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 ٢ 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّشيدت مدينة الحلة

 في – القرن الخامس الهجري ، بناها أواخر في (1)

 في )٣(م ١١٠١/  هـ ٤٩٥ سنة )٢( صدقة بن منصور –أشهر الروايات 

قبل انتقال صدقة يسكنون في  وقد كان بنو مزيد )٤(الجامعينموضع يقال له 

                                                 
ّالحلة بكسر الحاء وتشديد الالم  (1) ، جماعة بيوت ) اسم الجمع ( القوم النزول وفيهم كثرة : ِ

زيد وحلة بني قيلة بشارع ميسان  علم لعدة مواضع أشهرها حلة بني مّوالحلة.. ّالناس آلنها تحل 
ّبين واسط والبصرة ، وحلة بني دبيس بن عفيف االسدي قرب الحويزة  من ميسان بين واسط ِ

في ) ّحل ( ومادة ٢٩٥ – ٢/٢٩٤معجم البلدان : انظر ( والبصرة واألهواز في موضع آخر 
ّوحلة بني المراق قرية كبيرة قرب ) ّكل من اللسان والقاموس المحيط والتاج ومحيط المحيط  ِ

الحموي ص المشترك لياقوت : انظر ( الموصل لقوم من وجوه التركمان يقال لهم بنو المراق 
   ) .٢٩٩البلدان ألبي الفداء ص  ، تقويم ١٤٣

هو ابو الحسن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد االسدي الملقب بسيف الدولة )٢(
  . هـ ٥٠١قتل سنة 

ّوجدنا في المصادر التاريخية تناقضا في الروايات التي تتعلق بتأسيس الحلة ، بعضها تنسب )٣( ِ
 ، ١٣٢ / ٩ ، المنتظم ٣٢٠ / ٤األنساب للسمعاني : انظر ( صور بناءها إلى صدقة بن من

 ، اللباب ٤٤٠ ، ٣٥٠ / ١٠ ، الكامل البن األثير ٢٩٤ /٢ ، معجم البلدان ١٤٣المشترك ص
 ، ٢٩٩ ، تقويم البلدان ص ٤٩٠ / ٢ ، وفيات األعيان ٢٨٨ / ٣في تهذيب األنساب 

 ق ٤ ، تاريخ ابن خلدون مج ٤١٩ / ١  ، مراصد االطالع٢١٧/ ٢المختصر في أخبار البشر 
وبعضها األخر تنسبها الى  ) ٢ / ٤ ، شذرات الذهب ٣٣٦ / ٤ ، صبح األعشى ٦٠٩ / ٣

 ، ٣٠٤ / ٩ ، الكامل البن األثير ٣٨ / ٩انظر المنتظم (مزيد أو إلى دبيس أو إلى منصور 
/ ٣ ق ٤ج  ، تاريخ ابن خلدون م٢٠٨ ، ٢/١٩٨ ، المختصر في أخبار البشر ١٥٠ / ١٠
 ، وأبي ٩/٣٧٤ وقد تنبه لهذا التناقض المؤرخون القدامى أنفسهم كابن األثير في الكامل ٥٩٩

 وتنبه له أيضا من ٣/٥٩٤ ق ٤ ، وابن خلدون في تاريخه مج ٢/٢٢٣الفداء في المختصر 
ّدرس تاريخ الحلة من المحدثين كجورج مقدسي وعبد الجبار ناجي  انظر اإلمارة المزيدية ص ( ِ

ّوالمرجح أن الحلة وجدت قبل أن يسكنها صدقة ولما جاء صدقة عمرها وبني  ) ٢٥٧-٢٥٣ ُ ّ ِ
  .لذلك نسبت أليه في بعض المصادرَفيها القصور واتخذها مركزا بدال من النيل 

 / ٢معجم البلدان ( وياقوت في  ) ١١٤ و ٥٣أحسن التقاسيم ص ( ّ  يثبته المقدسي في  )٤(
 و ٢٣٣ / ١صورة األرض ( يغة المثنى المجرور أما ابن حوقل في بهذه الصورة أي بص ) ٩٦
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 ٣ 

ّرواية تقول ان سيف الدولة عمر أ ، وهناك )١(النيل منطقة  ة التي ّلِرض الحّ

 ونزلها واألبواب الدور أساس م ووضع ١٠٩٩/  هـ ٤٩٣جاما سنة انت آك

 م ثم وضع لها ١١٠٤/  هـ ٤٩٨ م وحفر الخندق سنة ١١٠١/  هـ ٤٩٥سنة 

  .)٣(م١١٠٦/ هـ ٥٠٠سنة  . )٢(السور

ن  الموضع الثاني كاإلى) النيل ( األول  انتقال صدقة من الموضع ّإن

  :  منها أسبابنتيجة لعدة 

   .أمواله هرب نظرا لتوسع نفوذه وكثرة إذا عن الطالب عادتاألب رغبته في –أ 

عة فقد  من الحصانة والمن)الجامعين  ( األصلي ما يمتاز به موضعها –ب 

   . )٤() السباع أليها تأوي أجمةوكانت ( وصفها ياقوت بقوله 

 وعليه )٥( موقعها الجغرافي والتاريخي ، فهي تقع على نهر الفرات أهمية –ج 

ّوانهااعتمادها في الشرب وسقي مزروعاتها ،   ّأما طريق للمواصالت ،  أيضإ

                                                                                                                                 
( فيثبتانه بصيغة المثنى المرفوع       ) ٨٦مسالك الممالك ص ( واالصطخري في  ) ٢٤٥

  .) الجامعان 
واد الكوفة بأرض بابل يخترقها نهر النيل الذي حفره الحجاج وسماه   النيل بليدة بس )١(

انظر ، معجم ( هه من صراة جاماسب احد فروع نهر الفرات باسم نيل مصر ، يستمد ميا

 وهي االن ناحية من نواحي ٤٣٠ ، المشترك ص٣/٤٠٠ /٣٣٥ ، ٥/٣٣٤البلدان 

   . كيلو مترات عن أثار بابل ) ١٠(محافظة بابل تبعد زهاء 
    من هذا السوريااعندما زارها ابن جبير وجد بق  )٢(
)٣(

الذي ذكر ) وط طوقايع األيام المخ(  نقال عن ٨ص ١انظر البابليات لليعقوبي ج   

  ) . العدد القوية ( ي نقل هذا الخبر في كتابه ّلِفيه ان الشيخ رضي الدين اخا العالمة الح
   . ٢٩٤ ص٢عجم البلدان جم   )٤(
ة راجع النحالل مشاريع ّ يحتمل عبد الجبار ناجي سبب انتقال المزيديين إلى الحل  )٥(

   ) . ١١١ انظر اإلمارة المزيدية ص(الري في النيل 
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 ٤ 

قربها من مدينة بابل التي تبعد عنها  من التاريخية فلعلها مستمدة أهميتها

   .أميالمسافة خمسة 

  -: وصفها 
 )٣( الشكل تقع غرب نهر الفرات )٢( ، مستطيلة )١( الحلة مدينة كبيرة 

 كما هو الحال -  )٥( قسمينإلىه يقسمها ّن ، وقيل ا)٤(الذي يمتد على طولها

 تبعد عن  ،)٦( في الموضع المحصور بين بغداد والكوفة–في يومنا هذا 

 )٨(أميالكما تبعد عن بابل خمسة ) أي ميال  ( )٧( مسافة ستين فرسخااألولى

ان وثالثون درجة ، تعديل ت وستون درجة وسدس وعرضها اثنوطولها سبع

 أراضيها ، )١( عشرة ساعة وربعأربع نهارها وأطولنهارها خمس عشرة درجة 
                                                 

طوطــة  ، رحلــة ابــن ب١٨٩ ، رحلــة ابــن جبيــر ص٢٩٤ ص٢ انظــر معجــم البلــدان ج )١(

   . ٣٠٧ ص١طالع ج ، مراصد اال١٣٨ ص١ج
   . ١٣٨ ص١ ، رحلة ابن بطوطة ج١٨٩رحلة ابن جبير ص :  انظر  )٢(
ة ابن جبيـر  ، رحل٢٩٤ ص٢ ، معجم البلدان ج٢٤٥ ص١صورة األرض ج:  انظر  )٣(

   . ١٣٨ ص١ ، رحلة ابن بطوطة ج١٨٩ص
   . ١٨٩رحلة ابن جبير ص  )٤(
 ذكر المستوفي القزويني إن نهر الفـرات يقـسم المدينـة إلـى قـسمين واغلـب البيـوت تقـع  )٥(

اإلمـارة المزيديـة : انظر : ( على الضفة الغربية أما الجانب الشرقي فتقع عليه بيوت قليلة 

  ) . لقلوب  نقال عن نزهة ا٢٥٦ص
 ١ ، مراصـد االطـالع ج٨٥ ، مـسالك الممالـك ص٢٩٤ ص٢انظـر معجـم البلـدان ج  )٦(

/٣٠٧  
   . ٤٥٤ ص١٩٥٦ سنة ٥ ، ج٤ انظر مجلة المشرق ج )٧(
   ١٤١ انظر رحلة بنيامين ص)٨(
   .  ٢٩٤ ص ٢ انظر معجم البلدان ج )١(
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 ٥ 

 ، وقد عرفت بكثرة )٣(صالحة للزراعة لكثرة فروع نهر الفرات فيها )٢(خصبه

 دورها بنيت بين أن بها من الداخل والخارج حتى أشجاره فأحاطتالنخيل 

 فقد بني فيها سيف الدولة صدقة المساكن )٥( كانت قوية العمارة، )٤(حدائقه

الجليلة والدور الفاخرة وتأنق فيها هو واصحابه فاصبحت في زمنه منطقة 

 )٧( بكثرة البيع والشراءأسواقها في ونشطت الحركة )٦(عامرة قصدها التجار

 الذي زاد ّوان ، )٨(الحتوائها على المرافق المدنية والصناعات الضرورية

 إلى الكوفة ثم إلىالحركة فيها كونها طريقا لقوافل الحجاج الذاهبة من بغداد 

مكة وبالعكس ، وقد كان نهر الفرات صالحا للمالحة لذلك اتخذته السفن 

 فأزدحمت بالناس وسكنها )٩(لة بالبضائع طريقا لها تشق عبابه مّالتجارية المح

 حياة سيف الدولة طوال من عناصر مختلفة وظلت مزدهرة )١٠(خلق كثير 

/  هـ ٥٨٠ سنة آمر الخليفة العباسي الناصر لدين اهللا إن حتى )١١(وبعد وفاته

 في ً م بتشييد جسر لها اهتماما بأمر الحجاج وقد صادف تشييد الجسر١١٨٤

                                                                                                                                 
   ٨٦ انظر مسالك الممالك ص )٢(
   . ٨٥ مسالك الممالك ص ،٢٣٣ ص١ انظر صورة االرض ج )٣(
   ١٣٨ ص١ ، رحلة ابن بطوطة ج١٨٩ انظر رحلة ابن جبير ص )٤(
   .١٨٩انظر رحلة ابن جبير ص  )٥(
   . ٢٩٤ ص٢ معجم البلدان ج )٦(
   . ٢٤٥ ص١ صورة األرض ج )٧(
   . ١٣٨ ، ص١ ، رحلة ابن بطوطة ج١٨٩ رحلة ابن جبير ص )٨(
   . ١٨٩ رحلة ابن جبير ص )٩(
   . ١٨٩ ، رحلة ابن جبير ص٢٤٥ ص١ االرض ج صورة )١٠(
    . ٢٩٤ ص٢ معجم البلدان ج )١١(
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 ٦ 

 وفيها مسجد جامع كبير يسمى بمشهد )١(السنة التي زارها فيها ابن جبير

يحيط المدينة سور بناه   ، )٣(د الشمس يسمى بمشهوآخر  . )٢(صاحب الزمان

   . )٤(صدقة ليزيد حصانتها لكن هذا السور تهدم بمرور الزمن

بير حافظت الحلة على معظم صفاتها في الفترة بين زيارة السائحين ابن ج

 ، كما لم تتغير األول وصف الثاني يشابه وصف ّأن إذ، )٥(وابن بطوطة

 بالسكان ، دائمة الخصوبة ، وافرة  مأهولة فقد ظلت عامرةاألزمانبمرور 

ا ، حاوية شتى سبل العيش العطاء ، تصدر غاللها للمدن النائية والقريبة منه

المواصالت البرية  طرق األخرى وصناعة وزراعة ، تربطها بالمدن من تجارة

                                                 
  . ١٨٩رحلة ابن جبير ص )١(
   .١٣٨ ص١رحلة ابن بطوطة ج  ،٢٤٥ ص١ صورة األرض ج)٢(
عند وصوله الى ) ع(أن األمام علي :  لتسمية المشهد بهذا االسم رواية دينية هي  )٣(

قد ) ع(ت الشمس قد قاربت المغيب ولم يكن هذا الموضع في طريقه الى صفين كان

ّصلى فدعا اهللا ان يعيد الشمس ليؤدي الفريضة ، عادت باذن اهللا تعالى فصلى وبانتهائه 
 ٢الكنى وااللقاب للقمي ج انظر( غربت الشمس فبني ذلك المشهد من ذلك الحين 

وجدت هناك أما الكتابة التي )  ، ٧٧ موجز تاريخ البلدان العراقية للحسني ص١٧٣ص

فتدل على ان نبوخذ نصر هو الذي اقام هذا المشهد اكراما اللهه الشمس فلما جاء 

 وقد ذكرت مدام ديو ٧٧انظر موجز تاريخ البلدان العراقية ص( المسلمون حافظوا عليه 

وال .  نصا من كتاب قديم لم تذكر اسمه يثبت الرواية االخيرة ١٣٧الفوا في رحلتها ص

ن لها مشهدان بهاتين التسميتين لعدم ذكرهما في مصدر واحد بل قد ندري فيما اذا كا

وجدنا كل منهما في مصدر ولعلهما لمسمى واحد وهو الذي يطلق عليه مشهد الشمس او 

  .  للمسميين المذكورين ولعل المنطقة سميت قديما بالجامعين نسبة إليهما 
   . ١٨٩ انظر رحلة ابن جبير ص )٤(
ّحلة سنة زار ابن جبير ال) ٥(   . هـ ٧٢٧ هـ ، اما ابن بطوطة فقد زارها سنة ٥٨٠ِ
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 ٧ 

والنهرية ، وقد حظيت بشيء من االتساع فكبرت رقعتها وكثر عدد نفوسها 

 فأصبحت من مختلف الجنسيات لكنها انصهرت في بودقتها أقوامفسكنتها 

 في الحلة منطقة أالن كما ازداد عمرانها ، وتوجد األجزاءكتلة واحدة متماسكة 

   .  الذي شيدت فيه الحلةاألصليقديمة تحمل اسم الجامعين ولعلها المكان 

:      أخر هي  أسماء المذكور إلى اسمها إضافة على الحلة أطلق

نسبة الى مؤسسها سيف ) السيفية (  و )٢( لسعتها ولطيب هوائها)١()الفيحاء (

 مؤسسي )٣( مزيدالى بنينسبة ) المزيدية ( الدولة صدقة بن منصور و 

  .  لقربها من بابل )٥()زورة بابل ( حلة و   في النيل وال)٤( المزيديةاإلمارة

  : العامة أحوالها

   -: الحالة السياسية / أ 

                                                 
  . لم اجد هذه التسمية في المصادر القديمة وانما سماها بها المحدثون  )١(
  ) .مادة فاح (  انظر التاج  )٢(
بالفتح ثم السكون وفتح الياء بنقطتين من تحت هو مزيد بن مرثد بن الديان :  مزيد  )٣(

بن ... نجي بن عمرو بن خالد بن مالك بن عوف بن مالك ناشره بن خالد بن حي بن ز

انظر وفيات (  هـ ٣٧٠الجد األول للمزيديين واليه نسبوا توفي نحو ... أسد االسدي 

   ) . ١٠٢ ص٨، االعالم ج) ّمادة حل (  ، التاج ٤٩١ ص٢االعيان مج 
   . ١٥٠أحسن الوديعة ص:  انظر  )٤(
   . ٤٥٤ ص١٩٥٦ سنة ٥ ، ج٤ انظر مجلة المشرق ج )٥(
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 ٨ 

 ١١٥٠/  هـ ٥٤٥ة منذ تأسيسها حتى سنة ّ الحلإمارةى بنو مزيد ّتول

صدقة بن منصور وابنه :  هم أمراءوقد تعاقب عليها في هذه الفترة خمسة )١(م

 في )٢(كموها مدة نصف قرن دبيس حأوالد صدقة ومحمد وعلي وأحفادهدبيس 

 السالجقة ، وبذهاب فترة كان يمسك فيها زمان الخالفة العباسية السالطين

 بني مزيد إمارة من العراق واستقالل الخالفة العباسية ذهبت سلطة السالجقة

   . )٣( كانوا على خالف مع العباسيينألنهممن الحلة 

ة العباسية يعينون ة بعد المزيديين تابعة مباشرة للدولّ الحلأصبحت

 نفوذ  وغيرهم ، وقد كان لخفاجة)٤(عليها من يشاؤون فحكمها بعض الجاوانيين

 ، استمرت )١( حماية سواد الحلة وما جاورهاأليهاواسع في ذلك الوقت فعهد 

                                                 
انظر الكامل البن (  هـ ٥٤٦  هـ وقيل ٤٧٤توفي آخر أمرائهم علي بن دبيس سنة  )١(

 هـ قضي على المزيديين ٥٥٨وفي سنة  ) ١٤٦ ص١٠ ، المنتظم ج٥٢ ص١١األثير ج
 ١١انظر الكامل ج( ّنهائيا بالقتل وفر من نجا منهم وأعطيت ديارهم البن معروف 

   ) ٢٩٦ص
 هـ إلى ٤٠٣من سنة )  سنة ١٤٢( لغت مدة حكم اإلمارة المزيدية في النيل والحلة  ب )٢(

في الحلة ، عدد األمراء المزيديين )  سنة ٥٠( في النيل و )  سنة ٩٢(  هـ ٥٤٥سنة 
ت ( ودبيس بن علي )  هـ ٤٠٨ت ( ثالثة منهم حكموا في النيل هم علي بن مزيد ) ٨(

 ١٥٩ ص٩المنتظم ج: انظر أخبارهم في )  هـ ٤٧٩ت ( ومنصور بن دبيس )  هـ ٤٧٤
 ٢ ، وفيات األعيان مج ٤٤٠ ، ص١٥٠ ص ١٠ ج٣٠٤ ، ص٢٤٢ ص٩، الكامل ج

 ٣ ق٤ ، تاريخ ابن خلدون مج ١٩٨ ص٢ ، المختصر في أخبار البشر ج٤٩٠ص
  ) . ّمادة حل (  ، التاج ٦٠٩ ص-٥٩٠ص

 ٤لعلمي العراقي مج  ، مجلة المجمع ا١٥٤ ، ص٤ ج١ انظر خريدة القصر مج ، )٣(
   . ١١٠ ص– ١٠٧ ص١٩٥٦ سنة ١ج
انظر مجلة المجمع العلمي (  أول من تولى منهم مهلهل بن أبي العسكر الجاواني  )٤(

   ) ١١٠ ص – ١٠٧ ص١٩٥٦ سنة ١ ج٤العراقي مج 
   . ٦٦ ص– ٤٦ ص١ انظر تاريخ الحلة ج )١(



א ...........................................אאא
 

 ٩ 

 م ١٢٥٨/  هـ ٦٥٦ة على هذا الحال حتى سقوط الخالفة العباسية سنة ّالحل

 ة ببغداد من الدمار والخراب بفعل حكمعلى يد هوالكو ، وقد سلمت مما لحق

 )٣( المدن التابعة للدولة االيلخانيةإحدى وأصبحت ، )٢(رجالها وحسن تدبيرهم

 ، وفي هذه أبنائها وكان بعضهم من ألدارتهاترسل لهم من تجدهم صالحين 

 في مختلف الميادين ، وبوفاة األنظار قبلة وأصبحتالفترة ازدهرت الحلة 

ت مكانها الدولة ّ فحل)٤(ان انقرضت الدولة االيلخانيةالسلطان بهادر خ

 احد أياممؤسسها حسن الجالئري ، تعرضت الحلة في الجالئرية نسبة الى 

لغزو تيمور لنك ثم ظهرت بعد ذلك على مسرح ) احمد بن اويس ( سالطينها 

لعراق فترة من التي استولت على ا) قراقوينلو (  دولة الخروف االسود األحداث

 هـ ٨٢٦ ، وفي سنة األخرىة فيها باحسن حاال من المدن ّزمن لم تكن الحلال

 م عادت الدولة الجالئرية مرة ثانية واتخذت الحلة عاصمة لها في ١٤٢٢/ 

 م انتهى حكم ١٤٣١/  هـ ٨٣٥في سنة هد السلطان اويس بن شاه وع

 ، الذي )١(سلطة العراق)  قوينلو أق( الجالئريين بتسلم دولة الخروف االبيض 

                                                 
 ٥٧ لجعفر خصباك ص ، العراق في عهد المغول٣٣٠  انظر الحوادث الجامعة ص )٢(

 .  
   . ٤٢ انظر التاريخ الغياثي تحقيق الحمداني ص )٣(
   . ١٢٨ ص-١٢٦ انظر عمدة الطالب البن عنبه ص )٤(
  

  

  
 – ٣٦٧ ، ١٣٠ ص– ١٢٤ ، ص١١٠ ، ص٩٧ ، ص٦٧تاريخ الغياثي صانظر   )١(

  . ١٠٤ ص -٩١ ص١ ، تاريخ الحلة ج٣٠ ص– ٢٦ ، أربعة قرون ص٣٧٣ص 
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 ١٠

 م اذ تسلمها ١٥٠٨/  هـ ٩١٤ًبقي خاضعا لسلطة هذه الدويالت حتى سنة 

 م ، ١٥٣٤/  هـ ٩٤١الصفويون وحكموها حتى مجيء سليمان القانوني سنة 

 ١٠٣٣فأصبح العراق بمجيئه تحت حكم العثمانيين واستمر حكمهم حتى سنة 

 ، وفي سنة حكم العراق ثانية م التي عاد فيها الصفويون الى ١٦٢٣/ هـ 

 لبقائها تحت سيطرة أشهر أربعة م حوصرت الحلة لمدة ١٦٣٠/  هـ ١٠٤٠

 أضرارا تمكن الشاه من السيطرة عليها وقد سبب لها الحصار وأخيراالعثمانيين 

استمر الصفويون يحكمون العراق حتى مجيء السلطان مراد سنة . كثيرة 

لعراق ، وبعد  الى ا حكم العثمانيين ثانيةأعاد م الذي ١٦٣٨/  هـ ١٠٤٨

السلطان مراد اخذ الوالة يتعاقبون على حكمه وقد كانت السمة الغالبة على 

 الداخلية والنزاع بين القبائل باألحداثهذه الفترة كثرة الشغب واالنشغال 

 ، والحلة اإليرانيينبعضها مع بعض او مع الحكومة ، كما ازدادت هجمات 

ًت فيها دورا كبيرا مما  بل لعباألحداثهذه كغيرها من مدن العراق لم تسلم من  ً
 يجعلها قاعدة عسكرية ليسهل عليه القضاء على أن إلىن باشا اضطر حس

) الثامن عشر الميالدي (  القرن الثاني عشر الهجري أوائلالفوضى وذلك في 

 مماليكهم إلى، وفي منتصف هذا القرن انتقل حكم العراق من الوالة العثمانيين 

 م ومن ١٧٤٩/  هـ ١١٦٣ من تسلمه منهم سليمان المملوك سنة لوأوالكرج 

 أن إلى خرآل يتسلمون سلطة العراق واحدا بعد ااآلخرونبعده اخذ المماليك 

 م وانتهى القرن وسليمان ١٧٧٩/  هـ ١١٩٣تسلمها سليمان باشا الكبير سنة 

   . )١(ما زال يقبض بيده زمام حكم العراق

                                                 
 ، تاريخ الحلة ٢٦٥ – ٢٠٢ ، ١٥٧ ، ٩٠ ، ٧٦ ، ٣٦ – ٣١رون صانظر أربعة ق )١(
   .١٢٤ ص– ١١٠ ص١ج
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 ١١

 ، اإليرانيستعداد والتحفظ خوفا من الغزو  باالاألخيرةاتسمت الفترة 

 بادية العراق ومن ثم تهديدهم إلىوتزايد خطر الوهابيين وتجاوزهم حدود نجد 

 واالستقرار بسبب كثرة األمنلسكان الضفة الغربية من الفرات ، وفقدان 

المنازعات والفتن الداخلية ، واشتباك القبائل بعضها مع بعض او مع الحكومة 
)٢( .   

   - : الحالة االجتماعية -ب
 األكراد جانب مؤسسيها بني مزيد االسديين ، قبيلة من إلىة ّسكن الحل

تها  قبل تأسيس الحلة ، كما سكنأسد ، كانت مالزمة لبني )٣(تدعى جاوان

 به  تزايد عدد سكانها لما عرفتاأليام ، وبمرور )١( وعقيلقبائل عربية كخفاجة

المهم فقد كانت ممرا لقوافل الحجاج ذهابا من طيب الجو والسعة والموقع 

 واليها يتوجه التجار لبيع بضائعهم ، وكان نهر الفرات طريقا للسفن ٕوايابا

 في حياة مؤسسها دائبة الى الطريق البري ، فالحركة كانت إضافةالتجارية 
                                                 

انظر تاريخ العراق (  هـ ١١٩٥خرج حمد الحمود شيخ الخزاعل على الحكومة سنة  )٢(
 هـ ثار محسن شيخ الشامية على ١١٩٨وفي سنة ،  ) ٨٦ ص٦بين احتاللين ج

 وتاريخ ٣٧ص)  مطالع السعود مختصر( ًانظر  خمسة وخمسون عاما أو ( الحكومة 
 هـ ١١٩٩عاد حمد الحمود إلى الثورة ثانية سنة  ) ٩٣ ص٦العراق بين احتاللين ج

كما اشتبكت عنزة مع بعض عشائر  ) ٩٣ ص٦انظر  تاريخ العراق بين احتاللين ج(
 ه، وقد استطاع الوالي إخضاعهم ١٢١٤الحلة عندما نزلت في مقاطعة الطهماسية سنة 

  ) . ١٣٦ ص٦ ، تاريخ العراق بين احتاللين ج٢١٢ة الوزراء صانظر دوح( 
عرفت جاوان في أواسط القرن الرابع الهجري وكانت من أشهر القبائل الكردية ،   )٣(

مادة جون ( ذكرها المسعودي في مروج الذهب ، والفيروز ابادى في القاموس المحيط في 
 مقالة للدكتور مصطفى ١٩٥٦ة  سن١ ج٤، وفي مجلة المجمع العلمي العراقي مج ) 

 .  أفادتنا  بمعلومات كثيرة ١٢١- ٨٤ص) جاوان القبيلة الكردية المنسية ( جواد بعنوان 
ورد ذكرها في المصادر التاريخية كالكامل البن األثير والمنتظم البن الجوزي عند  )١(

 . كالمهم على بني مزيد 
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 ١٢

 حافلة بمختلف البضائع والصناعات والبيع والشراء فيها وأسواقها، وبعده 

 األخر الصناعة وبعضهم التجارة وبعضهم أهلها احترف بعض وقد)٢(كثير

  . رضها التي يعتمد عليها لخصوبة أالزراعة لكونها من المناطق الغنية 

 ّأما )٤( عشريةنيثا )٣( شيعة أسد من الوجهة الدينية فقد كان بنو ّأما

ّالجاوانيون فقد كانوا سنه شافعية
 أسد تأثروا ببني األيام لكنهم بمرور )٥(

قدر ي )٦(وامتزجوا معهم بالمصاهرة والى جانب المسلمين كان فريق من اليهود

   . )٧( بيع يؤدون فيها شعائرهم الدينيةأربع ولهم أالفعددهم بعشرة 

 بحدائق النخيل ولعلهم قد انتفعوا بأجر وأحاطوهاقد اهتموا ببناء دورهم 

 من اهتم بعمرانها وأول )٨( فيها لقربها منهم ،األخرىمدينة بابل ومواد البناء 

 . )١( الدولة ، فقد بنى فيها المساكن الجليلة والدور الفاخرةمؤسسها سيف

حافظت الحلة على مركزها االجتماعي طوال بقاء الخالفة العباسية ، وفي ايام 

وظهرت فيها شخصيات فذة ّ وامها خلق كثير أهميتهاالدولة االيلخانية ازدادت 

 األنظار فاجتذبت لها واألدب هالفق الدين وبأمورت وية النسب اهتممعظمها عل

 تحت وطأة ه بغداد وغيرها من مدن العراق تنوءفي الوقت الذي ظلت في

 العراق بعد ذلك قد تناوبته حكومات ّأن عرفنا سابقا ، الهمجية وأفعالههوالكو 

                                                 
 ف عند الكالم على وصفها اشرنا الى المصادر التي أمدتنا بهذه األوصا )٢(
  .  ٥٧٨ ص٩ج ) ٤٤٣حوادث سنة ( انظر الكامل  )٣(
     ١٣٨ ص١انظر رحلة ابن بطوطة ج )٤(
  .  ١٥٢ ص٦انظر طبقات الشافعية للسبكي ج )٥(
   .      ٣٨ ص٩انظر المنتظم ج  )٦(
  ، ١٤١ انظر رحلة بنيامين ص)٧(
  .  ٨٧ ص١٩٥٦ة  سن١ ج٤انظر مجلة المجمع العلمي العراقي مج )٨(
  .٢٩٤ ص٢انظر معجم البلدان ج )١(
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 ١٣

 ألنهثر هذا التبدل السياسي واضحا في المجتمع أ يظهر أنمتعددة فال بد 

ي كغيره من المجتمعات ّ ، والمجتمع الحلاألحداث لهور الذي تدور حوالمح

السياسية  األحوال تبعا لسوء أحواله واضحا فقد ساءت األحداثيرن فيه صدى 

 ، كما أخرىبائل بعضها مع بعض تارة ومع الحكومة تارة فكثر النزاع بين الق

 الغزو يراوأخ اإليرانيتعرضت للغزو الخارجي كغزو تيمور لنك والغزو 

 كالطاعون واألوبئة األمراضتعرضت له من  ما إلى إضافة)٢(الوهابي

 كما سببت األرواح الهائلة من األعداد ، اذ كثيرا ما ذهب ضحيتها )٣(والهيضة

  .  وضع السكان أربكت ومجاعةً قحطا )٥(األنهار وقلة مياه )٤(اإلمطار شحه

ر والطمأنينة عن  وغيرها من شأنها ان تبعد االستقرااألحداثهذه 

  .  وتجعلهم في قلق وحيرة دائمين  الناسأذهان

   -: الحالة الثقافية –ج 

 إلىلم يقتصر اهتمام بني مزيد على الناحية السياسية ، بل قد اهتموا 

 )١( قليالأاللكونهم شعراء وان كانوا ال يقولونه  : أوال واألدبجانب ذلك بالعلم 
                                                 

 هـ تعرضت األطراف المحاذية لنهر الفرات والقريبة من الحلة لغزوات ١٢١٦في سنة  )٢(
الوهابيين ، اما قبل هذه الفترة وبعدها فقد كانت غزواتهم على القرى والمدن المجاورة لها 

 . 
(  هـ ١٢١٦ثم عاد مرة أخرى سنة  هـ تفشى الطاعون في العراق ١٢٠٠في سنة  )٣(

  ) . ٢٦٠اربعة قرون ص: انظر 
ّ هـ قحط نتيجة شحة مياه األمطار تعرضت له الحلة وغيرها من ١٢٠٠حدث في سنة  )٤(

  ) . ٩٧ ص٦انظر تاريخ العراق بين احتاللين ج( المدن األخرى 
 م ١٧٩٣/ ـ  ه١٢٠٨ قلت مياه نهر الحلة لذهابها لنهر الهندية الذي حفر سنة  )٥(

 .إليصال الماء إلى النجف 
   . ١٥٤ ص١ مج٤انظر خريدة القصر ج )١(
  .٤٤٨ ص١٠انظر الكامل البن االثير ج )٢(
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 ١٤

نواحي ، لذلك  تنافس بغداد في مختلف الاألنظار قبلة أمارتهمليجعلوا : ثانيا . 

 وأجزلوا والعلماء جانبا كبيرا من اهتمامهم األدباء وأولوا )٢(ةاقتنوا الكتب النفيس

 وبعضهم )٤(، فكثر مادحوهم ، بعضهم قصدهم لديارهم ومدحهم)٣(لهم العطاء

   . )٦(م الكتب لهخرآلا بعضهم ألف ، كما )٥( قصائد المديح والثناءإليهم أرسل

 ، بل نجد حلفاءهم واألدباء باألدبلم يكن بنو مزيد وحدهم الذين عنوا 

فعل هذه الجهود بو ، )٧(ً الجاوانيين يشاركونهم في هذا الجانب ايضااألكراد

 ، دائبة الحركة حياتهم واستمرت بعد مماتهم مزدانةة ثقافيا طوال ّازدهرت الحل

 نهاإ ذإاستيالء المغول على بغداد ، لم يعكر صفوها سقوط الخالقة العباسية و

زدادت نشاطا وحصلت مكتباتها على ما ذكرنا سابقا سلمت من قبضتهم فاك

 ومما زاد الوضع تحسنا واستقرارا ظهور شخصيات )١(العديد من كتب بغداد

فذة اهتمت بحفظ العلوم ودراستها فكثرت حلقات التدريس واتخذت معظم 

 فكثر عدد الدارسين ، وفي هذه الحقبة انتقل  للتعليمأماكندورهم ومساجدهم 

 الحلة في القرنين السابع والثامن فأصبحت، )٢( من النجفإليهامركز العلم 

                                                 
   . ١٦٦ ص١ مج٤انظر خريدة القصر ج )٣(
  . ٢٣ ص– ٢٢ انظر اإلمارة المزيدية ص)٤(
   .  ١٦٧ ص١ مج ٤انظر خريدة القصر ج )٥(
انظر وفيـات االعيـان مـج ( لصدقة بن منصور ) الباغم الصادح و(  ألف ابن الهبارية  )٦(

  ) ٤٩٠ ص ٢
  . ١٢٠ ، ص١١٤ ، ص٩٧ ص١ ج٤انظر مجلة مجمع العلمي العراقي مج  )٧(
  . ٣٣١انظر الحوادث الجامعة ص )١(
 هــ انتقـل مـن بغـداد ٤٤٩شـيخ الطائفـة فـي سـنة ) ر(عندما نهبت دار الـشيخ الطوسـي  )٢(

وبانتقالـــه أصـــبحت  ) ١٧٩ ص٨ ، المنـــتظم ج٦٣٧ ص٩جانظـــر الكامـــل ( إلـــى النجـــف 
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 ١٥

 أفواه النائية للسماع من األقطار الرحال من أليها تشد األنظارالهجريين قبله 

العلماء ، فكثر طالبو العلم فيها وكثرت مصنفات العلماء في مختلف الميادين 

   . أالن إلىًوما يزال بعضها موجودا 

ان الذي سبب خلق مثل هذه النهضة ، البذور الطيبة والثمار الشهية 

 ماهيأته بيئتها بما تمتعت به من صفات شاركت في مث التي قدمها مؤسسوها

  سالمتها من هوالكوّإنواهب ، كما القرائح والهام النفوس وتفتيق الم شحذ

 الحياة الهادئة ، حياة العلم إلىقرار واالنصراف  االستإلى دفعها ٕواتباعه

نجيب الدين محمد : برزوا في هذه الحقبة  الرجال الذين أشهر ، ومن والتأليف

، وابنا سعد الدين )  م ١٢٤٧/  هـ ٦٤٥(و أ)  م ١٢٣٨ / هـ ٦٣٦(بن نما 

وجمال الدين )  م ١٢٦٥/  هـ ٦٦٤(بن محمد الطاووس ، رضي الدين 

 القاسم جعفر بن أبو، ونبغ من بني سعيد ، نجم الدين  ) ١٢٦٤/  هـ ٦٧٣(

/  هـ ٦٩٦( او )  م ١٢٧٧/  هـ ٦٧٦ -( ) المحقق الحلي ( سعيد الحلي 

 م ١٢٩٠/  هـ ٦٨٩(ونجيب الدين يحيى بن سعيد الهذلي الحلي )  م ١٢٩٦

 منصور الحسن بن يوسف بن المطهر أبو ، العالمة الحلي جمال الدين) 

، تقي الدين بن داود الحلي صاحب كتاب )  م ١٣٢٥/  هـ ٧٢٦ -( الحلي 

والسيد )  م ١٣٦٩/  هـ ٧٧١(وفخر المحققين )  م ١٣٣٩/  هـ ٧٤٠(الرجال 

 ، وقد شملت النهضة القرن التاسع)  م ١٣٧٤/  هـ ٧٧٦(تاج الدين بن معية 

 الشيخ المقداد بن عبد اهللا بن محمد أمثال آخرون فظهر جهابذة الهجري

                                                                                                                                 
 هـ وبعده ظل تالميذه يـسيرون ٤٦٠النجف مركز علوم الشيعة وبقي فيها حتى وفاته سنة 

علـــى نهجـــه حتـــى القـــرن الـــسابع اذ توجهـــت األنظـــار إلـــى الحلـــة لوجـــود عـــدد كبيـــر مـــن 

  ) . ٤ ص٢انظر تاريخ الحلة ج( المهتمين بأمور العلم واألدب 
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والشيخ جمال الدين احمد )  م ١٤٢٢/  هـ ٨٢٦(  وري الحلي االسدي السي

 غيرهم يضيق المجال وآخرون)  م ١٤٣٧/  هـ ٨٤١(بن فهد الحلي 

  . )١(بذكرهم

 القرن العاشر الهجري نتيجة أوائلاحتفظت الحلة بمركزها العلمي حتى 

 إلى  كربالء وبعد ذلكإلىم انتقل منها ثللظروف التي اوضحناها سابقا ، 

 في ى ولكن دبيب الحياة سر)٢(ً علميا عظيمااالنجف الذي ما يزال مركز

الثامن عشر (  القرن الثاني عشر الهجري  ثانية في منتصفأوصالها

 القادمة لألجيال تحمل مشعل النور تنيريه الدرب أخرىفعادت مرة ) الميالدي 

 .  

   :  الميالديالحلة في القرن التاسع عشر
ة من المزايا التي عهدناها فيها منذ تأسيسها ، ّه الحلتصفت با ما ّإن

التاسع عشر ( وجدنا ميراثها ومخلفاتها في القرن الثالث عشر الهجري 

 ّ ، عليها تعتمد بغداد في سداألولىفهي بلد زراعي في الدرجة ) الميالدي 

ر ّبعض الصناعات المحلية ، تصدأيضا فيها و، )١(حاجتها االقتصادية

                                                 
نظر لؤلؤة البحرين ، أمـل اآلمـل للحـر العـاملي ، تأسـيس الـشيعة لعلـوم اإلسـالم للـسيد ا )١(

( ... ، وقــد ) وردت هــذه األعــالم فــي هــذه الكتــب فــي صــفحات متفرقــة ( حــسن الــصدر 

روت بعض الكتب الخطية انه قد عاش فيها في قرن واحد زهاء خمسمائة عالم ويكفـي أن 

ًانظــر العــراق قــديما وحــديثا .. ) (ر العديــدة والمراقــد الكثيــرة نقــول أن الوافــد اليهــا يــرى القبــو
  ).١٤٣للحسني ص

  . ١٠انظر نهضة العراق األدبية ص )٢(
عنـــد انقطـــاع طريـــق الحلـــة الـــى بغـــداد فـــي أوقـــات الحـــروب كـــان يحـــدث ارتبـــاك للـــوالة  )١(

رضـا باشـا والمسؤولين لعدم وصول المواد الغذائية إليهم انظر ما حدث عند اسـتيالء علـي 



א ...........................................אאא
 

 ١٧

والبعيدة عنها ، وكان نهر الفرات عض السلع من المدن القريبة بوتستورد 

صالحا للمالحة تقطعه السفن التجارية منذ القدم ، كما كان الطريق البري 

 أيضا النتقال المسافرين وقد حافظت على طبيعتها الجميلة أخرىواسطة 

 الوارفة النخيل ذات الظالل أشجار الفسيحة التي تزينها وأرضهابهوائها ومائها 

 الداخلية فلو أحوالها أما ، األخرى غير ذلك من مظاهرها الخارجية إلى، 

تفحصناها لوجدناها تختلف كل االختالف عما عهدناه سابقا وبخاصة في 

  : اول هذه النواحي بشيء من التفصيلوقت ازدهارها ولذلك سنتن

   -: الحالة السياسية -أ
  -:حركات الوهابيين 

 خاصة في وضع سياسي مرتبك ، قلق طوالالحلة  كان العراق عامة و

حكم المماليك ومن جاء بعدهم من الوالة العثمانيين الن معظمهم كانوا ال 

 المشكالت  وحلاألوضاع الشدة والقوة وسيلة لحكم البالد وتهدئة أاليعرفون 

 الفوضى والحوادث الداخلية والخارجية ، أيامهمالتي تواجههم ، لذلك كثرت في 

 خطرا يهدد العراق وأصبحوا الوهابيين أمر هذا القرن أوائلعاظم في فقد ت

/  هـ ١٢١٦ ربيع سنة أوائل متفرقة ، ففي أوقاتفكثرت هجماتهم عليه في 

                                                                                                                                 
على الحكم وما حدث في والية نامق باشا الثانية عندما الغى مـشيخة المنتفـق ، وفـي زمـن 

 ، ١٢٩٦ سنة ٨٦٤انظر جريدة الزوراء عدد ( مدحت باشا عندما حدثت واقعة الدغارة ، 

 ٧ ، تـــــاريخ العـــــراق بـــــين احتاللـــــين ج٧٧ ص– ٧٤تـــــاريخ المماليـــــك ســـــليمان فـــــائق ص

  ).٢٠٧ ، ص١٤٣ص
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 ١٨

 المحاذية لنهر الفرات القريبة من الحلة ولم األطراف م ، هجموا على ١٨٠١

 )١(ً كان متأخراكَلكن ذل الهندية إلى الكهية بإرساليثر عملهم الحكومة واكتفت 

 فيها وأكثروا نيسان من السنة نفسها هجم الوهابيون على كربالء أوائل، وفي 

 )٢()ع (  حتى من الذ بضريح الحسينأهلهاالقتل والحرق والنهب ولم يسلم من 

ها ، لم يكفهم ذلك يلإ متأخرة األنباءولم تستطع الحكومة صد هجومهم لوصول 

وما جاورها من القرى الفراتية وعلى المقدسة بل استمرت هجماتهم على المدن 

 حكم والالرعاة المتجولين في البادية فقد كانت لهم في كل سنة غارة ط

 حكم أوائلسليمان باشا الكبير وعلي باشا وسليمان باشا الصغير ، ففي 

 حكمه ومع ذلك ظل خطرهم أواخر اشتدت وطأتهم لكنهم ضعفوا في األخير

 اإلمبراطورية أرجاءال في العراق فقط بل في سائر يهدد الحكومة والرعية 

  .  )١( م١٨١٨/ هـ ١٢٣٤ً قضي عليهم نهائيا سنة أن إلىالعثمانية 

الون مرادهم مرة لم يكن الظفر نصيب الوهابيين دائما بل كانوا ين

ما ّ كانت كلّفإنها موقف الحكومة منهم ّأما ، أخرى مرة ىويرجعون القهقر

                                                 
)١(   Bagdad the city of peace , p . 235 .  

 ، تـــاريخ العـــراق بـــين ٢٦٠ ، أربعـــة قـــرون ص١١٤ ص١انظـــر عنـــوان المجـــد البـــن بـــشر ج )٢(

 ،  . Aliterary History of the Arabs , p . 644 ١٤٥ ص– ١٤١ ص٦احتاللـين ج
 Bagdad the Cityof Peace .p. 235، ٨١ ص– ٧٨المماليـك فـي العـراق للـصوفي ص

  ) . ٥٧ ص– ٥٦انظر هامش ص( في الشعر السياسي للوائلي ، مصادر أخرى ، و
 Aliterary History of the Arabs , p . 466، ٢٠٦ ص– ١٧٨ ص١انظـر عنـوان المجـد ج )١(

 ، ٥٧ ، ص٣٤ ص– ٢٩،وفـــي الـــشعر الـــسياسي تفـــصيل لحـــوادث الوهـــابيين انظـــر ص

   .٥٩ص
  Aliterary History of the Arabs , p . 466 .   
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 ١٩

 الهندية ليرابط فيهما أو إلى الحلة إلى جيش بإرسال  سارعتبأخبارهمسمعت 

، ًلقربهما من بغداد ثانيا  وًا أوال، لقربهما من المواقع التي يتوقع الهجوم عليه

 األنباء إليها  قد تصلأو هجومهم ودحرهم ّوقد تستطيع هذه القطعات رد

  متأخرة فال تظفر بهم 

  -:ثورات القبائل 

 عليهم ّ يقضٍان على الوالة خطر ثان جانب خطر الوهابيين كإلى 

 ، ولم اآلخر على بعضها أومضاجعهم هو ثورات القبائل على الحكومة 

 بل تكاد تعم شماله وجنوبه األخرىتقتصر ثوراتها على منطقة من العراق دون 

المناطق وة ّ الذي يهمنا منها ما يتعلق بالحلة وضواحيها ، سكنت الحلّلكن

 متعددة كانت كغيرها من قبائل المدن كثيرة الثورات وال )٢(المجاورة لها قبائل

  : األسباب سنحاول التعرف عليها ، ومن هذه أسباب تدفعها لذلك أنبد 

ط ، وقد دفع ذلك شيخ الخزاعل للثورة في زمن ّرغبتها في الظهور والتسل -١

 ١٨٠٥/  هـ ١٢٢٠ وشيخ زبيد سنة )١( م١٨٠٤/  هـ ١٢١٩علي باشا سنة 

اء  والجرب وشمر وزبيد والضفيرةفع عشائر الشامية والجزيرة كخزاع، ود)٢(م

                                                 
وقد استعملت كلتا الكلمتين بالمفهوم ) قبائل ( بدال من ) عشائر ( تارة أضع كلمة  )٢(

 ) . مادة قبل ) ( مادة عشر ( انظر القاموس المحيط ( نفسه في العامية والفصحى 
  . ١٦٣ ص٦ ، تاريخ العراق بين احتاللين ج٢٢٧انظر دوحة الوزراء ص )١(
  . ١٧١ ص٦لين جانظر تاريخ العراق بين احتال )٢(
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 ٢٠

َوانها ايضا ا  ، )٣(ار العتبات المقدسة والقرى المجاورة لهاّلة القالق زوووالر ذا ٕ

   . )٤(ما شعرت بضعف الحكومة استغلته وشنت الحمالت عليها 

خزاعل الر وّقد يكون سبب ثوراتها عدم عناية الوالة بها ولذلك ثارت شم -٢

العشائر الفراتية من  ، وجملة )٥( ١٨١٦/ هـ ١٢٣٢والمنتفق والضفير سنة 

 فقد كانت تثور كي يحافظ )٦(م١٨١٨/  هـ ١٢٣٤في زمن داود باشا سنة 

  . ليهاإ األنظارخها على مكانتهم ولتلفت شيو

و الضرائب الكثيرة التي تفرضها  لمعظم ثورات القبائل هّالمهملعل السبب  -٣

 ، ففي زمن علي رضا باشا الملتزمين بجبايتهاالسيئة طرائق الوومة عليها الحك

 ، )١( الهندية عن دفع الضرائبوأهاليامتنعت عشائر الشامية والخزاعل 

) واقعة الدغارة (     ثورة حدثت نتيجة لهذا السبب تلك التي تسمى بـ وأعظم

 وظل هذا )٢(هنديةفي زمن مدحت باشا فقد اشتركت فيها جميع العشائر عدا ال

السبب يضايق العشائر في جميع االوقات وليس هناك من يسمع شكواها ففي 
                                                 

ً ،خمسة وخمسون عاما أو مختصر مطالع ٢٦٣ ص– ٢٦٢انظر دوحة الوزراء ص )٣(
  . ٢٢٣ ص-٢٢١ ص٦ ، تاريخ العراق بين احتاللين ج١٢٠السعود ص

اشتدت وطأة القبائل عند اندحار جيش الوالي الذاهب الى محاربة الصقور سنة  )٤(

 ٦ جناريخ العراق بين احتال لي ، ت٢٨٩انظر أربعة قرون ص(  م ١٨١٨/ هـ ١٢٣٤

  . ٢٣٦ ص١ ، لمحات اجتماعية ج٢٥٦ص
   . ٢٢٧ ص٦انظر تاريخ العراق بين احتاللين ج )٥(
  .٢٨٩ انظر أربعة قرون ص)٦(
  . ٢٠ ص٧ ، تاريخ العراق بين احتاللين ج٣٤٩أنظر أربعة قرون ص )١(
تاريخ العراق بين  ، , The Life of Mi dhat pasha , by his son p.48انظر   )٢(

 ، لمحات اجتماعية ٣٥٣ ص١صور من تاريخ العراق ج٢١٩ ، ٢٠٧ ص٧احتاللين ج
   .     ٢٤٢ ص٢ج
  . هذه التسمية عامية والصحيح أل أبو سلطان )٣(
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 بسبب عمال والجبور ببعض األ)٣(لبو سلطانأ م قام ١٨٧٨/  هـ ١٢٩٥سنة 

 فقد كانوا يرون في الوالة والجباة لصوصا يبتزون )٤(الضرائب المفروضة عليهم

   . أموالهم

ثارت القبائل لفرضه التجنيد  )٥( )أكرمدار السر( وفي زمن عمر باشا  -٤

شدة اما موقف الوالة من هذه الثورات فهو ال . )٦(عليها كما فعل بأهل المدن

 ما إذا لذلك نجدهم ، لمعرفة السبب ومن ثم تالفيه دون محاولةوالقمع من

في المناطق القريبة منهم وغالبا ما   جيشا ليرابطأرسلواسمعوا بهياج قبيلة 

ّل◌لحتكون ا  .قاعدة لها  الهندية أوة ّ

 لذلك األخرىي والة وصرفتهم عن االهتمام بالنواحشغلت هذه الثورات ال

 لسياسة تفكيك القبائل بالقوة فلم تنفع سياسته بل زادت الوضع دعا نجيب باشا

في عهد عبدي باشا حركات واسعة النطاق في الفرات ( وظهرت  )١(َاسوء

 قوبل نامق تجاوزاتها حامية الكفل بأجمعها ثم حينما ذبحت القبائل في جملة

 ّنلى أبثورة عامة بين قبائل الفرات بقيادة وادي ، ع األولىباشا في باشويته 

ّهدوءا نسبيا حل في عهد الكوز ً ي فدل على مدى المسؤولية التي تلقى على لكً

 مفعم بالغطرسة والتجبر بالنسبة أعمىما كان يبديه نجيب ونامق من تشدد 

                                                 
 .  هـ ١٢٩٥ شعبان – ٧٧٦انظر جريدة الزوراء عدد  )٤(
خ العــــراق بــــين انظــــر تــــاري) ( الــــسردار أكــــرم عمــــر باشــــا ( يــــرد اســــمه بهــــذه الــــصورة  )٥(

   نقال عن مـــرآة الـــزوراء ،١١٨ ص– ١١٧ ص٧احتالليـــــــن ج
 Bagdad the City of peace , p . 270 الـسردار أكـرم (  او يرد عمر باشا الملقب بـ

   ) . ٣٤١انظر أربعة قرون ص) ( 
 ١ ، صــور مــن تــاريخ العــراق ج١٢٣ ص– ١٢٢ ص٧تــاريخ العــراق بــين احتاللــين ج )٦(

   .٣٣٥ص
    . ٣٤٩بعة قرون صانظر  أر )١(
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 ، ولم )٢(... )في ايامهما من غلو في االضطرابات والقالقل ى ما حصل ال

خر ، ففي زمن آلتقتصر ثوراتها على الحكومة بل كانت تثور على بعضها ا

 هـ ١٢٩٨ وفي سنة )٣(اكرم حدثت ثورات بين قبائل الهندية والشامية السردار

 ١٣١١ سنة  ، وفي)٤( م كان النزاع قائما بين قبائل ضواحي الحلة١٨٨٠/ 

  .  غير ذلك إلى )٥( فتله وبني حسن م حدث نزاع بين ال١٨٩٣/ هـ 

ّت حدة هذه الثورات بتحسن الوسائل الالزمة ّ خفاألخيرة اآلونةفي 

 العراق ووضعت مفارز أطرافلمواجهتها ، فتفرقت الحاميات العسكرية في 

 طرق المواصالت وأصلحتشرطة في الطرق لتؤمن سالمة المسافرين ، 

  )٦( التي عادت بنفع كبيراإلصالحاتوالتلغرافات وغير ذلك من 
  

  -:ة ّهل الحلأثورات 

 السابقة قاعدة لجيوش الحكومة في األحداثة من خالل ّعهدنا الحل   

 كما )١(صد هجمات الوهابيين وقمع ثورات القبائل ، وملجأ للخائفين والهاربين

 أكسبتبيعة هادئة  طت ، فهي حصن حصين ذا)٢(هو الحال عند تأسيسها

د باشا ودا في زمن ّإال منهم القيام بثورة  لذلك لم نعهدوالهدوءساكنيها الوداعة 

                                                 
  .   ٣٥٠ن ، ص. م س  )٢(
  . ٣٥٠ن ص . س . م انظر   )٣(
  . ١٢٩٨ سنة ١٠٣٠ انظر جريدة الزوراء عدد  )٤(
  .  ٣٧٢ن ص أربعة قرو )٥(
  . ٣٧٤ ص– ٣٧٢ن  ص. س .  م  )٦(
داود باشـا فـر أهلهـا  عندما وصلت األنباء إلى بغـداد بتقـدم الجيـوش اإليرانيـة وذلـك فـي زمـن  )١(

  .٢٤٦ ص١ ، لمحات اجتماعية ج٢٩٤انظر أربعة قرون ص( ًإلى الحلة ابتعادا عن الخطر 
فـارا مـن  الـسلطان محمـد بـن ) كيخـسرو بـن سـرخاب (  التجأ إليها في زمن صـدقة مؤسـسها  )٢(

 . ملكشاه فحماه صدقة وقتل دونه 
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 ٢٣

 االنضمام حول محمد الكهية إلىهم حاكمها المتعسف الجائر ّ، فقد اضطر

ة مقرا لتجمع عسكره فالتف ّالذي كان ينوي االنفصال عن داود فأتخذ الحل

 هـ ١٢٤٠ سنة أواخرا الحاكم وذلك في حوله بعض اهلها المتضجرين من هذ

 لقمعهم جيشا فلم يتمكن أرسل الى داود باشا األنباء م ، وبوصول ١٨٢٤/ 

 واإلقناع طريق الرشوة أتباع إلى أخيرامن السيطرة عليهم فاضطر داود 

ّبالمناقشات الكالمية وبذلك استطاع تفريق جيش محمد ، عند ذلك فر محمد 
ة وهدم ّ الحلأهليده من ل من وقع في تلسيطرة فقداود من ا وتمكن الكهية

 وغادرها تاركا فيها )٣( م١٨٢٥/  هـ ١٢٤١ سنة أوائلبها وذلك في دورهم ونه

حامية من العقيليين لمناصرتهم له ، ولكن الحليين لم يتحملوا هذه الحامية 

فحدث اشتباك بين الطرفين انتهى بقضاء اهل الحلة على الحامية ، فعاد داود 

ة ّ في الحلاألوضاع ، ومنذ ذلك الوقت لم تهدأ )١(ًانية ودمرهم تدميرا شديداث

 م ١٨٣٧/  هـ ١٢٥٣ في زمن علي رضا باشا سنة أخرىفتجدهم مرة 

وقتل ) حاج افندي (  الثورة على هذا الحاكم إلىيضطرهم ظلم حاكمها ايضا 

هم  زعماءّكن لتأديبهم ل بذلكمن كان مواليا للحكومة توجه الباشا عند سماعه

(   ، فعفا عنهم وفي زمن عمر باشا )٢(خرجوا له مظهرين االعتذار والطاعة

                                                 
 ٦ ، تـاريخ العـراق بـين احتاللـين ج Bagdad the city of peace , p . 248:  انظـر  )٣(

 ، ١٥٧ً ، خمسة وخمسون عاما او مختصر مطالع السعود ص٢٩٧ ، أربعة قرون ص٢٨٨ص
) ٤١بغيــة النــبالء ص(  ، وفــي ٢٢٧د ص ، مختــصر تــاريخ بغــدا٢٠٨ ص٣٦اعيــان الــشيعة ج

 الــسيد وقــد قتــل فــي هــذه الحادثــة بعــض افــراد ال. ذكــر فــي هــذه الــسنة احــداثا مخالفــه لمــا ذكرنــاه 
انظــر شــجرة ال الــسيد ســليمان بقلــم الــسيد (ونهبــت دورهــم ) اســرة الــسيد حيــدر ( ســليمان الكبيــر 

   ) . ٨٣ ، ص٨١ص) مخطوط ( سليمان بن السيد مرزة 
 . ١٣٧ ص– ١٣٦ ص١أنظر تاريخ الحلة ج )١(
  . ١٤١ ص١تاريخ الحلة جانظر  )٢(
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 ٢٤

األخرى ، لمدن  كباقي اأبنائهاعندما حاول فرض التجنيد على  ) أكرمالسردار 

   . )٣(هم وترك معظمهم المدينة خوفا من الجنديةكثرت صيحاتهم وتأوهات

 األرواحسائر فادحة في  خنواألهليبدت الحكومة ّ كاألحداث هذه ّأن

 عليهم مضاجعهم فسلبت راحتهم واطمئنانهم كما صرفتهم وأقضت واألموال

 تبدل الوالة إلى األحداث كثرة أدت ، وقد األخرىعن االهتمام بنواحي الحياة 

لى حكم الحلة خالل هذه  ، فقد تعاقب عاألطرافالسريع ومن ثم تبدل حكام 

 سنخصهم ببعض األتراك اغلبهم من جةاألمز عديدون مختلفو الفترة حكام

  . الحديث 

  -:ة ّم الحلاّحك
 المراجع أهملتهامها الن بعضهم قد ّلم نستطع ضبط تسلسل جميع حك   

 ، لذلك ّ شرأوواقتصرت على ذكر بعضهم ممن لمع اسمه بعمل خير 

عهدت الحلة بعد وفاة  . أخبارهمسنتناول من استطعنا الحصول على بعض 

 وفي زمن )١(أغا الحاج طالب إلى م ١٨١٣/  هـ ١٢٢٨ سنة عبد اهللا باشا

 وقد كان تركيا جائرا في حكمه على )٢( سليمان االربليإلىداود باشا عهدت 

                                                 
 ، ١٢٠ ص٧ين احتاللين جعراق ب ، تاريخ ال١٦٧تاريخ بغداد سليمان فائق ص )٣(

وقد شارك السيد حيدر أبناء بلدته في تذمرهم من  ٣٣٤ ص١ من تاريخ العراق جصور

  :     التجنيد فنظم قصيدة مطلعها 

  ياغمرة من لنا بمعبرها           موارد الموت دون مصدرها

 .  .٧ ص٢ ، ديوان السيد حيدر نشر علي الخاقاني ج٣٣١انظر جنة المأوى ص 
  . ١٢٠تاريخ بغداد لسليمان فائق صانظر   )١(
 كاشف الغطاء قاصدا زيارة الكاظمينا الحاكم قدم للحلة الشيخ موسى  في زمن هذ )٢(

هلها االطمئنان الذي فقدوه إلى أ ، فطلب أهلها منه البقاء عندهم ، فبقي شهرا أعاد )ع(
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ّ فعزله داود وعين مكانه ابن السياف ولما جاء علي رضا باشا استبدله )٣(أهلها
 أفندي النسب ، ثم جاء بعده الحاج أمويبابن النائب محمد اسعد وهو 

ستعان به داود باشا في  داود ظلوما غشوما اأتباع وقد كان من )٤(الكردي

لة سنة َ الحأهل ، ونتيجة ظلمه حدثت ثورة )١( الناسأموالصب عهده على غ

ّ م عين ١٨٥١/  هـ ١٢٦٨ األولى م ، وفي والية نامق ١٨٣٧/  هـ ١٢٥٣
 اغا في  ، استمر خلفأيضا )٢(لقائمقامية الحلة خلف اغا وقد كان ظالما

 أواخر وفي اإلجباري زمن عمر باشا وقد عاقب المجرمين بالتجنيد إلىالحلة 

 وخضد شوكتهم لكنه لالخزاع عمر تولى الحلة شبلي العربان الذي حارب أيام

 في والية نامق الثانية إليها أعيدثم )٣(نقل منها بسبب مسروقات كنيس اليهود

                                                                                                                                 
هذه المناسبة نظم توديعه ، وفي كمهم ، وعندما غادرها خرج الناس إلى بسبب جور حا

ّ عرض  فيهما بالحاكم ولما وصلت األبيات إلى مسامع األخير صالح التميمي بيتين
انظر (استدعاه فنظم على البديهة بيتين آخرين عكس فيهما المعنى السابق وتخلص منه 

  . ٢٧ص-٢٦ ص٣ ، معارف الرجال ج٨٢ص) المخطوط ( األبيات في ديوان التميمي 
  . ٢٦ ص٣رجال ج معارف الانظر  )٣(
 هـ ١٢٤٩قتل محمد االدهمي قاضي الحلة سنة  : ( ١٢ ورد في الروض األزهر ص )٤(

( لعله يقصد بـ ) في الفتنة التي نشبت في الحلة بسبب ظلم حاكمها على أفندي الخطيب 

   .الحاج أفندي الكردي ) علي أفندي الخطيب 
  
 
    .  ٣٣١ ص٦ جنانظر تاريخ العراق بين احتال لي )١(
  .٩٣ ص٧ن ج. س . م  )٢(
  . ١٤٤ ص– ١٤٣ ص١تاريخ الحلة جانظر    )٣(
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، وفي )٤(م قائمقاما على الحلة ١٨٦٣/  هـ ١٢٨٠اذ انه كان في حوادث سنة 

 أول توالها )٥(أقضيةزمن مدحت باشا صارت الحلة متصرفية لها خمسة 

 فتولى بعده فهد )٦( توفيق باشا الذي قتل في واقعة الدغارةهأختمتصرف ابن 

 في زمنه أنشئتّالسعدون ، وفي زمن رؤوف باشا عين مراد العزي متصرفا ، 

 م كما نفذ قانون التجنيد ١٨٧٢/  هـ ١٢٨٩ة المدرسة الرشيدية في الحلة سن

 وبقي فيها حتى وفاته أخرىثم تولى بعده شبلي العريان مرة  )٧(اإلجباري

ًتابعا◌، وبعده صارت الحلة قضاء )١( م١٨٧٥/  هـ ١٢٩٢سنة ّ للديوانية عين َ
 التي  ،)٢( م١٨٧٧/  هـ ١٢٩٤ سنة إلى قائمقاما وبقي فيها أفنديفيها طه 

 )٤(أخرى ثم حكمها سنة  )٣(بابان باشا محمدلحلة متصرفية توالها ا عادت فيها

                                                 
 ، ١٤٣ ص٧ جن ، تاريخ العراق بين احتاللي٣٢٩ ص٢مباحث عراقية  قانظر   )٤(

  . ٣٥٣ ص١صور من تاريخ العراق ج
  . ٣٥٦تاريخ العراق الحديث لعبد العزيز سليمان صانظر   )٥(
  . ٢٤٢ ص٢ ، لمحات اجتماعية ج٢٠٨ ص٧لين جتاريخ العراق بين احتالانظر   )٦(
  . ١٤٦ ص– ١٤٤ ص١تاريخ الحلة جانظر   )٧(
 ، الشعر ٣٢٩ ص٢انظر مباحث عراقية ق:  مات مسموما وقيل مات بالطاعون  )١(

 .  هـ ١٢٩٢ نقال عن الزوراء لسنة ٦٥السياسي هامش ص
الدين أفندي قائمقام  حسام ـ بعث ميرزا جعفر رسالة إلى صديقه ه١٢٩١ في سنة  )٢(

انظر تاريخ (الحلة ، فيمكن أن يكون األخير قد شغل المنصب بعد شبلي وقبل طه أفندي 

ّوجدنا للسيد حيدر الحلي قصيدة يمدح بها حسام الدين  ) ١٤٧-١٤٦ ص١الحلة ط
وقد  ) ٢٧٩ ص١العقد المفصل ج / ٢٧ ص٢انظر الديوان ج( بطلب من ميرزا جعفر 

  ) . ٢٧ هامش ص٢ي ديوان السيد حيدر جّعرف بحسام الدين ف
  . ١١١ ص١٢٩٤ سالنامه بغداد سنة  )٣(
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/  هـ ١٢٩٨وفي سنة )٥( م اشرف باشا١٨٧٩/  هـ ١٢٩٦، بعده توالها سنة 

/  هـ ١٣٠٠ ، وفي سنة )٦( حكمها صالح بك١٨٨١/  هـ ١٢٩٩ م و ١٨٨٠

 ، وفي )٨( م محمد باشا١٨٨٣/  هـ ١٣٠١، وفي )٧( م عبد الغني باشا١٨٨٢

 ، أفندي م زكي ١٨٨٥ / ١٣٠٣، وفي )١( م صالح بك ١٨٨٤/  هـ ١٣٠٢

 م صالح ١٨٨٨/  هـ ١٣٠٦ نزهت ، وفي ى م يحي١٨٨٦/  هـ ١٣٠٤وفي 

 م محمود بك وبعده توالها في السنة نفسها ١٨٨٩/  هـ ١٣٠٧باشا ، وفي 

 علي رضا بك ، ثم عادت قضاء ١٨٩٠/  هـ ١٣٠٨جالل بك ، وفي سنة 

                                                                                                                                 
 ، وجدنا للسيد حيدر قصيدة يمدحه  م١٢٩٥ سنة ٧٧٦جريدة الزوراء عدد انظر   )٤(

كان محمد رشيد بن إبراهيم ( وفي هامش الصفحة نفسها  ) ٢٦ ص٢انظر ديوانه ج( بها

 وهو الذي شيد سراي ١٢٩٦ريا في الحلة عام ًبابان جد األسرة المعروفة حاكما أدا

    ... ) ١٣٠٠الحكومة فيها عام 
  . ١٢٩٦ سنة ٨٥٧الزوراء عدد انظر جريدة  )٥(
 ٨٤ ص١٢٩٩ ، سالنامة بغداد لسنة ١٢٩٨ سنة ١٠٣٦ الزوراء عدد انظر جريدة  )٦(

 . 
  . ١٤٠ ص١٣٠٠سالنامة بغداد سنة انظر   )٧(
  . ١٤٢ ص١٣٠١ة  سالنامة بغداد سنانظر  )٨(
 ١١٦ ص١٣٠٢ ، وفي سالنامة بغداد لسنة ١٣٠٢ سنة ١٢٧٥الزوراء العدد أنظر  )١(

وجدنا في حكام الحلة اسمين لعل المقصود بهما ذكر متصرفها محمد رشيد باشا ، 

 ومحمد رشيد باشا ١٢٩٥ و ١٢٩٤محمد باشا بابان توالها سنة ( شخص واحد ، هما 

سالنامة وقد ذكر السيد حيدر الثاني في شعره وأضاف اليه  كما في ال١٣٠٢توالها سنة 

ّثم إن بناء السراى الذي  ) ٢٦ ص٢الديوان ج.. ) ( من محمد رشيد بباني ( لقب بابان 
 .  هـ ١٣٠٠نسب الى محمد رشيد كان سنة 
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 م ١٨٩١ / ١٣٠٩ في سنة أصبحت آذ لكنها لم تدم طويال )٢(تابعا للديوانية

 م عبد القادر باشا ، ١٨٩٢/  هـ ١٣١٠متصرفية توالها صالح باشا ، وفي 

 عادت قضاء تابعا للديوانية وأخيرا م علي رضا بك ١٨٩٣ هـ ١٣١١وفي 

 أخر القرن التاسع عشر ، كان خرآ إلى م واستمرت ١٨٩٤/  هـ ١٣١٢سنة 

   . )٣( م شوكت بك ١٩٠٠/  هـ ١٣١٨ا سنة قائمقام فيه

  

   - : الحالة االجتماعية -ب 

 السياسية السابقة من خطر وهابي وثورات قبلية ومن لألوضاعنتيجة 

 المجتمع فأصبحساءت ، و االجتماعية األحوالام وساسة جائرين ، تردت ّحك

ن  واالستقرار فيه مفقودياألمن يكون دي تسيطر عليه الفوضى ويكاّالحل

 رتّأث وقد وتصدق التعاويذ ، األذهانوالجهل مطبقا ، تسيطر الخرافات على 

 قد شغلتهم عن االهتمام بجوانب الحياة ّإنها إذ أيضاام ّ في الحكاألوضاعهذه 

 حال المجتمع ، فكل اهتمامهم موجه بإصالحق منها ّ وبخاصة ما يتعلاألخرى

ّوان والقضاء على الفوضى ، األوضاعلتهدئة  دلهم السريع لم يفسح المجال ّ تبٕ

 للتعرف على طبيعة المجتمعات والطرائق السليمة في سياستها ، فقد أمامهم

 وفرض نفوذهم أقدامهمبعها معظمهم لغرض تثبيت ّة التي اتّكانت سياسة الشد

 وما دامت مدتهم قصيرة فال يتسنى للناس األولى أيامهمغالبا ما تكون في 
                                                 

  . ١٥٤ ص– ١٥٢ ص١انظر تاريخ الحلة ج )٢(
 ٢٠١ ص١٣١١ ، ١٩٢ص ١٣١٠ ، ٢٣٥ ص١٣٠٩انظر سالنامة بغداد للسنوات  )٣(

 ١٣١٨ ، ١٣١٧ ، ١٣١٦ ، ١٣١٥ ، ١٣١٤ ، ٢٩٩ ص١٣١٣ ، ٢٢٨ ص١٣١٢، 

 هـ كانت لها ثالثة أقضية ١٣١١ هـ وسنة ١٢٩٤، عندما أصبحت الحلة لواء بين سنة 

 . السماوة ، الديوانية ، الشامية : هي 
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 بعيدون عن المنطقة مزاجا ولغة أتراك اغلبهم ّإن لمس جانب اللين منهم ، ثم

ين ، لذلك كانت هلأل يحدث بعض التصادم بينهم وبين اّنأ ّوثقافة فال بد

 مشرئبة اللتقاط زالت الحكام واألعناق الحرب والسياسة بأخبار مشبعة األذهان

  من يقف فيّون بكلّكل في السجون وينواألبرياءون المجرمين ّام يزجّ، والحك

 أفرادها وبخاصة في العشائر التي كان ّح قائم على أشدهّقهم ، فنظام التسلطري

يدينون بالوالء لمشايخهم وعليهم الذود عن القبيلة وقد كان الشيوخ كثيرا ما 

 نالهم أو منهم ضعفا أحسوا ما أذا الحكام أو القبيلة على الوالة أفراديؤلبون 

 أسالكليهم الغارات فكثيرا ما قطعت ون عّمنهم ضيم ويناصبونهم العداء ويشن

 ، أخبارهم وضعت لصالح الحكومة لتعلم بها هاّأن العتقادهم )١(التلغراف

رقت الدور والمزروعات ،  وغاألنهاروهدمت السدود وقطعت الجسور ففاضت 

 ، ولم يكتفوا بذلك بل كانوا )٢(ق المسافرين ونهبوهم كثيرا ما قطعوا طرإنهمكما 

 األمثلة فيثيرون الرعب في قلوبهم ، من هذه اآلمنة المدن أهليغيرون على 

 ّإن إذ االجتماعية السيئة فهي في انحطاط لألوضاعوغيرها تتضح لنا صورة 

مأنينة فالقتل والنهب في وضح النهار ، ولم  والطاألمنن ال يعرفون هليألا

 منهم اوّأحس ما إذايسلم من ذلك حتى الحكام فكثيرا ما يتسورون دورهم ليال 

ه ما ساهمت ّلِبظلما وجورا ، ويهددونهم بمختلف الوسائل ، ومما زاد الطين 
                                                 

تاريخ انظر ( ثارت القبائل في زمن مدحت باشا قطعت خطوط التلغراف  عندما  )١(

  ) . ٣٦٧العراق الحديث لعبد العزيز سليمان ص
 ،  م١٨٥١ انظر ما فعلته زبيد احتجاجا على سياسة نامق في معاملة القبائل سنة  )٢(

 ١ ، صور من تاريخ العراق ج٩٨ص- ٩٧ ص٧انظر تاريخ العراق بين احتاللين ج(

ية والديوانية دية والشاموما فعلته عشائر الهن ) ١٩٢ ص٢ ، لمحات اجتماعية ج٦١ص

  ) . ٣٣٤ ص١انظر صور من تاريخ العراق ج( فرض عمر باشا التجنيد عليهم عند 
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 ٣٠

 الفتاكة ، فقد تعرضت واألوبئة األمراض تعاسة من األوضاعبه الطبيعة لتزيد 

 مختلفة لضربات قاسية أوقاتمعظم مدن العراق وشاركتها الحلة في ذلك في 

 تاركة  والفينةقر دارهم بين الفينة تغزوهم في عّإنها إذمن الطاعون والكوليرا 

ها تريد ّ حصدا فظيعا ولعلأحيانا على السكان وقد تحصدهم وبيلة راآثاوراءها 

/  هـ ١٢٣٦ السيئة ، ففي زمن داود باشا سنة أوضاعهم تنقذهم من ّأن

لة وبقيت فيها مدة بين ّ الحإلى م ظهرت هيضة في البصرة ثم انتقلت ١٨٢٠

/  هـ ١٢٤٧ عهده سنة أواخر ثم ظهر في )١(وما عشرين يأو أيامعشرة 

 فتكا ذريعا ولم بأهلهاة وفتك ّ الحلإلى م في بغداد طاعون ثم وصل ١٨٣١

، وعاد )٣( فرغت من السكان إنها ، وقيل )٢( القليلّإاليبق من سكانها 

  .  م ١٨٤٧/  هـ ١٢٦٤الطاعون ثانية سنة 

 أو ة في اليوم الواحد ثمانيفي نهاية عهد نجيب باشا فبلغ عدد ضحايا الحلة

 متالزمان يتناوبان في ّفإنهما وقد ظهرت الهيضة قبله بسنة أنفس ةعشر

 إلى م انتقل من الحلة ١٨٧٥/  هـ ١٢٩٢الظهور وتفشى الطاعون ثالثة سنة 

                                                 
  . ٢٢٤ ص١ ، لمحات اجتماعية ج٢٧٨ ص٦ين جانظر تاريخ العراق بين احتالل )١(
ة ّ ، تاريخ الحل١٩ ص٧ ، تاريخ العراق بين احتاللين ج٣٢٦انظر أربعة قرون ص )٢(

) السيد سليمان ( لطاعون توفي والد السيد حيدر  ، في هذا ا١٣٩ ص– ١٣٦ ص١ج

 . والسيد باقر القزويني الملقب بصاحب الكرامات 
)٣(   Bagdad the city of peace , p . 259 .  



א ...........................................אאא
 

 ٣١

 م حدث وباء لم يذكر نوعه ١٨٨٠/  هـ ١٢٩٨وفي سنة    )٤(بغداد

   .  )٥( الحلةإلىانتشر في بغداد ووصل 

 قلة العناية إلى وفتكها الفظيع بالسكان راجع األمراض انتشار هذه ّإن

 اآلهلين ثم جهل األصابع أطرافون على ّعدُ يواألطباءالصحية ، فالمؤسسات 

 يساعد في انتشارها ، وال نأ ذلك من شأنه ّوعدم وجود وقاية وعالج ، كل

تشارك في  نوبات الجدب والقحط إن السيئة عند هذا الحد بل األوضاعتقف 

 الزراعية أراضيها فتصبح أحيانا األمطار الحلقة ، فقد يشح سقوط إتمام

 قاحلة جرداء ، كما شارك نهر الحلة في زيادة الجدب األمطارالمعتمدة على 

 ١٢٤٦سنة )١( نهر الهنديةإلىعندما بدأت تقل مياهه لذهاب معظمها 

                                                 
 ، وقــد ذكــر الــسيد حيــدر هــذا الطــاعون ٢٠٣ ص١صــور مــن تــاريخ العــراق ج: انظــر  )٤(

 . ريان توفي فيه  شبلي العّ قيل إن ، وقد٦١ ص٢ي العقد المفصل انظر جف
 ، نظم السيد حيدر عند حلول هذا ٥١ ص٨ر تاريخ العراق بين احتاللين ج انظ )٥(

  . ٣١ ص١أنظر ديوانه ج) ع(الوباء قصيدة يستغيث فيها بالحجة 
 جد إقبال الدولة وهو – م بطلب من اصف الدولة ١٧٩٣/  هـ ١٢٠٨حفر نهر الهندية سنة  )١(

 ألجــل إيــصال المــاء إلــى النجــف ، وقــد أرخ تــاريخ –فــسمي باســمه مــن مهراجــات الهنــد األثريــاء 

وقد كان في بدايـة حفـره جـدوال صـغيرا يـستطيع الرجـل إن يعبـره ولكنـه ) صدقة جارية (   حفره بـ 

 م ١٨٣٠ م وفي سنة ١٨٠٠توسع بمرور الزمان ، بدأ يجري الماء فيه بصورة منتظمة منذ سنة 

 أنـشاء سـدة  باشا  إلى الهندية فحاول علي رضا باشا ونجيبرهدأ يقل ماء نهر الحلة لذهاب أكثب

ن عبدي باشا من سد الفرات وبناء ناظم قوي له من األجر ّكمله كي يحافظا على ماء الحلة ، وت

ا عظيمـا مـن التـراب والحطـب فلـم ّ عمـر باشـا وبنـى سـد فجـاء م١٨٥٤لكن هذا الناظم تهدم سـنة 

انظــر أربعــة قــرون ( اهتمــام مــن جــاء بعــده مــن الــوالة  ضــع وظــل نهــر الحلــة مو.  قلــيال االيبــق 

وقيـــل إن الـــذي حفـــر نهـــر  ) ٦٥٨ الـــسنة الـــسادسة ص٩ ، مجلـــة لغـــة العـــرب ج٣٧٤هـــامش ص

 ٨تــاريخ العــراق بــين احتاللــين ج( الهنديــة أميــرة هنديــة عنــد زياراتهــا للنجــف علــى نفقتهــا الخاصــة 
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 ٣٢

 إلى الفرات  وذلك عندما تحول مجرىأعظم م ولكن المصيبة كانت ١٨٣٠/

 ١٨٨٠/  هـ ١٢٩٨في سنة  ) األصليمجراه ( تاركا نهر الحلة نهر الهندية 

الجفاف فاقلق على  فرع الحلة أوشك)٢( م١٨٨٤/  هـ ١٣٠٢م ، وفي سنة 

 معين أوشك والعشائر الساكنة عليه ، وبنضوب ماء نهر الحلة لةّ الحأهل

 تداركتها يد العناية نإ الغناء لوال البقعة من هذه أيضا ينضب ّإنالحياة 

 ذانآ وصرخاتهم حتى اخترقت هلينألاصيحات فقد كثرت اإللهية 

شوند رفر ومعاونه ديو (  المهندسين الفرنسيين بإرسال فسارعوا )١(المسؤولين

يوما   م فكان يوم انتهائه ١٨٩٠/  هـ ١٣٠٨ انتهي منه سنة اّ سدفعمال) دوان 

ي باشا وكبار المسؤولين ّوالي بغداد سرفيه احتفال عظيم حضره  أقيم َمشهودا 

 فيه القصائد الرائعة يعبرون فيها عن فرحتهم بعودة الحياة ثانية ألقيتوقد 

   . )٢(إليهم

                                                                                                                                 
صــف الدولــة بقلــم محمــد آل ترجمــة ٣٠٠ الــسنة التاســعة ص٤وفــي مجلــة لغــة العــرب ج ) ٩٩ص

 .  مهدي العلوي 
 هــ التـي تـوفي فيهـا ١٣٠٤ّبعد هذه السنة تعرضت الحلة إلى جفاف شديد واستمر حتى سـنة  )٢(

ّالــسيد حيــدر الحلــي ، وبعــد وفاتــه بــساعات هطلــت أمطــار غزيــرة اســتمرت ثالثــة أيــام روت جميــع  ّ
  .  ّ الحليرّاألراضي الضمانة فعدها الناس كرامة للسيد حيد

ّكلف إنشاء السد الحكومة مبالغ طائلة لكنها لم تتأسف على ذلك ألهمية الحلة بالنـسبة  )١(
إليهــا ، فقــد كانــت محــصوالتها الزراعيــة تــزود بعــض مــدن العــراق وتــشكل جــزءا كبيــرا مــن 

 الـــــسنة الحاديـــــة عــــــشر ١٢٩٦ ســـــنة ٨٦٤انظـــــر جريـــــدة الـــــزوراء عــــــدد ( اســـــتهالكهم   
 الــــــضرائب التــــــي تجبــــــى منهــــــا كانــــــت تــــــشكل واردا كبيــــــرا لخزينــــــة ّكمــــــا إن ) ١٧٢٨ص

 الـسنة الثالثـة عـشر ١٢٩٨ سـنة ١٠١٢انظر جريدة الزوراء عـدد ( اإلمبراطورية العثمانية 
 ) . مكتوب من الحلة ( 

ّتهــدم الــسد الــذي بنــاه  )٢(  م فــساءت احــوال الحلــة ١٩٠٣/  هـــ ١٣٢١ســنة ) شــوندرفر ( ّ
 م فبنـى ١٩٠٩/  هــ ١٣٢٦دعت المهندس وليم ويلكـوكس سـنة ثانية ، ولكن الحكومة است
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 ٣٣

 إذ مستمر نقص الحلة كان سكانها في علىنتيجة للظروف التي مرت 

 كما أيضا بقسم كبير األمراض السياسية وفتكت األحداثقتل العديد منهم في 

 إحصاء وأول ، األخرى المدن إلى عند جفاف نهر الحلة خراآلم نزح القس

 ) الفآ ١٠(  بلغ مجموعهم إذ في زمن داود باشا حصلنا عليه للسكان كان

/  هـ ١٢٣٧ داود باشا سنة أيام البغدادي في المنشئ، وقد زادها  )١(نسمه

، ... )  )٢( بيت فآلأوبيوتها نحو ثمانية ( .... ً م فقال ذاكرا سكانها ١٨٢١

 اجتاحها الطاعون فقد تضاءل عدد نفوسها نأ في نهاية عهد داود بعد اّأم

  . )٣( فرغت من السكانإنهابنسبة كبيرة حتى قيل 

لعدد سكانها في سنوات مختلفة  إحصاءوقد استطعنا الحصول على 

 النقصان ، أو التي يتعرض فيها السكان للزيادة األوقاتلعلها تفيدنا في معرفة 

) ١٥( م عندما زارتها مدام ديوالفوا كان عددهم ١٨٨١/  هـ ١٢٩٩نة ففي س

 انشأ شوند رفر أن م أي بعد ١٨٩١/  هـ ١٣٠٩، وفي سنة  )٤(ة نسمألف

                                                                                                                                 
ّســدة ســميت بــسدة الهنديــة ، انتهــى مــن عملهــا ســنة   م ومــا تــزال ماثلــة ١٩١٣/  هـــ ١٣٣٢ّ

ـــى  ـــى أالن ، اعتمـــدت فـــي ذكـــر مـــا يتعلـــق بنهـــر الحلـــة والهنديـــة عل الـــروض األزهـــر : إل
 ، جريـدة ٢٠٠ لــ ص٨٠ص) مخطوطة (  ، أخبار بغداد وما جاورها ٢٠٣ص-١٩٩ص

 ، ســالنامة ١٢٨٢ ، ١٢٧٨ ، ١٢٧٥ ، ١٢٧٤:  هـــ األعــداد اآلتيــة ١٣٠٢الــزوراء لــسنة 
 الــــسنة ٩ ، ج١٢٠ الــــسنة الــــسادسة ص٢ هـــــ ، مجلــــة لغــــة العــــرب ج١٣٠٩بغــــداد لــــسنة 
    .٩٩ ص٨ ، تاريخ العراق بين احتاللين ج٣٧٤ ، أربعة قرون ص٦٥٨السادسة ص

 ، تــاريخ الحلــة ٣٢٦ ، أربعــة قــرون ص١٩ ص٧ن جتــاريخ العــراق بــين احتاللــيانظــر  )١(

  ١٣٩ ص١ج
 .  ٩٠انظر رحلة المنشيء ص )٢(

)٣(  Bagdad the city of peace , p . 259 .  
  . ١٣٥انظر رحلة مدام ديوالفوا ص )٤(
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 ٣٤

 م بلغ ١٨٩٢/  هـ ١٣١٠ وفي سنة )٥( ١٥.٥٥٨ بلغ عدد نفوسها ّالسد

، فهي في تزايد مستمر ولكن الزيادة بلغت ذروتها في )٦( ١٧.٠٣٢عددهم 

 )٧(ة نسم٢٥.٣٣٤ م عددهم ١٩٠٠/  هـ ١٣١٨بلغ في سنة قد  القرن فنهاية

ً كما عهدناها سابقا مزيجا من عناصر متعددة األزمانكان سكانها في مختلف 
 إلى وغيرهم واألتراك األكرادوكذلك الحال في القرن التاسع عشر فقد ضمت 

ددت جانب العرب الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان ، وكما تع

 وبعضهم يهود األكثرية وهم سالمإ فبعضهم )١(ناتهماتعددت ديعناصرهم فقد 

 ، سكنوها بعد تأسيسها ثم تكاثر عددهم )٢( ال بأس به اوقد يشكلون عدد

  .  غيرهم آخرون كما سكنها األزمانبمرور 

 وبواديه كانت تئن من وطأة وأريافهلة كغيرها من مدن العراق ّوالح

 فقد كانت بدايته سيئة ،) التاسع عشر ( سيما في هذا القرن الظلم والجور وال 

 التذمر قد كثر إن إذ على أهلها ولم تكن نهايته بأحسن حاال من البداية

ّوالشكوى عمت ، فدعا بعضهم للتنديد بالحكم الجائر ومن ثم الثورة عليه 
 وكانت هذه الدعوات تشيع في صفوف الشعراء وقد حمل لواءها السيد حيدر

                                                 
   . ٢٦١ ص١٣٠٩سالنامه بغداد لسنة أنظر  )٥(
  ٢٠٢ ص١٣١٠سالنامة بغداد لسنة  أنظر )٦(
  . ١٣١٨بغداد لسنة سالنامه أنظر   )٧(
  . ١٣١٨ ، ١٣١٠ ، ١٣٠٩ انظر سالنامة بغداد للسنوات  )١(
، وفي سنة ) وفيها نحو مائة بيت من اليهود  ( ٩٠ ذكر المنشيء في رحلته ص )٢(

  م١٩١٠لليهود في الحلة كان عدد طالبها سنة ) االليانس (  أسست مدرسة م ١٩٠٧

  . ٢٠٥عراق في العهد العثماني صانظر تاريخ التعليم في ال)  طالبا ١٧٥(
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 البيت الن من يفصح عن لآ ، وهذه الدعوات كانت متسترة تحت رثاء ّلحليا

  . رأيه يلقى الويل والثبور 

 في ميادين األحسن السير نحو ألبنائه يتسنى ىّا هذا شأنه أن مجتمعّإن

ّ فقلت موارد بأنفسهم حتى عن االهتمام األحداثالحياة ، فقد شغلتهم هذه 
ً خصبا في ضواحيهم ، فقد كان مستوى امراعيالعوز والفقر  رزقهم ووجد

  . )٣( في طرق جبايتهاًالمعيشة منخفضا بسبب كثرة الضرائب وجشع ملتزميها

  :  الحالة الثقافية –ح 

كانت الثقافة في العراق في القرن التاسع عشر تسير في خطين 

ته الحكومة بتأسيس المدارس الرسمية لتعليم الطلبة ، م مارسأولهمامتوازيين 

 وجدت هذه المدارس في النصف الثاني من هذا القرن وفيها يدرس وقد

ًبالتركية ، اما مدرسوها فجهلة ال يفقهون شيئا وما يدرس فيها هزيل اذ ان 
 الثانيأما الخط . الطالب يتخرج منها بحصيلة ال تشبع وال تغني من جوع 

، تعقد غلب مدن العراق المدارس القديمة وهذه منتشرة في أفهو الذي يمثل 

حلقات الدرس فيها في المساجد والدور او بعض البنايات القديمة المخصصة 

وما يتعلق بها من أمور الدين ولوال هذه لها ، يدرس فيها باللغة العربية 

وانمحت آثارها ، فلها الفضل في حفظ المدارس النطمست اللغة العربية 

   . )١(علومها وتثبيت أسسها

                                                 
 تحــت ١٥٦٠ ص ١٢٩٥رمــضان  ) ٠٨٧(  الــزوراء عــدد  جريــدة  انظــر مــا جــاء فــي )٣(

 هـــ الــسنة الثالثــة عــشرة ١٢٩٨نيــسان  ) ١٠١٢( والعــدد ) رســالة مــن الــشامية (  عنــوان 

 ) . مكتوب من الحلة (   تحت عنوان 
عراقـــي فـــي القـــرن التاســـع عـــشر  ال ، لغـــة الـــشعر١٠٨-٩٥انظـــر الـــشعر الـــسياسي ص )١(

  ٤-٢ص
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 ٣٦

دن العراق تعتمد في تحصيلها العلمي واألدبي لة كغيرها من مّكانت الح

على النوع الثاني من المدارس ، فقد وجدت فيها في أماكن متعددة كجامع أبي 

 جانب العلوم إلى ودار آل القزويني وغيرها ، يدرس فيها علوم العربية ضحوا

الدينية وبخاصة ما يتعلق منها بفقه الشيعة ، أما العلوم الطبيعية فنصيبها من 

 وهم السيد مهدي – يلتفون حول أساتذتهم كان الطلبة . )٢(االهتمام قليل

القزويني وأوالده من بعده ، والسيد مهدي بن السيد داود وحسن الفلوجي 

 لتلقي العلم من أفواههم مشكلين حلقة كبيرة تضم معظم –وآخرون غيرهم 

ألدب ال في وقد شهدت هذه الفترة حركة رائجة في ميدان ا. )١(شباب الفيحاء

الحلة فقط بل في معظم مدن العراق كبغداد والنجف وكربالء والبصرة 

، وحركة مثل هذه في أوضاع اجتماعية وسياسية سيئة ال بد أن )٢(وغيرها

يكون وراءها دوافع وأسباب دعمتها وآزرتها حتى آتت أكلها الشهية وثمارها 

 الشعلة في الفيحاء إذكاءالجنية ، ومن أهم هذه الدوافع التي ساعدت على 

   - :ًوزادتها توهجا هي 

 جدير بكشف ًالتي ذكرناها سابقاة من الصفات ّما تمتعت به بيئة الحل-١

الطاقات الكامنة وتفتيقها ناهيك عن قوة االستمرار ، فقد كانت الحلة منذ 

                                                 
 مــن الــذين اهتمــوا بــالعلوم الطبيعيــة بعــض افــراد آل الــسيد ســلمان ، فقــد اهتمــوا بعلــوم  )٢(

 ٦٤انظر شجرة آل السيد سليمان بقلـم الـسيد سـليمان ص( الطب وشهروا بها وعلم النجوم 
عارف الرجال م: انظر ترجمته في ( كما اهتم بها ايضا الشيخ حسن الفلوجي  ) ٨٣، ص

 ، تــاريخ الحلــة ١٢٤ ص٢ت جالبابليــا . ١٤٥ ، ص٢٣ ، أعيــان الــشيعة ج٢٢٥ ص١ج
 )١٧٢ ص٢ج
  . ٢١٣انظر شجرة آل السيد سليمان بقلم السيد سليمان بن السيد مرزة ص  )١(
نهضة العراق األدبية في القرن (  ألف البصير كتابا في شعراء هذه الفترة اسماه  )٢(

 ) التاسع عشر 
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 ٣٧

لي ا على الرغم من مرور الزمان وتوأرادتتأسيسها موئل العلم والعرفان ولعلها 

  . ً تحتفظ بالراية لترفعها عاليا نأ األحداث

مر أبنائها من أوضاعهم السيئة وما عانوه من اضطهاد سياسي ّ تذّإن-٢

 ّوحرمان اجتماعي وثقافي ثم توسع شقة الخالف بين المواطنين ، أذكى كل

 ، ينذلك روح الحماس والثورة في نفوسهم فعاد على األدب بخير وعطاء غزير

جيش في النفوس فكثر الشعر وال سيما في مدح ورثاء  تدفقت القرائح بما يآذ

ووصف ما ال قوه من الظلم والقتل والتشريد وبخاصة ما نالهم )٣()ع(آل البيت 

 إلىد بعضهم في هذا الشعر بالحكم العثماني ودعا ّلطف ، وقد ندافي واقعة 

 ًالثورة تحت ستار مراثي آل البيت خوفا من بطش الحكام وقد كان السيد حيدر

 حامل لواء هذه الدعوات نلمس مالمحها واضحة في بعض قصائده، ّالحلي

وقد قابل هذا الفريق فريقا آخر وقف بجانب الحكومة وهي التي تدعمه ماديا 

ومعنويا في حين يعتمد الفريق األول على بعض الحرف اليدوية او ما يقدمه 

  .)١(لهم الموسرون 

                                                 
 يكاد يحتل هذا اللون من الشعر معظم دواوين شعراء هذه الفترة وقد عقد األستاذ  )٣(

  ) . ٢٠٢ ص– ١٨١انظر ص( الوائلي في الشعر السياسي فصال له 
 على الرغم من سياسة التفرقة التي اتبعتها الحكومة فان العالقة كانت طيبة بين  )١(

المدائح وكثرت المراسالت الشعرية والنثرية ّشعراء الشيعة وشعراء السنة إذ تبودلت بينهما 

ّكما قرظ وخمس وشطر بعضهم شعر بعضهم األخر كما هو الحال بين عبد الباقي 
وعباس ابن مال علي النجفي انظر العمري وجملة من شعراء الشيعة كالسيد حيدر الحلي 

 ، ٩٦ ، ص٢٧٩ ، ٧٦ ، ص٧٥ ، ص٧٢ ، ص٤٩عباس بن مال علي ص( ديوان 

انظر ديوان (ّك كانت العالقة طيبة بين العمري والشيخ جابر الكاظمي كذل ) ٩٧ص

 ٣٠٣ ، ص٢٨٩ ، ص٢٤٨ ، ص٢٤٠ ، ص٢٣٩ ، ص٢٠١ ، ص٣٦الكاظمي ص



א ...........................................אאא
 

 ٣٨

روفة باهتمامها بالثقافة وتشجيع ظهور بعض األسر الحلية الشهيرة المع-٣

المتعلمين كآل القزويني ، فقد كانت دورهم مقرا لطالب المعرفة وملجأ ومأمنا 

للمعوزين والخائفين يجدون فيها الدفء واالستقرار ، كما كانت مرجعا لفهم 

القاصي و الدين وحل مشكالت الناس ، لذلك قصدهم الصغير والكبير ، أمور

 أفراحهموالجاهل يستمعون لما يدور فيها ، كما كانت العالم ووالداني ، 

 في حياة هم ، وقد بلغ دورهم أشدهر ليقولوا فيها شع مناسبات للشعراءوأتراحهم

 كانوا أنهم من خمسين سنة ، كما دي وأوالده األربعة وهي مدة تقربالسيد مه

  آلأسرة وقد شاركتهم )١(همرلت المجاميع الخطية بكثير من شعفشعراء ح

 شعراء يجري أفرادهاّالسيد سليمان في الميول واالتجاهات نفسها فقد كان جل 

الشعر على لسانهم كالسلسال وقد توارثه الصغار عن الكبار ، عرف من 

رجالهم السيد سليمان الكبير وولداه السيد حسين الحكيم والسيد داود الذين 

بعدهم السيد مهدي بن ، ثم ظهر )٢( والدينيةاألدبيةكانت بيدهم زعامة الحلة 

 المناصرين للسيد مهدي القزويني في دعم أعظمالسيد داود الذي كان من 

حركة الثقافة في عصره ، فقد كانت له في جامع أبي حواض حلقات يدرس 

 األسرة هذه أفرادولم يقل من جاء بعده من )٣(ة من الشبابجمللاألدب فيها 

 صف هاتين إلى من المعرفة ، ّعنه همة فلكل واحد منهم مشاركة في ميدان
                                                                                                                                 

ّكما إن العمري نظم الباقيات الصالحات وهي في آل البيت ،  ) ٣٥٠ ، ص٣٤٠، ص
انظر  ( )ع(وال يخلو ديوان األخرس من لمحات أو قصائد يوضح فيها حبه آلل البيت 

 .  ) ٣٠٦ ، ٧٩ديوان األخرس  ص
 . ًسنتكلم عليهم مفصال في مجال آخر  )١(
  . ١ص) مخطوط (  انظر ديوان السيد سليمان الكبير  )٢(
  . ٢١٣ انظر شجرة آل السيد سليمان بقلم السيد سليمان بن السيد مرزه ص )٣(
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 ٣٩

 آل أسرة:  وهي لألجيال حملت مشعل النور أخرى انضمت اسر األسرتين

وأوالده محمد  )٥(األديب ، ومن مشاهير رجالها احمد النحوي العالم )٤(النحوي

 والشيخ هادي )٧(األدبيالذي احتل مكانة مرموقة في الوسط  )٦(رضا النحوي

 آل وأسرة، )٢( ، والشيخ حسن )١(وأخيه أبيهالذي كان له مطارحات مع 

ازّالكو
نه السيخ حسين از والشيخ صالح وابّ الكو التي منها الشيخ حمادي)٣(

ازين وغيرهم ّ خال الكوالعذارىعلي  التي ظهر فيها )٤(العذارى آل أسرةوكذلك 

  . اآلونة الذين لمعوا في تلك األعالممن 

 بالرعاية األدب تعهدت ألخرىا من البيوت الحلية واضرابها األسرهذه 

 مجالسها مدارس عالية يتبارى فيها الشعراء في مختلف أصبحتحتى 

                                                 
لنحو كما سميت بآل ّحمد الذي كان يدرس اسميت بهذا االسم نسبة إلى الشيخ أ  )٤(

 . الشاعر 
 .  هـ ١١٨٣ توفي سنة  )٥(
  . ١٦٣ ص١  انظر البابليات ج )٦(
) الدرة(الطباطبائي منظومته الشهيرة بـ  كان احد الخمسة الذين عرض عليهم السيد  )٧(

  ٤ ص– ٣ ص٢انظر البابليات ج
  . ٢٠ ص٢ جأنظر البابليات،  )١(
 . ه قد توفي قبل أخويه ً لم نسمع شيئا من أخباره ولعل )٢(
 . بيع الكيزان الفخارية  سميت بهذا االسم نسبة إلى  )٣(
 يطلــق علــى الــسواد والرســاتيق وجميــع  ســميت بهــذا االســم نــسبية إلــى العــذار وهــو اســم )٤(

انظــر ( ة الجنوبيــة والــشمالية مــن الحلــة القــرى الواقعــة علــى ضــفتي نهــر الفــرات فــي الجهــ

   ) .١٥٣ ص٢تاريخ الحلة ج
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 ٤٠

 لهم العطايا وقدموا لهم الخدمات أجزلواالمناسبات ، ولم يكتفوا بذلك بل 

  . الجليلة 

قد يكون لموقف بعض الوالة العثمانيين يد في مثل هذه النهضة ، فقد  -٤

 ، كما كان لداود )٥(ليهإن مشجعي العلم والمنتمين كان سليمان باشا الصغير م

وفي  )٦( منذ صباهلألدبًباشا الدور البارز في هذا المضمار ، فقد كان محبا 

 والعلماء واهتم ببناء المدارس وكان الشاعر الشهير الشيخ األدباءّواليته قرب 

ود في صالح التميمي من اقرب الشعراء اليه ، وقد حذا علي رضا باشا حذو دا

وا نجيب باشا ونامق صدقذلك  ، وك)١( فقصده الشعراءوأمورهااالهتمام بالثقافة 

 اإلدارية أعماله مدحت باشا فقد كانت أما ، )٢( من الوالةباشا وغيرهم

 الزوراء إصدار الناس وكان له الفضل في إعجابوالسياسية والثقافية مثار 

 يكاد يكون منصبا على الوالة  اهتمام هؤالءإن في العراق ، األولىالجريدة 

ّاهتمامهم ال تعم من  لمسات أن لكن ذلك ال يعني األولىبغداد بالدرجة 
ر وتباري  عهد الوالي سري باشا ترعرع الشع ، وفياألخرى العراق أطراف

ّ حركة للشعر وذلك عندما دبت أيامهالشعراء في مدحه ، وقد شهدت الحلة في 

                                                 
  . ٥ص ) ترجمة سليمان القتيل ( ١٩١١ سنة ٣ انظر مجلة لغة العرب ج )٥(

)٦(   Bagdad the city of peace , p . 244 .  
 . قيل إن العمري نظم له الباقيات الصالحات  )١(
 ٣ ، لمحــــــات اجتماعيــــــة ج٩٦ ، ص٢٤١ ص– ٢٣٣ انظــــــر الــــــشعر الــــــسياسي ص )٢(

  . ٥٨ص
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 ٤١

 فيها أقيم م بعد جفاف نهرها ، فقد ١٨٩١ /  هـ١٣٠٨فيها الحياة ثانية سنة 

 . )٣(حفل كبير انشد فيه الكثير من القصائد التي تشيد بالسلطان والوالي

 ما قيس بعصور االزدهار إذاً اهتمام هؤالء الوالة وان كان ضئيال إن

 األسبابقليل في رفع المستوى الثقافي بمساندة الالعربية قد شارك ولو ب

 من تعلم العربية منهم لم إن الوالة عذرهم فهم ليسوا عربا ثم  ، ولهؤالءاألخرى

 باألحداث انشغالهم أن إلى إضافةلدرجة التي تؤهله سبر خفاياها إلى ايصل 

  . السياسية واالجتماعية قد صرفهم عما يعود على الرعية بنفع وخير 

لية ب وهو االستعداد والقاأالرناه ،  يفوق جميع ما ذك)١(هناك عامل آخر -٥

للنظم ، فقد وجدنا عند شعراء الفيحاء مواهب كامنة نمت وترعرعت بوجود 

 كثيرة واألمثلة العريقة النسب أسرهاة الخصبة ونور الشمس الساطع من الترب

 ال يقرأ وال يكتب وليس له أي معرفة أميااز ّتؤيد قولنا ، فقد كان حمادي الكو

ً على الذوق والسليقة مضبوطا بعلوم العربية ومع ذلك كان ينظم الشعر جريا
 العروضي ، وقد جعل من حانوته الذي يبيع فيه أوسالما من الخطأ النحوي 

، وكذلك كان حسن )٢(األدباء يؤمه فحول أدبياً الفخارية مجمعا واألوانيالكيزان 

ّالقيم اميا  ه الذين كانوا يجتمعون في حانوته  استفاد من محاورة جالسأيضاّ

                                                 
 – ١٨٦ص) مخطوطـة ( أخبـار بغـداد ومـا جاورهـا :  فـي  انظر القصائد التـي القيـت )٣(

ــــروض األزهــــر ص ١٩٩ص ــــة المــــورد مــــج ٢٠٣ ص– ١٩٩ ، ال  العــــدد األول ٤ ، مجل

 .  ٢٠٧-١٠٧ ص١٩٧٥
 ١٣ ص– ٨انظر نهـضة العـراق ص(  أشار بعض المؤلفين إلى بعض هذه األسباب  )١(

 ٢يخ الحلـــة جج ، تـــار–أ   ، ص٢ليـــات جب ، البا١٤٩ ، ص١١٠، الـــشعر الـــسياسي ص

 )١٣٤ص
  . ٥٩ ص٢ انظر البابليات ج )٢(
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 ٤٢

صناعة الحيص ، فكثيرا ما يجتمع لديه الشعراء وقد تدور الذي يمتهن فيه 

تح ثم  واعية وذهن متفبأذن إليهم المطارحات الشعرية فيصغي أحيانابينهم 

 ، هناك الكثير من )٣(ً صار شاعراأن إلىيعيد ما سمعه ويدخره في حافظته 

قد ف . األدبَ عملهم ميدانا برفرف عليها أماكنشعراء الفيحاء الذين اتخذوا 

 ، وكذلك كان محل )٤(أدبياز منتدى ن محل حمادي نوح الذي يبيع فيه البكا

 )٥( العطارةأمورعبد المجيد العطار الذي يبيع فيه العقاقير الطبية وغيرها من 

  . غيرهم  آخرونو

 بجعلهم محالت عملهم وكسب رزقهم ألنفسهم الظروف األدباءخلق هؤالء 

 ، ولم يتخذوا الشعر وسيلة أحاسيسهمرهف  تشحذ فيها قرائحهم وتأدبيةمجالس 

 حاجة في النفس ساعدهم عليها استعدادهم الفطري وبيئتهم إلشباعللعيش بل 

المواتية ، ففي منتصف القرن التاسع عشر زخرت الحلة بأعداد كثيرة من 

 وعمه السيد مهدي وحسن مصبح وعلي ّالحلي السيد حيدر أمثالالشعراء 

ّوقاسم المال ومحمد القيم وابنه حسن القيم عوض والشيخ محمد المال  ّ
ّ ممن ال يقلون عمن ذكرنا شأنا ، وقد الفت فيهم وفي شعرهم )١(وغيرهم ّ

                                                 
  . ٣ّ انظر ديوان حسن القيم ص )٣(
  . ٥٤ص ن. س . م  )٤(
   .٢٠٠ ص٢ انظر تاريخ الحلة ج )٥(
للــسيد ) مخطــوط ( م الالمــع فــي األدب الــضايع لــ انظــر البابليــات بأجزائــه الثالثــة ، الك )١(

 ) . لم ترقم صفحاته  ( ٣قاسم الخطيب مج 
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 ٤٣

 دواوينهم فبعضها مفقود وبعضها ما زال أما ، )٢( ضخمةأدبيةمجاميع 

  .  مطبوع خرآلامخطوطا ينتظر من يريه نور الشمس وبعضها 

كأبي تمام  الشعراء القدامى على دواوينالشعراء وقد عكف هؤالء 

 وغيرهم من الفحول ومهيارالديلميوالبحتري والمتنبي وكشاجم والشريف الرضي 

م ون حذوهم فجاء شعرهق مزاجهم ويحذتقطون منها ما وافل، يغربلونها وي

ًمحاكاة وتقليدا للشعر العربي في عصر ازدهاره ، قد يكون هذا الشعر جيدا  ً
 أن نصيبه ال يستطيع اإلخفاق وقد يكون أحيانارصين العبارة متين السبك 

 سيطر على معظم أند ، وقد بلغ بهم التقليد درجة َّ الشعر المقلمرتبة إلىيرقى 

ّ القليل منه ولو لم يطلع القرن العشرون بما جد على العراقيين من إالالشعر 
المحاكاة والتقليد للشعر  من يحسنون أولئك لظهر من تالمذة رآثاو أفكار

  . صور العباسية  للعوأحياءالعباسي على وجه يعد بعثا 

 الشعر وذلك إلى وجهنا وجهنا االهتمام أننامما يالحظ في بحثنا 

ّ االهتمام به عم أنالحتالله مركز الصدارة فقد كان يغلب على كل ظاهرة ثم 
  .  سمة ذلك العصر وأصبح المثقفة وغير المثقفة األوساط

  

  

  

  

  

                                                 
ليـــات لليعقـــوبي بثالثـــة أجـــزاء وشـــعراء الباب: لتـــي الفـــت فـــي شـــعراء الحلـــة  مـــن الكتـــب ا )٢(

 الحلة للخاقاني بخمسة أجزاء 
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 ٤٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   والمراجع المصادر
  :  المطبوعة –أ 

لشمس الدين أبي عبد اهللا  / األقاليمأحسن التقاسيم في معرفة  -١

بريل في :  ، مط ٢:ط )  هـ ٣٨٠ت ( المقدسي المعروف بالبشاري 

 . م١٩٠٩ليدن سنة 

جتهدي الشيعة أو تتميم ممشاهير أحسن الوديعة في تراجم أشهر  -٢

 مط لكاظميا األصفهانيلمحمد مهدي الموسوي / ات روضات الجن

 . ، بغداد األيتام: 
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 ٤٥

للمستر ستيفن هيسلي / أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث  -٣

 ، مط المعارف ٤: لونكريك نقله إلى العربية جعفر الخياط ، ط 

 .  م ١٩٦٨بغداد 

كوستا تسولي وشركاؤه :  ، مط ٢: األعالم لخير الدين الزركلي ، ط  -٤

 .  م ١٩٥٤

األولى : لسيد محسن األمين الحسيني العاملي ، ط أعيان الشيعة ل -٥

نصاف في دمشق وبيروت ،  ومطبعة االتقاناالمطبعة / والثانية 

 .أجزاء متفرقة 

اإلمارة المزيدية لعبد الجبار ناجي ، دار الطباعة الحديثة ، بصرة  -٦

 .  م ١٩٧٠

 ٢: ق )  هـ ١١٠٤الحر العاملي ت ( ن الحسن  بأمل اآلمل لمحمد -٧

 هـ مطبعة ١٣٨٥ سنة األولى: يد أحمد الحسيني ، ط س ال، تحقيق

 . اآلداب ، النجف 

األنساب ألبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي  -٨

:  هـ تصحيح عبد الرحمن بن يحيى اليماني ط ٥٦٢السمعاني ت 

 الدكن – بحيدر أباد ةمجلس دائرة المعارف العثماني:  ، مط األولى

 .  م ١٩٦٤/  هـ ١٣٨٤

 والثاني في مطبعة األولالبابليات لمحمد علي اليعقوبي ، طبع الجزء  -٩

 م وطبع الجزء الثالث في ١٩٥١/  هـ ١٣٧٠الزهراء في النجف سنة 

 .   م ١٩٥٤/  هـ ١٣٧٣المطبعة العلمية في النجف 
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 ٤٦

 ، حققه طعمه ألبغية النبالء في تاريخ كربالء لعبد الحسين الكليدار  - ١٠

 . اإلرشاد ، بغداد عادل الكيلدار مطبعة

 تاج العروس من جواهر القاموس لمحب الدين ابي الفيض السيد  - ١١

 هـ ، ١٢٠٥محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي ت 

 .منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ، لبنان 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام (  تاريخ ابن خلدون  - ١٢

، ) اصرهم من ذوي السلطان األكبر العرب والعجم والبربر ومن ع

 ، ٤مج ،  ٣ ، ق ) هـ٨٠٨ ت (لعبد الرحمن بن خلدون المغربي

 م ، دار ١٩٥٨منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر 

 الشمالي للطباعة لبنان 

تاريخ بغداد ، ألفه بالتركية سليمان فائق بك ، نقله الى العربية موسى  - ١٣

  . ١٩٦٢ ، بغداد ، كاظم نورس مطبعة المعارف

 م ، ١٩١٧ – م ١٦٣٨تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني  - ١٤

 ، شركة الطبع والنشر ١٩٥٩لعبد الرزاق الهاللي ، الطبعة االولى 

 االهلية

 تاريخ الحلة ، للشيخ يوسف كركوش الحلي ، الطبعة االولى ،  - ١٥

 ١٩٦٥ / هـ ١٣٨٥منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف 

 . م 

التجارة والطباعة شركة العزاوي  لعباس –تاريخ العراق بين احتاللين  - ١٦

 .  ، بغداد ١٩٥٦ – ١٩٥٤المحدودة سنة 
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 ٤٧

، الناشر دار الكتاب تاريخ العراق الحديث لعبد العزيز سليمان نوار  - ١٧

 .  م ١٩٦٨ / ١٣٨٧العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 

بغداد ، الفه بالتركية سليمان فائق في ) الكوله مند ( تاريخ المماليك  - ١٨

 العربية محمد نجيب ارمنازي ، مطبعة المعارف بغداد ، إلى، نقله 

١٩٦١  

تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم للسيد حسن الصدر ، شركة النشر  - ١٩

 . والطباعة العراقية المحدودة 

تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل بن الملك األفضل نور الدين علي  - ٢٠

ت ( ال الدين محمود بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء بن جم

 طبع في ك رينود والبارون ماعني بتصحيحه وطبعه )  هـ٧٣٢

 .  م ١٨٤٠باريس بدار الطباعة السلطانية سنة 

او معجزته في الغيبة ) ع(جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة  - ٢١

من ١٣،ج ٣ الكبرى ، لميرزا حسين النوري ، طبع في نهاية مج

 ، طهران ، اإلسالمية لمحمد باقر المجلسي ، المطبعة األنواربحار 

 .  هـ ١٣٨٥

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة لكمال الدين  - ٢٢

الفوطي البغدادي ، عنيت بطبعة المكتبة بن ابي الفضل عبد الرزاق 

 الفرات العربية ببغداد لصاحبها نعمان االعظمي ، طبع بمطبعة

 .  هـ ، وقف على تصحيحه االستاذ مصطفى جواد ١٣٥١بغداد سنة 

 هـ ، ٥٩٧ –خريدة القصر وجريدة العصر لعماد الدين االصبهاني  - ٢٣

في مطبعة  ) ٢ج( القسم العراقي تحقيق محمد بهجة االثرى ، طبع 
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 ٤٨

في دار  ) ١ مج ٤ج(  م وطبع ١٩٦٤المجمع العلمي العراقي 

 .  م ١٩٧٣ة الحكومة بغداد الحرية للطباعة ، مطبع

مختصر مطالع ( خمسة وخمسون عاما من تاريخ العراق وهو  - ٢٤

 ، حققه ١٨٩٨ –اختصره أمين بن حسن الحلواني المدني ) السعود 

 هـ ، المطبعة ١٣٧١ّوعلق عليه محب الدين الخطيب ، القاهرة 

 . السلفية 

كوكلي نقله دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء ، لرسول الكر - ٢٥

 التركية موسى كاظم نورس ، دار الكاتب العربي ، بيروت ، عن

 . مطبعة كرم 

 تحقيق ، محمد حسن ١٣١٢-١٢٢٢ديوان الشيخ جابر الكاظمي  - ٢٦

طبعة األولى ، لعلمية ، بغداد ، الل ياسين ، منشورات المكتبة اآ

  . ١٩٦٤ / ١٣٨٤مطبعة المعارف 

 محمد  هـ ، جمعه١٣١٨- ١٢٧٠ي ّديوان الحاج حسن القيم الحل - ٢٧

 م ١٩٦٥ / ١٣٨٥علي اليعقوبي الطبعة األولى ، مطبعة النجف 

 . النجف 

طبعة بومبي ) الدر اليتيم والعقد النظيم ( ي ّديوان السيد حيدر الحل - ٢٨

 .  صححه ابن أخيه السيد عبد المطلب ١٣١٢الثانية 

ي ، نشره في جزئين علي الخاقاني ، طبع ّد حيدر الحلديوان السي - ٢٩

 م ١٩٥٠/  هـ ١٣٦٩لجزء األول في المطبعة الحيدرية في النجف ا

/  هـ ١٣٨٣الثاني في مطبعة المعارف ، بغداد ، وطبع الجزء 

 . م ١٩٦٤
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 ٤٩

 ، ١٢٧٦ – ديوان الشيخ عباس بن مال علي البغدادي النجفي  - ٣٠

 / ١٩٥٦ محمد علي اليعقوبي ، المطبعة العلمية في النجف هجمع

 .  هـ ١٣٧٥

 ١٣٨٤الطبعة الثانية ) اق الفاروقي التري( مري اقي العديوان عبد الب - ٣١

 .  م دار النعمان للطباعة والنشر ، النجف ١٩٦٤/ هـ 

 ) األخرس في شعر األنفسالطراز  ( األخرسديوان عبد الغفار  - ٣٢

 هـ ، استانبول ١٣٠٤ هـ مطبعة الشركة المرتبية سنة ١٢٩٠-١٢٢٥

 . 

ر في غرائب االمصار تحفة النظا ) المسماة( رحلة ابن بطوطة  - ٣٣

 بمصر ، الطبعة األزهرية، طبع بالمطبعة ١، جوعجائب األسفار

 .  م ١٩٢٨/  هـ ١٣٤٦ سنة األولى

 الحسن محمد بن احمد بن جبير الكناني أبو( رحلة ابن جبير  - ٣٤

 هـ ، دار صادر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، ٦١٤ – ) األندلسي

 . م ١٩٦٤/  هـ ١٣٨٤بيروت 

- ٥٦١ ( األندلسيبن بونه التطيلي النباري لبنيامين مين  رحلة بنيا - ٣٥

 ، طبع األولى، ترجمها عن العبرية عزرا حداد ، الطبعة )  هـ ٥٦٩

 .  م ١٩٤٥ / ١٣٦٤في المطبعة الشرقية ، بغداد 

 هـ ١٢٩٩ / ١٨٨١ العراق سنة – ديوال فوا الى كلدة مرحلة مدا - ٣٦

ور مصطفى جواد ، ة علي البصري راجعها الدكتترجمها عن الفارسي

 مطبعة اسعد ١٩٥٨/  هـ ١٣٧٧دار منشورات البصري ، بغداد 

 . بغداد 
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 ٥٠

) وهو السيد محمد بن السيد احمد الحسيني ( ئ البغدادي المنشرحلة  - ٣٧

 م ، نقلها عن الفارسية عباس العزاوي ١٨٢٢/  هـ ١٢٣٧كتبها سنة 

 م ١٩٤٨ / ١٣٦٧، طبع شركة التجارة والطباعة المحدودة ، بغداد 

. 

الروض األزهر في تراجم ال السيد جعفر المصطفى نور الدين   - ٣٨

الواعظ عني بنشره ولده إبراهيم الواعظ ، طبع في مطبعة االتحاد ، 

  . ١٩٤٨ / ١٣٦٨الموصل ، 

 –شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لعبد الحي بن العماد الحنبلي  - ٣٩

 .  هـ ١٣٥٠عنيت بنشره مكتبة القدسي ، القاهرة سنة ، ٤،ج١٠٨٩

الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر البراهيم الوائلي ،   - ٤٠

  . ١٩٦١ بغداد ، –مطبعة العاني 

لعلي الخاقاني ، المطبعة الحيدرية ، ) البابليات ( شعراء الحلة او  - ٤١

  . ١٩٥٢ / ١٣٧٢النجف ، منشورات دار البيان 

ي صبح االعشى في صناعة االنشا البي العباس احمد بن عل - ٤٢

نسخه مصورة عن الطبعة االميرية ،  : ٤،ج/ هـ ٨٢١ –القلقشندي 

 . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 

، ١جصور من تاريخ العراق في العصور المظلمة لجعفر الخياط ،  - ٤٣

 .١٩٧١،الطبعة االولى 

صورة االرض البي القسم ابن حوقل النصيبي ، القسم االول ،  - ٤٤

  . ١٩٣٨عة الثانية ، طبع في ليدن بمطبعة بريل سنة الطب
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 ٥١

طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين ابي نصر عبد الوهاب بن علي  - ٤٥

 هـ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ، ٧٧١ –بن عبد الكافي السبكي 

 عيسى ة مطبع١٩٦٨ / ١٣٨٨محمود الطناحي ، الطبعة االولى 

 . البابي الحلبي وشركاءه 

ي عهد المغول االيلخانيين لجعفر حسين خصباك ، الطبعة العراق ف - ٤٦

 .  ، مطبعة العاني بغداد ١٩٦٨االولى 

) باالوفست(د الرزاق الحسني ، طبعة رابعة ًالعراق قديما وحديثا لعب - ٤٧

 .  م ١٩٧١/  هـ ١٣٩١مطبعة دار الكتب ، بيروت لبنان ، 

 ، مطبعة العقد المفصل للسيد حيدر الحلي ، الطبعة االولى ، بغداد - ٤٨

 .  هـ ١٣٣١الشابندر 

عمدة الطالب في انساب ال ابي طالب للسيد جمال الدين احمد بن  - ٤٩

 هـ ، عني بتصحيحه ٨٢٨ –) عنبة ( علي الحسني المعروف بابن 

محمد حسن ال الطالقاني ، الطبعة الثانية ، منشورات المطبعة 

 .  م ١٩٦١/  هـ ١٣٨١النجف ، : الحيدرية 

ريخ نجد لعثمان بن عبد اهللا بن بشر النجدي عنوان المجد في تا - ٥٠

 . حققه بعض األفاضل  ، ١جالحنبلي ، 

 ٨١٧ –القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي  - ٥١

 . هـ الناشر مؤسسة الحلبي وشركاءه للنشر والتوزيع ، القاهرة 

... بي الكرم أبي الحسن علي بن أالكامل في التاريخ لعز الدين  - ٥٢

 ، دار صادر ، دار ١١ ، ج١٠ ، ج٩معروف بابن األثير جال

 .  م ١٩٦٦/  هـ ١٣٨٦بيروت للطباعة والنشر ، بيروت 
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 ٥٢

/  هـ ١٣٧٦الكنى واأللقاب ، لعباس القمي ، المطبعة الحيدرية  - ٥٣

 .  م ، النجف ١٩٥٦

 ٦٣٠ –اللباب في تهذيب األنساب لعز الدين ابن األثير الجزري  - ٥٤

 . الوفست مكتبة المثنى  ، أعادت طبعة با٢ ، ج١ج

لسان العرب البي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  - ٥٥

االفريقي المصري ، دار صادر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، 

 .  م ١٩٥٦/  هـ ١٣٧٥بيروت 

 الوائلي ، مطبعة إلبراهيملغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر  - ٥٦

  . ١٩٦٥ ، بغداد اإلرشاد

ماعية من تاريخ العراق الحديث ، لعلي الوردي ، طبع لمحات اجت - ٥٧

 والثاني في المطبعة نفسها ١٩٦٩الجزء األول في مطبعة اإلرشاد 

 .  بغداد ١٩٨٢ م والثالثة في مطبعة الشعب ١٩٧١سنة 

تراجم رجال الحديث ليوسف ين احمد  واإلجازاتلؤلؤة البحرين في  - ٥٨

وم ، مطبعة لبحر الع هـ حققه السيد محمد صادق ١١٨٦ –البحراني 

 . النعمان ، النجف 

مباحث عراقية ليعقوب سركيس ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ،  - ٥٩

 .  م ١٩٥٥/  هـ ١٣٧٤

 . محيط المحيط لبطرس البستاني  - ٦٠

 . ط . ت .  لعلي ظريف االعظمي د –مختصر تاريخ بغداد  - ٦١

 ٧٣٢ –المختصر في أخبار البشر لعماد الدين إسماعيل أبي الفدا  - ٦٢

 .  ، المطبعة األولى ، المطبعة الحسينية المصرية ٢هـ ، ج
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مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ، لصفي الدين عبد  - ٦٣

مختصر معجم (  وهو ٧٣٩ –المؤمن بن عبد الحق البغدادي 

تحقيق علي محمد البجاوي ، دار أحياء الكتب ) البلدان لياقوت 

/  هـ ١٣٧٣ األولىكاءه ، الطبعة العربية ، عيسى البابي الحلبي وشر

 . م ١٩٥٤

 .  مروج الذهب للمسعودي  - ٦٤

مسالك الممالك ألبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي ،  - ٦٥

 هـ ، طبع في ٣٤٠ في حدود –االصطخري المعروف بالكرخي 

  . ١٩٢٧ليدن بمطبعة بريل 

المشترك وضعا والمفترق صقعا لشهاب الدين ابي عبد اهللا ياقوت بن  - ٦٦

 تحقيق فرديناند وستنفلد ، نسخه مصورة عن طبعة اهللا الحموي ،عبد 

 .  م ١٨٤٦اوربية ، طبع سنة 

 –معارف الرجال في تراجم العلماء واألدباء لمحمد حرز الدين  - ٦٧

ّ هـ ، علق عليه حفيده ، محمد حسين حرز الدين ، طبع ١٣٦٥
  والجزء الثاني والثالث في١٩٦٤ في مطبعة النجف سنة األولالجزء 

 .  ، النجف ١٩٦٥ و ١٩٦٤ اآلدابمطبعة 

معجم البلدان ، البي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي  - ٦٨

 . ٢ ، مج ١٩٩٥ ، ٢دار صادر بيروت ط هـ ، ٦٢٦ –البغدادي 

طبع بمطبعة االتحاد راق ألحمد بن علي الصوفي المماليك في الع - ٦٩

  . ١٩٥٢الجديدة ، الموصل 
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 الفرج ألبي ، ١٠ ، ج٩ ، ج٨ جواألمموك المنتظم في تاريخ المل - ٧٠

 ، ٥٩٧عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ، 

 الدكن أبادالطبعة االولى ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر 

 . ١٣٥٩سنة 

 للسيد عبد الرزاق الحسني ، الطبعة –موجز تاريخ البلدان العراقية     - ٧١

 . ن بصيدا لعرفا مطبعة ا١٩٣٣ / ١٣٥١الثانية 

 في القرن التاسع عشر ، لمحمد مهدي البصير األدبيةنهضة العراق  - ٧٢

 ، مطبعة المعارف ، األولى ، الطبعة ١٩٤٦ / ١٣٦٥، سنة الطبع 

 .بغداد 

 العباس شمس الدين احمد بن ألبي الزمان أبناء وأنباء األعيانوفيات  - ٧٣

اس ،  عبأحسان هـ ، تحقيق ٦٨١ – بكر بن خلكان أبيمحمد بن 

  . ١٩٧١دار الثقافة بيروت لبنان ، مطبعة الغريب ، 

  

 :  المخطوطة -ب

 بغداد وما جاورها من البالد لمحمود شكري البغدادي االلوسي أخبار -١

 هـ ، يوجد في المكتبة المركزية لجامعة بغداد تحت ١٣٢٠عمله سنة 

 ) .  خ٩م ( رقم 

 م ، ١٤٨٦ -  ١٢٥٦/  هـ ٨٩١ – ٦٥٦التاريخ الغياثي من سنة  -٢

 إلىرسالة ماجستير قدمها طارق نافع الحمداني ( دراسة وتحقيق 

  ) . ١٩٧٤جامعة بغداد 
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ي بن  ، نسخ الديوان بخط عل١٢١١ –ديوان السيد سليمان الكبير  -٣

 مصورة منه عن نسخة في ّالحسين الهاشمي النجفي ، لدي نسخة

 . السيد حيدر أحفادالحلة عند 

 ، نسخه منه في المتحف ١٢٦١ –ديوان الشيخ صالح التميمي  -٤

  . ٣٢٠٣العراقي تحت رقم 

 السيد سليمان بقلم السيد سليمان بن السيد مرزة ، انتهى من آلشجرة  -٥

 . جد في مكتبة حازم الحلي في الحلة م تو١٩٦٣ / ١٣٨٣كتابتها سنة 

 بخط المؤلف السيد قاسم بن ةلم الالمع في األدب الضايع ، نسخالك -٦

  .  يفرغ من كتابتها موجودة في داره في الهندية السيد حسين التي لم 

  األجنبية المراجع –ج 
1- Aliterary history of the arabs by : Reynold A . 

Nicholson , Cambridge at the university press 1956 . 
2- Bagdad the city of peace , by : Ri chard Coke London 

the ornlon Butter worth . Ltd . First published 1927 , 
First Impression in the keystone liprary 1935 .  

3- The life of Mi dhat pasha , by : his son Ali Haydar Mi 
dhat Bey , London , John murray , Albemarle street , 
W . 1903 .  

  

  :  الدوريات والجرائد –د 

 .ات متفرقة  كثيرة منها في سنوأعداد – جريدة –الزوراء  -١

 ، ١٢٩٩ هـ ، ١٢٩٤ لسنة – كتاب سنوي –سالنامة والية بغداد  -٢

 .  م ١٣١٨ – ١٣٠٩ ، ثم من سنة ١٣٠٣ ، ١٣٠٢ ، ١٣٠١
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ترجمة سليمان  ( ٣ ، ج١٩١١ األولى السنة – مجلة –لغة العرب  -٣

ساعة في سدة الهندية  ( ٢ ج١٩٢٨، السنة السادسة ) باشا القتيل 

لعبد ) لواء الحلة قرى  ( ٩السنة السادسة ج، ) لعبد الرزاق الحسني 

صف الدولة الهندي آ ( ٤الرزاق الحسني ، السنة التاسعة ، ج

 . لمحمد مهدي العلوي ) اللكهوني 

/  هـ ١٣٧٥ سنة ١ ج٤ مج – مجلة –المجمع العلمي العراقي  -٤

بقلم ) جاوان القبيلة الكردية المنسبة ومشاهير الجاوانيين (  م ١٩٥٦

 .جوادمصطفى 

الغزل  (١٩٥٦ تشرين األول – تموز ٥ ، ج٤ ج– مجلة –المشرق  -٥

   . بقلم عارف ثامر) في شعر مزيد الحلي 

مدينة الحلة  ( ١٩٧٥ / ١٣٩٥) ١( العدد ٤ مج – مجلة –المورد  -٦

في أخبار بغداد وما جاورها من البالد للسيد محمود شكري االولوسي 

 .حرية للطباعة  بغداد ، دار ال–تحقيق صباح محمود الحلي ) 
 

  


