تشتعل والنار إليها فنظر النفط، عليه

الرسم. عىل ذلك أساس

يف آجرة أول بيده فوضع ١٤٥ه، سنة ذلك وكان األساس، بحفر ابتُِدئ ذاك وعند
من يشاء من يورثها هلل واألرض هلل، والحمد الرحيم، الرحمن هللا «بسم وقال: بنائها،

هللا.» بركة عىل «ابنوا قال: ثم للمتقني.» والعاقبة عباده،
٣٥ وارتفاعه ذراع، ١٢٠٠ الداخيل السور دائرة قطر سوران، األمر أول يف لها وأُِقيَم
خمسون أسفله من فعرضه الخارجيُّ السور ا أمَّ ذراًعا، ٢٠ أسفله من وعرضه ذراًعا،
سور كل ويف ذراًعا، وستون مائة السورين بني ما وعرض عرشون، أعاله ومن ذراًعا،
خمسون سمكها السماء يف ذاهبة قبٌَّة باب كل وعىل ميل، وآخر باب كل بني أبواب، أربعة
برًجا. ٢٨ قبتني كل وبني الريح، تأتي حيث إىل يتجه تمثال منها قبة رأسكل وعىل ذراًعا،
إيوانًا القرص صدر يف وأقام وسطها، يف الذهب بقرص املعروف قرصه املنصور وبنى
بني ما وكان الخرضاء، بالقبَّة املعروفة الشهرية القبَّة وفوقه مثله، إيوانًا وفوقه شامًخا
الريح، تأتي حيث إىل يتجه رمح بيده فارٌس القبَِّة أعىل ويف ذراًعا. ٨٠ القبَّة وأعىل األرض
وَعَلَم بغداد، تاَج القبَُّة هذه كانت قالوا: الريح». «ديك املعارصون يسميه بما شبيه وهو
الواثق، أمر آخر إىل وبقيت ُمْلِكهم أول بُنِيت عظيمة، العباس بني مآثر من ومأثرة البلد،
يف ٣٢٩ سنة سقوطها وكان ونيف، سنة وثمانون مائة وسقوطها بنائها بني ما فكان

ورعدها. برقها واشتدَّ مطرها كثر ليلة
األسوار مجموع فيتألفمن ثالثًا، داخليٍّا سوًرا املدينة مركز حول أقام املنصور إنَّ ثمَّ
َف توقَّ قد بغداد بناء يف العمل وكان الذهب. قرص وهو واحد مركز ذات دوائر الثالثة
املنصور فاضطرَّ البرصة، يف ثمَّ مكَّة يف العلويني ثورة ظهرت عندما األمر بادئ يف قليًال
١٤٦ سنة ويف البناء. استأنف ثمَّ الثورتني، عىل التغلب من تمكن ريثما العمل توقيف إىل
البناء يف العمل استمرَّ ثمَّ والدواوين، األموال وبيوت الخزائن إليها ونقل جنده، مع نزلها
١٤٩ سنة ويف عامل. ألف مائة فيها املشتغلني ال العمَّ عدد تجاوز حتى عائق، غري من
فقد حنيفة، أبو اإلمام العمل عىل يرشف من جملة يف وكان مرافقها، وجميع بناؤها تمَّ
رصًفا برصفه يأمر أْن بعد بالذرع اللبن يعد وكان قالوا: اآلجر. تسلم أمر يف ينظر كان

منه. الناس واستفاده ذلك فعل من أول وهو قيل: معيَّنًا.
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تمهيد

من اآلخذ دجيل نهر من إحداهما: قناتني؛ من إليها املاء بإجراء املنصور أمر ثمَّ
املياه تلك وكانت الفرات. من اآلخذ عيىس نهر من اآلخذ كرخايا نهر من والثانية: دجلة،
فتلوِّثها. املدينة السقائني دواب تدخل لئال ذلك؛ كل فعل الساج. خشب من مجاٍر يف تجري

وشمائلهم البغداديني سجايا من شذرات

منها: الطليعة يف يأتي فاضلة، وسجايا كريمة بخالل البغداديون امتاز

ظرف يقولون: الناس فكان بالظرف، املثل مرضب البغداديون كان الظرف: (١)
والبغداديات البغداديني من والظريفات الظرفاء يستقيص أْن الكاتب حاول ولو بغدادي،
ذلك يف األول املكان هانئ بن للحسن ويكون بمكان، الطرافة من يَُعدُّ كتاب لديه الجتمع

الكتاب.
يأخذون منهم األكابر وكان الخصلة، بهذه البغداديون ُعِرَف للطرب: امليل (٢)
وبُسطت روايات ُرويت وقد — املعارصون يقول كما — الربيء اللهو من برضوب أنفسهم
مما امللهيات وصنوف املطربات رضوب من بغداد يف الناس يتعاطاه كان فيما حكايات
األغاني كتاب إىل ترجع أْن إالَّ عليك وما بالبياض. النهار وصف قبيل من فيه اإلفاضة تكون
من والعرشين الثامنة والليلة ربه، عبد البن الفريد العقد وكتاب األصفهاني، الفرج ألبي

يبهرك. ما فيها تجد فإنَّك حيان؛ ألبي واملؤانسة اإلمتاع كتاب
إليها: أرشنا التي الليلة عرض يف حيان أبو قاله ما اقرأ

الكرخ يف جماعة ونحن — «أحصينا وثالثمائة ستني سنة الحديث بهذا عهدي
وتسعني وخمسة حرًَّة، وعرشين ومائة الجانبني، يف جاريًة وستني أربعمائة —
هذا والعرشة، والظرف والحسن الحذق بني يجمعون البدور، الصبيان من
كنَّا ما وسوى ورقبائه، وحرسه لعزته إليه؛ نصل وال به نظفر ال كنَّا َمْن سوى

«… وقت يف نشط إذا إالَّ وبالرضب بالغناء يتظاهر ال ممن نسمعه

عاصمة يف الناس انصباب عىل دليل أوضح واملطربني املطربات من الرقم وهذا
يكون أْن يشبه الباب هذا يف حيان أبو أورده الذي والكالم السماع. عىل العباسيني
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األزدي،1 أحمد بن محمد املطهر ألبي البغدادي القاسم أبي حكاية عن بالنَّصِّ منقوًال
السابق أيهما يف الفصل موضع هذا وليس متعارصان، والرجالن عنه منقولة هي أو
هذه ألن املالهي؛ وبيوت الطرب وسائل بغداَد يف تكثر أْن الطبيعي ومن السارق. وأيهما
إذا والحضارة نصيب، أوفر منهما بغداُد أخذت اللذين والبذخ ِف الرتَّ مستلزمات من
رفيعة سيئة، أم كانت حسنة — مستلزماتها كل معها ظهر سلطانها وتحكَّم استبحرت
الطرب، ومتع الرتف عوامل من السالم مدينة يف توفر ما كثرة وعىل — وضيعة أم كانت

الشمائل. وأسنى الفضائل بأسمى التحيل وبني الناس بني يَُحول يكن لم ذلك فإن
والثياب األجسام نظافة يف املثل مرضب البغداديون كان بالنظافة: العناية (٣)
والسواقي واألنهار الحمامات من بلدهم يف أكثروا ما وألمر والرحاب. والطرق واملساكن

واملساكن. واملطاعم املالبس يف واألناقة والتطهري التنظيف وسائل وكل والربك،
الذي التايل باملثال منها نجتزئ كثرية، الباب هذا يف واألمثلة واألريحية: السخاء (٤)
املروءة يتعلَّم أْن أراد «من قال: أنه املرصي النون ذي عن نُِقَل ة: العامَّ كرم عىل يدل
بي ُرِمي بغداد إىل ُحِمْلُت ملا فقال: ذلك؟ وكيف قيل: ببغداد. املاء بسقاة فعليه والظرف
بيده دبيقي، بمنديل معتمٍّ مرصي، بمنديل متزر رجل بي فمرَّ مقيًدا، السلطان باب عىل
ساقي هذا ال! فقيل: السلطان؟ ساقي أهذا فسألت: مخروط، وزجاج رقاق خزف كيزان
فقلت مسك، رائحة الكوز من فشممت وسقاني، فتقدََّم اسقني؛ أن إليه فأومأت ة، العامَّ
َولَِم؟ له: فقلت شيئًا، آخذًا لست وقال: فأبى الدينار، فأعطاه ديناًرا. إليه ادفع معي: ملن

هذا.» يف الظرف َكُمَل فقلت: شيئًا. منك آخذ أْن املروءة من وليس أسري أنت فقال:
تَبَارى هللا بالد من بلًدا التاريخ يذكر فلم حرج. وال سخائهم عن فحدِّث ة الخاصَّ ا أمَّ
وطالب واألدباء للشعراء السخيَّة والعطايا الجزيلة، والهبات السنية، الجوائز بذل يف أهله
يكونوا لم وإْن وهم تُذَكر، أْن من أشهر الباب هذا يف الربامكة وأخبار بغداد، مثل الخري
يومذاك رائجًة بغداد يف الكرم سوق تكن لم ولو املدينة، بغداديو فإنهم الطينة بغدادييِّ
إنما والسوق البسط، كل أيديهم بسط من عليه أقدموا ما عىل وأمثالهم الربامكة أقدم ملا
تلك صحة يف كِّ الشَّ كل َليَُشكُّون اليوم املعارصين إنَّ حتى فيها، يروج ما إليها يُجَلب
التي الضخامة من أرقامها يف ِلَما التاريخ؛ ودواوين السمر كتب بها ْت غصَّ التي األخبار

.١٩٠٢ سنة هيدلربج طبع 1
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تمهيد

فذكروا األقدمني، لبعض الشك هذا وقع وقد املتأخرين. من املفلسون بها يحلم يكاد ال
مبالغات من األرقام هذه إنَّ مجلسه يف قال الرابع العرص يف العباسيني وزراء أحد أنَّ
بها ويستدروا والوزراء، األمراء أموال بها ليصطادوا دوها تعمَّ اململقني واألدباء الوراقني
ال ملاذا سيدي، يا له: فقال األذكياء، أحد املجلس يف وكان األغنياء، من األريحية أويل أكف
األمثلة ذكر من بُدَّ ال كان وإذا جوابًا. الوزير يحر فلم الوزير؟! موالنا عىل الناس يكذب
الوزراء، تاريخ يف الصابئ املحسن بن هالل ذكره مثال فهناك الباب، هذا يف الجزئيَّة
ما أحيص فال ة الخاصَّ مطبخ ا فأمَّ داره، يف مطبخان الفرات بن الحسن ألبي «كان قال:
يوم كل فيه يُستعَمل فكان ة العامَّ مطبخ ا وأمَّ … لكثرته والحيوان الغنم من يدخله كان
مصدَّرة، وفراريج سمانًا دجاًجا قطعة ومائتا جديًا، وثالثون الغنم، من رأًسا تسعون
ليًال السميذ الخبز يخبزون خبازون وهناك فراًخا، قطعة ومائتا ُدرَّاًجا، قطعة ومائتا
فيه يُجَعل ماذيان وفيها للرشاب كبرية ودار متصًال، عمًال الحلواء يعملون وقوم ونهاًرا،
املاء فيها ومزمالت … الرشب يريد من جميع منه ويُسقى الثلج فيه ويُطَرح املربد، املاء
يد ويف الرسية، الدبيقية الثياب عليهم نظاف، خدم الرشاب خزانة وبرسم الربد، الشديد
مناديل من ومنديل ماء، وكوز ومخوض، ُجالب أو سكنجبني فيه قدح منهم واحد كل
جانب ويف … عليه ذلك َعَرضوا إالَّ الدار يحرض ممن أحًدا يرتكون فال نظيف، الرشاب
منهم أحد يلتزم ال حتى واملتظلمني؛ الحوائج ألصحاب الكاغد» «من كثرية أدراج الدار

وأثالث.» قراطيس وأنصاف ذلك، من يبتاعه ملا مئونة
علموا عندما البغداديني من معارفه إنَّ معناه: ما رسائله بعض يف العالء أبو وقال
ويخلطوه أموالهم يقاسموه أْن عليه وعرضوا مثواه يف زاروه املعرة إىل الرجوع عىل بعزمه

الباب: هذا يف قوله ومن رغبتهم. إىل يجيبهم أْن بالوالدة الرب عليه فأبى بأنفسهم،

ه��ط��اُل ك��ال��م��زن وال��م��رء ب��ارًق��ا ل��ه أش��م ل��م دج��ل��ة س��ي��ف ف��ي م��اج��د وك��م
م��ف��ض��اُل ال��ج��واه��ر ق��ذَّاف ال��ج��ه��ل ع��ن م��ع��رض ال��ه��واج��ر ت��رَّاك ال��غ��ر م��ن

الوردي: ابن قول ا وأمَّ

ط��ع��اِم ب��ال ب��ال��س��الم ول��ك��ن ك��رام أق��وام ب��غ��داد وف��ي
ال��س��الِم دار ��يَ��ْت ُس��مِّ ل��ه��ذا س��الم ع��ن ص��دي��ًق��ا زادوا ف��م��ا
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السالم مدينة بغداد

بهذه مولًعا كان الرجل فإنَّ والسالم، السالم بني املجانسة إالَّ عليه يحمله فلم
من شيئًا خرب وال بغداد يَُزْر لم فإنَّه وإالَّ وجدها، أينما يصطادها البديع من الرضوب

قوله: الحكاية بهذه يرتبط ما بديع ومن أهلها. طبائع

ال��ق��َم��ْر ي��ح��ك��ي ووج��ه��ه ُم��َق��ْرط��ق ب��ن��ا َم��رَّ
ُع��َم��ْر ث��ار خ��ذوا م��ن��ه ل��ؤل��ؤة أب��و ه��ذا

عىل حمله وما بالغلمان، االتصال عن الناس أبعد من الوردي بن عمر الشيخ أنَّ مع
بالتورية. ولعه إالَّ الكالم هذا

فصاحة يف األول املقام — منهم ة الخاصَّ سيما وال — للبغداديني الفصاحة: (٥)
العالء أبو وهلل الحجاز، وعالية نجد أهُل إالَّ ذلك يف يدانيهم ال البيان، ونصاعة األلسن

يقول: حيث

ال��وك��ِع إم��ائ��ك��م م��ن ق��وًال ب��أف��ص��ح داره��ا وال��ب��دو ال��ص��ي��د ال��ف��ص��ح��اء وم��ا

أبيات: من همدان أخو وقال

وادي��ا دج��ل��ة م��ث��ل ع��ي��ن��ي ت��َر ول��م م��ن��زًال ب��غ��داد م��ث��ل ع��ي��ن��ي ت��َر ف��ل��م
م��ع��ان��ي��ا وأح��ل��ى أل��ف��اًظ��ا وأع��ذب ش��م��ائ��ًال أرقَّ أه��ل��ي��ه��ا م��ث��ل وال

وكان الفنون، مختلف يف بغداد يف تُعَقد املناظرة مجالس كانت املناظرة: حسن (٦)
األفكار واحتكاك الحوار حسن من فيها يدور ما عىل ليطلعوا إليها؛ يُهَرعون الناس

عليها: تخيِّم البحث يف والدقة املجالس، تلك يَُسود الرائع األدب وكان باألفكار.

ل��ل��ن��ف��ِع2 ال��م��ض��رة ف��ج��ان��ب��ن ُخ��ِل��ْق��َن ب��أل��س��ن ال��ج��دال ف��ي م��ق��اًال أدرت��م

طلب يف والجد بالجلد موصوفني البغداديون كان العلوم: طلب يف والجلد الجد (٧)
عىل الثناء كثري عيينة بن سفيان كان وقد فروعه، ع وتنوُّ رضوبه اختالف عىل العلم

العالء. أبو 2
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تمهيد

التي األخرى البالد شباب عىل لهم ويُفضِّ العلم، طلب يف رغبتهم وشدة البغداديني شباب
الحديث طلب يف أعقل وال رغبة أحسن قوًما رأيت «ما ُعَليَّة: ابن وقال زمانه. يف عرفها
ببغداد الحديث أصحاب ف تلقُّ ِمْن أحسن رأيت «ما عائشة: ابن وقال بغداد.» أهل من

للحديث.»
أو بلدهم يساوي هللا بالد من بلًدا يرون ال البغداديون كان الوطنيَّة: العصبيَّة (٨)
لو مما جانبيها، مباهج ويذكر إليها يَِحنُّ ينفك ال بغداد فارق إذا أحدهم وكان يدانيه،
رشيف: الشعر أغراض من وغرض طريف، األدب من باب لدينا لحصل بعضه جمعنا

م��ط��ل��ُع��ُه األزرار ف��ل��ك م��ن ب��ال��ك��رخ ق��م��ًرا ل��ي ب��غ��داد ف��ي ال��ل��ه أس��ت��ودع
أودُِّع��ُه ال وأن��ي ال��ح��ي��اة ص��ف��ُو ي��ودع��ن��ي ل��و وب��ودِّي ودَّْع��تُ��ه

يف منهم كلٌّ ر تصوَّ «قد أهلها: يَِصف بغداد عىل الكالم عند رحلته يف جبري ابن قال
معمور يف يستكرمون ال فهم بلده، إىل باإلضافة يصغر كله الوجود أنَّ وخلده معتقده

سواهم.» عباًدا أو بالًدا هلل أنَّ يعتقدون ال كأنَّهم مثواهم، غري مثوى البسيطة

ونثًرا نظًما فيها الفضل أهل أقوال من شذور

لحصل ونظًما نثًرا بغداد عىل الفضل أهل ثناء من ورد ما يجمع أْن أديب حاول لو
لتكون ذلك من بشذور هذا مخترصنا نُحيلِّ أن رأينا وقد بابه، يف طريف مجموع بيده

وراءها. ملا كالنموذج
بغداد؟» أدخلت يونس، «يا األعىل: عبد بن ليونس الشافعي اإلمام قال املنثور: شذور
بلًدا دخلُت «ما يقول: الشافعي وكان الناس.» رأيَت وال الدنيا رأيَت «ما قال: ال. قال:
الفضالء: ألحد وقيل وطنًا.» عددتُها دخلتُها حني فإني بغداد إالَّ َسَفًرا، عددتُه إالَّ قط
عياش بن بكر أبو وكان حاِرضتُها.» وبغداد بادية كلُّها «األرض قال: بغداد؟ رأيت كيف
وقال الدنيا.» يَر لم يََرها لم ومن الرجال، لعظماء لصيَّادة وإنها ببغداد، «اإلسالم يقول:

وآخرة.» دنيا دار «بغداُد معاوية: أبو
ويوم بمكَّة، الرتاويح وصالة ببغداد، الجمعة يوم اإلسالم محاسن «من يُقال: وكان
البالد.» من غريها يف العيد كيوم ببغداد الجمعة «يوم يُقال: وكان بطرسوس.» العيد
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السالم مدينة بغداد

والتجارة ببغداد، والخري بالكوفة، والفصاحة بالبرصة، «الصناعة الجاحظ: وقال
بمرص.»

إىل سمرقند حدِّ من البلدان ودخلُت اآلفاق «سافرُت الديلمي: القاسم أبو وقال
بغداد.» من أطيب وال أفضل بلًدا وجدُت فما الروم، بلد إىل رسنديب ومن القريوان،
يدي يوًما ببغداد وهو املعري العالء أبو «أخذ الرقي: عيل بن هللا عبيد القاسم أبو وقال
رأيت إالَّ به وأنت يوم عليك يأتي ال العظيم البلد هذا القاسم أبا يا يل: قال ثم فغمزها،

العالء: أبي رسائل بعض يف وجاء َم.» تقدَّ فيما تره لم من الفضل أهل من فيه

الصيحاني من وأرخص العقبة، جمرة عند الحىص من أكثر بغداد يف العلم
بالجابرة.3

عقله امتحان وأراد واآلداب العلوم منتحيل من أحٌد عليه طرأ إذا العميد ابن وكان
مقدمَة ذلك جَعَل عليها وأثنى محاسنها عىل وتنبََّه بخواصها فطن فإن بغداد، عن سأله
من واالقتباس كتبه، ملطالعة أثًرا وجد فإن الجاحظ عن سأله ثمَّ عقِله، وعنواَن فضِله
أهل يف شادخة غرة بأنه له قىض بمسائله، القيام وبعض بحره، من واالغرتاف نوره،
االنتساب من به موسوًما يكون أْن يجب عما غفًال لبغداد ا ذامٍّ وجده وإْن واآلداب، العلم
وملا … املحاسن من يشء ذلك بعد ينفعه لم الجاحظ بها يختص التي املعارف إىل
البالد يف «بغداد فقال: عنها، العميد ابن األستاذ سأله بغداد عن عباد بن الصاحب رجع

العباد.»4 يف كاألستاذ
الكاتب: زريق ابن قال املنظوم: شذور

ال��ي��اُس دون��ُه ش��ي��ئً��ا اخ��ت��رُت ق��د ِم��ثْ��ًال وس��اك��ن��ه��ا ل��ب��غ��داد أب��غ��ي س��اف��رُت
ال��ن��اُس ه��م ب��غ��داد وُس��كَّ��اُن ع��ن��دي ب��أج��م��ع��ه��ا وال��دن��ي��ا ب��غ��داُد ه��ي��ه��اَت

التمر. من النوع هذا فيها يكثر كان املنورة؛ املدينة والجابرة: التمر. جيِّد من رضب الصيحاني: 3
العميد. ابن هنا باألستاذ املراد 4
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تمهيد

النمري: منصور وقال

ول��ل��دي��ن؟! ل��ل��دن��ي��ا م��ن��ازَه وِم��ْن األف��ان��ي��ِن؟! ِط��ي��ِب م��ن ب��ب��غ��داد م��اذا
ال��ري��اح��ي��ِن أغ��ص��ان ب��ي��ن وج��وََّس��ْت ن��س��م��ت إذا ال��م��رض��ى ب��ه��ا ال��ري��اُح ت��ح��ي��ي

الريبوعي: عقيل بن عمارة وقال

األرِض ج��ن��ة إنَّ��ه��ا داًرا؟! ك��ب��غ��داد وال��ع��رِض األرض م��ن ط��ول ف��ي أع��اي��ن��َت
غ��ضِّ وال ص��اٍف غ��ي��ر س��واه��ا وع��ي��ش ُع��وده واخ��َض��رَّ ب��غ��داد ف��ي ال��ع��ي��ش ص��ف��ا
ب��ع��ِض م��ن أَْم��َرأ األرض وب��ع��ض م��ريء غ��ذاءه��ا إنَّ األع��م��ار ب��ه��ا تَ��ُط��ول
ي��ق��ض��ي خ��ل��ق��ه ف��ي ش��اء م��ا إنَّ��ه ب��ه��ا خ��ل��ي��ف��ة ي��م��وت أالَّ َربُّ��ه��ا ق��ض��ى

الرفاء: الرسي وقال

يَ��ِم ال��دِّ م��ن ح��اول��ْت م��ا ب��غ��داد ف��س��ق��ى م��ن��زًال ال��ل��ه س��ق��ى إذا
وال��ع��َدِم ال��ي��س��ار ب��ي��ن وال��ع��ي��ش ب��ه��ا ال��ع��ل��وم ص��ح��ب��ة ح��ب��ذا ي��ا

الَهْمداني: عيل بن محمد بن سعد وقال

ودي��اري��ا خ��ط��ت��ي ح��ت��ى األرض م��ن م��دي��ن��ة ك��ل ب��غ��داد ي��ا ل��ك ِف��ًدى
ورك��اب��ي��ا ب��ي��ن��ه��ا خ��ي��ل��ي وس��يَّ��رُت وغ��رب��ه��ا ال��ب��الد ش��رق ف��ي ط��ف��ُت ف��ق��د
وادي��ا دج��ل��ة م��ث��ل ف��ي��ه��ا أَر ول��م م��ن��زًال ب��غ��داد م��ث��ل ف��ي��ه��ا أَر ف��ل��م
م��ع��ان��ي��ا وأح��ل��ى أل��ف��اًظ��ا وأع��ذب ش��م��ائ��ًال أرقَّ أه��ل��ي��ه��ا م��ث��ل وال

الخازن: املظفر بن طاهر وقال

ف��ال��ج��س��ِر ف��ال��خ��ل��د ال��ك��رخ ب��ي��ن ب��ب��غ��داد م��ح��ل��ة ال��غ��ادي��ات َص��ْوَب ال��ل��ُه س��ق��ى
م��ص��ِر ف��ي ُك��نَّ م��ذ يُ��ج��م��َع��ن ل��م ب��أش��ي��اء أله��ل��ه��ا ��ْت ُخ��صَّ ال��ح��س��ن��اء ال��ب��ل��دة ه��ي
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ال��َخ��ْم��ِر5 م��ن أل��ذ ط��ع��م ل��ه وم��اء وص��ح��ة اع��ت��دال ف��ي رق��ي��ق ه��واء
ق��ص��ِر إل��ى وق��ص��ر ت��اج إل��ى ب��ت��اج ل��ن��ا نُ��ِظ��م��ا ق��د ش��طَّ��ان ودج��ل��ت��ه��ا
وال��درِّ ال��ي��واق��ي��ت م��ث��ل وح��ص��ب��اؤه��ا ك��ف��ض��ة وال��م��ي��اه ك��م��س��ك ت��راه��ا

املالكي: الوهاب عبد محمد أبو القايض وقال

��ي��ِق وال��ضِّ ال��ض��ن��ك دار ول��ل��ص��ع��ال��ي��ك ط��ي��ب��ة ال��م��ال أله��ل دار ب��غ��داد
زن��دي��ِق ب��ي��ت ف��ي م��ص��ح��ف ك��أن��ن��ي أزق��ت��ه��ا ف��ي م��ض��اًع��ا أم��ش��ي ب��ق��ي��ت

ألنَّ العكس؛ فيهما أرى وأنا بغداد، مقام من حطٍّا البيتني هذين يف أنَّ يرون والناس
قسًطا الحضارة من يملك الذي البلد هو البطالة وأهل الصعاليك عىل يضيق الذي البلد
الفقر بداء ابتُِيلَ الفاضل هذا أنَّ يل ويظهر الخامل. البلد يف الصعاليك يكثر وإنما وفريًا،
وانزوت مذاهبه به فضاقت ناصع، وفضل رائع بأدب يتحىلَّ كان أنه مع عالجه، فأعياه

القائل: وهو مطالبه. عنه

ال��رك��اي��ا؟! م��ن ال��ب��ح��ار اس��ت��َق��ت إذا ارت��واء إل��ى ال��ع��ط��اش ي��ص��ل م��ت��ى
ال��زواي��ا؟! ف��ي األك��اب��ر ج��ل��س وق��د م��راد ع��ن األص��اغ��َر ي��ثْ��ِن وم��ن
ال��م��ن��اي��ا م��ن��ادم��ة ط��اب��ت ف��ق��د واألع��ال��ي األس��اف��ل اس��ت��وت إذا

بغداد: إىل ق يتشوَّ مرص يف وهو الَحَكمي وقال

أواِن والت ص��ب��وة ف��ص��ب��ا األوط��اِن ن��ازح ال��ك��رخ ذك��ر
ح��س��اِن ه��ن��اك أوج��ٍه إل��ى ِق ال��ش��و ع��ل��ى ب��م��ص��ر م��س��ع��د ل��ي ل��ي��س
ال��دوان��ي ال��ق��ص��ور ذي ال��ش��ط إل��ى ي��ا ف��ك��رخ��ا ال��ص��راة م��ن ن��ازالٍت
ال��ق��ي��اِن ب��ي��وت إل��ى ورواح��ي ن��ه��اري ص��در األم��ي��ر ل��ب��اب إذ

الحر شديد اليوم هواءها أنَّ مع وبرده، الهواء برقة بغداد وصف يستغربون العرص هذا أبناء ولعلَّ 5

كانت التي واألنهار تحيطها، كانت التي والبساتني املزارع خراب بعد طرأ هذا أنَّ والجواب القيظ. يف
تتخلَّلها.
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تمهيد

أثر عىل نظمها املنقلب»، «سوء عنوانها قصيدة من الرصايف العرص شاعر وقال
بغداد: يف املياه طغيان

ال��ن��ك��ب��اُت ه��ذه ��ك تُ��م��ضِّ م��ا أو وس��ب��اُت رق��دة ح��س��ب��ك ب��غ��داد
أس��اُة ل��ه��ن م��ا خ��ط��ب��ك أدواء أص��ب��ح��ت ح��ت��ى األح��داث ب��ك ول��ع��ت

ومنها:

اآلف��اُت ه��ي م��ن��اف��َع��ه��ا ك��ان��ت أه��ل��ه��ا ت��خ��اذل إذا ال��ب��الد إنَّ
األزم��اُت ب��ه م��اج��ت ق��د وال��ك��رخ ��ه��ا ت��ح��فُّ وال��م��ي��اه ال��رص��اف��ة ت��ل��ك
م��ؤت��ك��الُت واألس��داد ف��ط��ف��ح��ن ج��وارًف��ا ال��وادي��ي��ن م��ي��اه س��ال��ت

الحكم عهد عىل نجد إىل جنودها ترسل العثمانيَّة الحكومة كانت عندما وقال
الحميدي:

م��نِّ��ي ول��س��ِت م��ن��ِك ل��س��ُت ف��إن��ي ع��نِّ��ي ب��غ��داد ي��ا إل��ي��ِك إل��ي��ِك
أنِّ��ي ب��غ��داد ي��ا ع��ل��يَّ ي��ع��ز ال��ت��ج��نِّ��ي ك��ب��ر وإن ول��ك��نِّ��ي

ش��دي��ِد ه��وٍل ش��ف��ا ع��ل��ى أراِك
ُم��رَّا ال��ع��ي��ش ص��ف��و م��ن��ِك وب��دََّل ت��ت��رى ع��ل��ي��ك ال��خ��ط��وب ت��ت��اب��ع��ت
ُح��رَّا! ت��ل��دي��ن ال ع��ق��م��ِت أراك أغ��رَّا؟! ف��تً��ى ت��ن��ح��ب��ي��ن ف��ه��ال

ول��وِد أزك��ى ل��م��ث��ل��ه وك��ن��ِت
ال��س��ج��وَدا ل��ه ب��ال��ه��وان وس��ام��ك ش��ه��وَدا ل��ه ف��ي��ك ال��ج��ه��ُل أق��ام
ع��ه��وَدا ذاك��رًة ُع��ْدِت ف��ه��الَّ ج��ح��وَدا؟! ل��ه م��ن��ك ت��ب��دي��ن م��ت��ى

ال��رش��ي��ِد؟! أي��ام رش��دِت ب��ه��نَّ
م��س��ت��درُّ ف��ي��ض��ك س��ح��اب زم��ان م��س��ت��م��رُّ ح��ك��م��ك ن��ف��وذ زم��ان
م��ش��م��خ��رُّ ع��زك ب��ن��اء زم��ان م��ق��رُّ ل��ه أن��ت ال��ع��ل��م زم��ان

ال��س��ع��وِد س��ع��د ف��ي ع��الك وب��در
ع��ري��ِض ُع��ًال ذات وك��ن��ِت وض��ق��ِت ل��ل��ح��ض��ي��ِض َم��يْ��ًال األوج ب��رح��ت
ب��ي��ِض ل��ل��ع��ز ب��أوج��ٍه وك��ن��ت م��ري��ِض ج��س��م ف��ي أص��ب��ح��ِت وق��د
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ُس��وِد ل��ل��ذل ب��أوج��ٍه ف��ص��رِت
أش��اَرْت ب��م��ا ت��س��ت��ب��د ع��ل��ي��ن��ا وص��اَرْت ج��اَرْت ش��ع��ب��ن��ا ح��ك��وم��ة
وج��اَرْت ظ��ل��م��ت ح��ك��وم��ة وك��ل اس��ت��ش��اَرْت وال دع��ت��ه أح��ًدا ف��ال

ال��ح��دوِد ب��ت��م��زي��ق ��ْره��ا ف��ب��شِّ

قصيدة من العثماني الدستور قبل — الرحمة عليه — الزهاوي األستاذ وقال
بغداد»: «أيام عنوانها

ب��غ��داِد؟! إل��ى ب��غ��داد أي��اُم ون��ف��اِد ت��ص��رٍُّم ب��ع��د أتَ��ُع��ود
واألم��ج��اِد ل��ل��م��ج��د وق��رارة وأه��ل��ه��ا ل��ل��ع��ل��وم م��ح��طٍّ��ا ك��ان��ت
األج��داِد ب��م��ق��اب��ر م��دف��ون��ة ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ع��ل��وم ه��ات��ي��ك ال��ي��وم
ال��م��رت��اِد ج��ن��ة ف��ك��ان��ت ف��ي��ه��ا ِظ��لِّ��ه وارَف األَْم��ُن م��دَّ أي��ام
��اِد ال��وقَّ ال��ك��وك��ب م��ث��ل ف��ت��لُ��وح ج��م��ي��ل��ة ت��ض��يء ب��غ��داد أي��ام

عند أنشدها عصماء، قصيدة من بك الجارم عيل األستاذ بمرص العرص ولبحرتي
ببغداد: ١٩٣٨ سنة الطبي املؤتمر افتتاح

ال��ت��ل��ي��ِد ال��م��ج��د وم��ن��ارة ال��رش��ي��ِد ب��ل��د ي��ا ب��غ��داد
ال��خ��ل��وِد ث��غ��ر ف��ي زه��راء ت��زل ل��م��ا ب��س��م��ة ي��ا
ال��وج��وِد ل��وح ف��ي ُخ��طَّ ب��ة ل��ل��ع��رو م��ج��د س��ط��ر ي��ا
ال��ب��ن��وِد خ��ف��اق إس��الم ـْ وال�� اإلس��الم راي��ة ي��ا

غرر. أبياتها كل بارعة قصيدة وهي
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السيايسلبغداد التاريخ خالصة

أبواب: ثالثة إىل املدينة لهذه السيايس التاريخ م أُقسِّ أْن رأيت للبحث تسهيًال
املغول. بأيدي بسقوطها وينتهي بغداد بإنشاء ويبتدئ العبايس؛ العهد األول: الباب

اإلنكليزي. االحتالل عهد إىل تطورات من أعقبه وما املغويل العهد الثاني: الباب
تطورات. من أعقبه وما اإلنكليزي االحتالل الثالث: الباب





الباباألول

العبايس العهد

العالم تاريخ نَُقْل لم إْن العباسية، الخالفة تاريخ هو السيايس بغداد تاريخ إنَّ
يف الدولة لهذه أثر وكل ٦٥٦ه، إىل ١٥٠ه سنة من الخمسة القرون خالل اإلسالمي
أنَّ وبما بتاريخها. ويتَّصل املدينة هذه إىل يُنَسب أْن يمكن وتوجيهها األحداث تكييف
مختلفة، بأصباغ وتصطبغ بخصائص تتمايز أطوار عدة إىل ينقسم الدولة تلك تاريخ

فصول. خمسة إىل الباب هذا ع نُوزِّ أْن رأينا





األول الفصل

(١٤٥–٢٤٧) واالزدهار العظمة طور

منهم ستة املتوكل، وآخرهم املنصور أولهم الخلفاء، من تسعة الطور هذا يف الخالفة توىلَّ
املعتصم، وهم: مقرٍّا؛ فاتخذوها سامراء إىل انتقلوا وثالثة لهم، عاصمة بغداد اتخذوا
عسكريَّة من كلها السلطات مصدر الطور هذا يف الخلفاء كان وقد واملتوكل. والواثق،
من منافسيه عىل َقَىض قد كان بغداد إىل انتقل عندما املنصور فإنَّ وإداريَّة، وقضائيَّة
هذا بعد وتفرَّغ بنفوذهم، املتعاظمني بخدمتهم املدلني القواد ومن والعلويني، العباسيني
الناس وأقبل العمران، واتسع وعرضها، البالد طول يف األمن فاستتب الداخيل، لإلصالح
بالسكَّان. وازدحمت بغداد رقعة فاتسعت وكونية، ولسانية رشعية من العلوم طلب عىل
الرشطة، ورياسة والكتابة، والحجابة، الوزارة، العاصمة: يف الدولة مناصب وأهم

والقضاء.
قيادة هو ذلك وعظمتها؛ الدولة سياسة يف العظيم شأنه له كبريٌ منصٌب وهناك
القائد هو الخليفة وكان الخالفة، مهامِّ من الذروة يف يُعتَرب املنصب هذا وكان الجيش،
األلوية، عقد أمر إليه وكان شئونه، وينظم أموره يرصف الذي وهو للجيش، األعظم
هو مهم منصب األطراف ويف واألطراف. الثغور عىل الجيوش وتوزيع القواد، وتعيني
األخبار، من يشيع وما األحداث، من يحدث ما كل نقل ومهمته الربيد، صاحب منصب
من ل يُحصَّ وما القضاة، عن القضايا من يصدر وما األعمال، من الوالة به يقوم وما

ذلك. غري إىل األسعار، وبيان الجبايات
منهم؛ الكفايات وأهل الرجال قدراء من عماله اختيار عىل حريًصا املنصور وكان
من رجل إىل الواليات ببعض يعهد أْن إليه طلب املهدي ابنه أنَّ املؤرخون روى فقد
التي اإلدارية الصفات عن أبوه فسأله العبايس، للبيت الخدمة أخلص أنه ذكر األشياع،
يا املنصور: فقال لبيتنا، إخالصه إالَّ الصفات من له ليس فقال: الرجل، هذا بها يتحىلَّ



السالم مدينة بغداد

أْن لنا يجوز وال الخاص، مالنا من عليه النعمة بإغداق لنا إخالصه نقابل أْن يمكننا بني
الرعية. أكتاف عىل نركبه

١٥٨ه، سنة الحجة ذي من ٦ السبت ليلة الحج طريق يف ُمحِرًما املنصور تُويفِّ وقد
املهدي، ًدا محمَّ بغداد يف ثمَّ مكَّة يف الناس وبايع مكَّة، من مقربة عىل املعالة بثنية وُدِفن
التوسع من مكَّنَتْه طائلة أمواًال الخزائن يف أبوه له ترك وقد حسنة. سرية بالناس فسار
الحوادث أهم ومن النفوس. وأكربته القلوب إليه فمالت العطاء، يف والتبسط العمران يف
هذه غمار يف ذهب وقد األهواء، وأهل بالزنادقة الفتك بغداد يف زمانه يف وقعت التي

األطراف. مبهمة املعالم غامضة تهمة ألنها ذلك األبرياء؛ من الكثريون الفتنة
لها يُقال قرية يف ١٦٩ه، سنة املحرم من بَِقنَي لثماٍن الخميس ليلة املهدي وتُويفِّ
تَُطْل ولم جرجان، يف ذاك إذ وكان الهادي، موىس ابنه وبُوِيَع ماسبذان، أعمال من الروذ
عمره وكان الرشيد وبُوِيع ١٧٠ه، سنة األول ربيع من عرش الرابع يف فتُويفِّ خالفته مدة
التجارب؛ حنكته قد الجانب، مهيب القدر، عظيم وكان سنة، وعرشين خمًسا البيعة عند
أبيه. حياة يف الدولة مهام من الكثري وتوىل مرَّة، من أكثر الروم بالد إىل الجيوش قاد ألنه

الربامكة نكبة

ذلك عىل أقدم فإنه للربامكة، نكبته عهده يف بغداد شهدتها التي األحداث أهم ومن
من مناوئيه إىل خفيٍّا وميًال نفوذه، عىل وتطاوًال سلطانه، عىل خيفة منهم أوجس عندما
ومن الظنون، حدود عن تخرج ال التي األسباب باخرتاع املؤرخون أفاض وقد العلويني.
اتصاًال يحيي بن بجعفر املهدي بنت العباسة اتصال حكاية الوهم يف التقوُّالت تلك أعرق
املؤرخون وتناقلها حرب، بن زاهر عن الطربي جرير بن محمد رواها حكاية وهي رسيٍّا،
مقدمته صدر يف الحكاية هذه تفنيد خلدون ابن توىلَّ وقد منها، ونقصوا عليها فزادوا

عليه. مزيد ال بما
وصلت وقد العباس، بني عهود من الذروة يف يُعتَرب الرشيد عهد فإنَّ الجملة، وعىل
امتداًدا الجانبني يف األبنية وامتدَّت فخارها، ومنتهى مجدها قمة إىل العهد هذا يف بغداد
من نحًوا سكَّانها وبلغ األربعني، تبلغ متالصقة مدن كأنها بغداد صارت حتى عظيًما،
نماءً الثروة فيها ونََمْت اإلسالمية، األقاليم جميع من الخريات عليها وُدرَّت نسمة، مليوني
األقاليم من فيها تُنَصب كانت التي والفضة بالذهب الدولة خزائن وغصت عليه، مزيد ال

حاجها. عن فائضة
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وُدِفَن طوس يف ١٩٣ سنة اآلخرة جمادى من خَلْوَن لثالٍث السبت ليلة الرشيد وتُويفِّ
إليها، الرشيد وفاة خرب وصل عندما ثانيًا، بغداد ويف أوًَّال طوس يف األمني فبُوِيع هناك،
ذلك يتفق ولم املنصور، بن جعفر بنت زبيدة وأمه الرشيد أبوه األبوين، عبايس وهو

عنهما. ريضهللا الحسن والبنه طالب أبي بن لعيل إالَّ هاشم بني خلفاء من لغريه
عىل واٍل وهو — املأمون هللا عبد حول التفَّ حتى الخالفة األمني يتوىل كاد وما
إليه، الخالفة بنقل ووعدوه الفرس رجاالت من طائفٌة — املرشق أقاليم وسائر خراسان
ويدسون ا، رسٍّ األمر يدبرون فأخذوا سهل، بن الفضل الطائفة هذه رأس عىل وكان
نقل الحقيقي مقصدهم وكان شديد، الكتمان من جوٍّ يف الشباك ويحوكون الدسائس
خراسان. يف مرو عاصمتها الصبغة فارسية األمر آخر يف جعلها ثمَّ العلويني، إىل الدولة
من واحد كل فأخذ أمرها، لديه وتأكََّد الدسائس هذه بدبيب بغداد يف وهو األمني وشعر
جيًشا املأمون فجهز بينهما، الخالف مسافة واتسعت بأخيه، للفتك العدة يُِعدُّ األخوين
وحصلت أعني، بن هرثمة بقيادة آخر بجيش عززه ثمَّ الحسني، بن طاهر بقيادة لجبًا
جيش وأحاط املأمون، عساكر يف مثلها يحصل لم األمني عساكر يف وفتن اضطرابات
بغداد فوقعت الرشقي؛ بالجانب هرثمة وجيش بغداد، من الغربي بالجانب أخريًا طاهر
فكثر املجانيق، عليها نُِصبَْت فقد وصفها، يطول أهواًال جرائه من وقاَسْت الحصار يف
الحصار، عمر وطال بأنيابه، أهَلها الجوُع وعضَّ الدماء، وسفك والتحريق التهديم فيها
يتصل أْن بعضهم عليه فأشار مستشاريه، األمني فجمع منزع؛ الصرب قوس يف يَبَْق ولم
فكتب طاهر، جانب يأمن مما أكثر جانبه يأمن وكان لنفسه، األمان منه ويطلب بهرثمة
إليه؛ خروجه يكون أْن إال أبى بذلك طاهر علم وملا باإليجاب. فأجابه بذلك هرثمة إىل
األمني َقْرصَ أحاط بذلك طاهر علم وملا ا، رسٍّ بنفسه هرثمة إىل الخروج عىل األمني فعزم
ذلك خرج قليًال به وسارت هرثمة إىل للذهاب الحراقة وركب األمني خرج ا فلمَّ بكمني،
إىل الرجوع األمني وحاول فانقلبت. والحجارة؛ بالسهام الحراقة تلك يرشق وأخذ الكمني
وكان طاهر، من بأمر قتلوه ثمَّ فأرسوه، طاهر أصحاب اه فتلقَّ َعْوًما، الغربي الجانب
ثمانية من نحًوا الحصار مدة وكانت ،١٩٨ سنة املحرم من بقني لخمٍس األحد ليلة ذلك

شهًرا. عرش
تحت تنئُّ بغداد وبقيت خراسان، يربح لم ولكنه أخيه قتل أثر عىل املأمون بُوِيع
والذي والنار. الحجارة وآثار الحصار أوصاب من بها ما عىل العسكري، الحكم كابوس
تنقل أْن الكتمان طي يف تحاول كانت الفرس من املأمون بطانة أنَّ البصري للناقد يظهر
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قام تدبري وأول الدولة. شئون عىل التغلُّب ذلك يف لهم ليتم خراسان؛ إىل الخالفة عاصمة
والحجاز العراق الحسن أخيه بتولية عهد عىل املأمون من حصل أن سهل بن الفضل به
والجزيرة املوصل ه ووالَّ هناك، الخوارج أحد ملحاربة الرقة إىل طاهًرا ه ووجَّ واليمن،
سهل بن الفضل أنَّ بغداد يف وشاع خراسان. إىل بالعودة هرثمة وأمر واملغرب، والشام
عن فيه حجبه قًرصا املأمون أنزل أن بعد هواه عىل األمور يُِربم وأخذ باألمر استبدَّ قد
هاشم بني نخوة الشائعة هذه فاستفزت كالحبيس؛ فيه فأصبح قواده ووجوه بيته أهل
حبل فاضطرب سهل؛ بن بالحسن وا واستخفُّ ذلك من وأَِنفوا العراق يف الناس وأكابر
بغداد يف وعاثوا الدعارة وأهل الشطار من الكثري وبرز وهناك، هنا الفتن دبيب ودبَّ األمن
النفوس. إىل الطمأنينة وإعادة األمن توطيد عىل تَْقِدر قوة السلطان لدى وليس فساًدا،
فقرروا وصلحاؤها بغداد وجوه فاجتمع الداء؛ هذا واسترشاء البالء هذا َة شدَّ الناُس رأى
كل وشطَّارها، سفهائها أيدي عىل والرضب فيها األمن توطيَد محلة كل أهل يتوىلَّ أْن
صغرية بغداد أمر من إليه يصل ال بخراسان سهل بن الفضل قبضة يف واملأمون ذلك
إىل البيعة ينقل أْن املأمون إىل طلبوا ه لفَّ لفَّ وَمْن سهل بن الفضل إنَّ ثمَّ كبرية. وال
اللون باستعمال وأُِمَر الكاظم، موىس بن الرضا عليٍّا عهده لوالية فاختاروا العلويني،
فأرجف عهده؛ إىل الهاشميني شعار هو الذي األسود، اللون بدل لدولته شعاًرا األخرض
سهل؛ بن الفضل اختاره وإنما النار، لون إىل يرمز األخرض اللون بأن املأمون أعداء
ذلك خرب بلغ باإلسالم. عهد حديث وهو قبل من بها يَِدين كان التي املجوسية إىل تقربًا
العباسية، األرسة رجاالت عىل األمر واشتدَّ آخرون، وريض بعضهم فغضب بغداد؛ أهل
غرة ذلك وكان املهدي، بن إبراهيم ه عمِّ ومبايعة املأمون خلع عىل رأيهم وقرَّ فاجتمعوا

٢٠٢ه. سنة املحرم
فاتصل منه، يشء إليه يصل ال سهل بن الفضل قبضة يف واملأمون هذا كل حصل
أدَّْت سهل ابن َمْخَرَقَة أنَّ له َ وبنيَّ الواقع، بكل وأخربه ا رسٍّ باملأمون الرضا عيل اإلمام
رسخس إىل وصل فلما بغداد، إىل املسري عىل املأمون فعزم االضطرابات؛ هذه كل إىل
ذلك وكان الحمام، يف وهو َقتََلُه َمْن له فدسَّ الفضل، من للتخلص الحيلة تدبري أَْحَكَم
بتعزية أخيه الحسن إىل وكتب عليه، بالحزن وتظاهر ٢٠٢ه، سنة شعبان من الثاني يف
اإلمام بوفاة أُبلِغ حتى طوس مدينة يصل كاد وما أخيه، مكان َه صريَّ أنه وأخربه حارَّة
ذلك. يف سعى الذي هو املأمون وأنَّ مسموًما، مات أنه الناس بني فشاع الرضا؛ عيل
كان وما الفضل، أمر من عليه الناس ينقمه كان ما وزال بغداد من املأمون قرب فلما
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خلع وأعلنوا واألمراء القواد اجتمع العلويني؛ إىل الخالفة نقل من العبايس البيت ينقمه
ويف .٢٠٣ سنة الحجة ذي من ١٧ األربعاء ليلة ذلك وكان فاختفى، املهدي؛ بن إبراهيم
شعار الخرضة تزال وال السالم مدينة املأمون دخل ٢٠٤ سنة صفر من ١٦ السبت يوم
بغداد إىل وبوصوله األول، الهاشمية شعار السواد بإعادة أمر أيام بضعة بعد ثمَّ دولته،
نرضتها من يشء بغداد إىل وعاد ا، حقٍّ خليفة أصبح سهل ابن ربقة من تخلصه بعد

وروائها.

ه��ج��وع��ه��ا ن��زًرا ك��ان ع��ي��ون ون��اَم��ْت وج��ي��ب��ه��ا ��ا ج��مٍّ ك��ان ق��ل��وب وق��رَّْت

الجانب، هذا يف الخلفاء استقرَّ الحني ذلك ومنذ الرشقي، الجانب يف مقره واتخذ
الروم. غزو إىل عاد ثمَّ ومرص الشام إىل سافر قد وكان

بالخالفة وعهد طرسوس، يف فُدِفَن ،٢١٨ سنة رجب من ١٨ يف غازيًا منيته وأدركته
الحكماء به يويص ما أنبل من تَُعدُّ وصايا عهده يف له وكتب املعتصم، أخيه إىل بعده من
بأن ة، الخاصَّ قبل منهم ة العامَّ وأمر الرعية أمر يف العناية له وكرََّر واألبناء، اإلخوان
الرفاهية وإفاضة العدل لنرش جهده ويسعى ظاملهم، يد عىل ويرضب مظلومهم، يُنِصف

عليهم.
املزايا من فيه ما وكل التفكري، رقعة فسيح النظر بعيد رجًال املعتصم يكن ولم
— الرتك سيما وال — الغرباء من أكثر وقد بهم، ويعتز الشجعان يحب شجاًعا كان أنه
بالتبعيد منهم التخلص إىل فاضطرَّ األمر؛ أول منذ جيشه بعض عليه وتمرََّد جنده، يف
إحراقه إىل اضطرَّ فإنَّه باألفشني، املعروف بحيدر فعل كما أحيانًا، وبالقتل والترشيد
أذلَّ قد أنَّه إالَّ الدولة، خارج األعداء أذلَّ قد كان وإْن ألََّفه الذي الجيش وهذا مصلوبًا،

البالد. داخل يف الرعية ذلك مع
يف املعتصم تُويفِّ ٢٢٧ سنة األول ربيع شهر من مضني لثماٍن الخميس يوم ويف

باهلل. بالواثق َب لُقِّ الذي هارون ولده إىل بالخالفة عهد قد وكان سامراء،

القواد أقدام توطدت وقد — علمنا ما عىل — الجند وحالة الخالفة باهلل الواثق توىلَّ
عىل — وكانوا الدولة، يف عظيم نفوذ أصحاب وصاروا املعتصم، اصطنعهم الذين الغرباء
عىل قدراء كانوا كما الداخل، يف األمن توطيد عىل قدراء — وخشونة غطرسة من بهم ما

الخارج. يف اإلسالميَّة للمملكة املناوئة املجاورة الدول قلوب يف الخوف بعث
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يعهد ولم ،٢٣٢ سنة الحجة ذي من مضني لياٍل لستِّ السبت يوم الواثق مات
وهو القايض— داود أبي بن أحمد وفيهم الدولة كرباء فاختار بعده؛ من ألحد بالخالفة
وكان هللا، عىل باملتوكل بوه ولقَّ املعتصم بن جعفَر — علمائها وكبار العرب رساوات من
أنَّ فرأى األجناد من حوله ما نََظَر الشكيمة. قوي العزيمة، مايض الهمة، بعيد شابٍّا
إىل فالتفت امللمات؛ يف جانبهم يُؤَمن وال بإخالصهم يُوثَق ال الذين األعجام من أكثريتهم
أكلت قد الحروب ألنَّ إليه؛ يحتاج الذي الوفري العدد منهم يجد فلم حوله، من العرب
من فيصطفي الشام، إىل عاصمته ينقل أْن ففكر زهرتهم؛ اصطلمت قد والفتن أكثرهم،
املتغطرسني املماليك هؤالء غرب به يفل جيًشا هنالك األعاريب أبناء ومن الشام أبناء
رؤساء ففطن امللك، دواوين إليها ونقل ٢٤٣ سنة دمشق إىل فشخص املتغلبني، والجفاة
بأرزاقهم يطالبون فاندفعوا الشغب؛ إىل الجند فدفعوا مقصده، إىل األتراك من األجناد
عىل استمروا دمشق يف اإلقامة عىل استمرَّ إن أنه ورأى ذلك. إىل فأجابهم وأعطياتهم
يوافقان ال وماءه البلد هواء أنَّ فأظهر املشاغبات؛ من واإلكثار االضطرابات إحداث
األجناد بأن عندنا شك وال سامراء. إىل فرجع بالنقلة؛ عليه أشاروا األطباء وأنَّ مزاجه،
عزم ما تنفيذ وبني بينه للحيلولة سامراء إىل العودة عىل حملوه الذين هم األتراك من

هواءً. ها وأرقِّ ماءً هللا بالد أعذب من فدمشق وإالَّ العربي، الجند إنشاء من عليه
أنه املنترص فظنَّ األرسار، بعض منه فتفلت النبيذ، رشب من يكثر املتوكل وكان
عىل واتفقوا األتراك من الناقمني بعض مع فتماأل عليه، املعتز أخيه وتقديم تأخريه يريد
خاقان بن الفتح وحاول فقتلوه، رشابه عىل وهو عليه دخلوا قوًما لذلك فأعدوا اغتياله،
الشاعران — املهلبي ويزيد البحرتي عبادة أبو املجلس يف وكان أيًضا، فقتلوه عنه الدفاع
البحرتي يقول ذلك ويف الشاذروان. يف والثاني الباب خلف أحدهما فاختبأ — املعروفان

فيها: جاء التي املشهورة قصيدته

دي��اج��ُرْه ُس��وٌد ال��ل��ي��ل وج��ن��ح ُه��رِي��َق ج��ع��ف��ر ل��ي��ل��ة ال��م��س��ف��وح ال��دم ل��ن��ع��م
أظ��اف��ُرْه ح��م��ٌر وال��م��وت ب��ه��ا ي��ج��ود ح��ش��اش��ة ال��س��ي��وف ت��ق��اض��اه ص��ري��ع

يقول: وفيها

أس��اوُرْه ك��ي��ف ال��ع��ج��الن ال��ف��ات��ك درى ي��دي ف��ي ال��ف��ت��ك س��اع��ة س��ي��ف��ي ك��ان ول��و
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املنترص: غدر إىل يشري وفيها

غ��ادُرْه! ال��ع��ه��َد ُولِّ��َي أن َع��َج��ٍب ف��ِم��ْن غ��درة؟! أض��م��ر ال��ع��ه��د ول��ي أك��ان
م��ن��اب��ُرْه ال��دع��اء ذاك ح��م��ل��ت وال م��ض��ى ال��ذي ت��راث ال��ب��اق��ي ُم��ل��ي ف��ال

نبذهم العباس بني عىل بها وينعى املتوكل، بها يرثي قصيدة من املهلبي يزيد وقال
ْك: الرتُّ مماليك واصطفاءهم العرب

يُ��ع��ت��َق��ُد ك��ان َم��ْن وض��ي��ع��ت��م ض��ع��ت��م ل��ه��م ح��ل��وم ال أن��اًس��ا اع��ت��ق��دت��م ل��م��ا
ال��ُح��ش��ُد ال��م��ذك��ورة ال��س��ادُة َح��َم��تْ��ُك��م ن��ع��م��ت��ك��م األح��رار ع��ل��ى ج��ع��ل��ت��م ول��و
وال��ب��ل��ُد واألرح��ام وال��دي��ن وال��م��ج��د ت��ج��م��ع��ه��م واألن��س��اب ال��ج��ذم ه��م ق��وم
أََوُد ب��ه ي��ب��رح ل��م ق��ح��ط��ان ب��غ��ي��ر م��ل��ك��ه��ُم ش��دَّ أرادوا ق��ري��ش إذا

التي العظمة، صفحات من صفحة آخر وُطِويَْت الطور هذا ُخِتَم املتوكل وباغتيال
العباس. بني خالئف تظلل كانت
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تحكم تفاقم الطور هذا ويف خليفة، عرش ثالثة الطور هذا يف الخالفة كريس عىل اختلف
ويخلعون، يبايعون فراحوا حرمة، من للخالفة بما واستهانوا الدولة، سياسة يف الجنود
ا أمَّ ة، الخاصَّ مصالحهم إليهم توحي ما وحسب ألهوائهم تبًعا ويعزلون، وينصبون
وتصادمت مصالحهم تضاربت وإذا بال، عىل لهم تخطر تكاد ال فإنها الشعب مصالح

مشاكلهم. حل يف فحكَّموها سيوفهم إىل فزعوا مطامعهم
انتقل أخرى، إىل إالَّ فتنة من ينتهون ال القوم أنَّ املستعني الخليفة رأى وملا
وقصده الجانبني، عىل األسوار بإقامة وأمر السالم، مدينة إىل جنده من املخلص بالفريق
لم املستعني الخليفة ولكن األمر، أول يف عليهم فامتنعت بغداد، فحارصوا سامراء أجناد
فوقع الفرار، بقصد الرصافة من فخرج الحصار، عىل سنة مرور بعد استكان أن يلبث
وبذلك املتوكل، بن املعتز وبايعوا قتلوه الخالفة عن استنزلوه أن وبعد أعدائه، بيد أسريًا
ذلك طال فلما وهراشهم، شغبهم إىل األجناد وعاد ثانية، سامراء إىل الخالفة كريس عاد
أقرباء أحد رأسهم عىل يكون أْن رأيهم قرَّ آخرهم عن يتفانوا أْن عقالؤهم وخيش بينهم
أخيه إىل املنصب بهذا يعهد أْن املعتمد فرأى بعض، عن بعضهم بأس ليكف الخليفة
الخليفة أصبح حتى للدولة التابعة األقاليم معظم وواله بذلك، إليه فعهد املوفق، طلحة

واالسم. والسكة الخطبة إالَّ املعتمد بيد يبَق ولم العليا، هي كلمته وكانت الحقيقي،
بما فاستبدوا املركز، يف الخالفة بأمر األطراف أمراء استخفَّ الطور هذا ويف
ويف املعنويَّة، العالقات إالَّ فيها للخالفة يَبَْق ولم بها، واستقلوا واليات من أيديهم تحت
من يليها وما البرصة يف الزنج ثورة فكانت الداخلية، الفتن كثرت أيًضا الطور هذا
البالد خراب عن أسفرت وحروب خطوب بعد إالَّ عليها القضاء يتم ولم السواد، أرض
التي القرامطة بفتنة العرب بالد اضطرمت وكذلك فيها، الحضارة أعالم وانطماس
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يليها وما العربية الجزيرة يف العمران معالم عىل فأتت رشرها، وتطاير رشها استرشى
الخالفة مقر املعتضد الخليفة نقل أيًضا األحداث أهم ومن والشام. العراق أطراف من

األول. السيايس مركزها لبغداد فعاد بغداد، إىل سامراء من
أهل بعض أنَّ ذلك عبايس؛ أديب أكرب ضحيتها ذََهَب فتنٌة اضطرمت الطور هذا ويف
يف ملكانته املعتز بن هللا عبد ويبايعوا سنه لصغر املقتدر يخلعوا أْن رأوا والعقد الحل
واالختفاء، الفرار إىل واضطروه وحشمه املقتدر خدم عليه فثار الرأي؛ وحصافة األدب
أعوانه جميع معه ُقِتَل وكذلك مات، حتى وتعذيبه وحبسه عليه بالقبض األمر وانتهى

وبطانته.
يُخَطب مهم منصب وهو األمراء، أمري منصب أحدث الرايض الخليفة عهد ويف
محمد تواله من وأول وصغريها، الدولة أمور كبري يف املرجع وإليه املنابر، عىل لصاحبه
للخليفة وينفذ يريد كما بها ف فيترصَّ خزائنه، إىل تُحَمل الدولة أموال وصارت رائق، بن
من الدولة، رجال من الطامعني بني النزاع كثرة يف السبب املنصب هذا وكان يريد، ما
بغداد به فغزا جيًشا، َز َجهَّ — األقاليم ال عمَّ أحد — الربيدي له يُقال رجًال أنَّ ذلك
إىل ينتقل أن إىل الخليفة فاضطرَّ ،٣٢٩ سنة رمضان من ١٢ يف واحتلَّها دجلة يف
من الربيدي لطرد فاستنجده الدولة، نارص رأسهم وعىل حمدان، بنو وفيها املوصل
أشهر ثالثة الربيدي احتالل مدة وكانت األمراء، إمارة قلََّده ذلك أثر وعىل ففعل، بغداد
الحرمات وهتك والتدمري والنهب العسف من ألوانًا خاللها بغداد ذاقت يوًما، وعرشين

وصفه. يَُطول مما
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الثالث الفصل

(٣٣٤–٤٤٧) الديلمي العهد

الخزر، بحر شاطئ من الغربي الجنوب يف الواقعة الديلم بالد من بويه بني أصل
باألطروش، ب امللقَّ العلوي الزيدي عيل بن الحسن بهم اتصل أن إىل املجوسية عىل وكانوا
تَُعدُّ كانت وإن الديلم وبالد الزيدي، باملذهب وتمذهبوا كثري خلق يده عىل منهم فأسلم
وإنما الصميم، يف الفرس من ليسوا أهلها أنَّ إالَّ اإلسالم قبل الفارسية الواليات جملة يف
ويف كلها. إيران عىل سلطانهم بويه بنو بسط وقد الخاصة. مميزاتهم لهم جيٌل هم
والحسن أكربهم، وهو عيل إخوة: ثالثة مملكتهم يف الحكم ع يتوزَّ كان املستكفي خالفة

أصغرهم. وهو وأحمد أوسطهم، وهو
إجابًة السالم مدينة بويه بن أحمد وصل ٣٣٤ سنة األوىل جمادى من ١١ ويف
وحلف أحمد فبايعه به، فاحتفى الخليفة يدي بني وَمثََل بغداد، قواد من اها تلقَّ لدعوة

السلطنة. عىل له اإلقرار يمني ألحمد الخليفة وحلف الطاعة، يمني له
الدولة»، «عماد بلقب الكبري أخيه وعىل الدولة»، «معز بلقب عليه الخليفة فأنعم
للمستكفي بيمينه وفائه عىل الدولة معز يَثبت ولم الدولة»، «ركن بلقب األوسط وعىل
البويهي، العهد ابتدأ هذا الدولة وبمعز هلل. املطيع وبايع فخلعه يوًما، أربعني سوى
الذي فريوز خرسو آخرهم ملًكا، عرش أحد ملوكهم من بغداد يف الحكم عىل فتعاقب

الرحيم. بامللك نفسه ب لقَّ
أكابر فنشأ العليا، القمة إىل بغداد يف واألدب العلم وصل بويه بني عهد ويف
علوم وأساطني والشعراء والُكتَّاب واملؤرِِّخني واملتََكلِّمني والفقهاء واملحدثني املفرسين
عهد يف غرسها تمَّ التي املعارف فإنَّ وبالجملة، الكونية. املعارف يف والحذَّاق العربية
لبعض وكان شهيٍّا، يانًعا أُُكلها وآتت العرص هذا يف أزهرت واملأمون والرشيد املنصور
توىلَّ عهدهم ففي األدب؛ وأقمار الفضل أهل عىل وحسنات العمران يف آثار ملوكهم



السالم مدينة بغداد

بغداد ويف عباد، بن والصاحب الفتح أبو وابنه العميد بن الفضل أبو إيران يف الوزارة
من وفيًضا حسناته من سيبًا واألدب العلم رجاالت عىل أفاض الذي املهلبي محمد أبو
بعض أخذ حتى نارها، يف ونفخوا املذهبية الفتن أيقظوا القوم أنَّ يُنَكر ال أنَّه عىل نعمه،

بعض. دم يستحلُّ املسلمني
عليها، املياه طغيان منها: التي املحن بشتَّى بغداد امتُِحنَت حكمهم زمن ويف
عىل الجند رجال واستيالء فيها، املجاعات أمر وتفاقم وخارجها، داخلها األمن واختالل
العباسية، الخالفة صدر يف به لهم عهد ال مما الفالحني عىل والتضييق والقرى، ياع الضِّ
جرائم عىل بذلك ا محتجٍّ الفتيا؛ برتك والفقهاء القضاة الخليفة أمر عهدهم آخر ويف

بسببها. معاقبتهم عن ملكهم وعجز الديلم أجناد اقرتفها
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الرابع الفصل

(٤٤٧–٥٥٢) السلجوقي العهد

تقطن كانت كريمة قبيلة إىل ينتمي وهو سلجوق، جدِّهم إىل ينتسبون السالجقة
هذه من بغداد عىل استوىل من وأول رجالها. من آمن من أول هو وسلجوق تركستان،
وذلك فيها؛ البويهيني حكم اختالل أثر عىل سلجوق بن ميكائيل بن طغرلبك األرسة
يف عاث البساسريي أرسالن الحارث أبو له يَُقال الديلم مماليك من تركيٍّا مملوًكا أنَّ
املجيل بن مهارش إىل القائم الخليفة فالتجأ مرص؛ يف الفاطميني وكاتََب فساًدا العراق

كامًال. حوًال فيها فبقي عانة، إىل فحمله العرب، أمري
ولم إليها، القائم وأعاد البساسريي، وقتل بغداد، طغرلبك دخل العهد ذلك ويف

عنهم. ينوب من بإرسال يكتفون وكانوا لهم، مقرٍّا بغداد ملوكهم يتخذ
الخليفة عهد يف ٥٣٠ سنة األول: حصارين؛ هذا عهدهم يف بغداد عانت وقد
بهذا القائم وكان املوصل، إىل الخليفة بفرار وانتهى شهرين، نحو دام هللا، بأمر الراشد
والقائم ،٥٥١ سنة املقتفي خالفة يف والثاني: السلجوقي. مسعود السلطان الحصار
أبىل الحصار هذا ويف أشهر، ثالثة من أكثر ودام مسعود، السلطان أخي بن محمد به

خريًا. ينالوا لم بغيظهم معه ومن السلطان وا فردُّ حسنًا، بالءً البغداديون
مع زارها أرسالن، ألب بن ملكشاه بغداد زاروا الذين السالجقة ملوك أعظم ومن
العبايس البيت يصل أن حاول الذي امللك، بنظام ب املَلقَّ عيل بن الحسن األعظم وزيره
ملكشاه. السلطان ابنة عىل املقتدي للخليفة فعقد املصاهرة، بأوارص السلجوقي بالبيت
القائم، للخليفة ابنته ج زوَّ طغرلبك السلطان فإن سابق، َمثٌَل املصاهرة ولهذه
ومراجعات ممانعات بعد أراد ما له فكان الخليفة، ابنة من نفسه هو يتزوج أن وحاول

هللا. إال أثرها مدى يعلم ال مخاصمات إىل تؤدِّي كادت





الخامس الفصل

األخري(٥٥٢–٦٥٦) الطور

وأعمالها بغداد إال العهد هذا يف األطراف املرتامية اململكة تلك من الخلفاء يد يف يَبَْق لم
بها. يتصل مما وقليل

تعبري حدِّ عىل القيايس الرقم رضبت حتى الخلفاء بعض خالفة مدة طالت وقد
يوًما، و٢٨ أشهر وعرشة سنة ٤٦ هللا لدين النارص خالفة مدة كانت فقد العرص؛ ُكتَّاب
األتراك األجناد من بغداد لخلو إال ذلك وما عبايس، خليفة فيها حكم مدة أطول وهي
يُحَسدون ما الخلفاء يَِد يف يَبَْق لم ثم الفتن، ورواد الشغب أهل من وغريهم والديلم

عليه.
كثري برفع الرعية عىل والرتفيه العدل نرش إىل ميَّالني العهد هذا يف الخلفاء وكان
الخريية. واملالجئ واملساجد العلم دور إقامة إىل ميالني كانوا كما والرضائب، املكوس من
ذلك قبل اشتَدَّت كما وغريها، فارس ديار يف املغول أمر استفحل العهد هذا ويف
هائلتني، قوتني بني اإلسالم ديار فأصبحت والشام، مرص ديار يف الصليبيني وطأة

ميعاد. عىل كانتا كأنهما
ما عىل والحضارة وباملدنية بالخالفة أَْوَدْت التي الكارثة العهد هذا خاتمة وكانت

التايل. الباب يف سيأتي





الثاين الباب

اإلنكليزي االحتالل إىل تطورات من أعقبه وما املغويل العهد
(٦٥٦–١٣٣٥)

فصول. خمسة إىل الباب هذا ينقسم





األول الفصل

(٦٥٦–٧٤٠) اهلوالكي العهد

وهم — الترت وبني بينهم نشأت وقد تركستان، بالد يف يقطنون الرتك من جيل املغول
له يُقال املغول من رجٌل الحروب هذه ظلِّ يف فنشأ طاحنة، حروب — أيًضا الرتك من
للفتح وأعدهم املغول أمر تموجني فنظم جنكيزخان، باسم ذلك بعد ُعِرَف تموجني،
وهم: األربعة؛ أبنائه بني مملكته بتقسيم أوىص ٦٢٤ سنة الوفاة حرضته وملا والتغلب،
حصة من فكانت الدنيا، يملكوا أن لهم يقدر وكان وتُويل. وأوكداي، وجغطاي، جوجي،
حوافر منتهى إىل والعراقيني بكر ديار من عليه االستيالء ل يُؤمَّ وما خراسان تُويل ولده
مملكته يف خلفه ٦٥٤ سنة تُويفِّ وملا العراق. تتاخم مملكته حدود وكانت املغول، خيول

باإليلخانية. دولته ى تُسمَّ ولذلك بإيلخان؛ امللقب خان هوالكو ابنُُه
خطوب، وكانت حروب، فكانت وحارصها، بغداد عىل هوالكو نزل ٦٥٦ سنة ويف
الخليفة وبقتل عليها الترت باستيالء انتهت داخلية، ِفتَن نريان أثنائها يف اندلعت
ولم طويلة، مدة بغداد وباستباحة بطانته، وأهل حاشيته ورجال وأوالده املستعصم
وكانت املغول، عيون إليها تصل لم بمواطن االختفاء عىل قدر من إال الناس من يسلم
املغويل الجيش أمام أجفلوا الذين من األطراف بأهل غاصة القوُم حارصها حني بغداد
يرحموا لم الذين املغول لسيوف لحًما فيها فكانوا تعصمهم، العاصمة أن منهم ظنٍّا
َقت أَْرشَ أن بعد بغداد يف العباسية الخالفة شمُس أََفَلْت وبهذا امرأًة، وال طفًال وال شيًخا
والعرب كافة اإلسالمية األمم عىل كارثة أفولها وكان قرون، خمسة من أكثر عليها
يحملون يكونوا لم املغول ألن والحضارة؛ املدنية عىل بل كله، الرشق عىل بل خاصة،
به يتميز ما كل وكان معنًى، للمدنية تعقل رءوًسا وال بالرحمة تنبض قلوبًا يومذاك
واملذاهب األديان فكل ومذهب؛ مذهب بني وال ودين دين بني يُفرِّقون ال أنهم أوَّلوهم
ببعض املتميزين األقليات رجال بعض سلَّطوا أنهم ذلك عن نجم وقد متساوية، لديهم
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ِل أوَّ يف هوالكو وأبقى قبل، من به للبغداديني عهد ال مما األكثريات حكم عىل املواهب
بعضها، يف اختصار مع تقريبًا العبايس النمط عىل بغداد يف اإلدارية األوضاع األمر
خربتهم من ليستَِفيَد العراقيني؛ من السابقني املوظفني ِبيَِد اإلدارية املناصب أكثر وأبقى
جماعة قبله من ورتََّب األعمال، وتنظيم واملكوس الرضائب جباية يف تجاربهم وسابِق
تحت مدنية بغداد حكومة أصبحت وبذلك يشء، كل عىل ليرشفوا واألمناء الرقباء من
العراقيني املوظفني عن نظره حوَّل أن يلبث لم هوالكو أن عىل عسكرية. حكومة إرشاف
سنة الجويني الدين عالء إىل بغداد يف الوزارة بمنصب فَعِهَد اإليرانيني، من موظفني إىل
وبذلك فارس، أهل من رجال إىل ببغداد األخرى املناصب من بكثرٍي َعِهد وكذلك ،٦٥٧
وحريتهم، عزتهم خرسوا كما الدولة، يف يحتلونها كانوا التي مكانَتَُهم العراقيون خرس
الحكم عىل وتعاقب العربي. العراق ملدن حارضة كونها عن تخرج لم بغداد ولكن
التي خان» «صاتي هي واحدة وملكة ملًكا عرش ثالثة اإليلخانية الدولة رجال من فيها

.٧٣٩ سنة بغداد حكمت
إسالمه قبل اسمه وكان هوالكو، بن أحمد األرسة هذه ملوك من أسلم من وأول
عًرسا أهلها فأرهق بغداد، عىل واستوىل أرغون، أخيه ابن عليه تمرََّد وقد «توكدار».
بَت ُرضِ عهدهم ويف ملكه. عىل واالستيالء عمه عىل التغلب من تمكَّن ثم ظلًما، وأوسعهم
أركان لها اهتزت نقدية أزمة بالدهم يف فحدثت «جاو»، ب املعروفة النقدية األوراق
غازان أسلم ٦٩٤ سنة ويف األزمة. هذه رشِّ من َسلَمْت بغداد ولكن االقتصادية، الحالة
يف سيما وال اإلسالم بالد يف استحسان رنة إلسالمه وكان هوالكو، أحفاد أحد أرغون بن
الحب شديد وكان املغول، طريقة عىل أبيه نساء من بعدد متزوًجا وكان فارس، بالد
األب. زوجات نكاح يحرم اإلسالم إنَّ له: فقيل خاتون»، «بلغان لها يُقال منهن لواحدة
الكفر عىل كان أباك «إنَّ له: وقال ذلك، بصحة أفتاه العلماء أحد ولكن بالردة، فهمَّ
قلب فسكن اآلن.» عليها أنت تعقد أن من مانع يمنعك فال رشعيٍّا؛ زواجه يكن ولم
وزار املغول. يف اإلسالم فشا الحني ذلك ومنذ اإلسالم، عىل وبقي الفتوى هذه إىل غازان
الذي وهو أسالفه، من به لهم عهد ال بلطف أهلها فشمل مرات، عدة بغداَد هذا غازان
وأمر وزنًا، ال ا عدٍّ بها الناس ليتعامل معينة مقاييس عىل والدنانري الدراهم برضب أمر
محمود، باسم غازان اسم املؤرخني بعُض ويقرن واألطوال. واملوازين املكاييل بتوحيد

إسالمه. بعد االسم هذا لنفسه اختار ولعله
الفقراء وباع الجيف، أكل إىل الناس معه اضطر بغداد، يف غالء حدث ٧١٨ ويف
خدابنده بنت «صاتي» األمرية استولت ٧٣٩ سنة ويف بأثمانهم. رمقهم ليسدوا أوالدهم
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لها وخطب امرأة، تملكها ململكة خاضعة بغداد فيها تكون مرة أول وهي امللك، عىل
وغريها. بغداد يف املنابر عىل
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الثاني الفصل

(٧٤٠–٨١٣) اجلالئري العهد

بآل بعضهم اتصل معروفون، ُقوَّاد فيها نشأ الكربى، املغول قبائل إحدى وجالئر
حسن الشيخ اإليلخانية الدولة عهد عىل عليٍّا مكانًا ارتقوا الذين أشهر ومن جنكيزخان،
ملكها عىل فوثب اإليلخانية؛ الدولة يف الضعف فرصة انتهز الذي حسني األمري بن

.٧٤٠ سنة بغداد عىل واستوىل
مملوك هللا عبد بن مرجان الدين أمني األرسة هذه عهد عىل بغداد والة أشهر ومن
بجامع اليوم املعروف والجامع املدرسة منشئ وهو الروم، بالد من وأصله أويس،

مرجان.
،٧٩٥ سنة أوالها مرة، من أكثر بغداد تيمورلنك غزا األرسة هذه عهد وعىل
والغلظة، القسوة من فيه ُعِهَد ما خالف عىل خفيفة املرة هذه عليها وطأته وكانت
أحمد الشيخ عسف من ضجروا الذين البغداديني إليه ليستميل ذلك فعل إنما قيل:
إليه وطلبوا تيمور راسلوا الذين هم البغداديني أن املؤرخني بعض زعم بل الجالئري،
ابتعاد بعد أحمد السلطان إليها عاد ثم أحمد. السلطان جور من ليخلصهم القدوم
فتًكا املرَّة هذه بأهلها وفتك عنوًة، وفتحها ،٨٠٣ سنة ثانية تيمور فغزاها عنها، تيمور
جلد له يقشعر ما املنكرات من فيه اقرتفوا كامًال أسبوًعا املدينة جنده واستحل ذريًعا،

اإلنسانية.
سنة فملكها بغداد إىل الجالئري أحمد السلطان عاد ٨٠٧ سنة تيمورلنك تُويفِّ وملا
أُْلَفة األمر أول يف الرتكماني يوسف قره السلطان وبني أحمد السلطان بني وكانت ،٨٠٨
ملكه عىل يوسف قره واستيالء أحمد السلطان بقتل انتهت وحشة، إىل ذلك بعد انقلبت
يف أبوابها فُسدَّت بغداد، عىل لالستيالء محمًدا ابنه يوسف السلطان فأرسل ،٨١٣ سنة
فلما الجالئرية، أويس بن حسني السلطان بنت خاتون دوندي أمرها يدبر وكان وجهه،
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البغداديون علم وملا خلسة، بغداد من للخروج احتالت شاه بمحمد لها ِقبَل ال أن علمت
.٨١٤ سنة الجديد للفاتح املدينة أبواب فتحوا بذلك
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الرتكامين(٨١٣–٩١٤) العهد

بني األصلية ومواطنهم العدد، الكثرية الرتكية القبائل عن تتشعب الرتكمانية القبائل
ِعيشَة يعيشون خيام أهل األصل يف وأكثرهم وإيران، الروس وديار الخزر وبحر بلخ
اسم عليهم فأطلق بذلك، بوه فلقَّ ود السُّ الشياه تقتني بطونهم بعض وكانت البداوة،
قديم يف أعالمهم عىل كانت التي السوداء الشاة شارة أنَّ يظن وبعضهم قوينلو»، «قره

اللقب. هذا يف السبب هي الدهر
استوىل الذي املذكور يوسف قره السلطان القبيلة هذه رجال من اشتهر وممن
يوسف، قره األمري تُويفِّ ٨٢٣ سنة ويف آنًفا، مرَّ كما الجالئري أحمد السلطان ملك عىل
قائد تمكَّن ٨٣٦ سنة ويف بغداد. صاحب شاه محمد بابنه الناس طمع موته شاع وملا
كانت ثم شاه، محمد السلطان منها وفرَّ خلسة، بغداد عىل االستيالء من إسبان له يَُقال
وكانت الشيخان، بلدة يف ٨٣٧ سنة شاه محمد السلطان بقتل انتهت حروب بينهما
من األخرية السنني يف ولكنه محمودة، بغداد فيها حكم التي املدة صدر يف سريته
سنة القعدة ذي من ٢٨ الثالثاء يوم ويف عليه، األمور واختلت واستكان، ضعف حكمه
األمراء رأي استقرَّ فوالذ، اسمه صغري ولد له وكان بغداد، يف إسبان األمري تُويفِّ ٨٤٨
بنسب، قوينلو قره إىل يَُمتُّ إسبان يكن ولم باسمه، بغداد وحكم توليته عىل والحاشية
ولعل أصبهان. ينطقه وبعضهم املال، جمع يف ا ملحٍّ الناس، عىل الوطأة شديد وكان
التنازع يََزل ولم الفوىض، شبه إىل بعده بغداد أمر وانتقل العامة، فحرفته كذلك األصل
جهانشاه عليها تسلط أن إىل النزاع هذا أعباء أثقل تتحمل وبغداد املتغلبة، بني قائًما
صغريًا وكان مريزا، محمدي ولده عليها ووىل ،٨٥٠ سنة يوسف قره السلطان ابن
السلطان عزل ٨٥٢ سنة رمضان من ١١ ويف هللا، عبد األمري إىل اململكة بتدبري فعهد
ثم مدة بها فأقام بوداق، بيري ابنه إىل بغداد بوالية وعهد مريزا، محمدي ابنه جهانشاه
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وحارصه كثيًفا جيًشا أبوه فجهز جهانشاه؛ ألبيه مراغًما إليها عاد ثم تربيز، إىل سافر
بوداق بيري أثنائها يف أخرج شهًرا، عرش سبعة من نحًوا الحصار فدام ،٨٦٩ سنة فيها
األمر وانتهى عندهم، ما ونهب صادرهم أن بعد السور خارج إىل بغداد سكان أكثر
بيري بغداد عىل فوىلَّ ،٨٧٠ سنة بوداق بيري ولده وقتل جهانشاه إىل املدينة بتسليم
قبيلة من الطويل حسن السلطان وبني بينه فحصلت تربيز، إىل ورجع الطوايش محمد
حسن فسار ،٨٧٢ سنة جهانشاه بقتل انتهت وقائع — أيًضا تركمانية — قوينلو آق
الطوايش محمد بيري فيها وكان ،٨٧٢ سنة رجب ٢٠ يف وحارصها بغداد نحو الطويل
من ٢ ويف تربيز، إىل وذهب بغداد حصار ترك رمضان من ١٥ ويف جهانشاه. ه والَّ الذي
عيل بن حسني إىل بالوالية وأوىص بغداد، وايل الطوايش محمد بيري تُويفِّ ٨٧٣ سنة رجب
سنة اآلخر ربيع من ٢ ويف الفاضلة. واألخالق الحسنة السرية أهل من وكان زينل، بن
١٤ ويف نفسه، العام يف وتُويفِّ زينل، بن منصور أخوه وخلفه عيل بن حسني تُويفِّ ٨٧٤
بقيادة بغداد عىل الطويل حسن السلطان جيش استوىل ٨٧٤ سنة اآلخرة جمادى من
وكانت قوينلو، بآق املعروفة الثانية الرتكمانية الدولة حكم ابتدأ وبذلك مقصود، ابنه
تُدار بغداد وكانت السلطنة، أبناء من أكثرهم وكان تُعيِّنهم، والة بواسطة بغداد تحكم
سبب يف ويُقال «الالمركزية»، العرص هذا أبناء يه يُسمِّ ما أو االستقالل، يشبه وجه عىل

بكر. ديار جهة يف تقيم وكانت قوينلو، قره يف ِقيَل ما قوينلو» «آق تسميتها
وقره بك عيل وبيري بك أحمد السيايس التاريخ يف رجالها من اشتهر من وأول
عىل استوىل الذي عيل، بن الطويل حسن حفيده ثمَّ الشجعان، مشاهري من وهو عثمان،
بغداد عىل وباستيالئه الحروب، يف البأس وشدة والشهامة بالعدل مشهوًرا وكان بغداد
األمن واستقرَّ إيران، بالد من الكثري عىل استوىل قد كان كما كله، العراق عىل استوىل
حسن السلطان تُويفِّ ٨٨٢ سنة رمضان ٢٧ ويف حولها. وما بغداد يف الطمأنينة وسادت
وخلفه خليل السلطان ُقِتل ٨٨٣ سنة ويف خليل، األكرب ولده امللك عىل وخلفه الطويل،
يعقوب السلطان فعزله «َكالبي» اسمه واٍل بغداد عىل وكان بك، يعقوب أخوه امللك عىل
يعقوب السلطان تُويفِّ ٨٩٦ سنة صفر من ١١ ويف ،٨٨٣ سنة الحجة ذي من ١٥ يف
رستم امللك عىل واستوىل بايسنقر ُقِتل ٨٩٨ سنة ويف بايسنقر، ابنه امللك عىل وخلفه
رستم وكان بادشاه، أحمد مكانه وتوىل ٩٠٢ سنة القعدة ذي شهر يف رستم وتُويفِّ بك،
آق أمراء يزل ولم ملكه. بإدارة وعبثن عقله عىل فاستولني النساء، إىل امليل شديد هذا
أمرهم. عىل وغلبتهم عليهم الصفوية الدولة ظهرت حتى بينهم فيما يقتتلون قوينلو
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(٩١٤–٩٤١) الصفوي العهد

مؤسس الصفوي إسماعيل والشيخ عنوة، وفتحها ٩١٤ سنة بغداد إسماعيل اه الشَّ غزا
أهل من آباؤه وكان العلوية، الشجرة إىل بنسبة يمتُّ األول ورجلها الصفوية الدولة
وجمع األعوان جذب من تمكََّن الطريق هذا ومن هو. كان وكذلك واإلرشاد التصوف

خاصة. وإيران عامة الرشق سياسة يف البارز األثر لها كان دولة فأسس الجيوش،
يد عىل بغداد فتحه وبعد عليها، ملًكا وصار تربيز عىل استوىل ،٩٠٦ سنة ويف
زيارة وبعد علوي، بسيد يليق ال ما املذهبي التَّعصِب من فيها أظهر حسني»، «الال قائده
املذهبية، األحقاد نار التهبت وبذلك إيران، يف ملكه عاصمة إىل رجع املقدسة، العتبات
يف خصومه يُؤيِّد من ومنهم إسماعيل، الشاه يؤيد من منهم شيًعا، الناس وانقسم
عرشات ضحيتها ذهب ومالحم كثرية وقائع العثمانيني األتراك وبني بينه فكانت املذهب،
ويف اآلخرين. حرم بعضهم ويسبي بعٍض، دَم بعُضهم يستِحلُّ املسلمني، من األلوف
«جلدران»، بوقعة تُعَرف بابها يف الفاصلة تَُعدُّ ملحمة الفريقني بني وقعت ،٩٢٠ سنة
٩٣٠ سنة ويف الصفوي، قرين والخذالن العثماني السلطان حليف فيها النرص كان
بضعفه الناس شعر عندما حياته يف عنه استقلت قد بغداد وكانت إسماعيل، الشاه تُويفِّ
الفقار، ذو له يَُقال قائد بها استقل جلدران، وقعة يف العثماني الجيش أمام وخوره
وخلفه عليها، انشق الصفوية الدولة أمراء من الفقار وذو حسنة، سياسة أهلها وساس
األوىل جمادى من ٢٤ حتى الحكم يف هذا واستَمرَّ تكلو»، خان «محمد بغداد حكم عىل

وَفتََحها. بغداد العثماني سليمان السلطان جيش وصل حني ٩٤١ سنة





الخامس الفصل

العثامين(٩٤١–١٣٣٥) العهد

امُلهدَّمة األرضحة َرمِّ إىل عمدوا الصفويني بقايا يد من بغداد العثمانيون انتزع عندما
الوالة يرسلون العثمانيون صار الحني ذلك ومنذ املدينة، شئون من الكثري وإصالح فيها
بأيديهم وبقيت ثانية، بغداد فامتلكوا الصفويون عاد ١٠٣٣ سنة ويف شئونها. إلدارة
ترميم وأعاد بنفسه، هو قاده بجيش الرابع مراد السلطان فاستعادها ،١٠٤٨ سنة إىل
التي واألرضحة املعابد من وغريهما حنيفة أبي اإلمام وجامع الكيالنية الحرضة جامع
تحت بغداد هبطت وقد عباس. الشاه عمال ِقبَِل من والتدمري الهدم يد إليها ْت امتدَّ
حتى االنحطاط، من األسفل الدرك إىل املتعاقبة والحروب املتوالية الفتن تلك ضغط
أخذت ثم نسمة، ألف ١٤ يتجاوُز ال األحيان بعض يف كان تعدادها أن بعضهم زعم
نسمة، ألف ١٥٠ الهجري عرش الثالث العرص أوائل يف تعدادها بلغ حتى باالنتعاش
فيها فهلك بغداد، انتابت والفرات دجلة طغيان ورافقهما هيضة أعقبته طاعونًا ولكن
ٍينصبونهم ُوالة إىل بإداراتها يعهدون العثمانيون وكان سكانها. أخماس أربعة من نحو
جزءًا تشمل بغداد والية كانت بل لبغداد، تابعة األغلب عىل البرصة كانت وقد قبلهم، من
وعرضها كيلومرتًا ٨٩٠ طولها العربي والعراق والجزيرة وخورستان كردستان من

املليونني. من نحو الوالية هذه سكان وعدد كيلومرتًا، ٥٥٠
وتعداد ُمُدِنه، وأم العراق حارضة تزل لم عهودها كل يف بغداد أن هذا ومعنى
يَُطول أمور منهم واحد كل حكم مدة وبيان أعمالهم ورشح حكمها تولوا الذين الوالة
الذين الوالة بعض نذكر أن يفوتنا ال أنه عىل املخترص، هذا لها يتسع وال رشحها
باشا سليمان مقدمتهم يف ويأتي هذا، عهدنا إىل شاخصة تزال ال مهمة آثار فيها لهم
باملعابد تتصل كانت إصالحاته فأكثر باشا سليمان أما باشا. ومدحة باشا وداود
اإلصالحات من الكثري إليه فريجع (١٢٣٢–١٢٤٢) باشا داود وأما واملدارس، واملراقد
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َمْرَقِدها من العلمية النهضة وبعث األنهار بعض وشق واملعابد العلمية املعاهد يف
ألَّف وقد السبيل. هذه يف الكثرية الوقوف وله واألدب، العلم رجاالت عىل النعم وإغداق
داود بأخبار حافًال كتابًا ١٢٥٠ سنة املتوىف الَعنَزي البرصي سند بن عثمان الشيخ
يف املهمة األحداث من حدث وما السنني، من أعقبها وما والدته بسنة فيه بدأ باشا،
املعروف الشاعر فعل وكذلك داود»، الوزير أخبار يف السعود «مطالع وأسماه املدة، تلك
«وشاح أسماه ومدائحه الوزير هذا أخبار يف حافًال كتابًا فجمع التميمي، صالح الشيخ
واليته عهد كان فقد (١٢٨٥–١٢٨٨) باشا مدحة الوايل أما والعقود»، والجواهر الرود
من بغداد عىل القصرية واليته مدة خالل يف تمكَّن فإنه الِجساِم، باألعمال مشحونًا
الوالية مطبعة وإنشاء الطابو، ودائرة النفوس دائرة وإنشاء اإلجباري، التجنيد فرض
أسماه: للجيش تابع للنسيج مصنع وإنشاء والرتكية، بالعربية تُكتَُب الزوراء، وجريدة
أسماها لأليتام ومدرسة الكاظمية، ترامواي وأنشأ التلغراف، خط ومد «عباخانة»،
أنشأ كما الدولة، مباني من الكثري وأنشأ حديثة، أخرى ومدارس الصنائع، مدرسة
كثريًا وأحدث والفرات، دجلة يف البواخر من الكثري إليها وضم النهرية، املواصالت دائرة
لزيارة إيران شاه الدين نارص َقِدَم زمنه ويف الحكومة. دواوين يف العرصية األوضاع من
حولها وما بغداد مدينة وأظهر رائًعا، احتفاء باشا مدحة به فاحتفى املقدسة، العتبات
يذكرون الزيارة تلك شهدوا الذين البغداديني أشياخ يزال وال جذاب. مرشق بمظهر
قارب أو حذوه، حذا من األتراك والة من بعده يأِت ولم واإلكبار، باإلعجاب مدحة
عهده يف بغداد سقطت الذي باشا خليل القائد هو بغداد عىل األتراك والة وآخر خطوه،

اإلنكليز.1 بيد

املستعمل التاريخ أصبح ألنَّه الغريغوري؛ امليالدي الشميس التاريخ نستعمل أن اآلن من مضطرون نحن 1
الرسمية. الشئون يف
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األول الفصل

بعده وما اإلنكليزي االحتالل عهد

١٣٣٥ه سنة األوىل جمادى ١٥ املوافق ١٩١٧ سنة آذار شهر من عرش الحادي اليوم يف
أن معناه ما فيه جاء بالًغا العام القائد ونرش السالم، مدينة اإلنكليزي الجيش دخل
إبعاد إال له غرض وال ُمحرًِّرا، جاء وإنما قاهًرا غازيًا العراق يدخل لم اإلنكليزي الجيش
إحياء عىل العرب مساعدة يف الرغبة كل يرغبون اإلنكليز وإن البالد، عن الرتكي الجيش
٣٠ ويف خاصة، إدارة تُداُر بغداد صارت التاريخ ذلك ومنذ دولتهم. وإنشاء مجدهم
الثاني ترشين ٣٠ ويف والعثمانيني اإلنكليز بني الهدنة ُعِقَدت ١٩١٨ سنة األول ترشين
بواسطة التالية الثالثة األسئلة عن يجيبوا أن العراقيني إىل اإلنكليز طلب ١٩١٨ سنة

هي: واألسئلة الغرض، لهذا اختريوا منتدبني

من نفوذها يمتد اإلنكليزية الوصاية تحت مستقلة عربية بحكومة ترغبون هل (١)
فارس؟ خليج إىل املوصل شمال أعايل

عربي؟ أمري الحكومة هذه يرأس أن ترغبون هل (٢)
تختارونه؟ الذي األمري ذلك يكون من (٣)

حكومة إنشاء يف الرغبة إبداء القطر أصقاع من والكثري بغداد يف الجواب فكان
١٩٢٠ سنة حزيران أواخر ويف عيل. بن حسني امللك أنجال أحد يرأسها مستقلة عربية
إخضاعه يمكن ال العراق أن حينئذ اإلنكليز فعرف املعروفة، العراقية الثورة نار اندلعت

العراقيون. يختاره عربي رجل يرأسها عربية دولة إنشاء فقرَّروا بالقوة،
االنتداب َصكَّ األمم ُعصبة مجلس من اإلنكليز انتزع ١٩٢٠ سنة نيسان ٢٥ ويف
واملساعدة اإلدارية املشورة قبولها برشط مستقلة دولة بالعراق «االعرتاف فيه: جاء الذي
السيد إىل فُعِهَد «… بنفسها القيام عىل قادرة تصبح أن إىل منتدبة دولة ِقبَل ِمْن
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بإدارة العراقيني إلرشاك مؤقتة حكومة يُؤلِّف أن بغداد يف األرشاف نقيب الرحمن عبد
إىل العراقي الشعب بها يتوصل التي الطريق تمهيد عىل ولإلرشاف جهة، من اململكة

فيها. يرغب التي الحكومة شكل يف رأيه إبداء
املخترص هذا يتسع ال كتب يف فصول لها وأُْفِرد خاصة، كتب الثورة يف ُكِتبَْت وقد

تفاصيلها. لرشح
فكتبوا عيل، بن حسني امللك بن فيصل األمري سمو عىل العراقيني اختيار ووقع
فأجاب العراق؛ إىل بالسفر له يسمح أن إليه يطلبون حسني امللك جاللة والده إىل
بغداد قصد ثم ،١٩٢١ سنة حريزان ٢٠ يف البرصة فوصل فيصل األمري وسافر رغبتهم
عام استفتاء وجرى أجيال، منذ نظريه السالم مدينة تشهد لم حافًال استقباًال فاستُقبل
ذلك وأعلن العراقية، اململكة عىل دستوريٍّا ملًكا اختياره عن النتيجة فأسفرت العراق؛ يف

املذكورة. السنة من آب ٢٣ يف رائع باحتفال
أالَّ عىل املعاهدة عىل الفريقني بني االتفاق تمَّ ١٩٢٢ سنة األول ترشين ١٠ ويف

عليها. التأسييس املجلس موافقة بعد إال نافذة تكون
٢٧ يف التأسييس املجلس جمع تمَّ أن إىل أخرى وتتألَّف وزارة تستقيل تََزْل ولم
فأقرَّهما، االنتخابات قانون الئحة ويف األسايس القانون الئحة يف فنظر ،١٩٢٤ سنة آذار
القانون عىل ودخل ضئيلة، بأكثرية فأقرَّها اإلنكليزية العراقية املعاهدة يف نظر كما

.١٩٤٣ سنة والثاني بسنة، العمل موضع وضعه بعد األول تعديالن: األسايس
يلحفون والعراقيون والجزر، املدِّ بني املذكورة املعاهدة تضمنتها التي املدة تزل ولم
اإلنكليزية العراقية املعاهدة عقد تم حتى شائبة، تَُشوبه ال الذي التام االستقالل طلب يف
من بمقتضاها العراق خرج والتي اآلن، العمل عليها التي ١٩٣٠ سنة حزيران ٣٠ يف
دخل وبمقتضاها االستقالل، حظرية إىل ما وقت يف به يعرتف لم الذي االنتداب ِربْقِة

دولة. وخمسون ست باستقالله اعرتف أن بعد األمم عصبة العراق
األول فيصل له املغفور وفاة الهاشميني عاصمة لها اهتزت التي األحداث أهم ومن
جاللة وفاة وكانت األول، غازي امللك نجله عهده ويل فبُوِيع ،١٩٣٣ سنة أيلول ٨ يف
خاصة بطيارة بغداد إىل جثمانه فنُِقَل سويرسة، بالد من برن يف األول فيصل امللك
بعد اململكة شهدته حادث وأهم َقبُْل، ِمْن ْت أُِعدَّ قد كانت التي البيت، آل مقربة يف وُدِفن
سنة الخاصة سيارته اصطدام بحادث األول غازي له املغفور الشاب امللك وفاة ذلك
القانونية السنِّ دون كان وملا الثاني. فيصل الفرد ابنه عهده ويل بامُللِك فبُوِيَع ،١٩٣٩
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بعده وما اإلنكليزي االحتالل عهد

امللك بن عيل امللك بن اإلله عبد األمري سمو إىل عليه بالوصاية األمة مجلس عهد فقد
املغفور سياسة من متخذًا يُرام ما خري عىل هذه مهمته بأعباء قائًما يزل ولم حسني،

به. يأتمُّ مناًرا — الرحمة عليه — األول فيصل عمه له
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الرابع الباب

واآلثار الخطط

كل من إليها الناس أقبل حتى لها عاصمة بغداد تتخذ العباسية الدولة تكد لم
والقصور، الدور إنشاء من فأكثروا واألعمال، املال رجال فيها وتكاثف وحدب، صوب
وفضل برعايتها ناِع والصُّ التجار من النشاط أهل وتُِمدُّ ذلك عىل ع تُشجِّ الدولة وكانت
وصلت ما إىل الخالية العصور يف اإلسالم مدن من مدينة تصل لم أنه الحق ويف عنايتها.
به أُِصيبَْت بما منها مدينة تَُصْب لم أنَّه كما اآلثار، ونبالة العمران سعة من بغداد إليه

والجوائح. الكوارث من بغداد
والكوارث الخطوب تضافرت شأنها، ورفعة عمرانها عىل األيدي تضافرت فكما
والفاتحني األجناد من الغرباء أيدي تعاونت فقد قديمها. ومحو أديمها تمزيق عىل
وطمس تدمريها عىل الوافدة، واألمراض والفرات ودجلة لفهم، َلفَّ ومن املغول من
إىل ب امُلنَقِّ الباحث به يهتدي أن يمكن أثر اليوم رسومها من يَبَْق لم حتى معاملها،
واملساجد الشامخة واملباني الشاهقة القصور تلك عليها تقوم كانت التي املواضع تعيني
طلول بعض إال اللهم وبرصه، الزمان سمع تمأل كانت التي العظيمة واملدارس الجامعة
الخليفة إىل بناؤه يُنَسب الذي الطلسم وباب املستنرصية املدرسة مثل: ماثلة؛ تزال ال
عليه أطلقت الرشقي الجانب من دجلة عىل قرص خرائب وبقايا املآذن وبعض النارص،

… العبايس القرص اسم اآلثار دائرة
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البيمارستان موضع أين الخلفاء؟ قصور موضع أين املدورة؟ املدينة موضع أين
املدرسة موضع أين الجانبني؟ خالل تجري كانت التي األنهار مجاري أين العضدي؟
… العباسيني؟ الخلفاء مدافن أين الجانبني؟ يف الكبرية املحالت مواضع أين النظامية؟
عىل املبني الجواب أما والتَّخمني، الحدس قبيل من إال األسئلة هذه عىل جواب ال
بغداد خطط يف الباحثني فإن ولذلك إليه؛ سبيل فال املعالم واستجالء اآلثار استنطاق
من نرجو ونحن الظنون. حدود عن واستنتاجاتهم تدقيقاتهم يف يخرجون ال اليوم
ينري ما إىل تهتدي لعلها اليوم؛ املدينة أطراف يف والتنقيب بالحفر تقوم أن اآلثار دائرة

املؤرخني. من املحققني أمام السبيل
منها فصل كل ينفرد فصول إىل الباب هذا َع نوزِّ أن القارئ عىل تسهيًال رأينا وقد

اآلثار. من بنوع
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األول الفصل

القديم املحالتيف أشهر

الغربي الجانب محالت

مشهد يقع وعندها التبن، باب محلة أشهرها من كثرية محالت الغربي الجانب يف
جعفر، أم قطيعة اسم عليها يُطَلق كان محلة منها ويقرب جعفر، بن موىس اإلمام
من لقائد معسكًرا كانت ألنها بذلك يَْت ُسمِّ الحربية، محلة تقع الرشقي جنوبها وإىل
املدينة من الغربي الجانب أبواب أحد إليه يُضاف وكان حرب، له: يَُقال املنصور قواد
الغرب وإىل الشارع، محلة تقع الحربية جنوبي وإىل حرب»، «باب له: فيُقال املدورة،
وهي — البيمارستان محلة تقع العتابية من الجنوب وإىل العتابية، محلة تقع منها
الجانب محالت أعظم وهي الكرخ محلة تقع منها الغربي الجنوب وإىل — دجلة عىل
محلة من الجنوب وإىل واألرباض، القطائع من كثري عىل وتشتمل وأشهرها، الغربي
باب محلة ويتاخم املحول، باب محلة منها الغرب وإىل البرصة، باب محلة البيمارستان

ودجلة. الحراني باب بني الرشقية محلة البرصة
الغربي الجانب محالت وأقىص القرية، ربض قليًال عنها يبعد أو الرشقية ويتاخم
مصبه عند عيىس نهر من اليمنى الضفة عىل وتقع عيىس، قرص محلة الجنوب جهة من
حتى خاصة بأسوار محاًطا الجانب هذا يف الكبرية املحالت من الكثري وكان دجلة، يف

بنفسه. قائم بلد بمظهر منها محلة كل تظهر
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الرشقي الجانب محالت

جوارها وإىل حنيفة، أبي اإلمام مشهد فيها التي املحلة الرشقي الجانب محالت أشهر من
إىل الرصافة وييل العباسيني، الخلفاء مقابر وبينهما الرصافة، محلة الجنوب جهة من

املخرِّم. فمحلة الشماسية محلة والرشق الجنوب
مبثوثة وهي أصحابها، بأسماء اشتُهرت والقطائع األرباض من كثري الجانبني ويف
بالضبط اليوم مواضعها إىل االهتداء اإلمكان يف وليس والتاريخ، الجغرافية كتب يف

اليقني. عىل املبني

اليوم بغداد محالت

عدا محلة، ١٢٠ ُزهاءَ األخري اإلداري التقسيم حسب بغداد محالت فتبلغ اليوم ا أمَّ
بعد استُحِدثَْت التي واملحالت محلة. ٢٥ الغربي الجانب يف منها الكاظمية، بلدة محالت
يف محالت وعرشة الغربي، الجانب يف محالت ثالثة منها: كثرية؛ الوطني الحكم إنشاء

منه. الشمالية الجهة يف وخمسة الرشقي، الجانب من الجنوبية الجهة

اليوم بغداد أبواب

الطريق عىل الجانب هذا من الشمالية الجهة يف يقع املعظم: باب الرشقي: الجانب يف
انمحى وقد السلطان، باب القديم يف ى يُسمَّ وكان األعظمية، وبلدة بغداد بني املمتد

اسمه. إال يَبَْق ولم اليوم الباب هذا رسم
باب ى يُسمَّ القديم يف وكان الجانب، هذا من الرشق إىل ويقع الوسطاني: الباب
الوحيد الباب وهو الحلبة، باب القديم يف ى يُسمَّ وكان — الطلسم باب — الظفرية

قريب. عهد إىل بَِقيَْت عباسية كتابة عليه الذي
ويُطِلق البصلية، باب القديم يف ى يُسمَّ وكان الجنوب، أقىص يف ويقع الرشقي: الباب
يمر كلواذي قرية إىل السالك ألن كلواذي؛ باب اسم املؤرخني من القدماء بعُض عليه
يَبَْق لم باشا مدحة عهد عىل الرشقي الجانب سور أكثر اندثر أن وبعد الباب. بهذا

شأن. كبري األبواب لهذه
أهل ولكن اليوم، قديم لسور أثر فيه يظهر فال الغربي الجانب أما الغربي: الجانب يف
ويُعَرف الجنوب يف أحدها محسوس، أثر من لها ليس أبواب بأسماء يلهجون بغداد
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القديم يف املحالت أشهر

يف وهو يف، السِّ ى يُسمَّ دجلة سيف عىل واسع أنبار إىل ويفيض السيف، باب باسم
الجانب، هذا من الغربية الجهة من اآلخر والباب السيف، باب بمحلة تُعَرف محلة
الكرخي، معروف الشيخ مشهد إىل يُؤدِّي وهو معروف، الشيخ باب باسم ويُعَرف
بلدة إىل الذاهب فيه يمر الكاظم باب باسم ويُعَرف الشمالية الجهة يف الثالث والباب
الجانب، لهذا القديم السور يف معاٍن األسماء لهذه تكون أن املحتمل ومن الكاظمية،

األبواب. هذه مواضع عىل تدل أمارة أي هناك فليس اليوم أما
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الثاني الفصل

اجلامعة املساجد

مسجد وأول املعابد، إقامة من اإلكثار القوم بها ُعني التي العامة املباني مقدمة يف
لقرصه مالصًقا لنفسه املنصور أنشأه الذي املسجد هو املنصور مدينة يف أُِقيَم جامع
مالصقة املساجد جعل يف الزمان ذلك أهل عادة عىل جريًا الذهب؛ بقرص املعروف الكبري
والبرصة الكوفة مساجد نمط عىل مائتني يف ذراع مائتي مساحته وكانت اإلمارة، لدور
بنقضه فأمر الرشيد؛ عهد كان أن إىل والطني باللبن مبنيٍّا األمر أول يف وكان وواسط.
أُلِحَق ثم ١٩٢ سنة ذلك تَمَّ وقد مساحته. يف زيادة مع والجصِّ باآلجر بنائه وإعادة
هذا وبَِقَي املنصور، قرص باهلل املعتضد إليه أضاف ثم ،٢٦١ سنة املنصور ديوان به
هذا أنَّ ٧٢٧ سنة يف بطوطة ابن ذكر فقد الهجري. الثامن العرص إىل عامًرا املسجد
مما اليوم؛ له أثر وال ذلك بعد ذكر له يَِرْد لم ثم الُجَمُع، فيه تُقاُم قائًما يزال ال املسجد

املغول. حكومة بعد بغداد عىل توالت التي الحكومات عهد عىل اندثر أنه يظهر
مسجًدا به ألحق الرشقي الجانب يف الرصافة قرص املنصور أنشأ وملا الرصافة: مسجد
بغداد يف الُجَمع تُقام تكن ولم الُجَمع، فيه تُقام صارت املهدي خالفة ويف جامًعا،

املعتضد. خالفة وقت إىل الرصافة ومسجد املنصور مسجد يف إال يومذاك
ُعِرف (الذي الحسني القرص إىل املعتضد الخليفة انتقل عندما الخالفة: دار مسجد
فكان القرص، هذا داخل الجمعة بإقامة للناس أُِذَن سيأتي) ما عىل الخالفة بقرص
استُْخِلَف فلما انقضائها، عند ويخرجون الصالة وقت الدخول يف للمصلني يُؤذَن
الناس، فيه يُصيلِّ جامع مسجد فيه يُقام أن وأمر القرص ترك ٢٨٩ سنة املكتفي
دخوله من يُمنَعوَن فال الُجَمع، أيام الدار يف الجامع املسجد إىل يُبكِّرون الناس وكان
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إىل الثالثة املساجد يف ببغداد الجمعة صالة واستقرت النهار، آخر إىل فيه ويقيمون
املتقي. خالفة وقت

أمر املقتدر خالفة كانت وملا الصالة، فيه تُقام مسجد براثا يف كان براثا: مسجد
سنة إىل خرابًا وبَِقَي الطاعة، عن للخروج فيه يجتمعون ناًسا أن بََلغه عندما بهدمه
له ابتيع مما ببعض فيه ووسع وإحكامه، وتوسعته بنائه بإعادة األمري فأمر ،٣٢٨
للصالة ينتابونه الناس وكان باهلل، الرايض اسم صدره يف وكتب الناس، أمالك من
هللا ريض — عيل اإلمام فيه صىلَّ موضع عىل أُِقيَم أنه يرون ألنهم به؛ والتربُّك فيه
وأول فيه، منرب بنصب باهلل املتقي أمر ثم الخوارج، حرب من ُمنَرصِفه عند — عنه
فيه، الجمعة صالة توالت ثم ،٣٢٩ سنة األوىل جمادى يف كانت فيه أُِقيَمْت جمعة

الحرضة. مساجد أحد وصار
الناس وثق امرأة رأتها رؤيا عىل بناء أُِقيَم مسجد هو جعفر: أم قطيعة مسجد
املسجد من لقربه فيه الجمعة إقامة ِة ِصحَّ يف الفقهاء بعض وشكَّ يومئذ، بصدقها
يف واحد موضع من بأكثر تُقام ال الجمعة بأن القول عىل بناء الخالفة دار يف الجامع
منفصًال كونه عىل بناء الجمعة به تُقام أن أِذَن الطائع الخليفة ولكن الواحد، البلد

آخر. بلد يف واقع فكأنَّه بخندق، املدينة عن
املطيع أيام يف الهاشمي العزيز عبد بن بكر أبو أنشأه مسجد هو الحربية: مسجد
مسجد يف ذُِكر الذي للسبب ذلك من املطيع فُمِنَع فيه، يخطب جامًعا ليكون هلل
فاستفتى باهلل، القادر استُْخِلَف حتى الحال تلك عىل املسجد ومكث جعفر، أم قطيعة
.٣٨٣ سنة اآلخر ربيع شهر يف وذلك فيه، الجمعة إقامة بجواز فأفتوا أمره يف الفقهاء
املدينة مسجد يف ببغداد تُقام وهي الجمعة صالة «أدركت البغدادي: الخطيب قال
جعفر أم قطيعة ومسجد براثا، ومسجد الخالفة دار ومسجد الرصافة، ومسجد
يف تعطََّلْت ثم ،٤٥١ سنة بغداد خرجت أن إىل هذا عىل تزل ولم الحربية، ومسجد

ا.ه. فيه.» تُصىلَّ تكن فلم براثا مسجد
التقدير، يف األقدمون بالغ وقد ا، عدٍّ تُحىص تكاد فال الجامعة غري املساجد أما
«وببغداد بطوطة: ابن وقال ُق. يُصدَّ يكاد ال مما األلوف من مئات عدة تبلغ أنها فذكروا
بالجانب منها مسجًدا، عرش أحد الجمعة فيها وتُقام فيها، يُخَطُب التي املساجد من
من يَبَْق ولم ا.» جدٍّ كثرية سواها واملساجد ثالثة، الرشقي وبالجانب ثمانية، الغربي
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فالظن الخالفة، دار مسجد إال اللهم أَثَر، وال َعنْيٌ اليوم الخطيب ذكرها التي املساجد
َمْقُربٍة عىل يزال وال الغزل، سوق منارة فيه تقوم الذي املوضع يف كان أنه عىل يغلب

الخلفاء. جامع له يُقال جامع مسجد منها
لذهاب بغداد؛ من القديمة املحالت مواضع إىل يهتدي ُق املدقِّ املنقب يكاد ال واليوم
يُنِريُ بصيص البصائر لذوي يَبَْق ولم ومعاملها، آثارها وانطماس ورسومها، أطاللها
من حينًا باملصلني عمرت التي العظيمة، املساجد تلك مواضع إىل لالهتداء الطريق لهم
الجانب يف اليوم أشهرها ومن باألرضحة أسموها التي األقدمني مضاجع إال ْهِر، الدَّ

الرشقي:
كانت وإن األعظمية، وبلدة األعظم، اإلمام بجامع اليوم املعروف حنيفة: أبي جامع
جزءًا معدودة بها متصلة اليوم أصبحت فإنها الدهر، من حينًا بغداد عن منفصلة
قرب املسجد هذا من املحراب يسار وإىل العباسية. الدولة صدر يف كانت كما منها،
،٣٧٥ سنة القرب هذا زار أنه املقديس ذكر وقد ،١٥٠ سنة املتوىف حنيفة أبي اإلمام

له. املعارصين العلماء أحد إنشاء من ة ُصفَّ فيه كان أنه وذكر
عىل السلجوقي ملكشاه عمال أحد الخوارزمي سعد أبو أقام ،٤٥٩ سنة ويف
املدرسة تلك من اقتطع ثم للحنفية، مدرسة جوارها إىل وبنى شامخة، ُقبًَّة القرب هذا
ووزيره السلجوقي ملكشاه السلطان القرب هذا زار ٤٧٩ سنة ويف جامًعا. مسجًدا
مشهد «أنه فذكر ٥٨٠ سنة جبري ابن وزاره السابق، الباب يف مر كما امُلْلِك، نظام
الرصافة «وبقرب بطوطة: ابن وقال الهواء.» يف سامية بيضاء قبة له البنيان، حفيل
الطعام فيها وزاوية عظيمة قبة وعليه — عنه هللا ريض — حنيفة أبي اإلمام قرب

«… والصادر للوارد
ولكن املسجد، هذا إىل التَّخريِب يد امتدت بغداد عىل الصفويون استوىل وملا
مراًدا السلطان أن املؤرخون فذكر كان، مما أحسن إىل أعادوه عثمان بني خلفاء
من َ تيرسَّ ما بقراءة القراء وشارك للتَّربُِّك، أوقات عدة املسجد هذا يف صىل الرابع
اآلثار أرسخ من وهو هذا، عهدنا إىل قائًما املسجد هذا يزال وال الكريم. القرآن
بغداد، من الرشقي للجانب الجغرايف الوضع فهم عىل بها يُستعان التي التاريخية
يُستَدلُّ أثر من يَبَْق ولم املخرم، ومحلة والشماسية الرصافة محلة آثار ذهبت فقد

املسجد. هذا إالَّ مواضعها عىل به
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عىل ١١٩٣ سنة باشا سليمان بغداد وايل أنشأه صغري جامع وهو الخلفاء: جامع
التاريخية منارته إال منه يَبَْق ولم آثاره ُطِمَست عظيم جامع أنقاض من زاوية
وأما الخالفة. دار مسجد يف قائمة كانت املنارة هذه أن الظن عىل ويغلب العجيبة،
رصافة ألن يخفى؛ ال وهم فإنَّه الرصافة، مسجد آثار من املنارة هذه بأن القول
الجهة إىل تمتد أن يُعَقُل وال حنيفة، أبي اإلمام قرب من مقربة عىل وجامعها املهدي

الغزل. سوق منارة فيها التي
هللا ريض — الجييل القادر عبد الشيخ أن ذكروا الجييل: القادر عبد الشيخ مسجد
باب عىل تقع كانت التي مدرسته يف املخرمي سعيد أبا شيخه خلف قد — عنه
سنة َ تُويفِّ وملا بعملهم. والفقراء بمالهم األغنياء فأعانه وعمرها؛ إليها فأضاف األزج،
هذا يزال وال مسجًدا، املدرسة هذه اتُِّخذَت بزمن وفاته وبعد رواقها، يف ُدِفَن ٥٦١
قبة أعظم تَُعدُّ قبة ُه ُمصالَّ وعىل اليوم، بغداد مساجد أوسع من وهو قائًما، املسجد
الشيخ»، «باب بمحلة اليوم تُعَرف املسجد بهذا تحيط التي واملحلة بغداد، مساجد يف

القادر. عبد الشيخ بالشيخ: واملراد
قبة جواره وإىل بغداد، جوامع أقدم من وهو السهروردي: عمر الشيخ جامع
عمر والشيخ ،٦٣٢ سنة املتوىف السهروردي الشيخ قرب تُظلِّل الشكل مخروطيَّة
«عوارف كتاب صاحب وهو الصوفية، مشاهري ومن الشافعية، ُفقهاء أكابر من هذا
ولها بغداد، يف التاريخية اآلثار أقدم من تُعتَرب هذه وقبته التَّصوِف، يف املعارف»
هذا يزورون اليوم بغداد وأهل زبيدة،1 الست بقبة اليوم املعروفة بالقبة تام شبه

به. ويتربَّكون القرب
أويس السلطان مملوك مرجان الخواجة شادها مدرسة األصل يف هو مرجان: جامع
األوقاف عليها وَوَقَف الجمع، فيه تُقام مسجًدا ضمنها وجعل ،٧٥٨ سنة الجالئري
رشوط مع عليها وقف ما جميع املدرسة هذه جدران عىل باآلجر نقش وقد الطائلة،

الشيخ لقرب املجاورة القبة ا أمَّ الكاظم، اإلمام مشهد جوار إىل يقع زبيدة السيدة قرب أن املحققون ذكر 1

أنها املحققني بعض فريى زبيدة، الست قبة باسم البغداديني عند اليوم واملشهورة الكرخي معروف
أنَّ عىل ُمجِمع وكلهم ذلك، غري آخرون ويرى العبايس، هللا لدين النارص أم خاتون زمرد قرب عىل تقوم

الرشيد. زوج جعفر بنت بزبيدة ليست هذه زبيدة
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الرشيد، شارع من الرشقي الجانب عىل اليوم إىل قائمة املربة هذه تزال وال الوقف،
اآلثار رواد محج جعلها ما املعمارية الصناعة وبديع الريازة رضوب من وفيها
يزال وال ،٧٧٤ سنة مرجان ُدِفَن املدرسة هذه ويف الجميلة. الفنون وُطالب العتيقة،

اآلن. إىل ظاهًرا قربه
فأشهر الغربي الجانب يف أما الرشقي، الجانب يف الجامعة املساجد أظهر هذه
الكاظم موىس اإلمام رضيح عىل املشتمل املسجد وهو الكاظمني، مسجد القديمة املساجد
األكناف واسع مسجد وهو الرضوان، عليهم الجواد محمد وحفيده الصادق جعفر بن
عائم ِجرس بينهما ويربط األعظمية، بلدة تقابل التي الكاظمني بلدة وسط يف واقع
يُعَلُم وال أميال، ثالثة نحو اليوم بغداد من الغربي الجانب وبني وبينها دجلة، عىل
الخليفة أن يذكرون املؤرخني أن غري املسجد، هذا فيه أُِقيَم الذي التاريخ بالضبط
ابن ذكر وقد مرة. من أكثر املسجد هذا يف إماًما الجمعة صىلَّ (٣٦٣–٣٨١) الطائع
التهمت قد النار أن املؤرخون ذكر وقد زارها، التي املشاِهِد جملة يف املسجد هذا جبري
املنية ولكن بنائه إعادة إىل الخليفة فأرسع باهلل الظاهر خالفة يف ٦٢٢ سنة املسجد هذا
املسجد هذا أُِصيَب ،٦٥٦ سنة لبغداد املغول حصار وعند املستنرص. ابنُه ه فأتمَّ عاجلته،
مرات عدة بالغرق أُِصيَب وقد ر، ُدمِّ ما بإصالح ذلك بعد أمر هوالكو ولكن كبري بتدمري
ُرِفَعْت األكناف، واسع مسجد الرضيحني هذين عىل اليوم ويقوم ثابتًا، استمر ولكنه
ُغيش وقد شوامخ. مآذن بأربع وأُِحيَطْت الزينة، من برضوب وُزيِّنَْت السماء، يف قبابه
بغداد من أميال مسافة عىل للناظر تظهر بالذهب مطلية النحاس من بصفائح ذلك كل
داخل ا أمَّ الجميل، بالقاشاني املسجد جدران سائر وُزيِّن باألبصار، يأخذ ملعانها يكاد

الفن: وصنوف الزينة رضوب من فيه عما الوصف فيقرص املسجد
قرب وفيه الغربي الجانب يف القديمة املساجد من أيًضا وهذا معروف: الشيخ مسجد
مسيحيٍّا األصل يف معروف الشيخ وكان عميق، رسداب يف وهو الكرخي، معروف
مقام التصوف أهل عند وله مواليه، من فُعدَّ الرضا، موىس بن عيل يد عىل أسلم
قديم هذا مسجده أنَّ ويظهر .٢٠٠ سنة وتُويفِّ كبرية، حرمة العلم أهل وعند رفيع،
القاشاني برضوب مزيَّنٌة اليوم عليه القائمة والقبَُّة املؤرخني، أكثر ذكره فقد العهد،

معلومة. أيام يف للزيارة الناس ويقصده الجميل،
بعض يف ذكُره تكرََّر الذي القديمة الغربي الجانب مساجد من وهو القمرية: جامع
الذين العلم أهل من جماعة إليه نُِسَب وقد بالضبط، بانيه يُعَرف ولم التواريخ،
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العهد أواخر يف بُنِيَْت التي املساجد من املسجد هذا أنَّ الظن عىل ويغلب فيه. درسوا
قرب فيها ليس التي القليلة املساجد ومن قبلة، بغداد مساجد أصحِّ من وهو ، العبايسِّ

ألحد.
خالفة يف الدار أستاذ كان هذا صندًال أن املؤرخني بعض ذكر صندل: الشيخ جامع
تربته يف وُدِفن ،٥٩٣ سنة َ تُويفِّ وأنَّه الدين، بعماد ب يُلقَّ وكان هللا، ألمر املقتفي
اليوم املعروف والجامع الغربي. الجانب يف َقبُْل ِمْن لنفسه أعدَّها التي الخاصة
يف ثم ١٣١١ سنة عمارته ُجدِّدت وقد الرتبة، هذه عىل قائم صندل الشيخ بجامع

.١٣٦٠ سنة
ستني من نحو اليوم بغداد ويف اليوم، بغداد مساجد أشهر من املساجد هذه
ق امُلحقِّ استقصاها والكاظمية، األعظمية يف الجامعة املساجد فيها بما جامًعا مسجًدا
مساجد «تأريخ أسماه: الذي كتابه يف — الرحمة عليه — األلويس شكري محمود السيد
عنه يخرج ولم إليه،3 فلريجع ع التوسُّ شاء فمن متداول، مطبوع2 وهو وآثارها» بغداد
الجانب يف العيواضية محلة يف ببنائه سموه أمر الذي اإلله عبد األمري سمو مسجد إال
مقربة عىل الغربي الجانب يف أُِقيَم الذي باشا فتاح املرحوم ومسجد بغداد، من الرشقي

والكاظمية. األعظمية بلدتي بني يَِصل الذي الجرس رأس من

.١٣٤٦ سنة بغداد يف ُطِبَع 2

الرتكية. عن ترجمه بغداد، مزارات يف كتاب (١٢٨٣ سنة (املتوىف البندنيجي عيىس وللشيخ 3
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وُمراًدا العلم، ألشياخ مباءة — األخص عىل الجامعة واملساجد — املساجد كانت
الطلبة، أمامه ويُحلِّق املسجد، سواري من سارية إىل يجلس الشيخ فكان لتالميذهم،
مسجد كل فكان ويوضح، ويرشح يسمع وهو أحدهم يقرأ أو يسمعون وهم فيقول
حلقات من يَضمُّ قد الواحد الجامع املسجد فإن كليات، عدة من تتألَُّف جامعة بمثابة
وأخرى الفقه، لتعليم وهناك الكالم، علم لتدريس حلقات فهناك العديد. العدد العلم
بني ما كثرية لعلوم كثرية حلقات عىل يشتمل الواحد املسجد تجد وهكذا الحديث. لرواة
ويقرص ا، عدٍّ تُحَىص تكاد ال مدارس املؤسسات هذه جنب ويف وكونية، ولسانية رشعية
فيها ويُعنَى والحساب، اللغة علم وبسائط والكتابة القراءة مبادئ عىل فيها التعليم
كتَّاب منها الواحد — الكتاتيب اسم عليها يُطَلق الكريم، القرآن بتدريس خاصة عناية
تكون وقد املساجد يف تكون قد الكتاتيب وهذه اليوم. األولية املدارس بمثابة وهي —
أن يُفَهم هنا ومن املعلمون، لهم يُقال فيها التعليم عىل والقائمون الخاصة، البيوت يف
اليوم يه نُسمِّ الذي التعليم أما وعاٍل. أويلٍّ، قسمني: إىل العصور تلك يف ينقسم التعليم

ا. تامٍّ اندماًجا العايل التعليم يف يندمج فإنه الثانوي بالتعليم
وتتهذب تتأدب التي والجارية وتثقيفهن، الجواري لتأديب كثرية مدارس وهنالك

مكانتها. وتعلو قيمتها تغلو
طلحة بن أحمد بغداد يف الجوامع عن مستقلة مدرسة ببناء أَمَر نعلمه َمْن وأول
يف قرصه إلنشاء الخطة وضع عندما فإنه ،(٢٨٩ سنة (املتوىف باملعتضد امللقب املوفق
فيه يبني أن يريد «أنه فذكر ذلك عن فُسئل الذرع، يف املهندسني استزاد الشماسية
مذاهب من ومذهب صناعة كل رؤساء موضع كل يف يرتب ومقاصري ومساكن ُدوًرا
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أو علًما اختار من ُكلُّ ليقصد السنية األرزاق عليهم ويُجري والعملية، النظرية العلوم
عنه.»1 فيأخذ يختاره ما رئيًسا صناعة

مدرستَه السلجوقي ملكشاه وزير امللك بنظام امللقب عيل بن الحسن بنى ثم النظامية:
املؤرخون ذكر الرشقي. الجانب يف وكانت ،٤٥٩ سنة بناءها وأتمَّ بالنظامية، املعروفة
افتتاحها يوم وكان املذكورة، السنة من الحجة ذي عارش السبت يوم يف افتُِتحْت أنها
جرايات فيها وُرتِّبت … وغريهم واألعيان والعلماء الدولة رجال حرضه مشهوًدا، يوًما

وللطلبة. للمدرسني ومعاليم
فخًرا وكفاها كبرية، جماعة الفضل وأساتيذ العلم أساطني من فيها تخرج وقد
حامد أبو واإلمام الشافعية فقهاء كبري الشريازي إسحاق أبو أساتذتها من يكون أن

وغريهم. وغريهم الحنفية فقهاء كبري الشايش أحمد بن محمد بكر وأبو الغزايل
بغداد»: مساجد «تأريخ كتابه يف األلويس شكري محمود السيد املحقق قال

ِمئذنٍة بقايا سوى منها يَبَْق ولم … آثارها من أثًرا آباؤنا وال نحن ندرك لم
… حالها بلسان تشكو بقيت

يف جاء املدرسة هذه لسان عىل قصيدة الرصايف األستاذ العرص شاعر نظم وقد
مطلعها:2

ب��األن��ك��اِد ي��داه ورم��ت��ن��ي ع��م��ادي ب��ال��خ��راب ال��ده��ر َق��وََّض

ومنها:

ب��غ��داِد ع��ل��ى م��ن��ي ف��خ��اٍر ُت راي��ا ال��ع��ل��م م��ن رف��رف��ت ط��ال��م��ا
رق��اِد؟! ف��ي ك��أن��ك��م ع��ن��ي ـ��م��ض ت��غ��ـ ألع��ي��ن��ك��م م��ا ب��غ��داد أه��َل
ع��م��ادي؟ ان��ق��ض��اض راع��ه��ا م��ن��ك��م ق��ل��وب ت��رق ه��ل ب��غ��داد أه��ل

ص١٩٢. ج٤ املقريزي 1
ص٣٥٧. الرصايف ديوان 2
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ج��م��اِد م��ن ق��ل��وب��ك��م َف��ْل��تَ��ُك��ونَ��ْن ل��ف��ق��دي ال��ج��م��اد ق��ل��ب ح��ت��ى رقَّ

اسم عليه أُطِلَق للطب معهد أُنِْشئَ الرابع وأوائل الثالث العرص أواخر يف البيمارستان:
الطب. فيه يدرُِّس ٣٢٠ سنة املتوىف الرازي بكر أبو الكبري الطبيب وكان البيمارستان،
الناس أطلق الخلد، قرص أنقاض عىل آخر بيمارستانًا بويه بن الدولة عضد أنشأ وقد
العتيق، البيمارستان اسم قبله الذي عىل وأطلقوا العضدي، البيمارستان اسم عليه
وكال بغداد، يف أُنِشئَْت وعملية نظرية طبية مدرسة أول يُعتَرب العتيق والبيمارستان
البرصة باب ومحلة الشارع «وبني جبري: ابن قال الغربي. الجانب يف البيمارستانني
دجلة، عىل وهو ببغداد الشهري املارستان فيها صغرية مدينة وهي املارستان، سوق
لهم ويُرتِّبون به، املرىض أحوال ويطالعون وخميس اثنني يوم كل األطباء ويتفقده
قرص وهو واألغذية، األدوية طبخ يتولَّون قومة أيديهم وبني إليه، يحتاجون ما أخذ
هذا أن والظاهر ا.ه. «… امللوكية املساكن مرافق وجميع والبيوت املقاصري فيه كبري
يف بطوطة ابن ذكره فقد املغول، بيد بغداد سقوط بعد ما إىل عاش البيمارستان
البناء لهذا اليوم يَبَْق ولم اآلثار.» منه بقيت خرٌب كبري قرص «وهو قائًال: ٧٢٧ سنة

مكانه. إىل به يُهتَدى أثر
محتفظة للعيان، ماثلة يوم إىل بقيت التي الوحيدة العباسية املدرسة هي املستنرصية:
يف املؤرخون أطنب وقد جدرانها. عىل بُناتها سطرها التي الكتابات من بالكثري
مبتدأ يف الطويلة املقاالت وحربوا بها، الخاصة الرسائل املعارصون وكتب وصفها،
العباس، بني خالئف بناها مدرسة آخر فإنَّها الجملة، وعىل أمرها. ومنتهى خربها
فوق الريح مرور القرون بها وتمر الحوادث، وتزحمها الكوارث تعجمها بقيت وقد
افتتاحها يوم وكان ،٦٣١ سنة أبوابها للتدريس وفتحت بناؤها تَمَّ األشم. الجبل
واألعيان واألدباء والعلماء الدولة رجال وكبار والوزير الخليفة حرضه مشهوًدا يوًما
وُحِمَل اليوم، ذلك يف والثناء التهنئة قصائد الشعراء وأنشد بغداد، يف الوجوه وسائر
نُِقَل ما سوى الكتب، من حمًال وستون مائة اليوم ذلك يف الخالفة قصور من إليها
الخليفة، قلب إىل تقربًا كتبهم من واملتمولون الدولة أرباب أحرضه وما ذلك بعد إليها
لخزانة وُرتِّب معيدون، أربعة مدرس لكل األربعة املذاهب عىل مدرسون فيها وُرتَِّب
أرطال أربعة يوم كل يف املدرسة يف طالب كل عىل وأُجِرَي ومساعدون، خازن كتبها
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الشهر، يف ديناران أيًضا طالب لكل وُرتَِّب الطبيخ، من معينة وكمية الخبز من
والزيت. والصابون، والفاكهة، الحلوى، من لهم ُرتَِّب ما إىل إضافة

عىل وأُجِري وللطب، وللنحو وللحديث القرآن إلقراء مدرسون فيها َ وُعنيِّ
وقد والشهرية، اليومية األرزاق من يكفيهم ما املوظفني وسائر واملعيدين املدرسني
سنويٍّا. مثقال ألف سبعني من أكثر واملسقفات العقارات من عليها ُوِقف ما ريع بلغ

فيها. التدريس وحرض املدرسة هذه بطوطة ابن زار وقد
بكتبها عصفت فقد االعتداء، يد من املدرسة هذه تسلم لم بغداد املغول دخل وملا
أوقافها، إليها وأُعيدت عهدها، سابق إىل أُعيدت ثم والتبديد، النهب عاصفة وأثاثها
فبقيت أوقافها، من املتغلبون جرََّدها وهناك العثماني، العهد إىل ذلك عىل تََزل ولم
فجعل ،١٢١٧ سنة املتوىف باشا سليمان إىل بغداد بوالية ُعِهَد أن إىل السكرات تعالج
املستنرصية صارت الحني ذلك ومنذ «السليمانية»، ملدرسته مستغالٍّ املستنرصية
لعدة الوقف دائرة من استأجرها العسكري املجلس إنَّ ثم السلع، فيه تُخزَّن خانًا
لدائرة وباَعتْها ملكيتها َعْت ادَّ أن العسكرية الدوائر تلبث ولم زهيد، بمبلغ سنوات
فرثاها الهوان، دركات أدنى إىل الحال بها وصلت وهنا ،١٣١١ سنة الرسومات
— الزهاوي صدقي جميل قول ذلك فمن العيون، أبكى رثاء املعارصون الشعراء

الرحمة: عليه

خ��وال��ي��ا أم��س��ت ل��ل��ع��ل��م ب��ه��ا رب��وًع��ا ب��اك��ي��ا ال��م��س��ت��ن��ص��ري��ة ع��ل��ى وق��ف��ت
ال��م��ع��ال��ي��ا وأب��ك��ي ال��ح��س��ن��ى ب��ه��ا وأب��ك��ي ح��ي��ات��ه��ا ق��دي��م أب��ك��ي ب��ه��ا وق��ف��ت
ال��م��س��اع��ي��ا وأن��ع��ى س��ج��اي��اه��م وأن��ع��ى بُ��نَ��اتَ��ه��ا ب��ش��ع��ري أب��ك��ي ب��ه��ا وق��ف��ت
ردائ��ي��ا دم��ع��ي بَ��لَّ ح��ت��ى ال��ع��ل��م م��ن ح��ج��رات��ه��ا ف��ي ال��م��دف��ون ب��ه��ا ب��ك��ي��ت

املستنرصية، املدرسة أنها املحاكم أمام فأثبتوا الُغرُي، األحرار بعض جدَّ وقد
وإصالحها رمها النية ويف الجاهلني، أنوف من الرغم عىل األوقاف دائرة إىل فأعادوها

الحارض. العرص حاجة مع يلتئم علميٍّا معهًدا وجعلها
املدارس بإنشاء النظامية املدرسة إنشاء بعد جدُّوا قد البغداديني أن ويظهر
جبري: ابن قال بالعرشات. بغداد يف الكبرية املدارس تَُعدُّ صارت حتى نمطها، عىل
يقرص وهي إال مدرسة منها وما بالرشقية، كلها وهي الثالثني، نحو بها «واملدارس

«… النظامية وأشهرها وأعظمها عنها، البديع القرص
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الجالئري، أويس للسلطان روميٍّا مملوًكا كان مرجان أن سالًفا ذكرنا مرجان: مدرسة
اليوم أصبح مسجًدا بها وألحق الكثرية، األوقاف لها ورصد املدرسة هذه أنشأ وأنه
اليوم فالناس املدرسة، هذه عىل الجامع املسجد اسم غلب وقد جامًعا، مسجًدا
كانت املدرسة أن مع مرجان» «مدرسة يعرفون مما أكثر مرجان» «جامع يعرفون

األصل. هي
فيها تُدرَُّس كثرية وهي باملساجد، متصلة كلها بغداد يف اليوم القديمة واملدارس
منها الواحدة للمدرسة يكون وقد الكونية، العلوم وبعض واللسانية الرشعية العلوم
للتقاليد تابعة ومناهجها دينية ببغداد القديمة املدارس وكل واحد. مدرس من أكثر
وتتألف الحديث، النمط عىل مؤسسة فإنها والعربية، الدينية العلوم دار عدا القديمة،
علوم اللسانية والعلوم الدينية العلوم مع فيها وتُدرَّس عاٍل، وقسم ثانوي قسم من
وعلم االجتماع، علم مثل: العرص؛ هذا يف الدين علماء عنها يستغني أن يمكن ال أخرى
األوقاف مديرية نفقة عىل يعيشون طالبها وأكثر وغريها. التعليم، وأصول النفس،

عنه. هللا ريض حنيفة أبي اإلمام مشهد جوار إىل واقعة املدرسة وهذه العامة.
باشا، مدحة الوايل عهد عىل بغداد يف بإنشائها بُِدئَ فقد الحديثة املدارس أما
الوطنية الحكومة أُنِشئَت وملا الرتكية. اللغة هي فيها التدريس ولغة قليلة، كانت ولكنها
ابتدائية من مراحلها اختالف عىل املدارس هذه من اإلكثار إىل عنايتها ُجلَّ َهت وجَّ
بغداد يف األحداث مدارس بلغت الدراسية ١٩٤٢-١٩٤٣ سنة ففي وعالية. وثانوية
البنات جدرانها بني تجمع املدارس وهذه معلمة، ١٦٦ فيها بالتعليم يقوم مدرسة ٢٥
منها مدرسة ٩٥ األحدث مدارس عدا نفسها السنة يف االبتدائية املدارس وبلغت والبنني.
املدارس وبلغت واملعلمات، املعلمني من ٧٠٧ فيها بالتعليم يقوم لإلناث مدرسة ٣١
٢٠٠ فيها بالتدريس يقوم لإلناث، منها ثماٍن مدرسة، عرشين واإلعدادية املتوسطة
للمعلمات ثالث منها واملعلمات، املعلمني دور من سبع العاصمة ويف ومدرسة. مدرس
للزراعة وأخرى للصنائع مدرسة وهناك الجنسني، من طالبها يتألف عالية، وواحدة
— العالية املعلمني دار عدا — العالية املدارس من بغداد ويف البيتية. للفنون وأخرى
تابعة الضباط لتخريج وكلية للهندسة وكلية للصيدلة وكلية للطب وكلية للحقوق كلية

الرشطة. ضباط لتخريج عالية كلية إلنشاء تصميم ُوِضع وقد للجيش،
االبتدائية األهلية املدارس ا أمَّ مبارشة، املعارف لوزارة التابعة املدارس هي هذه
وبلغت ومعلمة، معلًما ٣٤٤ فيها التعليم عىل يقوم لإلناث ١٩ منها مدرسة ٤٢ فتبلغ
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التدريس عىل يقوم لإلناث ٣ منها مدرسة ١٦ األهلية واإلعدادية طة املتوسِّ املدارس
وسبع أجنبيتان ابتدائيتان مدرستان بغداد ويف واملدرسات، املدرسني من ١٠٧ فيها

ومدرسة. مدرًسا ٥٧ فيها التدريس عىل يقوم وإعداديات متوسطات
ومجموع وطالبة، طالب ألف ٣٠ ُزهاء يبلغ العاصمة يف املدارس طالب ومجموع
املدارس ومجموع آالف، ١٠٥ زهاء ٩٤٢-٩٤٣ لسنة العراق يف الرسمية املدارس طالب

مدرًسا. ٤٦٤٧ فيها بالتدريس يقوم مدرسة ٨٦٣ الرسمية
من و٢ و١٢٠٤ و١١٠ ٩٤٣-٩٤٤ لسنة الدولة ميزانية يف املعارف حصة وبلغت

الدولة. ميزانية ُعرش من أكثر وهي الدنانري

78



الرابع الفصل

املتاحف

العثمانية، الدولة عن العراق انفصال بعد إال خاصة ُدوٌر بغداد يف العتيقة لآلثار يكن لم
اآلثار: لهذه دور خمس عىل تحتوي اليوم وبغداد

وآشوريني وبابليني سومريني من األقدمني آثار عىل ويشتمل املركزي: املتحف (١)
اإلسالم. قبل العراق َقَطَن ممن وغريهم

والكوفة وواسط سامراء يف اإلسالمية اآلثار عىل وتشتمل العربية: اآلثار دار (٢)
«خان ى تُسمَّ مرجان جامع قرب قديمة بناية يف يقوم قسم قسمني: إىل وتنقسم وغريها.

دجلة. عىل القلعة يف الواقع العبايس القرص يف يقوم وقسم األُْرتَمة»،
مخلفات فيه ما وأهم وحديثها، قديمها العراقية األزياء ويضم األزياء: متحف (٣)

الرحمة. عليه األول فيصل امللك
الرشقي الجانب يف القديم السور أبواب من باب عىل ويقوم السالح: متحف (٤)

الوسطاني. بالباب اليوم يُعَرف





الخامس الفصل

الكتب خزائن

جمع يف مشكورة جهوًدا يبذلون دولتهم رجال من واألثرياء العباس بني خلفاء كان
والكرباء الخلفاء قصور فكانت بها، االنتفاع العلم أهل عىل ويسهلون النادرة، الكتب
يف خاصة بناية الرشيد أنشأ وقد الكتب، من الكثري العدد عىل تشتمل بخزائن تتزين
فزاد بعده من املأمون جاء ثم العربية، وغري العربية الكتب من الكثري إليها جمع قرصه
فكانت الحكمة»، «بيت اسم تضمنتها التي الِبناية عىل وأطلق الخزانة، هذه ثروة يف
والسنسكريتية والفارسية اليونانية عن تُرِجم وما واللسانية الرشعية الكتب عىل تشتمل
جماعة تضم عظيمة مدرسة إىل زمنه يف الحكمة بيت َل وتحوَّ والقبطية. والكلدانية
العربية علماء من واملؤلفني رضوبها، اختالف عىل األعجمية اللغات عن املرتجمني من
الكتب، بنسخ إليهم ُعِهَد الذين الوراقني من جماعة تضم كما والفلسفة، الدين ورجال
ُدوًرا وأَنشئُوا بالخلفاء الكرباء اقتدى ثم الحكمة. بيت صاحب له يُقال قيِّم البيت ولهذا
الجانب يف أردشري» بن سابور «دار العامة الدُّور أشهر ومن وعامة، خاصة للكتب
العالء أبو إليها د يرتدَّ كان وقد الثمينة، النادرة املجلدات من ألوًفا أودعها وقد الغربي،

بقوله: يُِشري وإليها بغداد، يف ُمْكِثه مدة

م��ي��ه��اُل األص��ائ��ل م��ط��راب ال��ورق م��ن ق��ي��ن��ة س��اب��ور دار ف��ي ل��ن��ا وغ��نَّ��ْت
وأوص��اُل ل��ط��ف��ن أح��ش��اء م��ث��ان��ي��ه ب��م��زه��ر ف��ه��اج��ت ��ا غ��ضٍّ زه��ًرا رأت

النظامية أُنِشئَت وملا بغداد، عىل السالجقة استيالء فاتحة يف الخزانة هذه واحرتقت
أُنِشئَْت كلما ثم كثرية، علوم يف كثرية كتب عىل احتوت عظيمة خزانة فيها أُنِشئَت
كارثة وأعظم املستنرص. مدرسة عىل الكالم يف ذلك مرَّ كما خزانة إليها ت ُضمَّ مدرسة
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ولم الكثري. اليشء منها أتلفوا فقد املغول؛ كارثة هي بغداد يف الكتب خزائن بها أُِصيبَْت
فشا أن إىل املتعاقبة الحكومات رجال من الرعاية موضع الكتب خزائن ذلك بعد تزل
أودى هائل، وحريق دجلة طغيان ورافقه باشا، داود الوايل عهد عىل بغداد يف الطاعون
أخذ الهجري عرش الثالث القرن يف املجاعة اشتدت وملا الكتب. خزائن من بكثري ذلك كل
وعمالئهم الفرنج تجار من جماعة وأقبل األثمان، بأبخس القيِّمة الكتب يبيعون الناس
إىل تنحدر سفنًا بعينه يرى كان أنه رين املعمِّ األشياخ بعض حدثني وقد رشائها. عىل
الفرنجة، ديار إىل البخارية السفن يف تُشَحن هناك ومن الكتب، إال تحمل ال البرصة
كتبته أنها آخره يف ذكرت بغدادية امرأة بخط الجوهري صحاح َعيْنِه بأُمِّ رأى إنه وقال

تكتب. وهي برجلها املهد تُحرِّك كانت ما وكثريًا ولدها، جنب إىل وهي
خزانة من بغداد يف لألوقاف التابعة املدارس من مدرسة تخلو تكاد فال اليوم أما
تلك من الكثري ١٩٢٨ سنة األوقاف وزارة جمعت وقد املخطوطات، فيها تكثر كتب
وأطلقت لكتبها، خزانة البناية هذه من املعارف وزارة واتخذت خاصة، بناية يف الكتب
مكتبة أما كتاب، ١٥٠٠٠ ُزهاء عىل الخزانة هذه وتشتمل العامة»، «املكتبة اسم عليها
تضم خاصة خزانة وللمتحف كتاب. ١١٠٠٠ عىل فتحتوي إليها أرشنا التي األوقاف
امللكي البالط ويف كتاب، ١٠٠٠٠ ُزهاء عىل تحتوي الثمينة التاريخية الكتب من الكثري
مجلس يف إحداهما خزانتان األمة مجلس ويف القيمة، الكتب من كثري عىل تشتمل خزانة
ويف مجلد، ٧٠٠٠ زهاء عىل الخزانتان وتحتوي النواب، مجلس يف وثانيتهما األعيان،
وأوسع املؤلفات، من وطالبها أساتذتها يهم ما عىل تشتمل كتب خزانات العالية الكليات

كتاب. ٦٠٠٠ زهاء عىل تشتمل فإنها العالية، املعلمني دار خزانة الخزانات هذه
دير خزانة أشهرها من نادرة كتبًا تحتوي خاصة كتب خزانات بغداد ويف
الفاضل املحامي وخزانة الكرميل، ماري أنستاس املحقق اللُّغوي أنشأها التي الكرمليني
أخرى خزانات بغداد ويف رسكيس، يعقوب البحاثة الوجيه وخزانة العزاوي، عباس

استقصائها. موضع هذا ليس كثرية
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القصور

أطلق عظيًما، قًرصا وسطها يف أنشأ املدورة، مدينته بناء أتم ملا املنصور إنَّ سابًقا: قلنا
بعض وبنى الشهرية، الخرضاء القبة بصدره وأقام الذهب»، «قرص اسم عليه الناس
خراسان باب وراء عظيم قرص بإنشاء أمر ثم السور، خارج قصوًرا وصنائعه مواليه
تربًكا الخلد قرص اه وسمَّ الكبري، للجرس الغربية النهاية عند اليمنى دجلة ضفة عىل
ومطلب رائق منظر كل من يحويه «بما النعيم دار يكون بأن وتفاؤًال الجنة، باسم

.١٥٨ سنة بناءه أتم عجيب.» وَمراٍد غريب وغرض فائق،

أُنشئ بناء أول وهو ،١٥١ سنة دجلة رشقي عىل بإنشائه املنصور أمر قرصالرصافة:
عند له مقاًما املهدي واتخذه وَخنْدًقا، سوًرا له املنصور أنشأ وقد الرشقي، الجانب يف
كبار فأنشأ لجنده، ُمعسكًرا حوله ما وجعل ،١٥١ سنة بعسكره الري من قدومه
يجاوره مما الكثري إليه وأُِضيَف القرص، يف ِزيَد ثم القرص، حول لهم منازل القواد
ُعِرَفْت كبرية محلة ذلك مجموع من فتألََّف القرص حول األبنية تكاثرت ثم األبنية، من
الجنوبية، الجهة من حنيفة أبي اإلمام مشهد جوار إىل واقعة وهي الرصافة، بمحلة

طلل. وال رسم اليوم منها يَبَْق ولم
أول وهو قالوا: املنصور، َعمُّ عيل بن عيىس فيه أقام أو بناه قرص هو قرصعيىس:

معجمه: يف ياقوت قال ببغداد. املنصور أيام يف الهاشميون بناه قرص

وهو دجلة، يف مصبِّه عند الرُّفيل نهر شاطئ عىل عيىس» «قرص وكان
إنما اآلن، أثر للقرص وليس الغربي، الجانب من العمارة وسط يف اليوم

عيىس. قرص محلة ى تُسمَّ سوق ذات كبرية محلة هناك
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آالف أربعة ُزهاءَ يَُضمُّ كان إنه قالوا: حتى القرص، هذا َسعِة يف بالغوا وقد
والخدم. والحشم والحرم األمراء من نسمة

من الرشقية أمر املنصور ه والَّ عندما شبا بن اح الوضَّ بناه قرص هو قرصالوضاح:
القرص بهذا ألحق وقد الرصاة، نهر جنوب إىل تقع محلة والرشقية الكرخ، محلة

الجهم: بن عيل يقول وفيه الوضاح، مسجد له يُقال مسجًدا

ُزل��ُزِل ف��ِب��رك��ة وض��اح ق��ص��ِر إل��ى ُم��ت��ن��زٍه م��ن ال��ك��رخ ب��اب ال��ل��ه َس��ق��ى
ب��م��ع��زِل ع��ن��ه��ا ال��ل��ذات أوج��ه وال أه��ل��ه��ا ال��َغ��ي��ث ي��س��ت��ت��ب��ع ال َم��ن��ازُل
ف��ح��وم��ِل ال��دخ��ول ذك��ر ع��ن ألْق��َص��َر َح��لَّ��ه��ا ال��ق��ي��س ام��رأ أن ل��و َم��ن��ازُل

ثم الغربي، الجانب يف املشهور املوسىيقي زلزل أنشأها بركة هي ُزلزل وبركة
حولها. ويتنزهون منها يستقون للناس وقفها

باذ، عيىس له: يَُقال موضع يف ١٦٤ سنة املهدي محمد بناه قرص هو قرصالسالم:
هذا عليه يشتمل ما إىل وإشارة يخفى، ال بالسالمة تفاؤل عليه االسم هذا إطالق ويف
درهم، مليون ٥٠ القرص هذا إنشاء نفقات بلغت وقد قالوا: املقيم، النَّعيِم من القرص
أُنِْفَق ما ضخامة عىل الداللة من يخلو ال كذلك ولكنه مبالغة، من يخلو ال رقم وهو

القرص. ذلك عىل
الجانب يف دجلة عىل عظيًما قًرصا الربمكي يحيى بن جعفر أنشأ القرصالَحَسني:
عرشين ُزهاءَ عليه أنفق أنه الرواة بعض َزَعَم بحيث الضخامة من وكان الرشقي،
واقًعا القرص هذا وكان األعاجم. مبالغات من يخلو ال أيًضا الرقم وهذا درهم، مليون
صاحبه أهداه ثم الجعفري، بالقرص عهده أول يف يُعَرف وكان املخرِّم، محلة تحت
يحيى بن جعفر ترصف تحت بَِقَي ولكنه املأموني، بالقرص يُعَرف فصار للمأمون،
القصور أعز من وكان فعليٍّا، ترصًفا فيه املأمون ترصف وحينئذ َمْقتِله، حني إىل
يزيد ما إليه أضاف ولذلك الرسور؛ ومعالم البهجة وسائل من يشتمل كان ملا عليه؛
َحرْي إليه أضاف كما والصولجان، الكرة للعب واسع ميدان ذلك من بهجته. معالم يف
من فرًعا إليه وَمدَّ الحيوانات، بحديقة اليوم يه نُسمِّ ما يُشبُه موضع وهو الوحوش،
بوران من زواجه أثر عىل سهل بن للحسن املأمون أهداه ثم باملعىل، املعروف النهر
ابنته إىل أهداه ثم مهمة، زيادات الحسن فيه فزاد ، الحَسنيَّ القرص َي فُسمِّ ابنته،
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هللا عىل املعتمد خالفة يف الخلفاء حوزة إىل القرص هذا انتقل ثم املأمون، زوج بوران
منذ كان الذي امليدان عىل أنشأها التي املباني إليه وأضاف فوسعه باهلل، املعتضد أو
الرشق، من جديًدا ميدانًا واستحدث سوًرا، مبانيه مجموع عىل وعمل املأمون، عهد

امليدان. ذلك لتوسيع أهلها من اشرتاها أن بعد املجاورة الدُّور فهدم
القرص هذا اسم غلب وقد الحسني، القرص جوار إىل املعتضد شيَّدُه قرصالفردوس:
منها: كثرية، وهي الحسني القرص حول الخلفاء أنشأها التي القصور مجموعة عىل

القرص من امليلني نحو بعد عىل أيًضا املعتضد بناء من وهو الثُّريا: قرص •
وذكر األرض. تحت معقودة بطريق بينهما الخليفة وصل وقد الحسني،
املربعة مساحته وأن دينار، ألف ٤٠٠ بلغت الثريا قرص نفقة أن املسعودي

فراسخ. ثالثة بلغت
من املكتفي ابنه ُه وأتمَّ أيًضا، املعتضد أساسه وضع قرص وهو قرصالتاج: •
مسناة أساساته عند وأُِقيَمْت الحسني، القرص تحت دجلة عىل وهو بعده،
واملجالس القباب من وراءه املكتفي وأنشأ دجلة. تيار عنها لتصد عظيمة؛
القرص هذا إصطبالت أن املسعودي وذكر وتعليته. توسعته يف تناهى ما

والجمال. والبغال الخيل من آالف تسعة عىل تشتمل كانت

يف وتأنَّقوا توسيعها يف وبالغوا القصور إنشاء يف واألمراء الخلفاء تبارى وقد
من الرشقي الجانب عليها قام التي الرُّقعة ثلث بنحو مجموعها استبدَّ حتى زخرفتها
رجال وكرباء واألمراء الخلفاء أقامها التي القصور يستقيص أن مؤرخ حاول ولو بغداد.

مجلد. من أكثر إىل ذلك وصف يف الحتاج البغداديني من اليسار وذوو الدولة
تلك إليه وصلت ما مبلغ له ليتبني التالية؛ الحكاية له ننقل أن القارئ وحسب
وغريه البغدادي الخطيب ذكر عجائب؛ من عليه اشتملت وما السعة، من القصور
املقتدر أيام يف الروم لصاحب رسول وَرَد إنه ُصه: ُملخَّ ما عيان شاهد عن نقًال
اُب الُحجَّ وُرتِّب الجليلة، باآلالت وُزيِّنَْت الجميلة، بالُفُرِش الخالفة قصور فُفِرشْت باهلل،
قرص يف وكان وممراتها، ودهاليزها أبوابها عىل طبقاتهم عىل والحوايش وخلفاؤهم
من آالف وثالثة الِبيض، من آالف أربعة منهم خادم، آالف سبعة ذاك إذ الخليفة
غالم. آالف أربعة الخدم غري ودان السُّ الغلمان وعدد سبعمائة، اب الُحجَّ وعدد ود، السُّ
وبني والفضة، الذهب بمراكب الدَّوابُّ وتحتهم الحسنة، بالثياب نْي صفَّ الجند ووقف
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املختلفة، األسلحة من الكثري العدد أظهروا وقد الصورة، هذه مثل عىل الجنائب أيديهم
من قريب إىل الشماسية باب أعىل من وا اصطفُّ فارس، ألف وستني مائة عددهم وكان
حرضة إىل والربانية الدارية الخواص والخدم الحجرية الغلمان وبعدهم الخالفة. قرص
وشوارعه الرشقي الجانب وأسواق ة، امُلحالَّ واملناطق والسيوف الرائعة بالبزة الخليفة،
مرشفة وغرفة دكان كل استُْؤِجَر وقد النظارة، بالعامة مملوءة ومسالكه وسطوحه
أحسن عىل مرتبة زينة بأفضل املزينة السفن رضوب ُعبِّئْت دجلة ويف كثرية، بمبالغ
الرسول ودخل الدار، إىل وصلوا أن إىل املواكب من معه ومن الرسول وسار ترتيب،
الخليفة أنه فظن عظيًما، ومنظًرا كثريًا ضفًفا1 ورأى الحاجب، نرص دار عىل به فُمرَّ
التي الدار إىل ذلك بعد من وُحِمَل الحاجب، إنه له قيل حتى وروعة، هيبة له وتداخلته
رآه مما أكثر فرأى يومئذ، الفرات بن عيل الحسن أبي مجلس وفيها الوزير، برسم كانت
دجلة بني وأُجِلَس الوزير. هذا له: قيل حتى الخليفة أنَّه يف يشك ولم الحاجب، لنرص
وأحاط الدسوق فيه ونُِصبَْت ُفُرُشه واختريت ستوره علقت قد مجلس، يف والبساتني
يف به ِطيَف أن بعد باهلل، املقتدر حرضة إىل استُدِعي ثم والسيوف، باألعمدة الخدم به
يف قائمة درهم ألف ٥٠٠ وزنها الفضة من شجرة «وكانت الشجرة دار وشاهد الدار،
لها، ُجِعَلْت قد بحركات تصفر والذهب، الفضة من مصوغة أطيار عليها بركة وسط
كل يف فارًسا ثالثني تماثيل جانبيها إىل وكان مختلفة، وألوان بأشكال ورق وللشجرة
واحد خط عىل يدورون مطارد أيديهم ويف وغريه، الديباج أُْلِبسوا عرش، خمسة جهة
ذلك من الرسول َب فتعجَّ قاصد.» صاحبه إىل منهم واحد كل أن فيَُظنُّ وتقريبًا،2 خببًا

شاهده. ما جميع من ِبه تعجُّ من أكثر
وثالثني ثمانية فكانت الزينة، بأنواع املطرَّزَة الحريرية الستور عيان وأحىصشاهد
ما عدا هذا قطعة، ألف وعرشين اثنتني املمرات يف ُفِرَشْت التي البُُسط وكانت سرت، ألف

ونادرها. البسط فاخر من الجدران عىل ُعلَِّق وما واملجالس، املقاصري يف
وتشمهم الناس من تقرب ُقطعاٌن فيها وكان الوحوش، حري الرسول شاهده ومما
فيل كل عىل والويش بالديباج مزينة الفيلة من أربعة فيها وشاهد أيديهم، من وتأكل

الناس. كثرة الضفف 1
السري. من رضبان 2
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خمسون — َسبٍُع مائة فيه موضًعا فيها وشاهد بالنار، والزراقني السند من نفر ثمانية
السالسل. وأعناقها رءوسها ويف َسبَّاع، يد يف منها سبع كل — يرسة وخمسون يمنة

وحولها قلعي، رصاص بركة وسطها يف دار وهو املحدث، الجوسق شاهده ومما
الربكة وطول لونًا، املجلوََّة الفضة يحاكي القلعي والرصاص أيًضا، الرصاص من نهر

لطاف. زوارق أربعة فيها عرشين، يف ذراًعا ثالثون
ويهيج الناظر يُبِْهُر ما واآلالت الفرش من فيه فكان الفردوس، عىل بالرسول ومروا
عرشة نحو ممراته بعض ويف معلقة، بٌة ُمذهَّ جوشن آالف عرشة دهاليزه ويف الخاطر،
الجانبني. عىل معلقة وقيس محالة وجعبة وزردية ودرع وبيضة وخوذة درقة آالف

املطاف آخر وكان قًرصا، وعرشين ثالثة عىل به ِطيَف قد فإنه الجملة، وعىل
التاج. قرص يف جالس وهو باهلل املقتدر حرضة إىل وصلوا ومنه التسعيني، حن الصَّ

يقرب ما أو القدماء الخلفاء قصور آثار عىل القصور بعض بَُويْه بنو أقام وقد
بغداد إىل بعضهم قدم وإذا القصور، من شيئًا ينشئوا لم فإنهم السالجقة أما منها،
من القصور لتلك اليوم يَبَْق ولم وتأثيثها، إصالحها بعد القديمة قصور بعض يف أقام
العبايس، القرص اسَم اآلثار دائرُة عليه أَْطَلَقْت القلعة يف قرص أطالل سوى أثر، وال عني
أو بانيه إىل يهدي ما الكتابة من فيه وليس املخرم، بمحلة يتَِّصل كان القرص وهذا

ساكنيه.
أََمَر الزهور»، «قرص طليعتها يف يأتي املهمة املباني من قليل اليوم بغداد ويف
الجانب من بغداد الداخل يمني عىل الحارثية يف األول فيصل امللك له املغفور بإنشائه
يسار عىل أيًضا الحارثية يف الزهور قرص من مقربة عىل وهو الرحاب وقرص الغربي،
ويل اإلله عبد األمري السمو صاحب بإنشائه أمر الغربي، الجانب من بغداد إىل الداخل
يف السالم مدينة يف بُنَِي ما أفخم يُعتَربان والقرصان العراق. عرش عىل والَوِيصُّ العهد

األيام. هذه
أمانة وبهو الثاني، فيصل امللك «قاعة األخري العهد يف أُنِشئَْت التي املباني ومن
عىل القائم البناء ومنها العاصمة. أمانة إنشاء من وهما املعظم، باب يف العاصمة»
ويُْشِبُه األعظم، اإلمام مشهد من مقربة عىل وهو وأمرائهم، الهاشميني امللوك أرضحة
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منها، مقربة عىل أو العباس بني خلفاء قبور عليها كانت التي البقعة عىل يكون أن
ثالثة: وهي األخري؛ العهد يف أُِقيَمْت التي التماثيل اآلثار بهذه يلحق أن ويمكن

بشارع يُعَرف شارع وسط يف الغربي الجانب يف وهو األول: فيصل امللك تمثال (١)
أيًضا. فيصل امللك بجرس اليوم املعروف الجرس رأس من مقربة عىل فيصل، امللك

يف قائم وهو ،١٩١٧ سنة بغداد احتلَّ الذي مود القائد يُمثِّل وهو مود: تمثال (٢)
فيصل. امللك تمثال من مقربة عىل الربيطانية السفارة دار أمام أيًضا الغربي الجانب

يُعَرف الذي الشارع يف الرشقي الجانب يف وهو السعدون: املحسن عبد تمثال (٣)
الرشقي. الباب من مقربة عىل السعدون بشارع
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األهنر

السفن ِلَسرْي تتَّسُع التي الواسعة منها كثرية، أنهار بغداد جانبي يف تنساب كانت
باألنهار. منها أشبه بالسواقي هي التي الضيقة ومنها والزوارق، الصغرية

كل ومرجع الرشقي، الجانب من أنهًرا أكثر الغربي الجانب الغربي: الجانب أنهر
من الشمال إىل ُدجيل وهو دجلة من ماءه يأخذ أحدهما كبريين؛ نهرين إىل أنهره
ويصبُّ بغداد من الغرب إىل ومنبعه عيىس، نهر وهو الفرات من يأخذ والثاني بغداد،

دجلة. يف جنوبيها
وبساتني ِضياع النهر هذا جانبي وعىل بطاطيا، عنه فيتفرع األول النهر أما
املدورة، املنصور مدينة يف يدخل نهر منه انشعب بغداد من َقُرَب إذا حتى كثرية،
بطاطيا نهر من ينشعب ثم الساج، خشب من معموًال املدينة داخل مجراه وكان
أنهار إىل يتشعب املدينة ويف املنصور، مدينة خارج بغداد مدينة يف ينساب آخر نهر
املدورة املدينة خارج بغداد نحو يجيء ثالث نهر بطاطيا نهر من وينشعُب عديدة.
الحربية يف منها تمر التي إال مكشوفة كانت كلها األنهار وهذه الخطيب: قال أيًضا.

األرض. تحت قنوات يف تجري كانت فإنها
يف يصب حتى األنبار من مقربة عىل الفرات من يجري فكان عيىس نهر أما
أكثر تنشعب ومنه والبساتني، ياع والضِّ الُقرى من كثري جانبَيْه عىل وكان دجلة،
وهو الرصاة، نهر منه ينشعُب نهر وأول الغربية. بغداد يف تنساب كانت التي األنهار
الطريق وهو الغربي، الجانب أنهار من كثري يتفرع ومنه بغداد أنهار أشهر من
الثاني والنهر إليه. منها تذهب أو دجلة إىل الفرات من تأتي التي للسفن األوسع
بغداد، تخرتق كثرية أنهار تتفرع ومنه املحول، نهر هو عيىس نهر من يتفرع الذي
ل تُحوِّ كانت الفرات من عيىس نهر يف تنحدر التي السفن ألنَّ املحول؛ ي ُسمِّ وإنَّما
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؛ الدَّوابِّ عىل تُحَمَل كي الرب إىل أو منها أصغر سفن إىل النهر هذا صدر يف حمولتها
انشعاب بعد فيه تجري التي السفن حمل عن يَِضيق عنه يتفرع وما عيىس نهر ألن
تُحوِّل فإنها دجلة، من تأتي التي الصغرية السفن تفعل وكذلك واملحول، الرصاة نهر

الفرات. إىل عيىس نهر يف لتصعد منها أكرب أخرى سفن إىل حمولتها
تحت منه يتفرَّع كرخايا، نهر هو عيىس نهر من يتفرَّع الذي الثالث والنهر
يدخل أن إىل جانبيه عىل وبساتني ِضياًعا تسقي أنهار ع تتفرَّ ومنه املحول، نهر
أشهرها: من التي الكرخ محلة أنهار كل ب تتشعَّ ومنه قناطر، بعدة ويمر بغداد
طابق. ونهر القالئني، ونهر الدجاج، ونهر البَزَّازين، ونهر العمود، ونهر رزين، نهر
نهر يتفرَّع كرخايا نهر ومن الرصاة، يف وبعضها دجلة يف يصب الفروع هذه وبعض
يرشبون املدورة املدينة أهل فكان الساج، خشب من مجاٍر يف املنصور مدينة يدخل

الفرات. وماء دجلة ماء من
أنهاره تَُشق أن الرشقي الجانب إنشاء عند اإلمكان يف يكن لم الرشقي: الجانب أنهر
من أنهاره يشقوا أن العباسيون اضطر لذلك أرضه؛ وارتفاع النخفاضها دجلة من
الخالص، نهر والثاني: النَّهروان. من ويتفرع ِبني، نهر له: يُقال أحدهما نهرين؛
بقصور ويمر موىس نهر له يُقال نهر عنه فيتفرَّع األول أما دياىل. نهر من ويتفرَّع
املعىل، نهر أشهرها من أنهار عدة منه تنشعب الثريا، قرص تجاوز إذا حتى الخالفة،
املهدي. نهر ينشعب ومنه الفضل نهر له يُقال نهر منه فينشعب الثاني النهر أما
من املتشعبة األنهار من تستقي الرشقي الجانب من الشمالية املحالت معظم وكان
األنهر من تستقي الجنوبية املحالت ومعظم الخالص، نهر من املتشعب الفضل نهر

النهروان. من املتفرع ِبني نهر من املتفرع موىس نهر من املتفرعة
من يشء يَبَْق لم كما عني، وال أثر اليوم األنهر هذه من الجانبني يف يَبَْق ولم
علمها من أثارة عىل الحصول بون امُلنقِّ حاول وإذا مواضعها. إىل تهدي التي األمارات
عليها. تقوم كانت التي القناطر بعض عىل يعثرون لعلهم األرض؛ يثريوا أن فعليهم
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اجلسور

جرسين، ولحشمه لنفسه أقام ثم فن، السُّ من بجٍرس بغداد جانبي بني املنصور وصل
دجلة، عىل جرسان أُِقيَم الرشيد زمن ويف خاصة. للنساء أحدها جسور، ثالثة وللناس
للذاهبني واآلخر الرشقي الجانب إىل للذاهبني أحدهما جرسين فمدَّ األمني، فعل وكذلك
وكان بعضها، فُعطِّل األمني ُقِتَل أن إىل كلها الجسور هذه وبقيت الغربي، الجانب إىل

عهده. آخر يف منها واحد ُعطِّل فقط، جسور ثالثة املأمون زمن يف دجلة عىل
قال وصفها. يف تتبارى الشعراء فكانت وحليتها، دجلة زينة الجسور تلك وكانت

الفقيه: الفرج بن عيل

ورون��ِق وح��س��ن ت��أس��ي��س ب��إت��ق��ان دج��ل��ة م��ت��ن ع��ل��ى ج��س��ر ح��ب��ذا أي��ا
ال��ت��ش��وِق ف��ْرُط أض��ن��اه َم��ْن وس��ل��وة ونُ��زه��ٌة ل��ل��ع��راق وف��خ��ٌر ج��م��اٌل

يف أدركنا وقد هذا، عهدنا إىل والجزر املد بني دجلة عىل الجسور أمر يزل ولم
دجلة فيضان عند يُقَطُع السفن، من مصنوًعا جانبيها بني يَِصل واحًدا جًرسا بغداد
ملرور يُقَطع وكذلك والقوراب، القفف استخدام إىل الناس فيلجأ الريح، اشتداد وعند
عدة وبعد بغداد، العثماني الجيش فيها غادر التي الليلة الجرس هذا احرتق وقد السفن.
الجنوب إىل آخر أقامت ثم الحديدية، السفن من جًرسا االحتالل حكومة أقامت شهور
أُِقيَم النهاية ويف وجنوبي. شمايل، جرسان: لبغداد فصار األول، من إتقانًا أكثر منه
أحد ونُِقَل املسلح، األسمنت من دعائم عىل قائمان ثابتان جرسان الجرسين هذين مقام
األعظمية بني املوصل الجرس حسبنا نحن وإذا بغداد، جنوبي إىل السابقني الجرسين
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ثابتان اثنان جسور؛ أربعة اليوم بغداد يف يصبح بغداد، جسور ِعداِد يف والكاظمية
عائمان. واثنان

92



التاسع الفصل

احلاممات

صنعها إتقان يف وتفنَّنوا الحمامات، بناء من أكثروا ولهذا بالنظافة؛ البغداديون اْشتُِهَر
الرشيد عهد يف الحمامات عدد أن تاريخه يف البغدادي الخطيب ذكر فقد ونظافتها.
ألًفا، وعرشين سبعة فكانت املقتدر زمن يف وأُحصيْت قالوا: ألًفا، ستني بلغ واألمني
لنا «ذكر جبري: ابن قال آالف. ثالثة إىل ثم آالف، خمسة إىل دولتهم آخر يف ونزلت
بالقار، مطلية وأكثرها ام، حمَّ ألَفْي نحو والغربية الرشقية بني أنها البلد أشياخ أحد

ا.ه. صقيل.» أسود رخام أنه للناظر فيَُخيَّل به، مسطحة
الجانب ففي هذا؛ عهدنا إىل املدينة هذه أمر بتضاؤل يتضاءل العدد هذا أخذ وقد
ضعَفْي نحو الرشقي الجانب ويف للنساء، ومثلها للرجال حمامات ثالثة اليوم الغربي
يف بغداد حمامات بها ُعِرفْت التي باملكانة والنظافة اإلتقان من وليست العدد، هذا
ارتياد عن اليوم يستغنون أخذوا ووجهاءهم الناس أوساط أن عىل ازدهارها. عصور
منزل يخلو يكاد وال خاصة، حمامات من منازلهم يف يُنِشئونه بما العامة الحمامات
وبقيت مًعا، الطرازين عىل أو غربيٍّ أو رشقيٍّ طراز عىل حمام من املنازل أوساط من
ذكرها التي األرقام تلك أن يف نُشكُّ ال ونحن وغربائهم. الناس لفقراء العامة الحمامات
عىل تدل — حال كل عىل — ولكنها فيها، ُمبالٌغ بغداد حمامات عدد يف األقدمون
والحديث، القديم يف الناس أنظار إليها لفت مما الرتف؛ ومعدات النظافة وسائل كثرة
الحمامات تلك أوصاف بعض عىل وقفنا وقد ومكذب. مصدق بني وهم عنها فتساءلوا

قال: بالنص، نقلها فآثرنا بطوطة، ابن رحلة يف

نصف مطيلٌّ بالقار، مفروشٌة منها خلوة كل كثرية، خلوات منها حمام كل ويف
الناصع، األبيض بالجصِّ مطيل األعىل والنصف به، األرض ييل مما حائطها
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من حوض خلوة كل داخل ويف حسنهما، متقابل مجتمعان بها فالضدان
فيدخل البارد، باملاء واآلخر الحار باملاء يجري أحدهما أنبوبان فيه الرُّخاِم،
كل زاوية ويف ذلك، أراد إذا إال أحد يشاركه ال منفرًدا منها الخلوة اإلنسان
والبارد، بالحار يجريان أنبوبان أيًضا فيه لالغتسال، آخر حوض أيًضا خلوة
واألخرى دخوله، عند بها يتزر إحداها الفوط، من ثالثًا يُعطى داخل وكل
هذا أََر ولم جسده. عن املاء بها ينشف واألخرى خروجه، عند بها يتزر

بغداد. سوى مدينة يف كله اإلتقان
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العقلية الحياة

منها: كثرية، علوًما يتدارسون الهجري الثاني القرن أواسط يف املسلمون كان
املواجهة عىل مدارساتهم يف اعتمادهم ُجلُّ وكان الكونية، ومنها اللِّسانية ومنها الرشعية
طغيان عند لهم تذكرة لتكون بالكتابة؛ َمْرويَّاِتهم يُقيِّدوَن الطلبة وكان وامُلشاَفهة،
يف يقولون وكانوا املعول، وعليها األول املرجع هي عندهم الحافظة وكانت النسيان،
ومن املشايخ، دون الصحف من العلم يأخذ ملن صحفي؟! انٌَة لحَّ إالَّ هو هل الذَّمِّ: مقام
إذا إال عادة هذا يقع وال اللفظ، قراءة يف الخطأ وهو التَّصحيف، كلمة اشتقوا املادة هذه
الخالفة مقر وأصبحت بغداد أُنِشئَْت فلما املشافهة، دون الصحيفة عىل القارئ اعتمد
إقامتهم، دار وجعلوها صوب، كل من العلماء ها وأمَّ إليها، الفضل أهل أقبل اإلسالمية؛
الكونية العلوم وُملتقى األدبية، الفنون ومجتمع اإلسالمية العلوم مباءة بذلك فأصبحت
العقول، ِثماُر فيها وأينعت بالفضائل، وازدهرت بالنُّوِر فزخرت وغربية، رشقية من

مزاًرا. الفضالء وألعاظم مناًرا، املعمورة لحوارض وصارت
مجموعات: ثالث إىل ترجع املسلمون يتدارُسها كان التي العلوم إنَّ ثم

الرشعية. العلوم (١)
الكونية. العلوم (٢)
اللسانية. العلوم (٣)
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الرشعية العلوم

الحديث علوم ومن التفسري، ُمقدِّمتها يف ويأتي القرآن علوم من املجموعة هذه تتألَُّف
ومن وأصوله، الفقه ومن وسقيمها، صحيحها بني والتفريق تدوينها مقدمتها يف ويأتي

العقائد. وعلم الدين أصول ِعْلُم له: ويُقال الكالم، علم
عرص يف إال القرآن سور جميع تضم جامعة كتب يف العلم هذا ْن يُدوَّ لم التفسري:
أبي تفسري1 هو الباب هذا يف ُوِضَع صحيح عظيم تفسري وأول العباسية، الدولة
ضفاف عىل التفسري هذا كتب ،٣١٠ سنة املتوىفَّ الطربي، جرير بن محمد جعفر
أبو اإلمام قال حتى مكانة، وأسماها قدًرا التفاسري أعظم من وهو السالم، وادي
حتى الصني إىل رجل سافر «لو ببغداد: الشافعية فقهاء عظيم اإلسفرايني، حامد
فقهاء كبري النووي، زكريا أبو وقال كثريًا.» ذلك يكن لم جرير ابن تفسري له يحصل

الطربي.» تفسري مثل يُصنَّف لم أنه عىل األمة «أجمعت الشام:
بعد الرواية طريق من التفسري يف كتب من كل إنَّ إجماًال: يُقال أن ويمكن
هذا ليس ، الَعدَّ تفوت كثرية تفاسري البغداديون كتب وقد عليه، ِعياٌل هو جرير ابن
أجزائه بعض ُطِبَع الريض، للرشيف تفسري أتقنها من واستقصائها، إحصائها موضع
عرش الثالث القرن أواسط يف بغداد يف ُكِتَب تفسري وأعظم األرشف. النجف يف حديثًا
السيد الدين شهاب الثناء ألبي املثاني» والسبع القرآن تفسري يف املعاني «روح هو
أْجمِع من هذا وتفسريه ١٢٧٠ه. سنة املتوىف — الرحمة عليه — األلويس محمود

القرآن». تفسري يف البيان «جامع له: يُقال 1
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التصوير، وبراعة التعبري فصاحة بني جامع وأسناها، وأسماها وأوسعها التفاسري
التفسري. كتب من الكثري عن املحقق به يستغني

فيها. وأينع وأثمر السالم مدينة يف وأزهر أورق العلم هذا أن يرى فالقارئ
جعل وقد إال ومغاربها اإلسالمية البالد مشارق يف نابه ٌث ُمحدِّ ظهر أن َقلَّ الحديث:
وأخذ بغداد زاروا الذين املحدثني أعالم فمن إقامته. دار أو زيارته موضع بغداد

البغداديون: عنهم
حكوا الشهري، الصحيح صاحب ،٢٥٦ سنة املتوىف البخاري إسماعيل بن محمد
حديث مائة إىل فعمدوا أهلها، من الحديث أصحاب عليه فاجتمع بغداد، زار أنه
فلما أعرفه، ال قال: منها، واحد عليه ُعِرَض كلما ثم … وأسانيدها متونها فقلبوا
البغداديون له فأقرَّ َمتِْنِه، إىل سند وكل سنده، إىل حديث كل يعيد اندفع املائة كملت
العلماء، من عليهم الطارئني باختبار التلطُُّف البغداديني عادة من وكان بالحفظ.
سنة املتوىف النيسابوري الحجاج بن مسلم املحدِّثنَي كبار من بغداد إىل َد تردَّ وممن
األشعث بن سليمان داود وأبو ،٢١٣ سنة املتوىف ماجه بن يزيد بن ومحمد ،٢٦١
بن أحمد اإلمام وقدمائهم: املحدثني عظماء من بغداد وأنجبت ،٢٧٥ سنة املتوىف
نِن السُّ كتاب صاحب الدارقطني عمر بن عيل الحسن وأبا هللا، عبد وابنه حنبل،
أئمة من املئات عىل وقف تاريخه َح تصفَّ ومن البغدادي. والخطيب ،٣٨٥ سنة املتوىف
موضع أو إقامتهم دار وجعلوها إليها هاجروا أو بغداد، أنبتتهم الذين الشأن هذا

زيارتهم.
عنايتهم ُجلَّ وجهوا قد األوَّلنَي اِظ الحفَّ أئمة بعد الحديث رجال أن الواضح ومن
التفصيل وجمال التبويب حسن ني متوخِّ واملخترصة الجامعة املصنفات كتابة إىل
هذا يف املتأخرون يكن لم ولذلك وسقيمها؛ اآلثار صحيح بني التمييز مع والرتتيب،

املتقدِّمنَي. عىل عياًال إال الباب
استنباط يف اعتماده جل جعل فريق فريقان: اإلسالم وفقهاء بغداد، أُنِشئَْت الفقه:
الصحابة، عن املروية واآلثار النبوية والسنة الكتاب عىل الفرعية الرشعية األحكام
الفريق من الحجاز فقهاء وجل والقياس. الرأي — ذلك مع — حكَّم آخر وفريق
الثاني، الفريق من العراق فقهاء وجل أنس، بن مالك ذلك يف وإمامهم األول،
فإنَّه املنبت، كويفَّ كان وإن وهو ثابت، بن النعمان حنيفة أبو ذلك يف وإمامهم
جملة يف وكان مآثرها، وغرة مفاخرها عنوان فكان اآلخرة، إقامته دار بغداد اتخذ
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األنصاري إبراهيم بن يعقوب يوسف أبو القضاة قايض العظيمان تلميذاه حسناته
سنة املتوىف الشيباني الحسن بن ومحمد «الخراج»، كتاب صاحب ١٨٢ سنة املتوىف
وزار قواعده. وترصني الحنفي الفقه تدوين يف األول الفضل يرجع وإليهما ،١٨٩
سنة والثانية ١٩٥ سنة إحداهما مرتني بغداد افعي الشَّ إدريس بن محمد اإلمام
مذهبه َر تطوَّ فارقها وملا القديم، مذهبه أمىل وفيها فقهائها، بعظماء واجتمع ،١٩٨
رجوعه بعد ملذهبه ويُقال اآلراء، من بغداد يف عليه اطََّلع ما بسبب اليشء بعض
أحمد اإلمام الفقهاء عظماء من بغداد يف الشافعي لقي وممن «الجديد». بغداد: من
وكان التطور، بعض حنبل ابن مذهب فتطور بآرائه، آراؤه تلقحت وقد حنبل، بن
فقهاء مشاهري ومن والحنفية. الشافعية بينهم كثر ثم مذهبه، عىل البغداديني معظم
تضم الكرخ يف حلقته كانت ،٤٠٦ سنة املتوىف اإلسفرايني حامد أبو فيها الشافعية
صاحب ،٤٥٠ سنة املتوىف املاوردي محمد بن عيل القضاة وأقىض ٍه، ُمتََفقِّ ٧٠٠ زهاء
عيل بن إبراهيم إسحاق وأبو مجلًدا، عرش بضعة يف والحاوي، السلطانية األحكام
املذهب يف وُكتُبه النظامية، املدرسة رياسة إليه وكانت ،٤٧٦ سنة املتوىف الشريازي
محمد بن أحمد الحسن أبو البغداديني: الحنفية فقهاء أكابر ومن تُذَكر. أن من أشهر
الشافعي بني الخالف عىل ويشتمل التجريد، كتبه ومن ،٤٢٨ سنة املتوىف الُقُدوري

بابه. يف بديع وهو وأصحابه، حنيفة وأبي
ويف معارفهم، وسعة بكثرتهم فأُعجب فقهاؤها، بََهَره بغداد جبري ابن زار وملا
محمد بن الصادق جعفر اإلمام إىل بأصوله يرجع الذي الجعفريُّ الفقُه أَْزَهَر بغداد

عنه. هللا ريض الباقر
هذا يزل ولم العلوم، سائر بني من األول املقام بغداد يف للفقه فإن وبالجملة،
الحديث النمط عىل بغداد يف أُنِشئَْت عالية مدرسة أول فإن هذا؛ عهدنا إىل ُّ الرسِّ
أسمى وقد اإلسالمي. الفقه عىل مادتها معظم يف تعتمد التي الحقوق، مدرسة

الفقهاء»: «محلة بغداد أو الكرخ محلة املعرة فيلسوف

ع��زائ��م��ي ال��م��ط��يَّ تُ��نْ��ض��ي وال ن��اري ال��ف��ت��ى ي��ع��ش��و ال ال��ُف��ق��ه��اءِ ب��م��ح��لَّ��ِة

من الصالح السلف كان أيًضا. الدين أصول وعلم العقائد، علم ى ويُسمَّ الكالم: علم
عليهم تعذََّر وإذا والسنة، الكتاب بظاهر عقائدهم عىل يستدلون والتابعني الصحابة
التنزيه مع تعاىل هللا إىل الباطن أمر ووكلوا بظاهره، آمنوا منهما املتشابهة فهم
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التجسيم، أو التشبيه أو النقص رائحة منه يَُشمُّ ما كل عن اإللهية للذات األكمل
من اإلسالم يف دخلت التي الجماعات تُقِنع لم العقائد فهم يف الطريقة هذه أن غري
وردِّ العقائد تقرير يف فركنوا والخالفات، بَِه بالشُّ تعجُّ كانت التي األخرى األديان أهل

املنطقية. واألشكال العقلية األقيسة إىل الشبه
فريقني: إىل عقائدهم أصول تقرير يف ينقسمون املسلمون كان بغداد ت ُمرصِّ وملا
الحديث، وأهل الجماعة لهم ويُقال والسنة، الكتاب من املنقول عىل يعتمد فريق
ُعِمَد واملنقول املعقول تعارض وإذا املعقول، عىل عقائده تقرير يف يعتمد وفريق
العباس بني خلفاء من األول الصدر وكان املعتزلة. هم وهؤالء املنقول، تأويل إىل
بغداد يف وجرت األول، املذهب أتباع عىل وينرصونهم املذهب، هذا أهل يؤيدون
املأمون عهد عىل سيما وال الحديث، رجال بعض ضحيتها ذهب الفريقني بني خطوب
ما له فكان السياسية، املنازعات عن الدينية باملنازعات الناس يشغل أن حاول الذي
رأس وعىل اإليادي، داود أبي بن أحمد القايض عهده يف املعتزلة رأس عىل وكان أراد،
ْت أدَّ منازعات وكانت ُمناظراٌت، الفريقني بني فكانت حنبل، بن أحمد اإلمام الجماعة
التي املسائل ُمقدِّمة يف وكان قبل. من بها للمسلمني عهد ال ُمشينٍة اضطهادات إىل
تعدد من تفاديًا بخلقه يقولون املعتزلة فكان القرآن، َخْلِق مسألة حولها الخالف دار
قديم والكالم هللا، كالم ألنَّه بِقَدِمه؛ يقولون الحديث وأهل الجماعة وكان القدماء،

املتكلِِّم. بقدم
أشياخ بعض أحرض عندما الواثق، عهد يف إال املسألة هذه حول الجدال ينتِه ولم
بها ألخربنا الدين صميم من املسألة هذه كانت لو معناه: ما فقال للمناظرة، الشام
موضوع لجعلها معنى فال الباب، هذا يف يشء عنه يثبت لم إنه وحيث املرسلني، سيد
وألسنة سيَّالة بأقالم مذهبهم أيدوا لُُسٍن أولو رجال املعتزلة يف وظهر وجدال. خالف
املتكلمني أئمة من وغريهما الجبائي، عيل وأبي الجاحظ بحر بن عمرو مثل قوَّالة؛
الحسن أبو بينهم ظهر حتى مباحثاتهم، رشاش من بغداد تسلم لم الذين البرصيني
أول يف وكان الرابع، القرن من الثالث العقد يف املتوىفَّ األشعري إسماعيل بن عيل
رجال إىل وكان الحديث، ورجال املعتزلة بني وسًطا طريًقا سلك ثم معتزليٍّا، أمره
فهمه ل َسهَّ بسًطا، الكالم فيها بسط ًة، َجمَّ كتبًا مذهبه تأييد يف وألََّف أميل، الحديث
ذلك ومع لوائه. إىل البغداديني من املتكلمني أكثر وانضوى أتباعه، فكثَر الناس، عىل
أرصَّ وبعضهم الحنابلة، من هؤالء وأكثرية املحدثني، مذهب عىل يزل لم بعضهم فإن
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مرجعها كثرية كالمية مذاهب العبايس العهد أواخر يف بغداد يف فكان االعتزال، عىل
جماعة وهناك واملعتزلة. السلفيون، أو واملحدثون األكثرية، وهم األشاعرة ثالثة: إىل
من وانَشقَّ اإلسماعيلية. من وقليل الزيدية، من وآخرون عرشية، االثنى اإلمامية من
املاتريدي محمد بن محمد منصور أبي إىل ِنسبًة املاتريدية؛ لهم يُقال فريق األشاعرة
عرشة بضع يف خالفه وقد األشعري، الحسن أبي تالمذة أحد ،٣٣٣ سنة املتوىف

املذهب. بهذا يدينون وغريها بغداد يف األحناف من وكثري مسألة،
أو أشاعرة إما والناس أثر، من بغداد يف االعتزال ملذهب فليس اليوم أما
وفريق السلف، مذهب إىل يميل فريق وهناك َفْرٍق. كبري املذهبني بني وليس ماتريدية،

عرشية. االثنى اإلمامية بمذهب يَِدين
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وتنقسم واإللهيات. والرياضيات والطبيعيات املنطق من األوائل علوم بها ويُراُد
والفالحة. والصيدلة والطِّب الثالثة، واملواليد والكيمياء الفيزياء علوم: إىل الطبيعيات
اآلالت، وعلم الهندسة، وعلم الجرب، وعلم الحساب، علم إىل: الرياضية العلوم وتنقسم

الرياضية. الجغرافيا علم ُمتعلِّقاِته ومن الفلك. وعلم (امليكانيكا)، الحيل وعلم
كالبحث العقلية، واملدركات الرُّوحانيات من الطبيعة وراء ما علم اإللهيات وتشمل

ذلك. إىل وما والجن واملالئكة النفسية والقوى وصفاته الخالق عن
وعلم السياسة، علم وهو اململكة؛ تدبري وعلم املنزل، تدبري علم األوائل: علوم ومن

املوسيقى. وعلم األخالق، وعلم املال،
العراق بالد العرب افتتح فلما املتحرضة، األمم بني شائعة العلوم هذه كانت
ويتناقلونها العلوم هذه يتدارسون أهلها من الكثريين وجدوا وغريها ومرص والشام
سيما وال العربية، اللغة إىل العلوم هذه بعض تُْرِجمْت األموي العرص ويف شتى، بلُغاٍت
َقرَّبوا بغداد؛ يف خلفاؤهم واستقر العباس لبني الدولة دالت وملا والسياسة. الطب علم
مقدمة ويف العربية. اللغة إىل نقلها منهم وطلبوا العلوم، هذه حملة من الكثري إليهم
األطباء من كثريًا استقدم فإنه املنصور، جعفر أبو الشأن هذا عناهم الذين الخلفاء
والفلك الطِّبِّ يف كثرية كتبًا والهندية والفارسية اليونانية عن له فرتجموا واملرتجمني،
كتبًا للمنصور ترجم الذي جربيل بن جورجس اِجمة الرتَّ أولئك أشهر ومن والسياسة.
من للمنصور ترجم َمن أشهر ومن سهل. أبو وابنه املنجم ونوبخت اليونانية، عن كثرية
إبراهيم بن محمد الهندية عن له ترجم وممن ع، املَقفَّ بن هللا عبد العربية إىل الفارسية
الكتب يف النظر بإعادة أمر الرشيد زمن كان ملا ثم النجوم. يف كتابًا له ترجم الفزاري،
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منهم: زمانه، ُحكماءِ من جماعة إىل بذلك وَعِهَد أخري، كتب برتجمة أمر كما املرتجمة،
الحكمة. بيت صاحب وسلم حسان، وأبو مطر، بن والحجاج ماسويه، بن يوحنا طبيبه
فألََّف العربية، اللغة إىل األوائل علوم نقل يف الرَّغبُة اشتدت املأمون عهد كان وملا
والفارسية والرسيانية العربية يتقن وكان الِعبَادي، إسحاق بن حنني برياسة لجنة لذلك
صاحب وسلم البطريق، وابن مطر، بن الحجاج اللجنة: أعضاء من وكان واليونانية،
يعطيهم كان إنه حتى العطاء، وأعضائها اللجنة رئيس عىل املأمون وأغدق الحكمة. بيت
وأسطر كبرية وبحروف غليظ ورق عىل يكتبون فكانوا ذهبًا، الكتب من ينقلونه ما ِعْدَل
والسياسة الطب يف والرشيد املنصور عهد يف نُِقَلْت التي الكتب أكثر وكان متباعدة،
والرياضيات الفلسفة كتب ترجمة عىل املرتجمون أقبل فقد املأمون، عهد يف أما والنجوم.
كتبًا فاختاروا الروم، بالد إىل املرتجمني من جماعة املأمون وأرسل الطبيعة، وعلوم
والوزراء األمراء من غريهم بالخلفاء واقتدى الناس، وتعلَّمها وتُرِجمْت بغداد إىل حملوها
كتب من فيه يرغبون ما لنَْقل العطاء املرتجمني عىل فأغدقوا العقالء، من اليسار وأهل

بغداد. بها وزخرت العلوم هذه أسواق فنفقت العربية؛ إىل األوائل
الخلفاء قصور يف واالحرتام اإلكرام من بغداد يف الحكماء يَْلقاه كان ما ولكثرة
ويتخذونها َحَدٍب، كل من إليها ينسلُّون أقبلوا اليسار وأهل والقادة والوزراء واألمراء
والهنود النساطرة وفيهم والهند، وفارس والعراق الشام من فقصدوها لهم، إقامة دار
الكون علوم مختلف يف والتأليف األقدمني كتب ترجمة عىل الِهَمُم فتضافرت والفرس،
منه يغرتف العلوم، بهذه فياًضا ينبوًعا بذلك بغداد فأصبحت فروعها، اختالف عىل
موطنها: بغداد جعلت التي األَُرس أشهر ومن اإلسالمية. الحوارض سائر يف الناس
جربيل بن جورجس أشهرهم: من كبري، عدد بغداد يف منهم نشأ بختيشوع، آل
جنديسابور،1 من وأصلهم وغريهم، بختيشوع بن وجربائيل جورجس، بن وبختيشوع
فيها فتناسلوا جورجس بن بختيشوع وكذلك بغداد، إىل جربائيل بن جورجس انتقل
الحرية أهل من وهو إسحاق، بن حنني أوَّلهم العبادي، إسحاق بن حنني وآل وكثروا،
وكان إسحاق، ابنه أشهرهم من جماعة ساللته من واشتُِهَر إقامته، دار بغداد وجعل
بن موىس أباهم ألنَّ موىس؛ أبناء لهم: ويُقال شاكر، وآل الكثرية. اللُّغاِت ِحذِْق يف كأبيه

بخوزستان. جنديسابور: 1
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والحسن. وأحمد، محمد، ثالثة: وهم جدهم، إىل وتارة أبيهم إىل يُنَْسبوَن فتارة شاكر،
أحمد وكان الرياضية، العلوم وسائر والفلك بالهندسة املعرفة واسع فكان محمد، أما
جماعة إىل عهدوا قد شاكر أبناء وكان (امليكانيكا)، الحيل علم يف الناس أمهر من
والطَّبيعيَّاِت الرياضيات كتب من يطلبون ما لهم يرتجموا أن باللغات املعرفة أهل من
ُمؤلَّفاٌت ولهم الشهر، يف دينار ٥٠٠ من نحًوا ذلك عىل ينفقون وكانوا وغريها، والفلسفِة
الذين وهم الرياضية، العلوم يف سيما وال كثرية إبداعات ولهم شتى، علوم يف كثرية
ِة ِدقَّ مع قليًال إال املعارصين ِقياِس عن يختلف ال دقيًقا قياًسا األرض محيط قاسوا

العرص. هذا يف اآلالت
ابنه كان وكذلك الرتاجمة، أوساط من وكان الكرخي، شهدي أولهم الكرخي وآل

حياته. أخريات يف الفن هذا أتقن انه إال
فيلسوف ،٢٦٠ سنة املتوىف الكندي إسحاق بن يعقوب بغداد: ُحكماء مشاهري ومن
والرياضيات والفلسفة الطب يف العلم واسع وكان كندة، ملوك إىل نسبه يرجع العرب،
الثالثمائة، عىل تربو العلوم هذه يف كثرية تآليف وله والنجوم، واملوسيقى واملنطق
َص ولخَّ امُلْشِكَل فيها وأوضح الفلسفة، كتب سيما وال األقدمني كتب من كثريًا وترجم

العويص. وبسط املستصعب
الكونية العلوم يف البغداديون برع حتى الهجري الثالث القرن ينقيض يََكْد ولم
يف يعتمدون الذين األطباء، وكبار الفالسفة أعاظم من الكثريون فيهم وظهر كلها،
الرَّازي زكريا بن محمد بكر أبو منهم العملية، الشخصية التجاريب عىل معارفهم
كثرية، تجارب الكيمياء يف وله بغداد، يف العتيق البيمارستان صاحب ،٣١١ سنة املتوىف
نُشكُّ ال ونحن كتاب، ٢٠٠ من أكثر والكيمياء والفلسفة الطب علوم يف له أُحيص وقد
َع التَّوسُّ شاء ومن املشهورة. الصفاء إخوان رسائل يف كبرية حصة للبغداديني أن يف
طبقات يف األنباء عيون كتاب من والعارش التاسع البابني إىل بالرجوع فعليه الباب يف

أُصيبعة. أبي البن األطباء
أن عىل بغداد، يف العباسية الخالفة نجم أفول بعد العلوم هذه جذوة خمدت وقد
فيها، املآثر هذه بعض إحياء حاولوا األعاجم دول من خلفهم ومن املغول رجال بعض
امتدت أنه ويظهر األوائل، وعلوم بالطب خاص رواٌق املستنرصية املدرسة يف وكان
هذه بعض تََزْل ولم أمرها. وأدبر املدرسة هذه فيه أُهِمَلْت الذي العهد إىل الحياة به
فيها بما منها، الرياضيات سيما وال هذا، عهدنا إىل القديمة املدارس يف تُدرَُّس العلوم
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العلوم مقدمة يف العلم هذا يعتربون والبغداديون املنطق. وعلم الحكمة وعلم الهيئة علم
سالمة يف املنطق إىل فالحاجة اللِّسانيَّة، العلوم مقدمات يف يعترب النحو أن كما العقلية،

التعبري. سالمة يف للنحو كالحاجة التفكري
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ة اللِّسانيَّ العلوم

فلما العربي، اللسان بعلوم فياضني ينبوعني األُمويِّ العهد يف والكوفة البرصة كانت
العلوم تنشيط عىل الدولة رجال وكبار واألمراء الخلفاء وأقبل بغداد يف الخالفة استقرت
إىل املرصيْن علماء أْقبََل العربي، اللسان علماء مقدمتهم ويف للعلماء، الرعاية وبذل
الكوفة أئمة وكان وعناية. رعاية كل وأمرائها ُخلفائها من نالوا حيث السالم؛ مدينة
العلوم وكانت الدولة، رجال وأكابر الخلفاء ألبناء املؤدِّبوَن منهم فكان ذلك، إىل أسبق
واللغة، الرصف ضمنه ويف والنحو. األدب يومذاك: املرصين أهل يتدارسها التي اللسانية
أن يمكن بحيث النُّضِج من تكن فلم البالغة أما والشعراء، والشعر والخط، واإلنشاء

علًما. ى تُسمَّ

األدب

الفضائل، من فضيلة يف اإلنسان بها يتخرج محمودة رياضة كل به يريدون وكانوا
وُحْسِن باملحاكاة تكون كما اللغة، تتضمنها التي الحكيمة باألقوال تكون الرياضة وهذه
وهو ْرِس، الدَّ أدب ى يُسمَّ األول أن كما النفس، أدب ى يُسمَّ واألخري األمور، يف النظر

هذا. بحثنا موضوع
ُوِضَع كتاب وأول للجاحظ، والتبيني البيان كتاب وأوله العلم، لهذا مثال وأحسن
،٢٨٠ سنة املتوىف طيفور بن ألحمد واملنثور املنظوم كتاب هو النمط هذا عىل بغداد يف
أجزاء إال اليوم منه يَبَْق ولم جزءًا، عرش أربعة بلغ إنه قالوا: بغداد، تاريخ صاحب
الدينوري، قتيبة بن مسلم بن هللا عبد محمد أبو وكتب شتى. مكاتب يف ُمفرَّقة قليلة
ويَُعدُّ األخبار»، «عيون كتاب مقدمتها يف يأتي األدب، يف كثرية كتبًا ،٢٧٦ سنة املتوىف
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الكاتب، أدب وكتاب طيفور، ابن كتاب بعد بغداد أخرجتها التي األدب كتب أقدم من
متداوالن. مطبوعان والكتابان

يف الكثرية كتبه بغداد يف وأمىل ،٢٨٥ سنة املتوىف املربد يزيد بن محمد جاء ثم
ومنظوم»، منثور بني اآلداب من ُرضوبًا «يجمع الذي «الكامل» كتابه طليعتها يف األدب
الباب، هذا يف َقيِّمٌة كتب ٣١٠ املتوىف جعفر بن ولُقدامة بابه، يف املمتعة الكتب من وهو
البغدادي عيل وأبو بابها، يف الكتب أقدم من وهما النثر، ونقد الشعر نقد كتاباه منها
يف وُقرطبة الرشق يف بغداد بني الثقافة رسل خري من كان ٣٥٦ سنة املتوىف القايل
بغداد يف دراسته ثمرة إال تكن لم بقرطبة الزهراء جامع يف أمالها التي وأماليه الغرب،

قرن. ربع من نحًوا
يف األغاني كتاب للناس فأخرج ،٣٥٦ سنة املتوىف األصفهاني الفرج أبو جاء ثم
مطبوع وهو بابه، يف مثله يَُصنَّف لم أنه عىل االتفاق وقع وقد ونَيٍِّف، مجلًدا عرشين

وصفه. إلطالة حاجة فال متداول
املحارضة نشوار أسماه كتاب ،٣٨٤ سنة املتوىف التنوخي املحسن عيل وألبي
وقد زمانه، يف كتاب يف تُدوَّن لم التي اللسانية املنقوالت من جمعه املذاكرة، وأخبار

واللذة. اإلمتاع بني جامع وهو أجزائه، بعض ُطِبَعْت
من الباب، هذا يف قيمة كتب الرابع القرن أواخر يف املتوىف التوحيدي حيان وألبي
الفلسفة ورضوب األدب ألوان من وفيه واملؤانسة، اإلمتاع وكتاب املقابسات كتاب أمتعها
واملناظرات»، «املحارضات اسمه كتاب كتبه ثَبِْت ويف العقل، ويغذي النفس يبهج ما
الطاهر بن عيل املرتىض الرشيف جاء ثم عليه، نقف لم املقابسات قبيل من ولعله
اليوم املعروف والدرر» «الغرر كتابه فأمىل بغداد، يف الطالبيني نقيب ،٤٣٦ سنة املتوىف
فيها تكلم األدب، معاني من فنون عىل تشتمل أمالها مجالس وهي املرتىض، بأمايل
روائع ببعض ذلك أعقب ثم الكريم، القرآن من املتشابهات اآليات بعض تفسري عىل
اللغوية الدقائق من كثري ذلك ضمن ويف بقائله، وُمعرًِّفا كله ذلك شارًحا والنثر، الشعر
فضل عىل يدل ممتع كتاب «وهو خلكان: ابن قال األدبية. والنكات النحوية واملباحث

«… العلوم عىل االطالع يف وتوسع كثري
بغداد أنتجتها التي األدبية الثروة ألن الباب؛ هذا يف لإلسهاب بنا حاجة وال هذا،
«أن من أشياخه عن خلدون ابن نقله ما إىل نظرنا نحن وإذا ا. عدٍّ تُحىص أن من أكثر
الكامل وكتاب ُقتيبة، البن الكاتب أدب وهي: دواوين؛ أربعة وأركانه الفن هذا أصول
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وما البغدادي. القايل عيل ألبي النَّوادر وكتاب للجاحظ، والتبيني البيان وكتاب للمربد،
هذا أصول من األوفر الحظ لبغداد أنَّ وجدنا عنها.» وفروع لها فتبٌع األربعة هذه سوى
األغاني» «كتاب وهو خامًسا أصًال األربعة األصول هذه إىل أضفنا إذا سيما وال الفن،

األصفهاني. الفرج أبي للقايض
به ُعِهَد األدب، لتدريس كريس فيها أُنِشئ بغداد يف النظامية املدرسة أُنشئت وملا
زيد أبي بن عيلُّ ذلك عىل وخلفه ،٥٠٢ سنة املتوىف التربيزي الخطيب زكريا أبي إىل

الكاتب. أدب شارح الجواليقي منصور أبو وتاله الفصيحي،
عىل فأطلقوا العلماء، عند األدب مفهوم اتَّسع الهجري السادس العرص أوائل ويف
سنة املتوىف الزمخرشي قال األدب. علوم اسم: وغريها واللغة النحو من اللسانية العلوم

وكتابة.» لفًظا العرب كالم يف الخلل عن بها يُحرتَُز األدب «علوم :٥٣٨
هللا هبة السعادات أبو الباب هذا يف تنتظم أن يمكن بغداد يف مجالس أمىل وممن
سنة املتوىف الكرخ يف الطالبيني نقيب البغدادي الشجري بابن املعروف الحسني عيل بن

األدب. فنون من جمة فوائد عىل اشتملت مجلًسا وثمانني أربعة أمىل فإنه ،٥٤٢
الصدر يف الغناء «كان خلدون: ابن قال األدب. فنون من الغناء يعتربون وكانوا
الدولة يف الخواصِّ من والُفضالءُ الكتَّاب وكان — األدب — الفن هذا أجزاء من األول
يكن فلم وفنونه، الشعر أساليب تحصيل عىل حرًصا به أنفسهم يأخذون العباسية

ا.ه. واملروءة.» العدالة يف قادًحا انتحاله
الرفيعة»، «اآلداب أسماه كتابًا ،٢٨٩ سنة املتوىف طاهر، بن هللا عبيد ألََّف وقد
يَْقُرُب االصطالح وهذا ذلك، غري إىل املنادمة وآداب األغاني وعلل النغم أصول فيه جمع
«الفنون باسم إليهما وما والتصوير للنحت املعارصون وضعه الذي االصطالح من ا جدٍّ

الجميلة».

عراءُ والشُّ عُر الشِّ

حتى والشعراء، الشعر كثرة من العرب عن أُِثَر ما األمم من أمة عن يُؤثَْر لم
أخبارهم، ديوان بحق فهو مجرياتهم؛ وسائر ومفاخرهم ملآثرهم ديوانًا اتخذوه إنهم
جاهليتهم يف أطوارهم تقلُِّب يف املرجع وإليه آثارهم، وخزانة أفكارهم، ومستودع
وحامي العشرية مدره ألنه واإلكبار؛ التجلة موضع بينهم الشاعر وكان وإسالمهم.

أحسابها. دون وامُلنافح ذمارها

109



السالم مدينة بغداد

ليشهدوا َفجٍّ كل من الشعراء إليها َق تدفَّ الخالفة، حارضة بغداد أصبحت وملا
خلفائها قصور يف النفيسة األعالق من قرائحهم به تَُجود ما وليعرضوا لهم، منافع
وأولو الدولة رجال لهم وأجزل فقالوا: سعة، ذا القول مجال فوجدوا وُكربائها، وأمرائها
اإلسالم خلفاء من خليفة بباب يجتمع لم إنه قيل: حتى وأجادوا، فأكثروا العطايا النعمة
ملكك للخطيب بغداد تاريخ تصفحت أنت وإذا الرشيد، باب يف اجتمع ما الشعراء من
طرءوا الذين أو بغداد أنبتتهم الذين الشعراء من نظرك أمام فيه يمر ما لكثرة العجب؛
ِذْكًرا له وجدت إال املرشق يف ناِبٍه بشاعر تسمع تكاد ال إنك حتى األطراف، من عليها
كتابًا للناس ألخرج بأخبارهم ويلم يستقصيهم أن ٌخ ُمؤرِّ حاول ولو بغداد. شعراء بني
يف الثعالبي وأحىص فأعياه. االستقصاء املؤرخني بعض حاول وقد مجلَّداٍت، عدة يف
بضع أن املؤرخني بعض وذكر عارصوه، الذين بغداد شعراء من العديد العدد يتيمته
ُخراسان. إىل طريقه يف بغداد َقِدَم عندما املتنبي هجو عىل تمالئوا الشعراء من مئات

الذين الشعراء من مئات بضع تَُضمُّ الرابع العرص أواسط يف بغداد كانت فإذا
املهم وليس الحياد؟ عىل الذين أو يوالونه الذين شعرائها عدد كان فكم املتنبي، يعادون
هذا عىل أسدوها التي الحسنات املهم وإنما نظموا، ما وكثرة الشعراء كثرة الباب هذا يف
لشعراء بما االعرتاف إىل مضطر البصري والناقد فيه. ابتدعوها التي واالبتداعات الفن
وابتكار أغراضه تنويع يف الشعر عىل الفضل من عليها والطارئني فيها النابتني بغداد
الصور رسم يف والرباعة الجديدة واملذاهب الُحرَِّة اآلراء ونرش وأخيلته، معانيه من البارع
يف والتشكيك الزندقة إذاعة تَبعُة تقع عليهم أنه كما وغريها، األوصاف يف املبتكرة
األقل عىل — أو املذكر يف الغزل باب فتح من أول وهم األهواء، وراء واالسرتسال العقائد
باب وسع من أول أنهم كما إغراق. أيما فيه وأغرقوا الباب، هذا َع وسَّ من أول هم —
ملا يكرتثوا ولم املستقيمة، والنفوس السليمة الطباع تستنكره غلوا فيه وغالوا املجون،
املسالك هذه يف املندفعني وأكثر الخصال. ومحامد الخالل كرائم من املؤمنون به يتقيد
أمثال: من عقولهم، الدين إىل ارتاحت وال صدورهم، اإليمان يمأل لم الذين املوايل من
أبناء يف أن يُنَكر ال نعم؛ دالمة. وأبي الضحاك، بن وحسني عجرد، وحماد برد، بن بشار
منهم: عليهم، وأربت سبقتهم بل بُِل، السُّ هذه ركوب يف املوايل هؤالء شايعت فئة العرب
ما إجمال ويمكن الهاشمي. سكرة وابن الخزاعي، ودعبل الحكمي، هانئ بن الحسن

ييل: بما ببغداد الشعر يف َجدَّ
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ابن كان أن فبعد منها، والحويشِّ الغريب وهجر األلفاظ من األنيس إىل الركون (١)
القائل: قول يستسيغ الجاهلية

ي��ت��ن��ب��ُل ب��ه��ا ال��الت��ي وأق��ُط��َع��ُه َربُّ��ه��ا ال��ق��وَس ي��ص��ط��ل��ي ن��ح��ٍس ول��ي��ل��ة
وأف��ك��ُل ووج��ٌر وإرزي��ٌر ُس��ع��اٌر وص��ح��ب��ت��ي وبَ��ْغ��ٍش َغ��ْط��ٍش ع��ل��ى َدَع��س��ت

الحكمي: قول بمثل يتغنَّى بغداد ابن أصبح

اءُ ال��دَّ ه��ي ك��ان��ت ب��ال��ت��ي وداون��ي إغ��راءُ ال��لَّ��وَم ف��إن ل��وم��ي ع��ن��ك دَْع

األزهار ورضوب الخمور أنواع عىل الدالة سيما وال الدخيلة، األلفاظ من اإلكثار (٢)
األطعمة. وأصناف

العرص. هذا يف َكثُرت التي العلوم مصطلحات استعمال (٣)
ورد والتورية كالجناس واملعنوية؛ منها اللفظية البديعية باملحسنات االهتمام (٤)
الوليد، بن مسلم املحسنات: بهذه ولوًعا الشعراء وأكثر والطِّباِق. الصدر عىل العجز

املعتز. بن هللا وعبد تمام، وأبو
وظهور األسلوب بجزالة االحتفاظ مع وانسجامها الرتاكيب سالمة إىل امليل (٥)

املعنى.
فيما ُص فيتلخَّ وأخيلته؛ معانيه يف َجدَّ ما أما الشعر، ألفاظ يف جدَّ ما مجمل هذا

ييل:

الخاطر. وتُرسُّ النفس تبهج جذابة قوالب يف وَصبُّها الجميلة، األخيلة اخرتاع (١)
كقول الخارج؛ يف قه تحقُّ يمكن ال الذي الوهمي الخيال استعمال يف اإليغال (٢)

الحكمي:

تُ��ْخ��َل��ِق ل��م ال��ت��ي ال��نُّ��َط��ُف ل��ت��خ��اف��ك إن��ه ح��ت��ى ��ْرِك ال��شِّ أْه��َل وأخ��ف��َت

بعضهم: وقول

ال��ع��َج��ِب! م��ن ذا إن غ��ًدا ـ��ك��ر ـُّ ال��س�� ع��ل��ى ع��زم��ت إن ب��األم��س أس��ك��ر
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والفكر السليم املنطق مناهج مع يلتئم وجه عىل وتنسيقها األفكار ترتيب (٣)
حال. إىل حال من االنتقال عند سيما وال املستقيم،

مثل املطالب؛ وتأكيد املقاصد تأييد يف الحكمة ومناهج الكالمية، الطُُّرِق سلوك (٤)
األرشاف: أحد هجاه وقد بعضهم قول

ب��ال��ت��ع��ظ��ي��ِم إل��ي��ه م��ش��اًرا ـ��َت ـْ ك��ن�� وإن ق��در ع��ظ��ي��م م��ن ت��ض��ع ال
ال��ك��ري��ِم ال��ش��ري��ف ع��ل��ى ب��ال��ت��ع��دي ق��دًرا ي��ن��ق��ص ال��ك��ري��م ف��ال��ش��ري��ف
وب��ال��ت��ح��ري��ِم ب��ت��ن��ج��ي��س��ه��ا ـ��َر ال��خ��م��ـ رم��ى ب��ال��ع��ق��ول ال��خ��م��ر ول��ع

بذلك ولوًعا الشعراء وأكثر البارعة. والتَّشبهات الطريفة االستعارات من اإلكثار (٥)
املعتز. بن هللا عبد

ييل: بما وفنونه أغراضه يف َجدَّ ما تلخيص ويمكن

كان الذي املؤنث غزل عىل غلب حتى فنونه، يف ُع والتوسُّ املذكر غزل يف االنهماك (١)
املغرقني وأشهر به. ويحلونها قصائدهم به يُصدِّروَن اإلسالم وصدر الجاهلية شعراء
يف ِب الرضَّ هذا أمر يتفاقم يزل ولم الضحاك. بن والحسني نواس أبو الباب هذا يف

برأسه. قائًما بابًا له يعتقدون الدواوين َجَمعُة صار حتى الشعر
النفوس، يف الرسور وبعث واإلضحاك املالطفة وسائل من وسيلة املجون اتخاذ (٢)
عجرد وحماد بشار فيه أْفَحَش من وأول والهجر. اإلفحاش حدود إىل به الخروج ثم
سكرة وابن حجاج ابن جاء ثم عليهم، فأربى نواس أبو جاء ثم الراوية، وحماد
يستنكره مما فيه، يُلَحقا ولم إليه يُسبَقا لم بما منه وأتيا وغرَّبا، فيه قا فرشَّ الهاشمي
يُعدُّوَن البغداديون كان فقد ذلك ومع املستقيمة، الطِّباُع منه وتشمئز السليم الذوق

سخيٍّا. زمانًا سكرة وابن حجاج بابن جاد الذي الزمان
جاهليتهم عهد يف به للعرب عهد ال بما الحرم وهتك بِّ والسَّ الهجاء يف اإلقذاع (٣)
ذلك يف اندفاًعا الشعراء وأشد خصومه. وبعض جرير من كان ما إال إسالمهم، وصدر

الرُّومي. وابن كبشار املوايل؛ شعراء
بهذا يُوَلعون الذين وكان فيهما، بالكذب واإلمعان والفخر املديح يف اإلغراق (٤)
دِق. الصِّ مضجع تَُقضُّ فرية وهي أكذبه.» أعذبه «الشعر يقولون: الشعر من الرضب
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املبالغة، أولها: عديدة؛ أقسام إىل املألوف عىل الخروج البديع أهل َم َقسَّ هنا ومن
اإلغراق، وثانيها: املألوف. عن خارًجا كان وإن وعادة، عقًال يمكن ما ادعاء بها وأرادوا
عادة. وال عقًال يمكن ال ما ادعاء وهو الغلو، وثالثها: عادة. ال عقًال يمكن ما ادعاء وهو

املستحيالت. إىل املمكنات عن الخروج من إليه انتهوا بما يُْشِعُرك التقسيم وهذا
السكر وصف يف ُط والتبسُّ ِبها، ُرشْ إىل والدعوة الخمر وصف يف االندفاع (٥)
نواس؛ أبو الفئة هذه ورأس مذهب. كل ذلك يف والذهاب والندامى، واملنادمة والسكارى
الجاهلية شعراء بعض كان نعم؛ فيه. يُلَحْق ولم إليه يُسبَْق لم بما الباب هذا يف أتى فقد
الباب هذا َطْرِق عىل يجرؤ لم اإلسالم وبعد خفيًفا، إملاًما الباب بهذا ون يُلِمُّ كاألعىش
العرص هذا يف أما الهندي. وأبي واألخطل الثقفي محجن كأبي الشعراء؛ من قليل إال
احتساء عن منهم َع ترفَّ والذي اهتمامهم، جل عليه وقرصوا َديَْدنَُهم، الشعراء جعله فقد
يرجع أن فعليه الباب هذا يف َط التبسُّ أراد ومن شمائلها، وصف عن ع يرتفَّ لم الشمول

.٨٥٩ سنة املتوىف للنواجي الكميت حلبة إىل
بشعره إليه ويجتذبهم يطربهم من يعدموا لم التقوى وأهل الفضيلة ُعشاَق أن عىل
والوعظ الزُّْهِد باب بغداد شعراء من فريق فتح فقد سحره، ببارع قلوبهم ويسرتق
الفئة هذه رأس وعىل واألمثال، بالحكم ترصيعه إىل وتطرقوا فيه، وتفنَّنوا واإلرشاد
إن حتى الشعراء، من الكثريون وتبعهما الالحقي، الحميد عبد بن وأبان العتاهية أبو
صوفية؛ وعظات ُزهديٍَّة نفحات من ِشْعُرُه يَْخُل لم بنزعته املعروف هانئ بن الحسن

كقوله:

ال��دَّنَ��ِس؟! م��ن م��غ��س��وٌل ال��ده��َر وث��وبُ��ك تُ��دنِّ��َس��ه أن ت��رض��ى دي��ن��ك ب��ال م��ا
ال��ي��ب��ِس! ع��ل��ى ت��ج��ري ال ال��س��ف��ي��ن��ة إن م��س��ال��ك��ه��ا ت��س��ل��ك ول��م ال��نَّ��ج��اَة ت��رج��و

أغراضهم إىل معناه روا وحوَّ الشعراء من املجان شعر الصوفية اقتبس ما وكثريًا
يقول: بغالم يُشبُِّب ماجن فهذا النبيلة؛

ال��س��رِج إل��ى م��ح��ت��اج غ��ي��ر س��اِك��نُ��ه أن��ت ب��ي��تً��ا إن
ب��ال��ح��ج��ِج ال��ن��اس ت��أت��ي ي��وم ��تُ��ن��ا ُح��جَّ ال��م��أم��ول وج��ه��ك

ووضع — وجلَّ عزَّ — الَحقِّ مناجاة إىل معناه وَقَلب الصوفية بعض فانتزعته
الصوفية به يتغنَّى مما والكثري القلب. إىل بالبيت ورمز «املأمول» بدل «امليمون» كلمة
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يذوب يكاد شعًرا أنفسهم للصوفية أن عىل القبيل. هذا من وجلواتهم خلواتهم يف
غريهم، عىل رشحها يعرس ومقاصد بهم، خاصة أغراض إىل فيه يرمزون ولُطًفا، ًة ِرقَّ
العباد فيها وكثر بغداد، ت َ ُمرصِّ أن بعد إال به للعرب َعْهَد ال الشعر من الرضب وهذا
ومن شعرية، قوالب يف الفلسفية املعاني صبِّ يف الشعراء َع توسَّ بغداد ويف والزُّهاد.
يف العتاهية أبو جرى نَّة السُّ هذه وعىل القدوس، عبد بن صالح ذلك يف املتقدمني أشهر

فيها: يقول التي املشهورة مزدوجته يف سيما وال شعره، من كثري

ال��ش��ب��اِب ف��ي ال��ج��ن��ة روائ��ح ال��ت��ص��اب��ي ح��ج��ة ال��ش��ب��اب إن
م��ف��س��َدْه أي ل��ل��م��رء م��ف��س��دة وال��ج��َدْه وال��ف��راغ ال��ش��ب��اب إن

املعروف هللا عبد بن الحسني السبيل هذا سلكوا الذين البغداديني مشاهري ومن
فمن ا، جدٍّ بارعة ومقطعات ُمطوَّالٌت ذلك يف وله ،٤٧٤ سنة املتوىف البغدادي شبل1 بابن

مطلعها: التي قصيدته مطوالته

اض��ط��راُر؟! أم ال��م��س��ي��ر ذا أق��ص��د ال��م��داُر ال��ف��ل��ك أي��ه��ا ب��رب��ك

فيها: يقول التي الهمزية قصيدته ومنها

ال��ب��ق��اءُ ه��ذا ال��ف��ن��اء وط��ري��ق ط��ري��ق ل��ل��س��ق��ام ال��م��رء ��ُة ِص��حَّ
ال��دواءُ ل��ل��ن��ف��وس ال��داء أق��ت��ل ون��ح��ي��ا ن��م��وت ن��غ��ت��ذي ب��ال��ذي
واآلب��اءُ األم��ه��ات ن��ال��ه��ا ألذان��ا ل��ذة ال��ل��ه َق��بَّ��َح
ب��الءُ ع��ل��ي��ن��ا ف��إي��ج��ادن��ا ـ��َد ـْ ال��ف��ق�� ن��أل��م ل��م ال��وج��ود ل��وال ن��ح��ن

سبقه من فبَزَّ ماهر، فارس جوالن امليدان هذا يف املعري العالء أبو جال وقد
فهل بغداد، من رجوعه بعد إال جديٍّا ركوبًا الطريق هذه يركب ولم لحقه، من وأعجز

هذه؟ نزعته يف أثر لبغداد

ص٢٤٧). (ج١ أُصيبعة أبي ابن 1
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الحميد عبد العباس بني عهد يف البغداديني من الطريق هذه سلك علمناه َمْن وآخر
هذا يف إليه يُنَسُب ومما البالغة، نهج شارح ،٦٥٥ عام املتوىف الحديد أبي بابن املعروف

قوله: الباب

ع��ربَ��ْد ال��ق��وم ص��اِح��ي ف��ل��ذاك ب��س��ك��ره��م األن��ام ت��اه
م��ب��لَّ��ْد؟! ي��ا ق��ب��ل��ك أف��الط وَم��ْن رس��ط��و ي��ا أن��ت َم��ْن
��ْد ت��وقَّ وق��د ال��س��راج رأى ش ال��ف��را إال أن��ت��ُم م��ا
ألب��َع��ْد رش��ًدا اه��ت��دى ول��و نَ��ْف��َس��ه ف��أَْح��َرَق ف��دن��ا

عن الشعراء من الفحول انرصاف بغداد يف التجديد من الشعر به َحِظَي ما وأَهمُّ
والثِّماِر واألزهار واألشجار األنهار وصف إىل األطالل عىل والبكاء ياِر الدِّ عىل الوقوف
هانئ، بن الحسن الجماعة هذه وإمام والطرب، األنس ورضوب واللعب اللهو ومجالس
األنهار بني بغداد يف وهو — شعره الشاعر يفتتح أن النَّقِص من يرى كان فإنه
عىل الواجب من ويرى الطامسة، واآلثار املحيلة الطلول عىل بالوقوف — واألشجار
تصويًرا ُرها ويُصوِّ نفسه وَخلجاِت وإحساساته شعوره يصف واقعيٍّا، يكون أن الشاعر
وتَحنُو إليه تحنُّ ما لها ر يُصوِّ ألنه يسكرها؛ أو يسحرها فكأنه النفوس، له تهتزُّ بارًعا

قال: عليه،

ال��ك��ْرِم الب��ن��ة ص��ف��ات��ك ف��اج��ع��ل ال��ُق��ْدِم ب��الغ��ة ال��ط��ل��ول ص��ف��ة

وقال:

ال��ب��َل��ِد خ��م��ارة ع��ن أس��أل وع��ج��ُت يُ��س��ائ��لُ��ُه رس��م ع��ل��ى ال��ش��ق��ي ع��اج
أس��ِد؟ ب��ن��و َم��ْن ل��ي ُق��ْل درَّك درَّ ال أس��د م��ن ال��م��اض��ي��ن ط��ل��ل ع��ل��ى ي��ب��ك��ي

مظاهر من امُلشاَهَداِت وصف إىل فانرصفوا كثريٌ، خلٌق هذا مذهبه يف تَِبَعه وقد
إلخ. … القصف ومجالس والسفن والرياض والحياض واألنهار كالقصور املدنية؛
اتخذوا شعراء ونشأ الرومي. وابن والصويل املعتز ابن امليدان هذا يف جال َمْن وأشهر
ذلك كل فعلوا وصفها، يف وأسهبوا رشحها يف أطنبوا موضوعات التافهة األحداث من
فعل وكما الطباع، الخبيثة بغلته وصف يف دالمة أبو فعل كما واإليناس، لإلضحاك
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أهدى حرب بن محمد أن القصة وخالصة حرب. ابن طيلسان وصف يف الحمدوني
مقطوعة مائتي ُقرابة فيه قال حتى فيه، ويتندَّر يَِصفه فأخذ َخِلًقا؛ طيلسانًا الحمدوني

قوله: منها بديع، معنًى من منها واحدة تخلو ال

س��ِق��ي��ُم ف��ه��و األوج��اع أم��رَض��تْ��ه ط��ي��ل��س��انً��ا ك��س��وت��ن��ي ح��رب اب��ن ي��ا
رم��ي��ُم! وه��ي ال��ع��ظ��ام م��ح��ي��ي ن��ك س��ب��ح��ا ق��ال رف��وت��ه م��ا وإذا

وقال:

ا وص��دَّ ال��زم��ان ص��ح��ب��ة م��ن م��لَّ ط��ي��ل��س��انً��ا ك��س��وت��ن��ي ح��رب اب��ن ي��ا
ل��ت��ه��دَّى! وح��ده ب��ع��ث��ن��اه ل��و ح��ت��ى ال��رف��و إل��ى ت��رداده ط��ال

بوصفها. شعًرا الدنيا فمأل إليه، بها بعث التي سعيد شاة يف تندُُّره القبيل هذا ومن
إىل رحلوا الذين األئمة رثاء وهو بغداد، يف الشعر أغراض عىل طرأ آخر ويشء
حرارة يف األموات عىل الرثاء يقرصون قبل من الشعراء وكان بعيد، أمد منذ ربهم جوار
الشعراء بعض عند وقف األدباء أحد أن الباب هذا يف يُحَكى ما طريف ومن … املصاب
هؤالء إنَّ قال: هذا؟! ما له: فقال الحياة، قيد عىل يزالون ال رجاًال بها يرثي قصائد عىل
ولذلك صعب؛ أمر وهو البديهة عىل رثائهم يف نُِجيَد أن أهلوهم ويريد يموتوا أن بد ال

اآلن. منذ لهم املراثي هذه أعددُت
فيمكن وقوافيه أوزانه يف أما وفنونه، الشعر أغراض من بغداد يف َجدَّ ما أهم هذا

ييل: بما بغداد يف فيهما جدَّ ما إجمال

أبان منه أكثر وقد واحدة، قافية عىل شطرين كل جعل وهو املزدوج، إحداث (١)
مثاله. َمرَّ وقد الغزي العتاهية وأبو الالحقي الحميد عبد بن

كاملضارع قليًال، إال يطرقونها ال األقدمون كان التي البحور يف النَّظِم من اإلكثار (٢)
املعتز. وابن العتاهية أبو ذلك َسَلَك َمْن وأكثر واملقتضب،

بعض فيها عليه وزاد األصلية، الشعر أوزان من الخليل ولََّدها أوزان عىل النظم (٣)
العروضيني.

الوليد بن كمسلم بغداد؛ يف الشعراء قدماء بعض اخرتعها أوزان عىل النظم (٤)
نواس. وأبي العتاهية وأبي
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وتبعها نكبتهم، أثر عىل الربامكة فتيات بعض اخرتعته املواليا، َع اْخُرتِ بغداد ويف
هي وأساليب بألفاظ تُنَظم كانت ولكنها كثرية، أوزانًا الناس اخرتع وكذلك فيه. الناس

املعربة. اللغة إىل منها أقرب العامة لغة إىل
أواخر يف املرشق أهل أخذها وعنهم األندلسيني، مخرتعات من فإنها حاُت امُلَوشَّ أما

العباس. بني زمن
طليعتهم ويف املعارصون، الشعراء َظَهَر أن إىل تقليديٍّا بغداد يف الشعر أمر يََزْل ولم
سننه إىل بالشعر فانتقال الزهاوي، صدقي وجميل الرصايف معروف الفاضالن األستاذان
كما النفسية، اإلحساسات ودقيق العرصية األفكار لتصوير أداة خري منه واتخذا القويم،
ديوان تصفحت أنت فإذا ة، امُلِلمَّ والكوارث املهمة األحداث لتسجيل وسيلة منه اتخذا
من إليه تطلعت وما آالم من زمانه يف بغداد عانته ملا سجل أصدق تجده اليوم الرصايف
األمة قاسته وما وأتراح، أفراح من عامة العرب وببالد خاصة بالعراق ألمَّ وما آمال،
يتوجع كما الغابر، وعزَّها الداثر، ماضيها يندب أحوال، من فيه تقلبت وما أهوال من
ضيم، عن يقعدوا أال بأبنائها ويهيب الحارض، عرصها يف اآلمال خيبة من تقاسيه ملا
أنه وجدت شعره تصفحت إذ فإنك الزهاوي؛ األستاذ فعل وكذلك ملكروه. يستنيموا وال

طريق. كل الحضارة إىل تسلك أن منها ويريد جديد، كل إىل باألمة يدفع أن يريد
أداتني خري اللِّسانني هذين من بغداد وجدت الحديثة النهضة فجر انبثق وملا

النفوس. يف الحماسة جذوة وإلهاب العزائم، وشحذ الِهَمِم، إلنهاض
ضفاف عىل الشعر لواء رفعوا الذين األفاضل أولئك بغداد تنىس أن يمكن وال هذا
صدق. َقَدُم فيها لهم فكان دجلة، ضفاف إىل به انتقلوا ثم الدهر، من حينًا الفرات
الباقر، محمد الشيخ وأخوه الشبيبي، رضا محمد الشيخ منهم الطليعة يف ويأتي
أن يفوتنا وال الجواهري. املهدي ومحمد البصري، املهدي ومحمد الرشقي، عيل والشيخ
املأثورة بقصائده الحديثة النهضة آزر الذي األزري الحسني عبد الشيخ باإلكبار نذكر

دمشق. نزيل الصايف واألستاذ املشهورة، مواقفه يف
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سانحة

والفصول، األبواب فيه تزدحم وتاريخ يطول، رشح السالم مدينة يف العقلية وللحياة
من زهرات بمثابة إال األمر واقع يف هو وما واإليماء، اإلملاع َقبيِل من هو إنما ذكرناه وما
العقيل التاريخ أن رأينا ويف عريض. طويل مجال يف املدى قصرية وجولة أريض، َرْوٍض
يدور فأكثره التاريخ من سواه وما الشاهد، معه يحمل الذي الخالد الحي التاريخ هو
ومصادرة الرِّقاب، يف والتحكم العروش، وثلَّ النفوس، وقتل بالجيوش، االعتزاز عىل
عىل والتغالب الحطام، عىل والتكالب املخزيات، واقرتاف املوبقات، واجرتاح الحريات،
من املرشق الوجه فإنها األفكار ونتاج النُّهى ثمار أما الزائف. والجاه الزائل، السلطان
العليا مثلها إىل بها ويسمو عالجها، لها ويصف منهاجها، لإلنسانية ينري الذي التاريخ

الُقصوى. ومراتبها
حيٍّا أرسطو منطق وبَِقَي وآثارها، معاملها معها وذهبت اإلسكندر فتوحات ذهبت
فمَحْت السالم؛ مدينة معالم األيام وطمست النُّفوَس، ويغذِّي العقول ينري الدهر، عىل
منهما يقتطف حنبل وابن ثابت ابن فقه وبقي واملأمون، واألمني املنصور قصور آثار
بني الَفْصِل مقاييس ضبط يف اإلسالم، ديار يف الحكام عليهما ويعتمد املعاد، زاد العباد
الطائلة، الثروات بتلك الطوائح وطاحت الناس. بني العدل موازين وإقامة الخصوم،
األيام، صارعت فقد العقلية الثروة أما الظِّالل، الوارف والنعيم الفاخرة، والرِّياش
وكان الظفر، لها ُكِتَب حتى املصائب ودافعت الكوارث، وناهضت األحداث، وغالبت
من فالكثري وجالًال؛ جماًال وتتيه نوًرا تتألأل الزمن أنف من الرغم عىل فعاشت الَغَلب؛
وجمالها الحياة هذه زينة يزال ال البغداديني من والحكماء واألدباء العلماء أولئك آثار
ودواء الراجحة، للعقول غذاء املبني اللسان بَِقَي ما الزمن عىل خالًدا وسيبقى وزهرتها،
العالية والِهَمم املاضية للعزائم وِمعراًجا الظامئة، للنفوس ورواء الجامحة، لألهواء

الصافية. واألرواح
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