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�ص البحث ملخَّ

متيَّزت مدينة احِللَّة بموقعها اجلغرايّف املهم، ففي الوقت الذي مثَّل النهر خطَّ الدفاع 
عن اجلهة اليسى هلا، كان س��ورها خطَّ الدفاع عن جهتها اليمنى، فضاًل عن قرهبا من 

مدينة بابل األثريَّة.

ا أغفلت اجلانب العمرايّن  وقد حظيت مدينة احِللَّة بالعديد من الدراس��ات، إالَّ أهنَّ
ة وتعاظمها  ع اإلمارة املزيديَّ مة ذلك )سور احِللَّة( الذي ُأنشَئ مع توسُّ فيها، ولعلَّ يف مقدِّ
وسيطرهتا خالل حكم أمريها صدقة بن منصور بن مزيد األسدّي )479ه�-501ه�(؛ 
ملواجهة اخلالفة العبَّاس��يَّة والتس��لط الس��لجوقّي عليها، وحلمية املدينة من قبائل البدو 

سة. املحيطة هبا، وتأمني طريق احلجِّ املارِّ عىل الديار املقدَّ

��ة(، يف الوقت ال��ذي مل ُت��رِش إليه كتب  حاول��ت الدراس��ة بي��ان أمهيَّة )س��ور احِللَّ
الرح��الت العربيَّ��ة إالَّ إش��ارات عابرة، ممَّا تطلَّ��ب األمر االعتمد ع��ىل كتب الرحالت 

األجنبيَّة التي غطَّت مساحة واسعة من الدراسة.
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Abstract

The city of Hilla was characterized by its important geographic 

location. At the time the river represented the line of defense to 

its left, its fortification was the line of defense on its right side, as 

well as its proximity to the ancient city of Babylon.

The city of Hilla has received many studies, but it overlooked 

the urban aspect, and perhaps in the forefront of this (Sur Hilla), 

which was established with the expansion and increase and 

took control of the emirate more during the rule of her emir Bin 

Mansour bin Mazid al-Asadi 479 -501 A.H, to confront the Abbasid 

Caliphate and Saljuki domination To protect the city from the 

surrounding Bedouin tribes, and to secure the pilgrimage route 

that passes through the Holy Land.

The study attempted to show the importance of the Surat al-

Hilla, while the Arabic travel books did not mention any passing 

signs, so it was necessary to rely on foreign travel books that 

covered a large area of study.
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مة البحث مقدِّ

حظيت مدينة احِللَّة بدراس��ات تأرخييَّة غطَّت خمتلف عصورها منذ تأسيس��ها سنة 
)495ه���-1101م(، وكان��ت عصورها اإلس��الميَّة األكث��ر حظوًة وإهتمًم��ا من قبل 
ني، عىل العكس من عصورها احلديثة؛ ألسباٍب عديدٍة ال جمال لذكرها  الباحثني واملختصِّ
اآلن، إالَّ أنَّ معظم هذه الدراسات كانت ذات طابٍع سياسٍّ واقتصاديٍّ واجتمعيٍّ أكثر 

منه عمرايّن، وهو جمال البحث فيه.

ة  لته من قوَّ ة )387-558ه�/997-1162م( عىل الرغم ممَّا ش��كَّ فاإلمارة املزيديَّ
��عها من تكريت وعانة وحديثة شماًل وغرًبا إىل البرصة جنوًبا، إالَّ  ونفوذ سياس؛ لتوسُّ
أنَّ الدراس��ات عن هذه اإلمارة يف اجلانب العمرايّن م��ازال حمدوًدا ويعتمد عىل مصادر 
ومراج��ع تارخييَّ��ة قليلة، وحتَّى دراس��ة الدكتور عب��د اجلبار ناجي املوس��ومة )األمارة 
ل دراس��ة أكاديميَّة عن هذه األمارة  ��ة )387-558ه�(( س��نة 1965م، وهي أوَّ املزيديَّ
مت إىل كليَّة اآلداب- جامعة بغداد، فإنَّ الفصل اخلامس منها  كرس��الة )ماجس��تري( قدِّ
والذي تناول اجلوانب العمرانيَّة ملدينة احِللَّة، فإنَّه ال يش��ري إىل الس��ور إالَّ إش��ارة طفيفة 

اعتمًدا عىل ابن اجلوزّي وكتابه )املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم(.

ة، عىل الرغم من  ة للدراس��ات األثريَّ كم لفت نظر الباحث افتقار هذه املدينة املهمَّ
صني باألثار أنفس��هم، مثل  ة من قبل أه��ل املدينة واملتخصِّ قرهب��ا من مدينة باب��ل األثريَّ
الدكت��ور ط��ه باقر الذي خلت جه��ودِه البحثيَّة يف جمال األثار م��ن االلتفات إىل الناحية 
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امه بالشيوعيَّة. امه بالطائفية بعد اهتِّ العمرانيَّة ملدينة احِللَّة، خوًفا من اهتِّ

 ك��م أنَّ املص��ادر العربيَّ��ة، ومنه��ا كت��ب الرح��الت الب��ن جب��ري واب��ن بطُّوط��ة 
��ن الكث��ري عن احلال��ة العمرانيَّ��ة أو غريها ملدين��ة احِللَّة، وال نعرف األس��باب  ال تتضمَّ
��ا ال ختلو ع��ن مغالط��ات وحتامل  ��ة معلوم��ات رحلته��م عنه��ا، ك��م أهنَّ  احلقيقيَّ��ة لقلَّ

ر له عىل النسيج االجتمعّي هلا، كم فعل ابن بطُّوطة. ال مربِّ

ض النقص يف امل��ادة التارخييَّة  ولك��نَّ كتب الرحالت األجنبيَّة اس��تطاعت أن تعوِّ
دته من وجود سور احِللَّة، وبيَّنت أسسُه الرئيسة حتَّى هناية  العمرانيَّة ملدينة احِللَّة، وما أكَّ

نا يف هذا البحث. احلرب العامليَّة األوىل، وهو ما يمُّ

اعتم��د الباحث ع��ىل كتب الرحالت، مث��ل رحلة ابن جبري ورحل��ة األب فيليب 
ة التي أشار إليها الكتاب،  ة )الرحلة الرشقيَّة(، ومن املراجع العربيَّة املهمَّ الكرمّل املس��مَّ
الة  رات الرحَّ مة يوسف كركوش، وكتاب )احِللَّة يف مذكِّ فه العالَّ كتاب )تاريخ احِللَّة( ملؤلِّ
اح األجانب يف  واملستكتش��فني( ملؤلِّفه صالح الس��عيد، وكتاب )احِللَّة كم وصفها السوَّ

فه عّل هادي عبَّاس املهداوّي. العرص احلديث( ملؤلِّ

ومن الكتب األجنبيَّة املرمجة إىل اللغة العربيَّة التي أفاد منها الباحث كثرًيا هو كتاب 
)أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث( ملؤلِّفه س��تيفن مهيس��ل لونكريك، يف بيان أهمِّ 
ت عىل العراق احلديث، واحلروب املس��تمرة مع الوهابيِّني  التط��ورات التارخييَّة التي مرَّ
س��ة )كرب��الء والنجف(، فضاًل عىل  الذين أخذوا بمهامجة مدن الفرات األوس��ط املقدَّ

مدينة احِللَّة، األمر الذي جتلَّت معُه أمهيَّة السور.

ل عىل أمهيَّة املوق��ع اجلغرايّف وأثره  ��م البحث إىل ثالثة حماور: أك��دَّ املحور األوَّ ُقسِّ
��طها مدن الفرات األوسط، وقرهبا من مدينة  يف نش��وء مدينة احِللَّة وبناء س��ورها؛ لتوسُّ



79

د علّي الأ�سدّي اأ.م.د. �سالم حممَّ

شر
ين ع

لثا
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ن 9
يرا

حز
هـ/

14
40

ال
شوَّ

بغ��داد، إنَّ هن��ر الفرات كان مانًعا طبيعيًّا من جهة الرشق، فكان الس��ور مس��تطياًل مثل 
املدينة يف جهة الغرب فقط.

ص لدراسة اجلذور التارخيية لبناء وإنشاء سور احِللَّة منذ  ا املحور الثاين فقد خصِّ أمَّ
س��نة 495ه�، وهي الس��نة التي بنى فيها صدقة بن منصور األسدّي مدينة احِللَّة، مروًرا 
ت هب��ا املدينة والتي أثَّرت عىل هدمه ومن ثم إع��ادة تأهيله وبنائه،  بالتط��ورات التي مرَّ

وحتَّى احلرب العاملية األوىل )1914-1918م(.

��ا املحور الثالث فقد أكدَّ عىل وجود الس��ور طيلة القرنني الثامن والتاس��ع عرش  أمَّ
��ني وحتَّى احلرب العامليَّة األوىل س��نة 1918م، وأنَّه بحالة جيِّ��دة، واحلقيقة أنَّ  امليالديَّ
ة عن الس��ور، وأمهيَّته يف  كتب الرحالت التي عاجلت النقص يف بعض املعلومات املهمَّ
الدفاع عن مدينة احِللَّة، طيلة القرن التاس��ع عرش بع��د أن أصبح مالًذا أمنًا من هجمت 
سة للتدنيس من  ض مدينَتي النجف وكربالء ومراقدمها املقدَّ ًة بعد تعرُّ الوهابيِّني، خاصَّ
قبل الوهابيِّني س��نة )1801، و1808، و1817(، وما أش��به اليوم بالبارحة، فالتاريخ 

دة. يعيد نفسه ولكن بصورة متجدِّ
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املحور الأوَّل

اأهميَّة املوقع اجلغرافـّي ملدينة احِللَّة

س��امهت جمموعة من العوامل اجلغرافيَّة والتارخييَّة يف أس��اس نشوء املدن، ومدينة 
��ة واحدة منها، املوقع املركزّي من اإلقليم املنبس��ط ذي الرب��ة اخلصبة، ومرور هنر  احِللَّ
الفرات فيها الذي يوفِّر املياه لتلك األرايض)1(، مضاًفا إليها اعتدال مناخها، األمر الذي 
��ط احِللَّة بني البرصة والشام،  ة للعمليَّة الزراعيَّة، كم أنَّ توسُّ يعني وجود األس��س املاديَّ
سة )النجف األرشف وكربالء( جعل منها حمطَّة جتارية،  وما بني بالد فارس واملدن املقدَّ

فضاًل عن طريق احلجِّ الذي يمرُّ فيها، فقد أكسبها أمهيَّة كبرية)2(.

��ة( بكس احلاء املهملة وتش��ديد الالم، و معناه��ا يف اللغة )قوم  وتلف��ظ كلمة )ِحلَّ
��ة(، أي ق��وم نزلوا وفيهم كثرة، و)احِل��ْل( هو نقيض )االرحت��ال()3(، واللفظ بكس  ِحلَّ
احلاء يقع عىل املوضع والزمان، واحِللَّة تعني )بيوت الناس(، فمجلس القوم وجمتمعهم؛ 

م )حيلُّونه()4(. ألهنَّ

فكان للموقع اإلسراتيجّي املهّم ملدينة احِللَّة التي تقع عىل ُبعد أربع وستني مياًل إىل 
اجلنوب الغريّب من مدينة بغداد، وعىل بعد أربعني مياًل إىل الشمل من الكوفة، ساعد عىل 

ّي بني بغداد والكوفة)5(. ة يف الطريق الربِّ ة مهمَّ ازدهار جتارهتا؛ إذ أصبحت حمطَّة جتاريَّ

وقد ورد يف القرآن الكري��م قوله تعاىل: ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾)6(، أي املوضع الذي 
فيه نحره.
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ا »بأرض  كم أش��ارت بعض املص��ادر التارخييَّة إىل موقع احِللَّة، فمنها من أش��ار أهنَّ
ا »موضع بقرب الفرات«)8(. بابل عىل الفرات بني بغداد و الكوفة«)7(، ومنها من أشار أهنَّ

ذ األمري صدفة بن مزيد األسدّي )479-501ه�( مدينة )اجلامعني( غريبَّ  وقد اختَّ
الف��رات موضًعا لُه ولقبيلته، وكان ذلك عام )495ه���/1101م(؛ ليبتعد عن مالحقة 
الس��الجقة، الذي كان يف رصاع دائ��م معهم)9(، َوَوَرَد أنَّ اجلامع��ني كانت منرًبا صغرًيا 

ا)10(. حوهلا رستاق عامر خصب جدًّ

ة، فهو ال  ة؛ ألسباب سياسيَّة وعسكريَّ واكتس��ب موقع احِللَّة من بغداد أمهيَّة خاصَّ
الة األجانب ببغداد  يبعد س��وى )45( مياًل عن بغداد، وهبذِه األمهيَّة ش��بَّهها أحد الرحَّ

الصغرى)11(.

��ة عام��رة بأس��واقها وس��عتها، وه��ي تع��جُّ ببس��اتني النخيل  وكان��ت مدين��ة احِللَّ
بطاب��وق  بن��ي  منه��ا  وكث��رًيا  بالش��مس)12(،  ��ف  املجفَّ بالطاب��وق  املش��يَّدة  وبيوهت��ا 
��ة ع��ىل نط��اق واس��ع يف بن��اء بيوهتم ومس��اجدهم   باب��ل ال��ذي اس��تخدمُه أه��ل احِللَّ

وحوانيتهم)13(.

وكان اعتدال مناخها وعذوبة هوائها أحد أهمِّ العوامل التي ساعدت عىل تأسيسها 
في��م بعد)14(، فقد وصف ابن جبري مدينة احِللَّة يف رحلته إليها قائاًل: »وهي مدينة كبرية، 
عتيقة الوضع مس��تطيلة، مل يبَق من س��ورها إالَّ حلٌق من جداٍر ترايبٍّ مس��تديٍر هبا، وهي 
عىل شطِّ الفرات يتَّصل هبا من جانبها الرشقّي ويمتد بطوهلا، وهذه املدينة مجيلة، جامعة 
ة العمرة، كث��رية اخللق، متَّصلة حدائق  ة، وهي قويَّ ملراف��ق املدينة، الصناع��ات الرضوريَّ
النخيل داخاًل وخارًجا، فديارها بني حدائق النخيل، ألفينا هبا جًسا عظيًم معقوًدا عىل 
مراكب كبار، متَّصاًل من الشطِّ حتيط هبا من جانبها سالسل حديد كاألذرع املفتولة ِعظًم 
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وفخامًة، تربط إىل خشب مثبَّتة يف ِكاَل الشطَّني، تدلُّ عىل ِعَظم االستطاعة والقدرة، أمر 
اخلليفة بعقدِه عىل الفرات اهتمًما باحلجاج... و نزلنا بش��طِّ الفرات عىل مقدار فرس��خ 
م��ن البلد، وهذا النهر كاس��مه فرات، هو أع��ذب املياه وأخّفها، وهو هن��ر كبري زخار، 
تصعد فيه السفن وتنحدر، والطريق من احِللَّة إىل بغداد أحسن طريق وأمجلها، يف بسائط 

من األرض وعمئر تتَّصل هبا القرى يمينًا وشماًل«)15(.

ط��ة احِللَّة خالل الفرة التي عاش فيها ش��اعر احِللَّة الكبري صفيِّ  وق��د زار ابن بطوُّ
، خ��الل رحلته إىل بالد امل��رشق )1304-1337م(، ووصف مدينة احِللَّة  ّ الدين احِللِّ
قائاًل: »وهي مدينة كبرية مستطيلة مع الفرات، وهو َيِس فيها، وهلا أسواق حسنة جامعة 
للمراف��ق والصناعات، وهي كث��رية العمرة وحدائق النخيل املنتظم��ة داخاًل وخارًجا، 
ودوره��ا بني احلدائق، وهلا جس عظيم معقود عىل مراكب متَّصلة منتظمة بني ش��طَّني، 
حتفُّ هبا من جانبها سالس��ل حديد مربوطة يف ِكاَل الش��طَّني إىل خشبة عظيمة مثبَّتة عىل 

الساحل)16(.
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املحور الثاين

اإن�ساء �سور احِللَّة ومراحل تطورِه

دت أغلب الدراس��ات التارخييَّة عىل أنَّ سور احِللَّة تمَّ إنشاؤه خالل عهد صدقة  أكَّ
ابن منصور املزيدّي األسدّي مؤسس مدينة احِللَّة )ت 501ه�()17(.

هتا وعظمتها، بعد أن امتدَّ س��لطاهنا من تكريت  ��ة أوج قوَّ إذ بلغ��ت اإلمارة املزيديَّ
ش��ماًل وعان��ة وحديثة غرًبا إىل الب��رصة جنوًبا، كم أنَّ رصاعها املس��تمّر مع بقية القبائل 
ة ألن تكون حمور  والس��يم الكوفة أوجد ضورة بناء الس��ور بعد س��عي األمارة املزيديَّ
ي للنفوذ األجنبّي الس��لجوقّي آن��ذاك، والذي دفع صدقة حياته  اجلهود العربيَّة للتصدِّ
ثمنًا لذلك)18(، بعد معركة كبرية سنة )501ه�/1085م( بالقرب من النعمنيَّة، خاضها 
مع اجليش السلجوقّي املدعوم من بعض األطراف املحليَّة كحاكم املنتفك ابن معروف، 
��ة)19(، وذكر ياقوت احلموّي يف كتاب��ه )معجم البلدان( بأنَّ  وقبيل��ة خفاجة جنوب احِللَّ
��باع(، فنزل هبا بأهله وعس��اكره، وبنى فيها املس��اكن  »احِللَّة كانت )أمجة تأوي إليها السِّ
اجلليل��ة والدور الفاخ��رة، وتأنَّق أصحاب��ه يف مثل ذلك، فصارت ملج��ًأ، وقد قصدها 

ة حياة سيف الدولة صدقة«)20(. ار فصارت أفخر بالد العراق وأحسنها مدَّ التجَّ

وذكر ابن جبري أنَّ هلا س��وًرا، إالَّ أنَّه مل يبَق منه خالل زيارته هلا يف القرن الس��ادس 
اهلجري/الثاين عرش امليالدي »غري حلٍق من جداٍر ترايبٍّ مستدير«)21(.

وعن س��كان مدين��ة احِللَّة، فقد أورد األب فيليب الكرمل إش��ارة ترجع إىل س��نة 
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م ينحدرون من قبائل عربيَّة معروفة، ويعاملون  1629م عند زيارته للمدينة، فذكر »أهنَّ
الضي��ف بم ُعِرف عنهم من لطٍف وكرٍم عريّب، إنَّ غالبيَّتهم من املس��لمني، ولكن هناك 

عدًدا من املسلمني واألرمن واليعاقية والنساطرة«)22(.

��ه مل يكن متينً��ا، وقد بن��اه صدقة عندما  وقد أش��ار الكرم��ّل إىل الس��ور قائاًل: »إنَّ
��ة قديًم )أمجة ت��أوي إليها الس��باع(، إالَّ أنَّ س��كن بني  ��ة، ف��كان موضع احِللَّ ��ر احِللَّ عمَّ
هلا حتَّى أصبحت مدينة كبرية فيها مس��اكن مجيلة  مزي��د باجلامعني وتعمريه��م احِللَّة حوَّ
ا مدينة كبرية حماطة بأس��وار من  وفاخرة«)23(، ووصف الكرمل مدينة احِللَّة قائاًل: » بأهنَّ
طني، متتدُّ من ش��اطئ النهر، وهبا جس من قوارب كبرية مصفوفة ومربوطة بالسالسل 
إىل الش��اطئ، وفيها أسواق عامرة وبس��اتني غنَّاء وأكثر الدور بناؤها من الطني وجذوع 
النخيل، إالَّ أنَّ فيها ُدوًرا ُبنيت بطابوق بابل من خالل النقوش القديمة عليها، ومناخها 
معتدل وهواؤها لطيف، وإىل الش��مل منها تقع أطالل بابل العظيمة التي ذكرها التوراة 

وإىل جانبها برج النمرود«)24(.

��س  واملعروف أنَّ أصل اجلامعني قرية صغرية نمت حول اجلامع اجلديد الذي تأسَّ
ر ال��دور واملباين فيها، فصارت املدينة حتتوي عىل  فيه��ا، وأنَّ األمري صدقة قد جددَّ وعمَّ
الدور الفاخرة واملس��اكن اجلميلة، وابتنى هلا س��وًرا حييط هبا، والذي يبدو أنَّه قد خرب 

كم ذكر ابن جبري يف رحلته)25(.

واستحدث صدقة فيها األسواق، وكانت حافلة بالبيع والرشاء، ولعلَّ من الصحيح 
ذ اسم اجلمعات أو األقوام التي قطنتها، كمحلَّة  ت، بعضها اختَّ مت إىل حمالَّ أنَّ املدينة قسِّ
م  األكراد؛ وذلك ألنَّ املزيديُّون استخدموا األكراد والركمن يف جيوشهم كجنود؛ وألهنَّ

كانوا من قادة اجليش، وهذا يفسِّ انتصاراهتم املتالحقة عىل أعدائهم)26(.
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ا لبني مزي��د وعاصمتهم  ��ة قد جت��اوزت كوهنا مس��تقرًّ وامله��مُّ أنَّ َدور مدين��ة احِللَّ
ّي بني بغ��داد والكوفة، وتضاعفت  ة يف الطريق الربِّ رت إىل حمطَّ��ة جتاريَّ ��ة، فتطوَّ اإلداريَّ
ة، لذلك قصدها الناس،  ه إىل مكَّ ا قبل التوجُّ اج يمرُّ هبا سنويًّ هذه حينم صار طريق احلجَّ

اهنا)27(. فوِصفت بكثافة سكَّ

ة تزامن مع ضعف دور السالطني  ام اإلمارة املزيديَّ إالَّ أنَّ تعاظم دور مدينة احِللَّة أيَّ
الس��الجقة يف احلي��اة السياس��يَّة يف الع��راق؛ النتقال اخلالفة العبَّاس��يَّة م��ن املقتفي باهلل 
)530-550ه�/1135-1160م( إىل ولدِه املستنجد باهلل )555-575ه�/1160-
ة، ففي عهده ازداد نفوذ أمراء عس��كر  الت مهمَّ 1180م(، الذي ش��هدت خالفته حت��وُّ
م املنتفك( عىل أن يسلِّموه بطائح بني أسد بعد  اململيك الذين استعانوا بابن معروف )مقدَّ
ي البطائح،  ة يف عمليَّة سدِّ مسالك األهنار التي كانت تغذِّ ات العسكريَّ ر مجيع القوَّ أن سخَّ
وحتويل املياه إىل جهات أخرى، وبعد حصار ش��ديد، ش��نَّ العسكر اململوكّي من بغداد 
ا، بعد أن أرس��ل اخلليفة العبَّاّس املس��تنجد باهلل )555-575ه�/1160- هجوًما عامًّ
1180م( توبيًخا للقائد اململوكّي السابق )يزدن بن قمج( سنة )555ه�/1160م( بأنَّه 

م شيعة)28(. كان يادن بني أسد؛ ألنَّه شيعي وإهنَّ

ولك��ن باحلقيقة أنَّ األمر ليس كذلك؛ ألنَّ القائد العس��كري )يزدن بن قمج( كان 
خيش��ى موس��م الفيضانات الت��ي يمكن أن جترف مياهه��ا ما أقيم من س��دود، واحتمل 
ام السالجقة  ض عسكره وقوات القبائل الساندة له للغرق، والفراغ الذي تركه حكَّ تعرُّ
ورجاهلم يف مواقع السلطة، ويف سنة )556ه�/1258م( منع أمراء اململيك عن العشائر 
العراقيَّة رس��ومهم من الطعام والتمر، األمر الذي دعاهم لالحتجاج، وكانت غالبيَّتهم 
ة السالح)29(، ول�مَّ  من عش��رية خفاجة، غري أنَّ أمراء العسكر جاهبوا رجال العشائر بقوَّ
ع حوهلا تلك العش��ائر،  كانت إمارة بني أس��د هي املحور والقاعدة التي يمكن أن تتجمَّ
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ر اململيك ش��نَّ محلة ش��املة لتدمري تلك القاعدة، وس��حق بني أس��د واقتالعهم من  قرَّ
أرضهم وتشتيت شملهم، ويف سنة )558ه�/1162م( أكمل عسكر بغداد استعداداهتم 
لتلك احلرب، وخرج جيش اململيك بقيادة يزدن بن قمج وس��ار نحواحِللَّة؛ للقضاء عىل 
ن  ة لكارث��ة كان يصعب التكهُّ ض جيش اإلمارة املزيديَّ بني أس��د وأمارهتم فيها، وتع��رَّ
ن اجليش القادم من بغداد من التوغل داخل بطائح بني أس��د؛ إذ  بنتائجه��ا، وأخرًيا متكَّ
ض رجال بني أسد إىل مذبحة وحشيَّة ذهب  بارشوا بقتل من وجدوه هناك، وهكذا تعرَّ

ضحيَّتها اآلف الناس)30(.

ل عملية لتهديم س��ور احِللَّة من ِقبل اخلالفة العبَّاسيَّة، والغريب يف  وكانت هذِه أوَّ
الة عريب زار احِللَّة سنة )580ه�/1184م( ومل يرش إىل حجم  ل رحَّ األمر انَّ ابن جبري أوَّ
الدمار الذي حلَّ باملدينة بقدر إش��ارته البسيطة إىل أنَّه مل يبَق من السور سوى حلقة)31(، 
ل جس تمَّ إنش��اؤه خالل اخلالفة العبَّاسيَّة عىل هنر  ولكنَّه إش��ار إىل جس احِللَّة، وهوأوَّ
الف��رات من جمموعة قوارب يصل عددها )29( قارب)32(، واحِللَّة كم وصفها ابن جبري 
تقع بالقرب من موقع اجلامعني، فهي تقع غريب الفرات، وبالقرب من بابل ومقابلة هلا، 
د ابن اجلبري  اج من بغداد إىل الكوفة)33(، كم حدَّ ويمرُّ هبا الطريق التجارّي وطريق احلجَّ
د  موضع مدينة احِللَّة عىل الضفة اليمنى من ش��ط احِللَّة دون الضفة اليسى، أي إنَّه حدَّ
 موضعها عىل اجلانب الغريّب فقط من شطِّ احِللَّة)34(، »والطريق من احِللَّة إىل بغداد أحسن 

طريق وأمجلها يف بساط األرض، وعمئر تتَّصل هبا القرى يمينًا وشماًل... الخ«)35(.

د الدكتور عبَّ��اس إبراهيم محَّادي اجلبورّي ما جاء برحل��ة ابن جبري من أنَّ  وق��د أيَّ
س��ور احِللَّة مل يبَق منه س��وى حلق��ة، فإنَّه أرجع ذل��ك إىل بنيانه من الطني، مس��تنًدا إىل 
ّ )750ه�/1349م(، أي  ّ صفّي الدين احِللِّ ة التي أوردها الشاعر احِللِّ األبيات الشعريَّ
بعد وفاة ابن جبري بحوال 150 سنة تقريًبا، والتي تدلُّ عىل أنَّ سور احِللَّة كان مبنيًّا من 
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دت معظم الدراس��ات أنَّ الس��ور بني- كم ُبنيت احِللَّة-  الطني)36(، ويف الوقت الذي أكَّ
ام صدقة بن مزيد األسدّي)37(. بطابوق تمَّ جلبه من بابل أيَّ

������ة اب��������ن دب���ي���س ح����ص����نِيم������ا ِح������لَّ ك����ح����ص����ن  إالَّ 
ة ل�����ل�����ع�����ي�����وِنل����ل����ق����ل����ب ف�����ي�����ه ق��������رار وق�������������������رَّ
غ������وًرا امل��������اء  أص����ب����ح  ج�������������اءت ب����������مء م����ع����نِيإن 
������ه ط�������ور س�����������نِي)38(وح�������وهل�������ا س����������ور ط�����نٍي ك������أنَّ

م، ومل يبَق منه س��وى  دت عىل أنَّ الس��ور موجود قبل أن يتهدَّ إنَّ ه��ذه األبي��ات أكَّ
حلقة.

ويف عهد الوال داوود باش��ا وال بغداد العثميّن )1817-1831م(، ورد إىل احِللَّة 
د ابن السيِّد أمحد احلس��ينّي، وهوإيرايّن اجلنسية وموظًَّفا يف املقيميَّة الربيطانيَّة  السيِّد حممَّ
يف بغ��داد، ق��ام بجولة يف ربوع العراق، وكتب رحلة فيم ش��اهده يف جولته قائاًل: »ومن 
ة إىل احِللَّة ثمين فراس��خ، ويف الطري��ق خانات، واحِللَّة بل��دة قديمة ومجيلة  االس��كندريَّ
ا، وهلا جس يف جانبي الفرات، وإنَّ بابل يف اجلانب الرشقّي من احِللَّة، وإنَّ وصفها  ج��دًّ
مش��هور ومعلوم، وفيها البس��اتني الكثرية من النخيل، وبيوهتا ثمنية اآلف بيت، وأهلها 
س��نَّة وش��يعة، وفيها مئة بيت م��ن اليهود، وإنَّ أه��ل تلك األطراف ش��جعان يْكِرمون 

الغريب«)39(.

ل  ��ة خ��الل رحلت��ه )1304-1337م(، وإنَّ أوَّ ��ا اب��ن بطُّوط��ة فق��د زار احِللَّ أمَّ
د عىل أنَّ مدينة احِللَّة كانت مس��تطيلة،  ��ه أكَّ ة ع��ىل رحلته إىل احِللَّة، أنَّ املالحظ��ات املهمَّ
، ومها عاش��ا يف فرة  ّ د الش��اعر صفّي الدين احِللِّ ولكنَّ��ه مل يذك��ر هل فيها س��ور، كم أكَّ
متقاربة ومعارصة تقريًبا، وأش��ار إىل أنَّ أهل املدينة شيعة إماميَّة يف الوقت الذي يسكن 

احِللَّة اليهود واملسيحيِّني األرمن بدرجة أقل)40(.
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املحور الثالث

�سور احِللَّة يف كتب الرحالت الأجنبيَّة

ال تذك��ر املص��ادر العربيَّة تفصي��الت كثرية عن س��ور احِللَّة)41(، بل إنَّ دراس��ات 
ة القرن املايض،  ا طيلة مدَّ خني الكبار من أهل احِللَّة مل تصف الس��ور أثريًّ الباحثني واملؤرِّ
وعىل رأسهم مدير اآلثار العام األسبق طه باقر، وهومن مواليد مدينة احِللَّة/حملَّة الطاق 
ض هلا هؤالء  س��نة 1912، وال نفهم س��بًبا واضًحا لذلك س��وى املضايقات الت��ي تعرَّ
العلمء واآلثاريِّني، واخلوف من الوصف بالُبعد الطائفّي، فضاًل عمَّ ُنس��ب لبعضهم من 

هتم باطلة باالنتمء للحزب الشيوعّي)42(.

يبَد أنَّ كتب الرحالت األجنبيَّة قد سامهت بملء الفراغ من خالل ِذكرها ووصفها 
الة اليهودّي بنيامني التطي��ّل األندلّي يف عهد اخلليفة  ملدين��ة احِللَّة، فق��د زار احِللَّة الرحَّ
العبَّ��اّس املقتفي باهلل )ت 555ه�(، وعىل الرغم من عدم إش��ارته إىل الس��ور، بل اهتمَّ 
باالطِّ��الع عىل )خرائب باب��ل( ومرقد النبّي حرقيال يف الكفل، إالَّ أنَّه أش��ار إىل اليهود 
��ة التي كانوا يتمتَّعون هبا عند ممارس��ة ش��عائرهم الدينيَّة،  ��ة، واحلريَّ املوجودي��ن يف احِللَّ
هلا كنيسة  فوصف ذلك قائاًل: »احِللَّة وفيها عرشة اآلف يودّي عندهم أربعة كنائس، أوَّ
)الرب��ى مئري( وفيها ق��ربُه، والثانية كنيس��ة )الربى زعريي بار حامة( وفيه��ا قربه أيًضا، 

ويقيم اليهودّي فريضة الصالة يف هذِه الكنائس يوميًّا«)43(.

ا الرحالة بارسنز )Parsnnaz. A(، فقد زار مدينة احِللَّة سنة 1774م، وكتب كتابه  أمَّ
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)رحالت يف آس��يا وأفريقيا( الذي نرشه س��نة 1881م يف لندن، عنه��ا قائاًل: »إنَّ مدينة 
يت ببغ��داد الصغرى، وهلا أبواب هي باب بغداد يف  احِللَّة توازي مدينة بغداد حتَّى س��مِّ
ّي بني بغداد واحِللَّة، وباب كربالء إىل الشمل الغريّب  شمل املدينة، وتقود إىل الطريق الربِّ
)باب احلسني(، وباب الطهمزيَّة يف غرهبا، وباب النجف إىل جنوهبا )باب املشهد(، وقد 

ُعِرفت هذه األبواب بأسمء املدن أواملناطق التي تتَّجه نحوها)44(.

ان احِللَّة يف عام 1774 كان يزيد عن ثالثني  ويضيف بارس��نز قائاًل: »إنَّ عدد س��كَّ
ة، ممَّا جيعلنا  ألف نسمة، أغلبهم يمتهن الزراعة، بينم يمرس عدد كبري منهم أعماًل جتاريَّ
ة التي عاش��تها احِللَّة آن��ذاك كانت مزدهرة، كم أنَّ  نمي��ل إىل االعتقاد أنَّ األحوال العامَّ

دائرة اجلمرك تستويف رسوًما بنسبة معيَّنة للطنِّ الواحد«)45(.

ابَتني،  ا حماطة باألسوار، فيها بوَّ وأشار بارسنز قائاًل: »احِللَّة مل تكن بالقلعة، غري أهنَّ
ابة األخرى فتقع عند  ��ا البوَّ أحدمه��ا بالقرب من النهر، وتؤدِّي إىل الش��ارع الرئيّي، أمَّ

مدخل املدينة«)46(.

��ة قائاًل: »بأنَّه ش��بيه باجلس��ور التي  ث بارس��نز عن جس الق��وارب يف احِللَّ وحت��دَّ
ش��اهدها يف بغداد، وأنَّه يتألَّف م��ن )29( قارًبا ثبِّت أحدمها باآلخر بسالس��ل منفردة 
عرض��ه 8 أق��دام، وقد ُفِرش��ت أرضيَّته بالقشِّ ب��داًل من الرمل واحل��ى، هنايته حماطة 
بس��ور، وتوج��د بوابة عنَّد كلِّ هناية، يبلغ عمق مياه النه��ر حتت اجلس حوال 50 قدًما، 
لقد شعرنا بالسور ونحن نسري عىل اجلس، حيث تنساب املياه الرقراقة، غري أنَّ احلركة 

واملرور عىل هذا اجلس تتوقَّف بعد غروب الشمس«)47(.

الة الفرني أوليفيه فقد زار مدينة احِللَّة س��نة 1794م، وأش��ار إىل وجود  ا الرحَّ أمَّ
الس��ور فيها قائاًل: »إنَّ احِللَّة حماطة بس��ور يف القس��َمني الرشقّي والغريّب؛ لتأمني احلمية 



90

�سور احِللَّة )495-558هـ/1101-1163م( درا�سة تاريخيَّة حتليليَّة
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

للمدين��ة، والدف��اع عنها ضدَّ االعت��داءات اخلارجيَّة«)48(، يف أش��ارة من��ه إىل اهلجمت 
ة األوىل  الوهابيَّة من جهة الصحراء، والتي نش��طت آنذاك بعد تأس��يس الدولة السعوديَّ
س��نة 1754م، والت��ي أخذت بعد ذلك بتهدي��د املدن العراقيَّة ع��رب اهلجمت املتالحقة 
ضت مدينة كربالء إىل الغزوالوهايّب س��نة 1801  عند مطلع القرن التاس��ع عرش؛ إذ تعرَّ
و1803 و1807م، وكان حاكمها الوال عمر باشا قد ترك املدينة وهرب إىل الصحراء، 
ضت مدينة النجف إىل  والذي ربَّم كان متواطًئا مع الوهابيِّني بذلك، يف الوقت الذي تعرَّ

الغزو الوهايّب سنة 1808م، إالَّ أنَّه فشل بفضل صمود أهل املدينة)49(.

الة الربيطايّن جيم��س بكنغهام الذي زار احِللَّة س��نة 1816م: »أنَّ  وأوض��ح الرحَّ
س��وًرا مزرًيا من الطني كان حييط باحِللَّة من جهة الغرب يف سنة 1816م، وقد أقيم عىل 
سفح منحدر يوجد عىل امتداده عدد من األبراج تستخدم لصدِّ غارات الصحراء«)50(، 
ة  ، وليس مادَّ ��ه كان مبنيًّا من الطابوق واجل��صِّ ��ه كان مزرًيا غري دقيق؛ ألنَّ واحلقيق��ة بأنَّ
الط��ني )غ��ري مفخور(، وليس م��ن الصواب أن ُيرك س��ور احِللَّة بوضٍع م��زٍر من أكثر 
مة  ��ة تعدُّ منطقة دفاعيَّ��ة متقدِّ ��ًة أنَّ احِللَّ اجله��ات خطًرا، وهي جه��ة الصحراء، وخاصَّ
��د للقوات العثمنيَّة التي ُترَسل لصدِّ اهلجمت  بالنس��بة إىل بغداد، وباعتبارها مركز حتشُّ
اه الصحراء، أو للقوات العثمنيَّة التي ُترسل للقضاء عىل  املس��لَّحة عن مدن العراق باجتِّ

د القبائل والعشائر يف منطقة الفرات األوسط ضدَّ السلطات العثمنيَّة)51(. مترُّ

ال��ة الربيطايّن بورت��ر )Porter( الذي زار احِللَّة س��نة 1818م: »إنَّ يف  حت��دث الرحَّ
ة  احِللَّة س��وًرا أصلحُه باشا بغداد، وإنَّ باش��وات بغداد قد أولوا سور احِللَّة عناية خاصَّ
ة أب��واب ُتعرف بأس��مء املناطق  وكب��رية، وأنَّه حيي��ط باملدينة س��ور جيِّد البن��اء، فيه عدَّ
ة(، وأخرى  ى)باب الطهمزيَّ ابة من جهة الغرب تسمَّ واألماكن املتَّجهة نحوها، فهناك بوَّ
اه مدينة  اَبَتني أحدمها ُتعرف ب�)باب احلس��ني( باجتِّ اه بغداد من الش��مل، أضافًة إىل بوَّ باجتِّ
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اه النجف من اجلنوب، وتمَّ إحاطة املدينة بخندق  كربالء، واألخرى )باب املشهد( باجتِّ
كبري، جيِّد الرتيب من جهة الصحراء، يرشف عليه عدد من األبراج املبنيَّة من الطابوق؛ 
ز من دفاعات  إذ تس��تخدم للحراس��ة واملراقبة، وكان ش��طُّ احِللَّة يمثِّل مانًعا طبيعيًّا يعزِّ

املدينة«)52(.

ال��ة واآلث��ارّي اإلنكلي��زّي جيمس ريموند ولس��تيد فقد كت��ب يف كتابه  ��ا الرحَّ أمَّ
ام إىل  )رحلتي إىل بغداد( س��نة 1839م ع��ن زيارته ملدينة احِللَّة قائ��اًل: »وصلت بعد أيَّ
ة، حيث تدلُّ اجلوامع احلسنة  احِللَّة التي تعترب بعد بغداد والبرصة أكرب مدينة يف الباش��ويَّ
البناء واألس��واق الواس��عة عىل ثرائها، وهناك سور واطئ ُأقيم عىل سطح مائل حتيط به 
قه حصون تنطلق منها املدفعيَّة حلمية املدينة من هجمت  ة، وتطوِّ األبراج إىل امتداد القمَّ

البدو«)53(.

ا، أضاف قائ��اًل: »أس��عار الفواكه واحلبوب  وكدالل��ة عىل رخ��اء املدين��ة اقتصاديًّ
ومواد املعيش��ة األخ��رى رخيصة يف هذه الب��الد، وتكون القوارب الواف��دة من املوانئ 
ا حتمل التمور  ا التي ترد من )مللوم( والبرصة فإهنَّ لة بالرزِّ عادًة، أمَّ الش��مليَّة للجزيرة حممَّ

واألسمك والقهوة وغريها«)54(.

د ابن السيِّد  ويف عهد الوال داوود باشا )1817-1831م( ورد إىل احِللَّة السيِّد حممَّ
أمحد احلس��ينّي، وهوإيرايّن اجلنس��يَّة يف املقيميَّة الربيطانيَّة يف بغداد، فقام بجولة يف ربوع 
ة إىل احِللَّة ثمين فراسخ،  العراق وكتب رحلته يف ش��اهد جولته قائاًل: »ومن اإلسكندريَّ
ويف الطري��ق خانات، واحِللَّة بلدة قديمة ومجيلة، وهلا جٌس يف جانَبي الفرات، وأنَّ بابل 
يف اجلانب الرشقي من احِللَّة، وأنَّ وصفها مش��هور ومعلوم، وفيها البساتني الكثرية من 

النخيل، وبيوهتا ثمنية اآلف بيت«)55(.
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الة آلوي الذي ش��اهد س��ور احِللَّة س��نة 1838م، فقد وصف��ه قائاًل: » إنَّ  أما الرحَّ
س��ور احِللَّة من األسوار اجليِّدة التي ش��اهدهتا، به خندق كبري، وإنَّ السور واخلندق قد 
نان محاية جيِّدة من االعتداءات اخلارجيَّة، وتمَّ نقل الطابوق من بابل القديمة، حيث  يؤمِّ

شيِّد السور وأبوابه وأبراجه«)56(.

الة برج فقد وصف حالة السور يف تسعينيَّات القرن التاسع عرش بأنَّ حالته  ا الرحَّ أمَّ
جيِّدة، مبيِّنًا أنَّ »األبواب واألبراج قد ش��يِّدت بالطابوق القديم، ويبدو اهتمم العثمنيِّني 
ز  باخلندق من جهة الصحراء فحس��ب، وهو أنَّ ش��طَّ احِللَّة كان يمثِّ��ل مانًعا طبيعيًّا يعزِّ

دفاعات املدينة من اجلهات األخرى«)57(.
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اخلامتة

لت الدراسة للعديد من االستنتاجات، أمّهها: توصَّ

إنَّ لطبيع��ة املوقع اجلغرايف ملدين��ة احِللَّة أثٌر واضٌح يف طبيع��ة التخطيط العمرايّن . 1
للمدينة ذاهتا عىل ش��كل مستطيل، األمر الذي جعل س��ورها هبذا الشكل؛ ألنَّ 
ل مانًعا طبيعيًّا من االعتداءات والغارات  هنر الفرات يف جبهته الرشقيَّة كان يشكِّ
ضت هلا املدينة، األمر الذي جعل السور للجانب الغريّب فقط ومستطيل  التي تعرَّ

الشكل.

أوضح��ت هذه الدراس��ة التطّور التارخيّي لبناء س��ور احِللَّة من��ذ عهد صدقة بن . 2
س��ها، واستمراره  منصور األس��دّي س��نة )495ه�/1101م( باين املدينة ومؤسِّ
حتَّى احل��رب العامليَّ��ة األوىل )1914-1918م(، وكان لقيام احلرك��ة الوهابيَّة 
ة األوىل س��نة 1745 منعطًفا تارخييًّا يف زيادة االهتمم  وتأس��يس الدولة السعوديَّ
س��ة )النجف  ض��ت املدن املقدَّ ة، بعد أن تعرَّ بالس��ور وجتديده بص��ورة مس��تمرَّ
رة من قبل  األرشف وكرب��الء( فض��اًل ع��ن بادي��ة الس��موة إىل هج��مت متك��رِّ
ض إىل  الوهابيِّني؛ ألس��باب طائفيَّة اعتباًرا من س��نة 1800، ولكن الس��ور تعرَّ
اهل��دم يف أثن��اء احلرب العامليَّ��ة األوىل س��نة 1917 بعد احتالل املدين��ة من ِقَبل 
الربيطانيِّني بعد جتربتهم املريرة يف الكوت وحصار األملان هلم، فكان هدم السور 
خوًفا من تكرار املأس��اة بالنسبة هلم، وحلرمان املدينة من أهمِّ وسائلها الدفاعيَّة، 
بعد أن وجدت بريطانيا أنَّ أهال احِللَّة رفضوا احتالل مدينتهم قبل ذلك من ِقَبل 
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ل س��نة 1915، والثانية س��نة  األتراك، عىل الرغم ممَّا حلَّ هبم يف دگة عاكف األوَّ
1916، وتنكيلهم بأهال املدينة، فقد اس��تمرَّ أه��ال احِللَّة يف رفضهم لالحتالل 
الربيط��ايّن يف الوقت الذي واجهت فيه بريطاني��ا صعوبة كبرية يف إخضاع املدينة 

لسيطرهتا بعد أن تكبَّدت خسائر كبرية وفادحة يف معارك سابقة.

كانت رحلة ابن جبري إىل مدينة احِللَّة رحلة عابرة، وإنَّ إش��ارته عن السور كانت . 3
حمدودة، كم أنَّه مل ُيرِش إىل أسباب هدم السور الذي قام بإنشائه صدقة بن منصور 
األس��دّي س��نة )495ه�/1101م( بع��د هجوم جي��ش اخلليفة املس��تنجد باهلل 
العبَّاّس )555-575ه�/1160-1180م(، وعىل الرغم من هتديم السور سنة 
)558ه���/1162م(، وإنَّ رحلة ابن جبري كانت س��نة )580ه�/1185م(، إالَّ 
اًل، أو بيان أسس��ه الرئيس��ة التي أعاد بناءها الوال  أنَّه مل ُيرِش إىل أس��باب هدمه أوَّ
اململوكي عىل بغداد س��ليمن الكبري )1778-1807م(، وبعدها بقي السور إىل 

سنة 1917م عند اندالع احلرب العامليَّة األوىل )1914-1918م(.

مل ُت��رِشْ الكتب واملصادر العربيَّة إىل بناء الس��ور، إالَّ أنَّ كتب الرحالت األجنبيَّة . 4
للعراق خالل القرن التاس��ع عرش عاجلت النقص الذي عانت منه هذه املصادر 
اًل، ل�مَّ أش��ارت إىل أنَّ حالة الس��ور كانت جيدة، وأنَّ بن��اءه بالطابوق، األمر  أوَّ
الذي جعل الس��ور يبق��ى حتَّى قيام احلرب العاملي��ة األوىل )1914-1918م(، 
عىل عكس ما ذكرته املصادر والكتب العربيَّة من أنَّ السور مبنيٌّ من الطني، وأنَّه 

ما، كم وصفه ابن جبري يف رحلته. كان مهدَّ

ة إلنش��اء مدينة احِللَّة س��واء يف . 5 هن��اك إمهاٌل واضٌح يف جانب الدراس��ات األثريَّ
اجلانب الرس��مّي أوالشعبّي؛ لبيان األسس الرئيسة لبناء مدينة احِللَّة، وأنَّ السور 

كان من أهمَّ تلك األسس.
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هوام�ص البحث

ة  ة هلا ضمن أطلس املواقع األثريَّ )1( ورد يف املوقع األثري ملحافظة بابل- قضاء احِللَّة، باخلارطة األثريَّ
ة يف العراق، وزارة اإلعالم، بأنَّ س��ور جميلية يقع خارج احلدود  الص��ادرة عن مديرية اآلثار العامَّ
ح األطلس سنة إنشائه ومدى صلته بسور احِللَّة جمال البحث، »وقد  ة ملدينة احِللَّة، ومل يوضِّ اإلداريَّ
ة  ة، اجلمهوريَّ يقصد به س��ور س��ورا، وهو بالقرب من الكف��ل اآلن«. ينظر: أطلس املواق��ع األثريَّ

العراقيَّة، وزارة اإلعالم،1982.
)2( الس��لطايّن، ع��ّل طالب عبري عايص، احِللَّة يف القرن الثامن عرش- دراس��ة يف األحوال السياس��يَّة 
ة والتارخييَّة، سلس��لة أطاريح  ة، منش��ورات مرك��ز بابل للدراس��ات احلضاريَّ ��ة والفكريَّ واإلداريَّ

جامعيَّة، 2009م، ص75.
)3( احلم��وّي، ش��هاب الدين أبو عب��د اهلل ياقوت بن عب��د اهلل، معجم البلدان، ج2، منش��ورات دار 

صادر، الطبعة الثامنة، بريوت، 2010، ص295-294.
)4( بدأ ياقوت احلموّي رحالته سنة )616ه�/1218م( عند خروجه من مدينة رسو بعد غزواملغول 
هل��ا، إىل مدينة املوصل ثمَّ إىل حلب حيث وافاه أجله فيها س��نة )626ه�/1228م(، وخالل هذه 
ا املدينة اجلميلة املنظر، ذات البساتني العامرة  اها بأهنَّ الفرة زار جزيرة كيش يف بحر عمن واصًفا إيَّ
والعمرات احلس��نة وه��ي ميناء جيد ملراكب اهلند وب��الد فارس، كم زار مدينة بغ��داد قائاًل عنها: 
ها وجعلها مدني��ة املنصور... رشع يف عمرهتا  ل من مرصَّ »بغ��داد أم الدنيا وس��يِّدة الب��الد، كان أوَّ
را وجعل قرصه يف وسطها، وجعل  س��نة 145ه� ونزهلا س��نة 149ه�، ثمَّ وضع أساس املدينة مدوَّ
هل��ا أربعة أبواب وأحكم س��ورها وتفصيلها... قالوا: فأنفق املنصور ع��ىل عمرة بغداد ثمنية عرش 
خا لبغداد غري واصف هلا، بالرغم من أنَّه عاش فيها زمنًا  ألف دينار«. والغريب أنَّ ياقوًتا كان مؤرِّ
��م اعتمد عىل ما قيل يف بغداد. ملزيد من  طوي��اًل، فه��و مل يصف بغداد يف الفرة التي عاش فيها، وإنَّ
التفاصيل عن رحلة ياقوت احلموّي إىل بالد الرشق ينظر: د. عّل حمس��ن مال اهلل، أدب الرحالت 
عند العرب يف املرشق- نشأته وتطّوره حتَّى هناية القرن الثامن اهلجرّي، منشورات مطبعة الرشاد، 

بغداد، 1978، ص160-157.
)5( احلموّي، املصدر السابق، ص294.
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)6( احلموّي، املصدر السابق، ص295.
)7( سورة البقرة، اآلية )196(.

د بن أمحد بن جبري، رس��الة اعتبار الناس��ك يف ذكر اآلثار الكريمة واملناس��ك، حتقيق  )8( الكنايّن، حممَّ
ار، القاهرة، 1955، ص179. حسن نصَّ

ة )حتفة النظَّار يف غرائب األمصار  د، رحلة ابن بطُّوطة املس��مَّ د بن عبد اهلل بن حممَّ )9( ابن بطُّوطة، حممَّ
د عبد الرحيم، منش��ورات دار الفكر للطباع��ة والنرش، بريوت،  وعجائ��ب األس��فار(، حتقيق حممَّ

2003، ص 138.
)10( ابن اجلوزّي، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، حيدر آباد، الدكن، 1358ه�، ج10، ص351.

د بن أيب  بة، وهوالس��واد، واجلمع )الرستاتيق(. ينظر: الرازّي، حممَّ )11( الرس��تاق: كلمة فارسيَّة معرَّ
حاح، دار الرس��الة، الكوي��ت، 1982، ص242، األصطخرّي،  بك��ر بن عبد الق��ادر، خمتار الصِّ
د جابر عبد العال، مطابع دار القلم،  د، املس��الك واململك، حتقيق حممَّ أبو إس��حاق إبراهيم بن حممَّ
د بن ع��ّل النصيبّي، ص��ورة األرض،  القاه��رة، 1961، ص60، اب��ن حوق��ل، أب��و القاس��م حممَّ

منشورات مكتبة احلياة، بريوت، د.ت، ص219.
اح األجانب يف العرص احلديث، دراس��ة  )12( امله��داوّي، ع��ّل هادي عبَّاس، احِللَّة كم وصفها الس��وَّ

تارخييَّة حتليليَّة، احِللَّة، 2005، ص5.
ة، النجف األرشف، 1965،  ، يوس��ف كركوش، تاريخ احِللَّة، منش��ورات املطبعة احليدريَّ ّ )13( احِللِّ

ج1، ص126.
اد، جملَّة املورد، جملَّ��د)1(، العدد)14(،  )14( الكرم��ّل، األب فيلي��ب، الرحلة الرشقيَّة، بط��رس حدَّ

1989، ص160.
)15( اخلطيب، صباح حممود، مدينة احِللَّة الكربى، مكتبة املنار، بغداد، 1974، ص14.

ة لدف��ع املخاوف اليوميَّة، حتقيق الس��يِّد مهدي  ، عّل بن يوس��ف، العدد القويَّ ّ ��ر احِللِّ )16( اب��ن مطهَّ
الرجائّي، مطبعة سيِّد الشهداء، قم، 1408، ص259.

��ة )478-558ه�/997-1162م(، دار الطباعة احلديثة،  )17( د. عب��د اجلبَّار ناجي، اإلمارة املزيديَّ
البرصة، 1970، ص96.
)18( املصدر نفسه، ص 96.

)19( ياقوت احلموّي، مصدر سابق، ص294.
)20( ابن جبري، مصدر سابق، ص179.
)21( الكرمّل، مصدر سابق، ص160.
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)22( الكرمّل، مصدر سابق، ص161.
)23( املصدر نفسه، ص161.

ة، مصدر سابق، ص258. )24( ابن جبري، مصدر سابق، ص179، عبد اجلبَّار ناجي، اإلمارة املزيديَّ
)25( املصدر نفسه، ص258.

)26( د. عبد اجلبار ناجي، دراس��ات يف تاريخ املدن العربيَّة اإلس��الميَّة، منشورات حركة املطبوعات 
للتوزيع والنرش، بريوت، ط1، 2001، ص205-204.

)27( املصدر نفسه، ص205.
)28( الرفيعّي، عبد األمري، العراق بني س��قوط الدولة العبَّاس��يَّة وسقوط الدولة العثمنيَّة، منشورات 

الفرات، احِللَّة، د.ت، ص75-74.
وا  )29( أعلنت اخلالفة العبَّاسيَّة عن منح جوائز ماليَّة ثمينة ملن ُيسهم يف قتل رجال بني أسد الذين فرُّ

من املدينة بعد خسارهتم املعركة. ينظر: بقيَّة أنحاء العراق، املصدر نفسه، ص75.
)30( الكنايّن، ابن جبري، املصدر السابق، ص179.

)31( املصدر نفسه، ص180.
الة العريّب األندلّي ابن جبري الكنايّن وتراجم لبعض  )32( عبَّاس إبراهيم محَّادي، احِللَّة يف ميزان الرحَّ
املحليِّني ولبعض من حلَّ باحِللَّة من األعالم، منشورات دار الصادق للنرش والتوزيع، ط1، احِللَّة، 

2009، ص37.
)33( املصدر نفسه، ص180.

)34( املصدر نفسه، ص37.

)35( املصدر نفسه، ص38.
ت بالتطّور العمرايّن ملدينة احِللَّة، وأشار إىل بنائها بالطابوق الذي  )36( من هذه الدراس��ات التي اهتمَّ

ة. ُجِلب من مدينة بابل األثريَّ
)37( ه��و األب فيلي��ب الكرمّل، املصدر الس��ابق، ص69 وص 160، وكذلك: يوس��ف كركوش، 
ص48، املصدر السابق 172 وما بعدها، وصالح السعيد، احِللَّة يف مذكرات الرحالة واملكتشفني، 

احِللَّة، آب 2007.
)38( اجلبورّي، عبَّاس إبراهيم محَّادي، مصدر سابق، ص38.

)39( يوسف كركوش، مصدر سابق، ص 135-134.
)40( اجلبورّي، عبَّاس إبراهيم محَّادي، مصدر سابق، ص16.

الة الع��رب، مثل ابن جبري  ��ف ذلك من خالل ع��رض الرحالت التي قام هبا الرحَّ )41( أوض��ح املؤلِّ
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وابن بطوطة، والتي ال تذكر شيًئا عن السور وتطّور بنائه.
)42( وائ��ل جبَّار جودة النداوّي، ط��ه باقر وجهوده يف اآلثار والتاريخ 1912-1984، منش��ورات 

ة والتارخييَّة، 2007، ص15. مركز بابل للدراسات احلضاريَّ
)43( السعيد، مصدر سابق، ص48.

)44( املصدر نفسه، ص71
)45( املصدر نفسه، ص71
)46( املصدر نفسه، ص72
)47( املصدر نفسه، ص72

)48( املصدر نفسه، ص79.
ضت هلا مدن الفرات األوس��ط يف مطلع  )49( للمزي��د م��ن االطِّالع عىل اهلجمت الوهابيَّ��ة التي تعرَّ
القرن التاسع عرش ينظر: لونكريك، ستيفن هيمسل، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، نقله 

إىل العربيَّة جعفر اخليَّاط، ط6، منشورات مكتبة اليقظة العربيَّة، ص362 وما بعدها.
)50( الس��عيد، املصدر الس��ابق، ص84، واحلقيقة هنا أنَّ هجمت الصح��راء هنا يقصد هبا الغزوات 

الوهابيَّة للعراق، أو هجمت البدو واألعراب من خارج املدينة.
)51( لونكريك، مصدر سابق، ص242 وما بعدها.

)52( السعيد، املصدر السابق، ص86.
)53( املصدر نفسه، ص94.
)54( املصدر نفسه، ص95.
)55( املصدر نفسه، ص89.

)56( كركوش، يوسف، مصدر سابق، ص125-124.
)57( السعيد، صالح مهدي، مصدر سابق، ص86.
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امل�سادر واملراجع

* القرآن الكريم.
ة، وزارة اإلعالم، 1982.. 1 ة العراقيَّة، أطلس املواقع األثريَّ اجلمهوريَّ
ة . 2 ��ة يف القرن الثامن عرش، دراس��ة يف األحوال السياس��يَّة واإلداريَّ ع��ّل طال��ب عبري عايص، احِللَّ

ة والتارخييَّة، سلس��لة أطاري��ح جامعيَّة،  ��ة، منش��ورات مركز بابل للدراس��ات احلضاريَّ والفكريَّ
.2009

ش��هاب الدي��ن أبو عب��د اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلم��ورّي، معجم البلدان، ج2، منش��ورات دار . 3
صادر، ط8، بريوت، 2010.

د بن أمحد بن جبري الكنايّن، رس��الة اعتبار الناس��ك يف ذكر اآلثار الكريمة واملناس��ك، حتقيق . 4 حممَّ
ار، القاهرة، 1955. حسن نصَّ

ة )حتفة النظَّار يف غرائب األمصار . 5 د ابن بطُّوطة، رحلة ابن بطُّوطة املس��مَّ د بن عبد اهلل بن حممَّ حممَّ
د بن عبد الرحيم، منشورات دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت،  وعجائب األسفار(، حتقيق حممَّ

.2003
د ابن اجلوزّي، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، . 6 أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلس��ن عّل بن حممَّ

حيدر آباد، ج10، الدكن، 1358ه�.
حاح، منشورات دار الرسالة، الكويت، 1982.. 7 د بن أيب بكر عبد القادر الرازّي، خمتار الصِّ حممَّ
د جاب��ر عبد العال، . 8 ��د األصطخرّي، املس��الك واململك، حتقيق حممَّ أبو إس��حاق إبراهيم بن حممَّ

مطابع دار القلم، القاهرة، 1961.
د بن عّل النصيبّي ابن حوقل، صورة األرض، منشورات مكتبة احلياة، بريوت، . 9 أبو القاس��م حممَّ

د.ت.
اح األجانب يف العرص احلديث، دراس��ة . 10 ع��ّل هادي عبَّاس امله��داوّي، احِللَّة ك��م وصفها الس��وَّ

تارخييَّة حتليليَّة، احِللَّة، 2005.
ة، ج1، النجف األرشف، 1965.. 11 يوسف كركوش، تاريخ احِللَّة، منشورات املطبعة احليدريَّ
اد، جملَّة املورد، مج1، ع14، 1989.. 12 األب فيليب الكرمل، الرحلة الرشقيَّة، ترجم بطرس حدَّ



100

�سور احِللَّة )495-558هـ/1101-1163م( درا�سة تاريخيَّة حتليليَّة
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

صباح حممود اخلطيب، مدينة احِللَّة الكربى، مكتبة املنار، بغداد، 1974.. 13
��ة لدفع املخ��اوف اليوميَّة، حتقيق الس��يِّد مهدي . 14 ، العدد القويَّ ّ ر احِل��لِّ ع��ّل بن يوس��ف اب��ن مطهَّ

الرجائّي، مطبعة سيِّد الشهداء، قم، 1408ه�.
��ة )478-558ه���/997-1162م(، دار الطباعة احلديثة، . 15 عب��د اجلبَّار ناج��ي، اإلم��ارة املزيديَّ

البرصة، 1970.
عب��د اجلبَّار ناجي، دراس��ات يف تاريخ املدن العربيَّة اإلس��الميَّة، منش��ورات حرك��ة املطبوعات . 16

للتوزيع والنرش، ط1، بريوت، 2001.
عبد األمري الرفيعّي، العراق بني س��قوط الدولة العبَّاس��يَّة وس��قوط الدولة العثمنيَّة، منش��ورات . 17

الفرات، احِللَّة، د.ت.
الة العريّب األندلّي ابن جبري الكنايّن وتراجم لبعض . 18 عبَّاس إبراهيم محَّادي، احِللَّة يف ميزان الرحَّ

��ة من األعالم، منش��ورات دار الصادق للن��رش والتوزيع، ط1،  يِّ��ني ولبع��ض َمن حلَّ باحِللَّ احِللِّ
احِللَّة، 2009.

وائل جبَّار جودة النداوّي، طه باقر وجهوده يف اآلثار والتاريخ، 112-1984، منشورات مركز . 19
ة والتارخييَّة، 2007. بابل للدراسات احلضاريَّ

ستيفن هيمسل لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، نقله إىل العربيَّة جعفر اخليَّاط، . 20
ط6، منشورات مكتبة اليقظة العربيَّة، بغداد، د.ت.

الة واملستكشفني، احِللَّة، 2007.. 21 رات الرحَّ صالح السعيد، احِللَّة يف مذكِّ


