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�ض البحث ملخَّ

��ة أثارت اهتممات  لة كيانيَّة خاصَّ مثَّلت دراس��ة املدن اإلس��الميَّة يف أحواهلا املتبدِّ
الباحث��ني الع��رب املس��لمني والغربيِّ��ني عىل ح��دٍّ س��واء، بوصفها األنم��وذج األكمل 
للحضارة العربيَّة اإلسالميَّة، وتكمن أمهيَّة دراسة تواريخ املدن اإلسالميَّة يف فهم وضع 
س أمهيَّتها والوقوف عىل تراثها الفكرّيّ والعلمّيّ وتكوينها احلضارّي عرب  املدينة وحتسهُّ

األزمنة التارخييَّة.

ال��ة األجانب عىل حدٍّ س��واء  وق��د اس��تهوت الصورة أع��اله املس��ترشقني والرحَّ
بتواريخ املدن اإلس��الميَّة، وأخذت دراساهتم تأخذ الطابع الوصفّي يف نشوئها وكشف 
سات العلمّيَّة الغربيَّة يف الوقوف عىل  ، ويأيت ذلك االهتمم عن رغبة املؤسَّ تراثها العلمّيّ
أح��وال تلك امل��دن، وتكوين الصورة احليَّ��ة عن أمهيَّتها، فم ظهر م��ن تراث ورحالت 
راهتم  س��ات لتواريخ املدن، وانطلقت تصوهُّ ألولئك الغربيِّني إنَّم بدافع حاجة تلك املؤسَّ
حول نش��وء املدينة اإلسالميَّة من دراسة أصول نش��وئها وتقسيمها من حيث املنشأ إىل 
هت آراؤهم لتأكيد التأثيات الفارس��يَّة  ة واملدينة املنش��أ )ال�ِمر(، كم اجتَّ املدينة العفويَّ
واليونانيَّة يف نش��وء تلك املدن. ومن املالَحظ أنَّ الدراسات الغربيَّة أسهمت يف وصف 

الركيب الداخّل واملظهر احلضارّي لتلك املدن.

نظر املسترشقون إىل مدينة احِللَّة بمنظورها اآلثارّي، لكنَّهم عندما بدأوا يرمجون هلا 
وجدوا أنَّ تارخيها يف العر اإلس��المّي اليقلهُّ أمهيًَّة عن آثارها، بم امتلكت من مكتباٍت 

زاخرٍة وتراٍث علميٍّ وفكرّي، فضاًل عن متثيلها احلوزة العلميَّة ألكثر من أربعة قرون.
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Abstract

Studying the changing states of Islamic cities is an attraction 

to different Muslim as well as Western researchers since they were 

considered the best representatives of the Islamic Civilization. 

Thus, orientalists and foreign voyagers were interested in 

describing these cities historically, starting from the dates of 

their establishments, to form a vivid picture of each city.

This study finds that orientalists at the beginning focused 

in their studies of Hillah on its historic side before they realize 

that its history during the Islamic era is no less important than its 

relics. They discovered its cultural impact seen in its rich libraries 

that represented its intellectual and scientific heritage.
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مة البحث مقدِّ

الة األجانب واملس��ترشقون- من أبناء الغرب ممَّن جاب أصقاع األرض  م الرحَّ قدَّ
بنطاٍق واسٍع، أو ممَّن كتب من املسترشقني عن املدن واألماكن التي زاروها- مشاهدات 

ة عن بلدان الرشق بشكٍل عام. ونصوص مهمَّ

ال��ة واملس��ترشقون بحًث��ا وتنقيًب��ا يف خملَّف��ات األقدمني  لق��د انك��بَّ ه��ؤالء الرحَّ
وتراثه��م، وق��د دفعهم إىل ذلك رغبة بلداهنم يف معرفة م��دن الرشق وأحواهلا؛ ذلك أنَّ 
تلك األس��مء التي تردَّدت يف أذهاهنم من أماكن الرشق مدًن��ا وأقاليم ومقاطعات كان 
ف عىل أخبارها  هلا وقعها الس��حرّي يف خميِّلة األوربيِّني، فظهرت الرغب��ة واضحة للتعرهُّ
الة؛ رغبًة يف  ا كانت تدعم ه��ؤالء الرحَّ وأس��اطيها وتراثه��ا، وممَّا زاد يف ذل��ك أنَّ أوربَّ
االطِّ��الع عىل الرشق الغن��ّي براثه الفك��رّي وحضاراته العريق��ة، فانترشت الرحالت 
قة عنه، ورشع الباحثون بحًثا وتنقيًبا يف تراث احلضارة العربيَّة  وظهرت الدراسات معمَّ

اإلسالميَّة.

نال��ت مدين��ة باب��ل أمهيَّة كب��ية ونصيًبا واف��ًرا من تل��ك الرحالت واملش��اهدات 
ف  واألبحاث االس��ترشاقيَّة، وتلك الدراسات تناولت أمهيَّة مدينة بابل، وكذلك التعرهُّ
ة فيها، ونش��وء مدينة احِللَّة بوصفها  ع��ىل تارخيها، فضاًل عن أمهيَّة ظهور اإلمارة املزيديَّ
واح��دة من القوى التي أخذت دوًرا سياس��يًّا يف التأخر العبَّ��ايّس، فكان ظهورها نتيجة 
مبارشة لضعف اخلالفة العبَّاس��يَّة، والتي عملت عىل استغالل الراعات السياسيَّة يف 
احلقبة الس��لجوقيَّة وراحت تعمل لتثبيت اس��تقالهلا بغضِّ النظر عن املصالح السياسيَّة 
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األخرى.

ن  ة، وتضمَّ تناول ه��ذا البحث جانًبا من جوانب اهتمم الغربيِّني هب��ذه املدينة املهمَّ
الة واملسترشقني يف احلديث  النصوص والكتابات واملشاهدات التي تناولتها أقالم الرحَّ

عن تاريخ هذه املدينة.
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املحور الأوَّل

الكتابات ال�صت�صراقيَّة عن مدينة احِللَّة

هات االس��ترشاق واضحة يف تناول دراسة تاريخ املدن اإلسالميَّة، إذ  ظهرت توجهُّ
ة التي أخذت تستهوي  تعدهُّ دراس��ة تواريخ املدن العربية اإلسالميَّة من الدراسات املهمَّ
هت اهتمماهتم صوب دراسة  اهتمم الباحثني األوربيِّني واألمريكان عىل حدٍّ سواء، فتوجَّ
ة لركيب وطبيعة  أحوال املدينة اإلسالميَّة، وعملوا جاهدين عىل إبراز اخلصائص العامَّ
ة ملدن هلا دور حضارّي مميَّز  تلك املدن، وأسهموا إسهاًما واضًحا يف تناول جوانب مهمَّ
اد  يف البل��دان اإلس��الميَّة، لذا نالحظ توارث أجيال الباحث��ني الغربيِّني- بوصفهم الروَّ
ا متثِّل الوجه املهّم  ة اإلسالميَّة- دراس��ة املدن اإلسالميَّة؛ ألهنَّ يف جمال الدراس��ات األثريَّ
للراث اإلس��المّي عرب الق��رون، وقد جاءت نتاجاهتم بمدة علميَّ��ة وصفيَّة عن أحوال 

تلك املدن)1(.

اتَّس��مت املدرس��ة األوربيَّة يف دراس��تها عن امل��دن عموًما، والعربية واإلس��الميَّة 
س��ات، إذ اعتمدوا عىل طبيعة الركيب االجتمعّي  ة املؤسَّ خصوًصا، بركيزها عىل نظريَّ
س��ات العلميَّ��ة والعمرانيَّة  والعم��رايّن للمدينة بدًءا م��ن وصف اجلامع، ومن ثمَّ املؤسَّ

فيها)2(.

وقد بدأت دراس��ة املدينة اإلسالميَّة يف العر احلديث مرتبطة بحركة االسترشاق 
ه البحثّي الذي حكم هذه الدراسات،  اهاهتا، ويفسِّ هذا االرتباط أسس التوجهُّ ر اجتِّ وتطوهُّ
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ويبدو واضًحا أنَّ الدراس��ات عن املدينة اإلس��الميَّة من ِقَب��ل الغربيِّني تأثَّرت باملفاهيم 
ة التي حتكم املدينة الغربيَّة، ومن هنا ظهرت  والنظم االجتمعيَّة والسياس��يَّة واالقتصاديَّ

املفارقات والنتائج)3(.

وقد اختلفت اآلراء لدى املس��ترشقني عن بدايات فكرة نش��وء املدن اإلس��الميَّة، 
وراح��ت أقالمهم تعربِّ عن وجهة النظ��ر الغربيَّة القائلة بأنَّ املدن اإلس��الميَّة ُتطابق يف 
نشأهتا تلك املدن اليونانيَّة أو الرومانيَّة، ولذلك نرى أنَّ املسترشق )لومبارد( يربز اهتمم 
ن األخرى السابقة  ن اإلس��المّي مقارنًة بعصور التمدهُّ ن وازدهار التمدهُّ اإلس��الم بالتمدهُّ

عليه)4(.

وي��رى )كلود كاهن C. Cahen( أنَّه من اخلطأ أن ُيطلق اس��م املدينة اإلس��الميَّة، 
ي باملدينة  يها مدن دار اإلس��الم، إذ قال إنَّ الكثي من س��مت ما سمِّ واألحرى أن أس��مِّ

اإلسالميَّة يف الواقع صفات املدينة البيزنطيَّة وصفات املدينة اإليطاليَّة)5(.

زت يف أه��مِّ املفاهيم التي ج��اءت هبا كتابات املس��ترشقني عن  وه��ذه الرؤي��ة تركَّ
املدينة اإلسالميَّة. لقد نالت مدينة احِللَّة دراسات واهتمم بعض املسترشقني والكثي من 
ف عىل أحواهلا،  ال��ة األجانب الذي جاءوا للوقوف عىل أطالل مدينة بابل، والتعرهُّ الرحَّ
ع��ة، وهي بحدِّ ذاهتا رحالت  واحلقهُّ إنَّ الدراس��ات الت��ي تناولت آثار بابل كثية ومتنوِّ
ساهتم العلمّية للبحث والتنقيب  قام هبا رجال آثار ومس��ترشقون دفعتهم رغبتهم ومؤسَّ
ع��ن أحوال املدن الكبية وآثارها والكش��ف ع��ن توارخيها، كم تأيت أمهيَّ��ة مدينة احِللَّة 
بوصفها املدينة التي نش��أت بعد اهنيار مدينة بابل، وتأخذ أمهيَّتها من التاريخ الس��يايّس 
ست سنة 495ه�،  واالقتصادّي هلا، وذلك يرتبط باحلديث عن إمارة بني مزيد التي  تأسَّ
رها خالل العصور اإلسالميَّة الوسيطة. لذا فم ُكتب بأقالم املسترشقني عن احِللَّة  وتطوهُّ
إنَّم هو بدافع الوقوف عىل تاريخ بني مزيد فيها، وماظهر من رحالت فهو بدافع التنقيب 
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ة. واالكتشاف آلثار هذه املدينة املهمَّ

ولعل أقدم الدراس��ات االس��ترشاقيَّة التي ظهرت هي دراس��ة املس��ترشق األملايّن 
��ف كتاًبا بعنوان )خمتر تاريخ بن��ي مزيد( وُطبع يف  )كاربجي��ك Karaback(، فقد ألَّ
ز يف التاريخ السيايّس والعسكرّي معتمًدا كتاب  ليببزج س��نة 1874م، وهذا الكتاب ركَّ

)الكامل يف التاريخ( البن األثي)6(.

وعن��ي املس��ترشق )تسرش��تني K.V.Zetterseen( بتاري��خ بن��ي مزي��د، فكتب 
ة صدقه ب��ن منصور )478ه�- ة يف دائرة املعارف اإلس��الميَّة، يف مادَّ عنه��م مقال��ة مهمَّ
ث يف هذه املقالة عن دور صدقة يف تأس��يس اإلمارة  501ه�/1085-1108م(، وحتدَّ
س��نة 495ه�، وتوس��ع اإلمارة يف عهده، مع ِذكره الراَع الذي حدث بني هذه اإلمارة 

والسالجقة)7(.

ث��مَّ تأيت أمهيَّة مقالة ج��ورج مقديّس عن هذه اإلمارة، وه��ي مالحظات عن احِللَّة 
وبني مزيد يف العصور اإلس��الميَّة الوسيطة، وهذا املقال من أهم املقاالت التي تناولت 
ها، وقد  تاريخ املدينة وموضع التأس��يس، مع مناقشة مس��تفيضة للروايات الواردة بحقِّ
الة، وقارهنا م��ع ما جاء يف  مج��ع ب��ني ثناياه مصادر الدراس��ات اجلغرافيَّ��ة وكت��ب الرحَّ

اهتا بكتب التاريخ العام)8(. مرويَّ

وكتب املس��ترشق الربيطايّن )كليفورد ادموند بوزورث C.E. Boswrth( مقالة يف 
دائرة املعارف اإلس��الميَّة اإلصدار الثاين كانت عن: )بنو مزيد(، وقد تناول فيها جممل 
ر تأسيسها ِعرب العصور، وهي من املقاالت ذات الُبعد التارخيّي  تاريخ هذه األرسة وتطوهُّ

يف دراسة تاريخ مدينة احِللَّة)9(.

ع��الوًة عىل ذل��ك يمكن للباحث أن جي��د معلومات مفيدة يف م��ا ُكتب عن تاريخ 
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ه��ذه األرسة يف التواريخ التي ألَّفت ع��ن األرُس احلاكمة، فنجد ذلك واضًحا يف مؤلَّف 
)س��تانل لني بول( املوسوم ب�:)الدولة اإلسالميَّة(، وفيه معلومات وافية عن نشوء هذه 
األرسة، وكذل��ك كتابه اآلخر املوس��وم ب�:)طبقات س��الطني اإلس��الم(، ومن املراجع 
��ة أيًضا كتاب )ب��وذوث( وعنوانه: )األرس احلاكمة يف التاريخ اإلس��المّي(، فهذه  املهمَّ

املؤلَّفات تناولت جوانب احلديث عن احِللَّة وُأمرائها.

الة فرنس��يهُّون  ه��ذا فضاًل م��ن ظهور عدد غي قليل م��ن الرحالت التي قام هبا رحَّ
ة للغ��رب جتاه بلدان  وإيطاليهُّ��ون وبريطانيهُّ��ون؛ بحكم الدوافع السياس��يَّة واالس��تعمريَّ

املرشق اإلسالمّي، وكذلك رغبة اآلثاريِّني الغرب يف التنقيب عن آثار مدينة بابل.

تأخذ مدينة احِللَّة مكانتها كوهنا من أهمِّ املدن التي نش��أت عىل غرار املدن القديمة 
ة طويلة، وقد  األخرى، وكذلك نش��أهتا، إذ ظهرت بعد اندث��ار مدينة بابل التارخييَّة بمدَّ
عت آراء املس��ترشقني يف تناول جوانب هذه املدينة وعوامل النش��أة، وكم هو معلوم  تنوَّ
فإنَّ تاريخ نش��وء املدينة يرتبط بالتاريخ السيايّس واالقتصادّي لألرسة التي نشأت فيها؛ 
ه االس��ترشاقّي نحو دراس��ة تاريخ هذه  لذل��ك كان تاريخ بني مزيد األس��اس يف التوجهُّ

املدينة.

ذ سيف  وعن أمهيَّة هذه األرسة وبداية نش��وئها، َذَكر )ستانل لني بول( قوله: »واختَّ
ل، الرابع م��ن بني مزيد، مقرَّ حكومته يف الع��راق يف الطرف اآلخر  الدول��ة صدقة األوَّ
م��ن مدينة جامعان)*( أو )جامعني( عىل هنر الف��رات بالقرب من خرائب بابل القديمة، 
يت حينذاك ِحلَّة بني مزيد أو احِللَّة  حيث بنى مدينة احِللَّة سنة )495ه�/1101م( فُسمِّ

السيفية«)10(.

وهن��ا ج��اء اختيار املدينة بحكم املوق��ع األثرّي ملدينة باب��ل، وكان لذلك االختيار 
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أمهيَّة؛ ملكانة املوقع اجلغرايّف الذي تتمتَّع به، فكان العامل االقتصادّي هو الباعث األهّم 
من وجهة نظر )ستانل( الذي قال: »شيَّد رابع أمراء هذه األرسة عاصمة يف احِللَّة قرب 
ة قصية حلسن حاهلا التجارّي وما حوته من أبنية  اجلامعني نالت ش��هرة عامليَّة خالل مدَّ

طريفة وعمرات فخمة«)11(.

ا مدينة  ويف الوصف نفس��ه جلمل املدين��ة وأمهيَّتها، َذكرها )لس��رانج( بالقول: »أمَّ
��ة وهي عىل بضعة أميال م��ن أطالل بابل عىل الفرات- أي هنر س��ورا- عىل مكان  احِللَّ
ل أمرها  ى به يف املئة الرابعة )العارشة(، فقد ُعرفت باجلامعني وكان معظمها يف أوَّ يس��مَّ
يف اجلانب الرشقّي، وكانت موضًعا عامًرا كثي اخلصب، ثمَّ بنى سيف الدولة رئيس بني 
 مزيد يف نحو س��نة )495ه�/1102م( احِللَّة بإزائه��ا، أي يف اجلانب األيمن، ورسعان 
ما عال ش��أهنا؛ لوجود جس عظيم فيها معقود ع��ىل مراكب متَّصلة، وصار طريق احلجِّ 
م��ن بغداد إىل الكوف��ة يعرب الفرات علي��ه، وكانت احِللَّة آنذاك مدين��ة كبية عىل جانب 

الفرات الغريّب، ممتدة مع الفرات«)12(.

ة، ودور س��يف  إنَّ ه��ذه النصوص أش��ارت إىل أمهيَّة املوقع من الناحية االقتصاديَّ
الدول��ة يف اختيار املوقع، وأمهيَّ��ة ذلك االختيار، عىل أنَّ اختيار ه��ذا املوضع جعل من 
مدين��ة احِللَّة حلقة وصل بني طريق احلجِّ املار من الكوف��ة إىل بغداد، وأنَّ ازدهار املدينة 
ر املباين والعمران س��اعدها عىل أن تأخذ مكاهن��ا يف التاريخ بوصفها عاصمة بني  وتطوهُّ
أ مكانته��ا التي قد ال ختتلف ع��ن الكوفة أو الب��رة وغيها من املدن  مزي��د، وان تتب��وَّ

األخرى.

خ األرسة: »إنَّ دور مدينة احِللَّة قد جتاوز كوهنا  قال )الدكتور عبد اجلبار ناجي( مؤرِّ
ّي بني  رت إىل حمطَّة جتارية يف الطريق الربِّ ة، فتطوَّ ة لبني مزيد وعاصمتهم اإلداريَّ مس��تقرَّ
ّي بني بغداد والكوفة  اج الربِّ بغ��داد والكوفة، وتضاعفت أمهيَّتها حينم صار طريق احلجَّ
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اهنا،  ة؛ لذل��ك قصدها الناس، فوِصَفت بكثافة س��كَّ ه إىل مكَّ ا قب��ل التوجهُّ يمرهُّ هبا س��نويًّ
الة إىل املدينة صارت ترشف عىل منطقة واس��عة  واعت��مًدا عىل أقوال اجلغرافيِّ��ني والرحَّ

ة قرى ومواضع تابعة هلا«)13(. وتتمثَّل عىل عدَّ

ولع��لَّ أهّم البحوث والدراس��ات التي تناول��ت جوانب املدين��ة وتارخيها ما كتبه 
)جورج مق��ديّس( عن احِللَّة وبحثه القيِّم )مالحظات ع��ن احِللَّة وبنو مزيد يف العصور 

اإلسالميَّة الوسيطة(.

يعدهُّ هذا البح��ث من أكثر البحوث التي تناولت جوانب تاريخ مدينة احِللَّة، وكان 
ى لتحليل الرواي��ات التارخييَّة، وتوضي��ح املختلفة منها، معتم��ًدا النصوص  ق��د تص��دَّ
 التارخييَّة والدراس��ات احلديثة وناقًدا هلا، وتدور إش��كاليَّاته ح��ول ثالثة حماور، وهي: 

1. السنة التي ُبنيت هبا مدينة احِللَّة، 2. التأسيس، 3. موقع التأسيس.

وَذَك��ر )جورج مق��ديّس( يف بداية حديثه ع��ن أمهيَّة املدينة قائ��اًل: »معرفتنا احلاليَّة 
��ق بتأس��يس املدينة عاصم��ة بني مزيد يف العصور الوس��طى الت��ي أصبحت مركًزا  تتعلَّ

مشهوًرا للنشاط التجارّي والتعليم الشيعّي«)14(.

واحل��قهُّ إنَّ بناء مدين��ة احِللَّة عىل يد ه��ذه األرسة، والتي أصبح��ت عاصمة للفكر 
ل هذه املدينة لتكون مركًزا النتش��ار التش��يهُّع يف  الش��يعّي ومركًزا للنش��اط التجارّي، أهَّ
ة عربيَّة إماميَّة استطاعت استغالل حالة عدم االستقرار  العراق، ومعلوم أنَّ بني مزيد قوَّ
ًة  الس��يايّس يف الع��راق يف مطلع القرن اخلامس اهلجرّي/احلادي عرش امليالدّي، مس��تغلَّ
 ضعف اخلالفة العبَّاس��يَّة وَتغلهُّب بني بويه عليها، والذين ُشغلوا بالراعات فيم بينهم 
ممَّا أفس��ح املجالللقوى القبليَّة أن تظهر عىل الس��احة يف صور دوٍل وإمارات، ومنها بنو 

م كانوا عرًبا خلًَّصا ينحدرون من قبيلة بني أسد املعروفة)15(. مزيد، ومعلوم أهنَّ
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ومن املالَحظ عىل بحث )جورج مقديّس( أنَّه مل يوافق عىل ما اتَّفقت عليه املصادر 
واملراج��ع من حتديد ع��ام )403ه�/1012م( تارخًيا لقيام إمارة بن��ي مزيد من الناحية 
ًدا أنَّ هذه املصادر واملراجع راحت ضحيَّة راوية ابن االثي املنقولة- من  الرسميَّة، مؤكِّ
فة عن ابن اجلوزّي، وَخَلص بعد مناقش��ة طويلة إىل  وجه��ة نظر املقديّس- بص��ورة حمرَّ
حتديٍد زمنيٍّ للتاريخ الرس��مّي لقيام اإلمارة بني عام )345-352ه�/956-963م(. 
إنَّ النص��وص الت��ي س��اقها )جورج مق��ديّس( ال تقوم دلي��اًل عىل أنَّ إم��ارة بني مزيد 
ل هذه النصوص َذَكره ابن اجلوزي  ة ُيعتدهُّ هبا قبل )403ه�/1012م(، وأوَّ ص��ارت قوَّ
ل  عند استعراضه ملجمل تاريخ اإلمارة وأحداث سنة )516ه�/1122م( قائاًل: إنَّ أوَّ
د املهلَّبّي، ووزير معّز الدولة أيب احلس��ن بن بويه  َم��ن نب��غ من بيته مزيد، فجعل إىل حممَّ
محاية س��ورا وسوادها، فوقع االختالف بينه وبني بني بويه، فكان جييء تارًة ويغي تارًة 

أخ��رى.

ذك��ر ياقوت احلموي مدين��ة احِللَّة قائ��اًل: »مدينة كبية بني الكوف��ة وبغداد كانت 
ل من عمرها ونزهلا س��يف الدولة صدق��ة بن منصور بن  تس��مى اجلامع��ني... وكان أوَّ
دبيس، وكانت منازل آبائه الدور من النيل، فلم قوي أمره واش��تدَّ أزره وكثرت أمواله؛ 
الشتغال امللوك السلجوقيَّة بم تواتر بينهم من احلروب، انتقل إىل اجلامعني موضع غريب 
الفرات.. وكانت أمجًة تأوي إليها السباع، فنزل هبا بأهله وعساكره وبنى املساكن اجلليلة 

والدور الفاخرة، وتأن أصحابه يف مثل ذلك فصارت ملجًأ«)16(.

ام  ونس��ب ياقوت احلموّي »بناء مدينة احلويزة إىل دبيس بن عفيف األس��دّي يف أيَّ
الطائ��ع هلل )363-381ه�/974-991م(، ويذكر أنَّه نزل فيه بمحلَّته وبنى فيها أبنية، 

وليس بدبيس بن مزيد من بنى احِللَّة باجلامعني، ولكنَّه من بني أسد أيًضا«)17(.

ك )مق��ديّس( يف ثالثة أم��ور أساس��يَّة من خ��الل مراجعت��ه النصوص  لق��د ش��كَّ
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هلا موضع بناء مدين��ة احِللَّة الذي كان أمجًة تأوي إليها الس��باع، وذكر عند  التارخييَّ��ة، أوَّ
مة يف القرنني الثاين  ياق��وت احلموّي، وكم ذكره )املقديّس( مع ما ذكر يف املص��ادر املتقدِّ
ل هو  ك أيًضا ك��ون صدقة األوَّ والثال��ث اهلجريَّني/الثامن والتاس��ع امليالديَّني، وش��كَّ
ال��ذي بنى مدين��ة احِللَّة عام )455ه�/1101م(، وخرج ب��رأي ذلك بقوله: »باإلضافة 
إىل ه��ذا االختالف مع اجلغرافيِّني األوائل أنَّ ياقوًتا يناقض نفس��ه فيم يتعلَّق بتأس��يس 
س ملدينة  مدينة احِللَّة يف ظلِّ هذا التعبي، يبدو إلينا من أنَّ سيف الدولة صدقه كان املؤسِّ
��ة«)18(، كم ويرى )مقديّس( أنَّه ال بدَّ أن يعود تأس��يس هذه املدينة إىل تاريخ س��ابق  احِللَّ

متاًما عىل السنوات األوىل من القرن احلادي عرش امليالدّي.

خالصة رأي )املقديّس( إنَّ احِللَّة ُبنيت يف مدينة اجلامعني أو قريًبا منها، والتي يراها 
ا مدينة مزدهرة قبل بناء احِللَّة، كذلك يرى أنَّ احِللَّة ُأنشأت مركًزا ثابًتا للمزيديِّني قبل  أهنَّ
ة ما ب��ني )420-442ه�/1029-1050م(،  عام )495ه���(، وعىل اخلصوص يف املدَّ
 ويرى أنَّ ما حدث يف س��نة )495ه�( ما هو إالَّ جتديد أو تعمي للمدينة املنش��أة س��ابًقا، 

ت��ه، فقد ع��رض )مق��ديّس( التناقض ال��ذي وقع في��ه ياقوت  وم��ن أج��ل إثب��ات نظريَّ
احلموّي)19(.

وعىل غرار ما كتبه )مقديّس( نالحظ تأييًدا واضًحا لتلك اآلراء من ِقَبل املسترشق 
الربيطايّن )كليفورد ادموند بوزورث(، فقد وصفهم بقوله: »كانوا من أقوى أهل الشيعة 
اعتزاًزا بمنصبهم، وقد حكمت هذه األرسة املنطقة الواقعة بني بلدة هيت ومدينة الكوفة، 
ا تاريخ إقامتهم فيها فيعود إىل عهد األمي البويّي معّز الدولة )334-356ه�( الذي  أمَّ
ة بني )345ه�/956م( و)352ه�/963م( عىل وجه التقريب،  اها خالل املدَّ منحهم إيَّ
ل ابن مزي��د )403-408ه�/1012- ولذل��ك فإنَّ البداي��ات األوىل حلكم ع��ّل األوَّ
1017م( وفاًق��ا ملا ي��رى )مقديّس( ال بدَّ أن تعود إىل تاريخ س��ابق متاًما عىل الس��نوات 
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األوىل من القرن احلادي عرش امليالدّي، وهي الس��نوات التي دأبت املصادر الغربيَّة عىل 
��ة عاصمة املزيديِّني كانت باملثل مس��توطنة دائمة يف  ِذكره��ا بداية هل��م، كم يبدو أنَّ احِللَّ
تة للخيام، ث��مَّ مالبثت رقعتها أن  د مضارب مؤقَّ بداي��ة القرن احلادي ع��رش ومل تكن جمرَّ
اتَّس��عت فالتحمت ش��يئا فش��يًئا مع مدينة اجلامع��ني األوىل، ثمَّ حلَّ��ت حملَّها. ويف عهد 
ل بن منصور ُأحيطت بس��وٍر ق��ويٍّ وأضحت املركز احلصني  األم��ي األكرب صدقة األوَّ

لسلطان بني مزيد يف العراق)20(.

ا  ��د )ب��وزورث( أنَّ نش��أة هذه اإلم��ارة كانت بني مدين��ة هيت والكوف��ة وأهنَّ وأكَّ
ازده��رت يف الق��رن الرابع اهلجري/الع��ارش املي��الدي، وأنَّ األرسة مل تظهر يف التاريخ 
حتَّى الس��نوات األوىل م��ن القرن اخلامس اهلجرّي، وهو احلقبة التي س��بقت تأس��يس 

األرسة البوييَّة يف العراق)21(.

لق��د اعتمد )بوزورث( يف هذا الرأي عىل قول ابن األثي يف حوادث س��نة 403ه� 
عندم��ا خلع س��لطان الدول��ة البوي��ّي عىل عّل ب��ن مزيد، وق��د بنى عىل ه��ذه الرواية 
ا اإلش��ارة األوىل يف تاريخ نش��أة كيان هذه األرسة، غي أنَّ هناك  اس��تنتاًجا هو قوله: إهنَّ
بعض اإلشارات التي ذكرها الروذراورّي وابن اجلوزّي، وحتَّى ابن االثي نفسه، والتي 
ة يرجع إىل س��نوات أقدم من التاريخ املذكور  ُيستش��فهُّ منها أنَّ تأس��يس اإلمارة املزيديَّ

آنًفا)22(.

أما املس��ترشق )تسرش��تني K.V. Zetterstern( فيى أنَّ متصي املدينة ونشأهتا تمَّ 
عىل يد صدقة بن منصور، وذلك بعد النزاع الذي حلَّ بينه وبني السالجقة زمن السلطان 
د، فقد وقف صدقة يف البداي��ة إىل جانب بركياروق، لكن فيم بعد  بركي��اروق وابنه حممَّ
د، وبعد احتالل صدقه ملدينة الكوفة واالنتصارات التي  قط��ع اخلطبة عنه وجعلها ملحمَّ
قها س��نة )454ه�/1110-1101م(، ويف الس��نة التالية هل��ذه األحداث بنى مدينة  حقَّ
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د أنَّ بني مزيد حتَّى ذلك احلني كانوا يعيشون يف اخليام)23(. احِللَّة، فيؤكِّ

وأش��ار املس��ترشق )آش��تور( إىل أمهيَّة بناء مدينة النيل باعتبارها املدينة الرئيسة يف 
احِللَّة قائاًل: »وأقيمت مدن جديدة يف كل مناطق العراق بني فيها مدينة النيل عىل القناة 

اجلنوبيَّة التي تصل الفرات بدجلة فأصبحت املدينة الرئيسة يف املنطقة«)24(.

ام والية احلجاج بن يوس��ف الثقفي، فيذكر  وتاري��خ بناء املدينة الني��ل يرجع إىل أيَّ
د  د حف��ره لنهر النيل)25(، وقد تردَّ الب��الذرّي أنَّ احلج��اج أحدث مدينة النيل بعد أن جدَّ
ذكرها يف التاريخ منذ القرن الثاين للهجرة)26(، وذكرها اجلغرايّف )املقديّس( قائاًل: »ومن 
مدن الكوفة هي النيل...«)27(. لذا ما ذكره )آشتور( تأكيًدا ألمهيَّة هذه املدينة من الناحية 

ة إىل جانب دور مدينة احِللَّة. االقتصاديَّ

ذكر املس��ترشق الربيطايّن )دوايت م. دونلدس( أخباًرا ع��ن مدينة احِللَّة باعتبارها 
ر الفكر اإلمامّي، منها قوله: »وكان هوالكو إذ ذاك قد فتح حصن اإلسمعيليَّة  مركًزا لتطوهُّ
يف املوت فكتب له الوزير مؤيد الدين يرشح له ضعف بغداد ويستدعيه للمجيء، فقِدم 
املغول، ونرى أنَّ يف أثناء احلصار لبغداد أرسل بعض رؤساء احِللَّة حيث النفوذ للسادة 
م يروون حديًثا بس��ند أجدادهم إىل  أبن��اء عّل وفًدا إىل هوالكو بخضوعهم يذكرون أهنَّ
��ة االثنى عرش يف أنَّه )أي هوالكو( س��تخضع له تلك الب��الد )أي العراق(  ع��ّل واألئمَّ
ضوا للش��يعة بسوء، وللسبب ذاته أرسل هوالكو  العربيَّة، والس��بب يف أنَّ املغول مل يتعرَّ

مئة مغويّل حلمية قرب عّل يف النجف«)28(.

إنَّ املقصود من هؤالء الس��ادة هم رجال النقابة الطالبيَّة، واليمكن قبول رأي هذا 
املس��ترشق من أهنم جاءوا بأس��لوب اخلضوع، بل إنَّ هوالكو مل يكن قد عامل أحدهم 
ة  باإلك��راه، ك��م ومن الثابت يف حوادث الغ��زو املغويّل للعراق، أنَّ مدين��ة احِللَّة مل تبِد أيَّ
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مقاوم��ة للتت��ار، ومل يلحقها- بناًء عىل ذل��ك- احلرق والتخري��ب والتهديم يف قليل أو 
كث��ي، كم حلق املدن األخرى، ومن ثمَّ يمكن اعتبار هذه املدينة اس��تمراًرا للعر الذي 
ا ظلَّ��ت عامرة، ويف الوقت نفس��ه أنَّ اهايل احِللَّة  س��بق دخول التت��ار)29(، أي بمعنى أهنَّ
وخصوًص��ا الوجهاء والفقهاء بع��د أن عرفوا عجز اخلليفة عن موجهة املغول راس��لوا 
هوالكو، فأرس��لوا وفًدا ملقابلته فأعطاهم األمان، فعاد أهل املدينة وسلمت هي واملدن 
ف عىل نوايا أهلها  س��ة يف النجف وكربالء من اخلراب وأرس��ل قوة إىل احِللَّة للتعرهُّ املقدَّ

ف عىل صدق نواياهم)30(. وغادرها عندما تعرَّ

والوصف نفس��ه يذكره رجيارد كوك بقوله: »وأرس��لت ش��يعة احِللَّة خالل حصار 
بغ��داد وفًدا إىل هوالكو ومعه رس��الة تقول إنَّ ممَّا جاء يف األث��ر الذي لديا وقد توارثته 
عن اإلمام عّل أنَّ العراق مقهوًرا عىل يد املغول، وأرسل هوالكو صهره مع الوفد 

عند عودته، وخرج أهل احِللَّة الستقباله والسالم عليه«)31(.

د الدين اب��ن العلقمّي يف جملَّة  وللمزي��د يراج��ع ما كتب��ه د. مصطفى ج��واد يف مؤيَّ
الرسالة، وهي تتناول تربئة ابن العلقمّي ممَّا ُنِسَب إليه. )أنظر: جملَّة الرسالة املريَّة(.

د )دونالدس( أنَّ احِللَّة مكان ظه��ور اإلمام املهدّي، فهو  ويف موض��ع آخ��ر يؤكِّ
ها بعد س��قوط  القائ��ل: »إنَّ حقيق��ة كون الطائفة الش��يعيَّة قد ُس��مح هل��ا أن تتَّخذ مقرَّ
البوييِّ��ني يف مدينة احِللَّة، والتي قاموا منها بمفاوضاهت��م يف زمن غزو هوالكو أدَّى إىل 
وجود األخبار يف أنَّ ظهور اإلمام املختفي يف تلك املدينة وأمجع جامع آخر األئمة باحِللَّة 

اء«)32(. يشي إىل مكان ظهوره املنتظر، ولكن مكان غيبته كان يف سامرَّ

ا املدينة التي أصبحت  إنَّ مكانة احِللَّة الدينيَّة جعل هذا املس��ترشق يربز أمهيَّتها بأهنَّ
ر الفكر اإلمام��ّي يف احلقبة البوييَّة وبعده��ا، إضافة إىل ذل��ك فاحِللَّة مدينة  مرك��ز تط��وهُّ



144

الة الأجانب مدينة احِللَّة يف كتابات امل�صت�صرقني وم�صاهدات الرحَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

سها األمي صدقه بن مزيد  ة منذ هنوضها عىل يد مؤسِّ عظيمة ظهرت فيها النهضة الفكريَّ
األس��دّي، وقويت هذه النهضة يف القرون الالحقة، فكان��ت بعد عر بني مزيد مركز 
كب��ار علمء اإلماميَّة وفضالئهم وُأدبائه��م)33(، وبذلك فال غرابة أن تكون احِللَّة موضع 
ظهور اإلمام القائم، فهي املدينة التي احتوت عىل علمء الفكر اإلمامّي ومركز انتش��اره 

يف احلقبة االيلخانيَّة وماتالها.



145

اأ.م.د. زهري يو�صف عليوي احليدرّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

املحور الثاين

الة الأجانب احِللَّة يف م�صاهدات الرحَّ

ال��ة األجانب والرح��الت التي قام��وا هبا ارتباًط��ا وثيًقا  ترتب��ط مش��اهدات الرحَّ
ف ع��ىل أحوال الرشق وتراثه، والختتل��ف هذه األهداف عن  بأه��داف الغرب يف التعرهُّ
تلك التي كان يس��عى هلا رجال االس��ترشاق، فالس��ائح األجنبّي والسيم املسترشق أو 
ال��ة الذي يزور أي مدينة إس��الميَّة يرك صوًرا ونصوًصا توثِّق مش��اهداته، وهذه  الرحَّ
بح��دِّ ذاهتا متثِّل وثائق تارخييَّة يعتمد عليها، وهي أيًضا تقع ضمن التنقيب األثرّي الذي 

يقوم به الباحث يف شؤون الرشق.

ال��ة األجان��ب يف دوافع قدومه��م ملدينة احِللَّة، فمنه��م من رغب يف  اختل��ف الرحَّ
احلص��ول عىل نفائ��س قطع اآلثار البابليَّة، ومنهم من مرَّ هبا مس��افًرا قادًما من بغداد إىل 
ًها إىل عنَّه وأع��ايل الفرات وبالعكس، بينم  جنوب الع��راق عن طريق الفرات، أو متوجِّ

ية إىل الكوفة والنجف)34(. الة كوهنا تقع عىل مفرق الطرق املؤدِّ قصدها بعض الرحَّ

الة األجانب الذين زاروا العراق كتبوا عن مدن العراق، فكانت أوصافهم  إنَّ الرحَّ
لكلِّ مدينة مرحلة مرحلة، وقد نالت احِللَّة نصيًبا وافًرا من تلك الرحالت)35(.

ال��ة لويس ماس��نيون أنَّ أمهيَّة احِللَّة جاءت بع��د قيام صدقة  ذكر املس��ترشق والرحَّ
باحلرب مع الس��الجقة، ففي هذه احلقبة اندثرت أمهيَّة الكوفة وأصبحت تابعة إىل مدينة 
��ة، إذ يق��ول: »وأصبحت الكوفة يف الق��رن الرابع اهلجرّي ح��ارضة إلحدى الكور  احِللَّ
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والواليات العراقيَّة تتبعها األعمل التالية بابل وعني التمر... سورا والنيل املنطقتان«)36(، 
وهذا الكالم ينطبق عىل نش��اط إمارة بني مزيد يف )الق��رن الرابع اهلجري/احلادي عرش 
لوا نحو سواد العراق  وا يف بداية العراق، وتوغَّ م بنو مزيد شماًل واستقرهُّ امليالدي(، إذ تقدَّ

بصورة تدرجييَّة، فقد كان هذا يف عر األمي صدقة بن منصور)37(.

اح األجانب، وذلك من خالل مش��اهداهتم ملوقع  لقد أثار موقع احِللَّة اهتمم الس��وَّ
ة، فيعترب موقع احِللَّة بالنس��بة خلطوط الطول والعرض هو من العوامل  هذه املدينة املهمَّ
الة )نيبور( الذي زار املدينة  ان إليها، فذكر الرحَّ األساسيَّة لنشوء املدينة واجتذاب السكَّ

ا تقع يف خط عرض 30-28-32)38(. سنة 1756م، أهنَّ

الة بارس��نر )Parsons( يف عام 1747م أنَّ هنر الف��رات يدور يف مدينة  ذك��ر الرحَّ
��ة من الش��مل إىل جنوب بح��وايل 4/3 ميل ويف حميطها وع��ىل ِكال اجلانبني بحوايل  احِللَّ
الة لوفتس )Loftus(، وقارن بني احِللَّة وبقيَّة املدن العراقيَّة،  ثالثة أميال، كم ذكرها الرحَّ
ووج��د أنَّ موق��ع مدينة احِللَّة الكائن عىل ضف��اف هنر الفرات جعلها تب��دو أكثر مجاليَّة 

مقارنة بمدن عربيَّة أخرى)39(.

ويف أثن��اء زيارهت��ا إىل الع��راق عام 1881م مكثت الس��ائحة الفرنس��يَّة )مدام دي 
لت مالحظاهتا قائلة: »إنَّ مدين��ة احِللَّة من  ام يف مدين��ة احِللَّة، وس��جَّ والف��وا( بضع��ة أيَّ
إنش��اءات العهد اإلس��المّي، فقد أخذت مكان بابل العتيقة منذ بداية القرن الثاين عرش 
امليالدّي، وعندما يقوم املس��لمون بإنش��ائها أخذت ش��مس البابليِّ��ني يف اإلرشاق عىل 

ة أخرى«)40(. سواحل شطِّ الفرات مرَّ

ة  وه��ذا بدوره جيع��ل املدينة ذات موضع مهم بالنس��بة لتحديد األمهيَّ��ة االقتصاديَّ
ة  الختيار موقع املدينة، ولنا أن نقول: إنَّ موقع احِللَّة ذو أمهيَّة بالنسبة للحالة االقتصاديَّ
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ة  ان يف تنظيم حياهتم اليوميَّة، وبالنس��بة ألمهيَّ��ة احِللَّة التجاريَّ والتي يعتمد عليها الس��كَّ
��ا ترج��ع إىل املراح��ل األوىل من تأسيس��ها عام )495ه���/1102م(، فه��ي ترتبط  فإهنَّ
ة يف نق��ل البضائع والتبادل  باحلج��از بطريق صحراوّي اعتم��دت عليه القوافل التجاريَّ

مة)41(. ة املكرَّ اج من وإىل مكَّ التجارّي بني احِللَّة واحلجاز، ونقل احلجَّ

ال��ة اإليطايّل )ديالفاليه( العراق مطلع القرن الس��ابع عرش امليالدي، وقد  زار الرحَّ
رت زيارة مدينة  وقف عىل أحوال مدينة احِللَّة قائاًل: »انتهينا من زيارة مدينة بابل... فقرَّ
ا أهم بلدة يف ربوع  ى احِللَّة اليذكرها اجلغرافيهُّون الغربيهُّون بالرغم من أهنَّ من هناك تس��مَّ
بابل، وفيها جس من القوارب كجس بغداد عدد قواربه 24 قارًبا، بيوت احِللَّة ش��بيهة 
ببيوت بغداد مش��يَّدة باللِّبن القديم، وهي واطئة البناء، وليس فيها إالَّ الطابق األريّض، 
ة النخي��ل، ونظًرا  ويف البي��وت حدائ��ق عامرة بمختلف أنواع األش��جار املثم��رة خاصَّ
الرتفاع هذه األش��جار وكثافتها، فقد أرسلت ظالهلا عىل البلدة كّلها، فالناظر إليها من 
��ة بلدة كبية... توجد فيها أس��واق عامرة  بعيد ال يرى س��وى غابة نخيل واس��عة، احِللَّ
ا، مل أجد أبنية جدي��رة باالعجاب أو  بعضه��ا حس��نة البناء والط��راز، لكنَّها مظلمة ج��دًّ
آث��اًرا قديمة، لكنَّ املنطقة الواقعة عىل الف��رات بأكملها قديمة، وقد قامت بعد انقراض 

بابل«)42(.

ويبدو من خالل هذه املشاهدات أنَّ مدينة احِللَّة حافظت عىل مكانتها برغم أحوال 
التدهور التي ش��هدهتا منطقة الفرات األوسط، فعىل الرغم من ذلك إالَّ أنَّ بيوهتا ظلَّت 
عامرة وحافظت عىل عمرهتا، وهذا يدلهُّ عىل أنَّ املدينة كانت عامرة بأسواقها وشوارعها 

ة كانت قد شهدت اخلرائب فكانت آثاًرا فقط. وبيوهتا، إالَّ أنَّ مدينة بابل اآلثاريَّ

الة الفرنيّس تافرنييه  ويبدو اخلل��ط واضًحا بني وصف بغداد وبابل يف رحل��ة الرحَّ
)Tavernier( إىل العراق يف القرن السابع عرش، خالل مروره يف الطريق الذي سلكه يف 
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دجلة من نينوى إىل بابل فقال: »ويف اليوم اخلامس والعرشين )من الرحلة( انتهينا نحو 
الس��اعة الرابعة عًرا إىل مدينة بغداد التي ُتعرف عادًة باسم بابل، ومع أنَّ مدينة بغداد 

ا تبعد مسافة كبية عن بابل القديمة«)43(. ُتعرف باسم بابل، فإهنَّ

الة اهلولن��دّي )ليوهنارت راوولف( إذ جيعل من  ونالحظ التخبهُّط نفس��ه عند الرحَّ
مدينة الفلهُّوجة هي مدينة بابل أو تابعة هلا، إذ جاء يف وصفه أنَّ الفلهُّوجة هي مدينة بابل، 
ول��ذا كّل ماذكره عن بابل يقصد به الفلهُّوجة، فقال: »تقع مدينة الفلهُّوجة يف املوقع الذي 

تقوم فيه قباًل مدينة بابل القديمة عاصمة كلدة«)44(.
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اخلامتة

ة لدى الغربيِّني  من خالل هذا البحث يبدو جليًّا أنَّ مدينة احِللَّة هلا مكانة مميَّزة ومهمَّ
ل: تأس��يس  الة عىل حدٍّ س��واء، ك��م أنَّ أمهيَّتها تأيت من أمرين: األوَّ املس��ترشقني والرحَّ
��ة األصل، وأصبحت يف  س��تها أرسة ش��يعيَّة بدويَّ  بني مزيد هلا باعتبارها املدينة التي أسَّ
م��ا بعد متثِّل بؤرة الفكر الش��يعّي، والثاين: كوهنا املدينة التي نش��أت ع��ىل أكتاف مدينة 
الة األجانب يف الكتابة عنها وعن  عت مقاصد املسترشقني والرحَّ ة؛ لذلك تنوَّ  بابل األثريَّ

أمهيَّتها.

ك��م أخذت أمهيَّته��ا أيًضا من خالل ظه��ور حركة فكريَّة وهنضة إس��الميَّة كان هلا 
 دور كب��ي يف إحي��اء الفكر الش��يعّي اإلمامّي، فضاًل ع��ن دور العام��ل االقتصادّي هلا، 
وذل��ك م��ن خالل وقوعه��ا عىل طرق احل��جِّ والتجارة الت��ي تربط بني الكوف��ة وبغداد 

واحلجاز.

الة من رح��الت وتدوين مالحظاهتم تعدهُّ وثائق  ويمك��ن القول: إنَّ ما قام به الرحَّ
ة ألح��وال هذه املدينة ِعرب احلقب التارخييَّة، فقد كتبت اقالم املس��ترشقني عنها منذ  هامَّ
الة يف حقب كانت   تأسيس��ها، فكانت مدينة مزدهرة وعامرة، وجاءت مش��اهدات الرحَّ
لت ه��ذه املعلومات وثائ��ق نادرة عن  ض��ت إىل الدمار واالهنيار، وبذلك ش��كَّ ق��د تعرَّ

أحواهلا.
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