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 Abstract 

     The paper tackles the design of the city of Hilla and its architectural development from its 

establishment up to the end of the Mongolian era in Iraq. Al-Hilla had witnessed throughout 

this period noticeable expansion in its administrative institutions and its architecture, not to 

mention its religious and commercial importance. The study is divided into two parts; the first 

involves the historical roots of the city and the cause for its name whereas the second studies 

the design of the city and its architectural development.         

 المقدمة
غولي للعراق، إذ شهدت تناول البحث دراسة تخطیط مدینة الحلة وتطورها العمراني منذ تأسیسها حتى نهایة العصر الم 

 الحلة خالل هذه المدة توسعًا ملحوظًا في مؤسساتها اإلداریة ومنشآتها العمرانیة فضاًل عن أهمیتها الدینیة والتجاریة.
قسمنا هذه الدراسة على مبحثین تناول المبحث األول الجامعین والحلة الجذور التاریخیة للموضع والتسمیة، أما  

ص لدراسة تخطیط مدینة الحلة وتطورها العمراني وقد تناولنا أقسام المدینة فتحدثنا عن المحالت المبحث الثاني فقد خص
والشوارع واألسواق والخندق والسور، كذلك بینا أهم المنشآت الدینیة ودار اإلمارة وجسر الحلة وقصر الخلیفة المستعصم باهلل 

 تمادًا على اإلشارات القلیلة التي وردت في المصادر.والمارستان فیها، وقد حددنا بعض مواقع هذه األقسام اع
اعتمد البحث عددًا من المصادر كان معظمها یمتاز بمعاصرته للمدة التي تناولت هذه الدراسة أو قریبة منها كان  

هـ/ 565عام  أبرزها كتاب )المناقب المزیدیة في أخبار الملوك األسدیة( للشیخ أبي البقاء هبة اهلل بن نما الحلي )كان حیاً 
م( وكتاب )الكامل في التاریخ( البن 1201هـ/597م( وكتاب )المنتظم في تاریخ الملوك واألمم( البن الجوزي )ت1169

م( وكتاب )الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في أعیان المائة السابعة( لمؤلف مجهول وینسب 1232هـ/630األثیر )ت
 همة ففیه معلومات قیمة عن أحوال مدن العراق ومنها مدینة الحلة.البن الفوطي وهو یعد من المصادر الم

م( الذي أمدنا بمعلومات مهمة عن موقع 1228هـ/626ومن كتب الجغرافیة كتاب)معجم البلدان( لیاقوت الحموي)ت 
وابن بطوطة  م(1217هـ/614مدینة الحلة والكثیر من المناطق التابعة لها، أما كتب الرحالت فأهمها رحلتا ابن جبیر )ت

م( وتضمنت الرحلتان معلومات قیمة عن الموقع الجغرافي للمدینة وأوضاعها االقتصادیة وتركیبة السكان 1377هـ/779)ت
فیها، كما اعتمد البحث بعض المراجع التي فیها معلومات قیمة عن مدینة الحلة أهمها كتاب)تاریخ الحلة( للشیخ یوسف 

لمدن العربیة اإلسالمیة( للدكتور عبد الجبار ناجي وبحث الدكتور عماد الدین خلیل كركوش الحلي و)دراسات في تاریخ ا
 بعنوان )مالحظات في خطط الحلة حتى الحكم الجالئري ( وغیرها.

 المبحث األول: الجامعين والحلة، والجذور التاريخية للموضع والتسمية
 الجامعين: -1
لى أن أصل هذه التسمیة یرجع إلى وجود جامع قدیم ثم بني جامع الجامعین مثنى لكلمة جامع، وتشیر الروایات إ 

، وان هذا النهر قریب من الكوفة فربما كان الجامع (1)آخر، وذكر البالذري ان خالد القسري حفر نهرًا سماه نهر الجامع 

                                                           
 .280م، ص1988 م(، فتوح البلدان، منشورات مكتبة الهالل، بيروت،892هـ/279البالذري، احمد بن یحيى )ت (1)
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، وكذلك (1)بین بغداد والكوفة قریبًا منها أیضًا، وذكر الیعقوبي ان جیش المأمون التقى بأبي السرایا بموضع یقال له الجامع
م عندما وجه الخلیفة األمین جیشه إلى قصر ابن هبیرة ألن عامله على 811هـ/196ورد ذكر هذا الموضع في أحداث عام 

، مما یدلل ان الجامع كان (2)الكوفة قد بایع المأمون فقال لهم اختصروا الطریق إلى فم الجامع فانه موضع سوق ومعسكر
 بن هبیرة، ویحتمل أن یكون هذا الجامع هو الذي سمي بعد ذلك بالجامعین.قریب من قصر ا

یمر بالجامعین المحدث والقدیم، فالجامع القدیم ما أشارت له المصادر األولیة أما الجامع  (3)ذكر سهراب ان نهر سورا 
 .(4)الحدیث فیقع إلى الشمال من الجامع القدیم ألن النهر یمر به أوالً 

ن )نواة الحلة( ولم تزودنا المصادر التاریخیة باسم الذي اختطها أو الجماعة التي كانت تقطنها في المدة تعد الجامعی 
التي سبقت تمصیر الحلة المزیدیة، ولكنها أجمعت على أن للجامعین وجودًا تاریخیًا وعمرانیًا واقتصادیًا واجتماعیًا في ذلك 

ها یعود إلى وجود جامع قدیم في هذه المنطقة یرجع إلى النصف األول من ، ولهذا یمكن القول أن بدایة تأسیس(5)الموضع
، أما موقعها فأنها تقع في الجانب الغربي من (6)القرن األول والثاني ثم انشأ بعده جامع حدیث ولهذا سمیت بهذا االسم

 .(7)الفرات
ة تشرف على إقلیم زراعي واسع، فضاًل إن الجامعین بلدة عامرة وهي أكبر من أن تكون قریة، وعلى ما یبدو هي بلد 

غیر حوالیها رستاق عن انها كانت من المراكز المدنیة واإلداریة في تلك المدة، فقد وصفها االصطخري بانها " منبر ص
، وفي ذلك إشارة إلى سعتها (9)، وذكر ابن حوقل ان الجامعین تمتد حتى تحادد نواحي المدائن(8)"عامر خصب جداً 
، وكانت (10)اإلقلیم الزراعي المجاور لها، وأشار المقدسي إلى انها أي )الجامعین( إحدى مدن الكوفة وسیطرتها على

الجامعین من المراكز اإلداریة ففیها دار للقضاء وكان الحسن بن علي بن محمد بن داود التنوخي قاضیًا فیها في القرن 
إلى درجة أنها أصبحت بحاجة إلى قاٍض إلدارة شؤونها الداخلیة  وذلك إشارة لكثرة سكانها وسعة أعمالها(11)الرابع الهجري، 

 وتنظیمها، وان مثل هذه اإلجراءات اإلداریة اعتاد العرب المسلمون تنظیمها في المدن.
 الحلــة -2
 التسمية والموقع:-أ
ا منسوب إلى شجرة الحلة بالكسر ثم التشدید وهي في اللغة القوم النزول وفیهم كثرة وجمعهم حالل، وقیل أن اسمه 

تباعه، (12)شائكة أصغر من العوسج ، وان المعنى االصطالحي للحلة قد ارتبط بالقوم النزول أي األمیر صدقة المزیدي وا 
 ولم تطلق على هذا الموضع مثل هذه التسمیة من قبل فكانت بدایاتها منذ تمصیرها.

                                                           
، 2م، ج1993م(، تحقيق عبد األمير مهنا، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، 897هـ/284اليعقوبي، احمد بن أبي یعقوب بن جعفر ) (1)

 .400ص
، 7م،ج1988م(، تاریخ األمم والملوك، تحقيق عبد األمير مهنا، منشورات االعلمي، بيروت، 922هـ/310الطبري، محمد بن جریر )ت (2)

 .357ص
م(، معجم 1228هـ/626نهر سورا: ویقال سوراء من نواحي الكوفة. ینظر: یاقوت الحموي، شهاب الدین أبو عبداهلل یاقوت بن عبد اهلل )ت (3)

 .321، ص5م، ج1995، دار صادر، بيروت، 2البلدان، ط
 .125م، ص1929نز، فينا، عجائب األقاليم السبعة إلى نهایة العمارة، نشرها هانس فون، مطبعة أدولف هول (4)
م(، مسالك الممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال، مطابع 957هـ/346؛ األصطخري، إبراهيم بن محمد )ت357، ص7الطبري، تاریخ، ج (5)

قم،  م(، صورة األرض، مطبعة شریعت،977هـ/367؛ ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي )ت60، ص1961دار العلم، القاهرة، 
 .245ص هـ،1428

 .280البالذري، فتوح البلدان، ص (6)
 .25؛ سهراب، عجائب األقاليم، ص294، ص2؛ یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج245ابن حوقل، صورة األرض، ص (7)
 .60مسالك الممالك، ص (8)
 .245صورة األرض، ص (9)
م، 1906، بریل،ليدن،2معرفة األقاليم، نشر دي غویه، طم(، أحسن التقاسيم في 997هـ/387شمس الدین ابو عبداهلل محمد بن أحمد )ت (10)

 .114، ص53ص
؛ الحلي، یوسف كركوش، تاریخ 93-92، ص17معجم األدباء، مطبوعات دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، ج یاقوت الحموي، (11)

 .2، ص1م، ج1965الحلة، المطبعة الحيدریة، النجف، 
 .294، ص2جیاقوت الحموي، معجم البلدان،  (12)
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أبي الحسن صدقة بن منصور بن دبیس بن علي بن  عرفت الحلة باسم الحلة السیفیة نسبة إلى مؤسسها سیف الدولة 
، وسمیت أیضًا بالفیحاء لسعتها (2)، وكذلك بالحلة المزیدیة نسبة إلى جدهم مزید بن مرشد االسدي (1)مزید األسدي

 م( ومنه قوله :1349هـ/ 750وخصوبة ترتبتها، وقد ورد اسم الفیحاء كثیرًا في شعر صفي الدین الحلي )ت
 فيحاَء م قلتهَمن لم َتَر ال

 
 فانه في انقضاء الع مر َمغبون 

 
 أرض لها سائر األهوال قد جمعت

 
 (3)كما تجمع فيها الّضب والنون 

 
أما موقع مدینة الحلة فانها تقع في الجانب الغربي من نهر الفرات في القسم األوسط من العراق بین مدینتي بغداد  

، كما انها تتمتع بموقع مهم (4)درجة شرقاً  44-26ة شمااًل، وخط طول درج 32-29والكوفة، فالحلة تقع على خط عرض 
على طریق القوافل التجاریة الذي یربط بین مدن البصرة والكوفة وواسط وبغداد، فضاًل عن موقعها على طریق الحجاج 

المیاه وعذوبتها حیث صار  ، وتمتع موقع الحلة بكثرة(5)الذین یأتون من بغداد ویقصدون الدیار المقدسة ألداء مناسك الحج
نهر الفرات المصدر الرئیس الذي یزود المدینة بالمیاه ، ویروي هذا النهر األراضي الزراعیة الواقعة على جانبیه من خالل 

، ولوفرة میاه نهر (7)، وقد وصفها االصطخري بأنها قریة زراعیة حولها رستاق خصب جداً (6)كثرة األنهار المتفرعة منه
ارته كان یجلب مع میاهه موادًا غرینیة ساعدت على زیادة خصوبة األرض وكثرة المزروعات وازدهار الحیاة الفرات وغز 
 .(8)االقتصادیة 

 تمصير الحلة: -ب
م( هو الذي مصر مدینة الحلة عام 1107هـ/501تشیر الروایات التاریخیة ان األمیر صدقة بن منصور االسدي )ت 

م ووضع 1099هـ/ 493فید ان سیف الدولة صدقة عّمر أرض الحلة التي هي آجام عام ، وهناك روایة ت(9)م1101هـ/495
هـ/ 500م ووضع سور الحلة عام 1105هـ/498م وحفر الخندق عام 1101هـ/ 495الدور واألبواب ونزلها عام 

 .(10)م1107
ر صدقة لمدینة الحلة عام وتبدو هذه الروایة أكثر وضوحًا من الروایات السابقة التي تشیر ان تاریخ بناء األمی 

م في حین ان هذه الروایة تعطینا تفصیاًل أكثر دقة من حیث اشارتها إلى تاریخ مباشرته في بناء المدینة ثم 1101هـ/495
لى حفره خندقًا حولها ووضعه السور على محیط المدینة.  نزوله فیها واتباعه فیما بعد وا 

                                                           
م(،المناقب المزیدیة في أخبار الملوك األسدیة، تحقيق صالح 1169هـ/565الحلي، الشيخ الرئيس أبو البقاء هبة اهلل بن نما )كان حياط عام  (1)

؛ ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن ابي 362، ص1، ج1984موسى درادكه ومحمد عبد القادر خریسات، مطبعة الشرق، عمان، 
 .490، ص2م(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق احسان عباس، دار صادر، بيروت، د. ت، ج1283هـ/681كر )تب

م، 1962م(، االنساب، صححه وعلق عليه عبد الرحمن بن یحيى، حيدر آباد، 1166هـ/562السمعاني، أبو سعيد عبد الكریم بن محمد )ت (2)
م(، نهایة األرب في معرفة أنساب العرب، تحقيق علي الخاقاني، 1418هـ/ 821احمد بن علي )ت  ؛ القلقشندي، ابو العباس214، ص1ج

 .383م، ص1958مطبعة النجاح، بغداد، 
؛ ناجي، عبد الجبار، 208م، ص1962م(، دیوان صفي الدین الحلي، دار بيروت، بيروت، 1349هـ/750عبد العزیز بن سرایا بن علي )ت (3)

 .258م، ص1970دار الطباعة الحدیثة، البصرة، اإلمارة المزیدیة، 
 .11م، ص1979الخطيب، صباح محمود، مدینة الحلة الكبرى وظائفها وعالقاتها اإلقليمية، مطبعة المنار، بغداد،  (4)
؛ فهد، بدري 7، ص1945لسترانج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، نقله إلى العربية بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة الرابطة، بغداد،  (5)

 .197م، ص1973محمد، تاریخ أمراء الحج، مجلة المورد، العدد الرابع، مطبعة دار الجاحظ، بغداد، 
م(، مروج الذهب ومعادن الجوهر، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، 957هـ/ 346المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين )ت (6)

 .125-124ص ؛ سهراب، عجائب األقاليم،111، ص1م، ج2000
 .60مسالك الممالك، ص (7)
كربل، عبد اإلله رزوقي، خصائص التربة وتوزیعها الجغرافي في محافظة بابل، مجلة كلية اآلداب، جامعة البصرة، العدد السادس، لسنة  (8)

 .120م،ص1972
، 9م، ج1990األمم، الدار الوطنية، بغداد، م( المنتظم في تاریخ الملوك و1201هـ/597ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت (9)

م(، 1232هـ/630؛ ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم، الكامل في التاریخ )ت294، ص2؛ یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج132ص
م(، دول 1348هـ/748)ت؛ الذهبي، أبو عبداهلل محمد بن احمد 480، ص8م، ج2006تحقيق عمر عبد السالم، دار الكتاب العربي، بيروت، 

 .15، ص1؛ الحلي، تاریخ الحلة، ج258م، ص1985اإلسالم، منشورات مؤسسة األعلمي، بيروت، 
م(، العدد القویة لدفع المخاوف اليومية، تحقيق مهدي رجائي، مطبعة سيد 1310هـ/710ابن المطهر، رضي الدین علي بن یوسف )ت (10)

 .260-259هـ، ص 1408الشهداء، قم، 
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عناصر جیش األمیر صدقة الذي كان یتكون من العرب واألكراد فانشئت اقتطع المزیدیون األراضي وشیدوا المساكن ل 
محلتان سكنیتان أحدهما للعرب في الطرف الجنوبي )الجامعین( وأخرى في الطرف الشمالي لألكراد، ثم أمر صدقة ببناء 

ه المرحلة اقتصر على م، وكان ذلك في الجانب الغربي وبهذا فان النمو في هذ1116هـ/500السور الذي یحید المدینة عام 
 .(1)الجانب الغربي من المدینة ولم یتعد الجانب الشرقي الذي ظل إقلیمًا زراعیاً 

لقد ساعد وجود اإلمارة المزیدیة في الحلة على نموها وازدهارها في شتى المجاالت العمرانیة والدینیة والبشریة  
بعها البدوي مدة من الهدوء واالستقرار مهدت لنمو مرافقها واالقتصادیة، إذ شهدت المدینة خالل حكم هذه األسرة رغم طا

، وعلى الرغم من االنجازات التي حققها المزیدیون في المدینة على الصعید العمراني إال ان اغلب التطور الذي (2)المختلفة
جانبي المدینة وكان ذلك  صاحب مدینة الحلة جاء في عهد الخلفاء العباسیین إذ قام الخلیفة الناصر لدین اهلل جسرًا یربط

، وان قیام الجسر كان العامل المباشر في زیادة نمو المدینة، فقد سهل عملیة وصول المنتجات (3)م1184هـ/580في عام 
ابن هبیرة باتجاه الحلة  (4)الزراعیة من اإلقلیم الزراعي في الجانب الشرقي وشجع على جذب طریق الحجاج من مدینة قصر

تمیز بكونه أقصر مسافة وأكثر وفرة لمحطات االستراحة للحجاج والقوافل التجاریة، وأخذت الحلة بالنمو ثم الكوفة الذي ی
واالتساع مع زیادة أهمیتها التجاریة واالقتصادیة حتى وصفها ابن جبیر في آخر القرن السادس الهجري بقوله: " ولهذه 

، وكان (6)، وكذلك وصفها ابن بطوطة بأنها " كثیرة العمارة" (5)ة" المدینة أسواق حفیلة للمرافق المدینة والصناعات الضروری
تسلل عدد من  (7)م على ید المغول1285هـ/656ذلك في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري، وبعد احتالل بغداد عام 

ید القوات المغولیة  سكانها إلى الحلة والكوفة، ولم تتعرض ألیة أضرار كما حصل في بغداد ومدن العراق األخرى على
 .(8)وذلك لقیام أهلها بمفاوضة هذه القوات ودخول المدینة بطریقة سلمیة حتى غادروها متوجهین نحو واسط

 المبـحث الثـاني
 تخطيـط المديـنة -أوالً 
 المـحالت:  -1

ي كانت لها خططها لیس لدینا معلومات وافیة عن تخطیط مدینة الحلة ولكن یظهر أنها تطورت على حساب الجامعین الت
 .(9)ومعالمها الواضحة

لقد مرت المحلة السكنیة في الحلة بأدوار عدیدة تبعًا لعمر المدینة واألدوار التاریخیة التي طرأت علیها من حیث  
الركود والنشاط، وهذا ما انعكس على مساحة المحلة السكنیة وعدد سكانها وطراز البناء فیها، في المرحلة األولى من عمر 

م، وان مسوغ 1102هـ/495المدینة )مرحلة الظهور والنشأة( والتي تبدأ بظهور الجامعین وحتى تأسیس الحلة المزیدیة عام 
                                                           

 .294، ص2؛ یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج236، ص9ن الجوزي، المنتظم، جاب (1)
 .37 -36م، ص1972(، الموصل، 4خليل، عماد الدین، مالحظات في خطط الحلة حتى الحكم الجالئري، مجلة آداب الرافدین، العدد ) (2)
 .155 -154بير، دار الكتاب اللبناني، د.ت، صم(، رحلة ابن ج1217هـ/614ابن جبير، أبو الحسن محمد بن احمد الكناني )ت (3)
وفة مدینة كبيرة تقع بين بغداد والكوفة بناها والي العراق یزید بن عمر بن هبيرة فكتب إليه مروان بن محمد یأمره باجتناب مجاورة أهل الك (4)

؛ یاقوت الحموي، معجم البلدان، 281ن، صفتركها وبنى قصره المعروف بقصر ابن هبيرة بالقرب من جسر سورا. البالذري، فتوح البلدا
 .365، ص4ج

 .154ابن جبير، الرحلة، ص (5)
م(، رحلة ابن بطوطة المسماة: )تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب 1377هـ/779شمس الدین أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل اللواتي )ت (6)

 .171م، ص2010األسفار(، دار طيبة للطباعة، الجيزة، 
لمغول والتتر والتتار هي مسميات لشعب واحد یتكون من قبائل متعددة ویعدون جميعاط من الترك، وهم أهل بداوة یتنقلون في مواطنهم من ا (7)

مكان آلخر وسط آسيا، وان تاریخ المغول السياسي بدأ مع ظهور جنكيزخان الذي نجح من استقطاب جموع المغول وربطهم بتنظيمات سياسية 
؛ ابن كثير، عماد الدین 336 -335، ص10ماعية قدر لها االستمرار بفضل مهارته وحسن قيادته. ینظر: ابن األثير، الكامل،جوإداریة واجت

، دار الكتب العلمية، 3م(، البدایة والنهایة في التاریخ، تحقيق: احمد أبي ملحم وآخرین، ط1372هـ/774أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ت
؛ القزاز، محمد صالح داود، الحياة 34م، ص1967؛ العریني، الباز، المغول، دار النهضة، بيروت، 90، ص13م، ج1987بيروت، 

 .6م، ص1970السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية، مطبعة القضاء، النجف، 
، مطبعة وزارة الثقافة واإلرشاد، م(، جامع التواریخ، ترجمة محمد صادق نشأت وآخرین1318هـ/718الهمذاني، رشيد الدین فضل اهلل )ت (8)

م(، منسوب إليه، الحوادث 1323هـ/723؛ ابن الفوطي، كمال الدین أبو الفضل عبد الرزاق البغدادي )ت234، ص1م، ج1960القاهرة، 
شریعت، قم، الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، تحقيق بشار عواد معروف وعمار عبد السالم رؤوف، منشورات رشيد، مطبعة 

 .36 -35؛ خليل، مالحظات في خطط الحلة، ص360هـ، ص1383
 ؛357، ص7الطبري، تاریخ األمم والملوك، ج (9)
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وجود المدینة في هذه المرحلة هو وجود بعض الجوامع والمقامات في الموضع الذي نسأت فیه ألول مرة )نواة المدینة(، 
یة حولها فأصبحت تجمعًا حضریًا، وعلى الرغم من كونها مدینة لها سوق وهذا ساعد على جذب السكان واألنشطة الوظیف

ومعسكر ودار للقضاء ومراكز إدارة، إال انه ال یوجد أي تحدید لمكان هذه األنشطة أو وصف لمكوناتها أو الطراز 
متد من اتخاذ األمیر صدقة ، وفي المرحلة التالیة )مرحلة تأسیس الحلة المزیدیة( التي ت(1)المعماري لها ولتحدید مساحتها

م وتنتهي بنهایة حكم اإلمارة المزیدیة عام 1102هـ/495مدینة الجامعین غرب الفرات موضعًا له ولقبیلته عام 
نجد ان الحلة استمرت باكتسابها مواصفات المرحلة نفسها التي سبقتها وهذا الحال تأثرت به جمیع  (2)م1150هـ/545

، ویظهر ذلك بصورة (3)مة األصل، وبذلك فان نمط النمو عشوائي غیر مقید بالتخطیطالمدن التي تطورت عن قرى قدی
 واضحة في محلة الجامعین الحدیثة والقدیمة على الرغم من التحویرات والتبدالت التي أجریت على دورها.

إذ أوعز األمیر صدقة  وهناك حدث مهم یمیز الحلة السكنیة أبان حكم المزیدیین هو اتساع المساحة لرقعتها المكانیة 
بتأسیس محلتین سكنیتین أحدهما تقع في الجنوب تسمى )الجامعین( وهي خاصة باألمیر صدقة وحاشیته واألخرى تقع في 
شمال الحلة وتسمى )االكراد( وهي خاصة بالمقاتلین األكراد والمنحدرین من قبائل )الجاوان والشاذنجان( الذین كانوا ضمن 

م وحتى عام 1150هـ/545المرحلة التي أعقبتها )مرحلة اإلدارة العباسیة( التي تمتد من عام  ، وفي(4)جیش اإلمارة
وعلى الرغم من ان المحلة السكنیة لم تشهد تطورًا كبیرًا في طرازها المعماري لكنها نمت نموًا كبیرًا في عدد  1258هـ/656

رة لمدینة قصر بن هبیرة والقرى الواقعة في أعالي الفرات، سكانها، وذلك اثر الهجرة الواسعة التي نزحت من المدن المجاو 
التي نشأت في منتصف المسافة  (5)مما أدى إلى اتساع الرقعة المساحیة للمحلة السكنیة، وعلى ما یبدو ان محلة الجباوین

، وهذه المحال (6)القلجبین محلة األكراد والجامعین كانت همزة الوصل التي حققت االلتحام العمراني بین الطرفین ثم محلة 
 الزالت تحتفظ بأسمائها في الوقت الحاضر.

-33وكان النمو خالل هذه المرحلة یستثمر األراضي المرتفعة من المدینة والسیما األجزاء التي یتراوح ارتفاعها بین  
ویستدل على ذلك  فوق مستوى سطح البحر، ویبدو ان حدود الجامعین تتسع لتشمل محلتي الطاق وجبران الحالیتین، 34

 من خالل مجاورتها للسوق وكذلك احتوائها على مراقد كثیرة من علماء الحلة ورجالها آنذاك.
 الشوارع: -2
ال توجد إشارات في كتب المؤرخین والرحالة إلى شكل المدینة وأبوابها، بل هناك إشارات قلیلة یمكن أن نستشف من  

ا حلة "مدینة كبیرة ، عتیقة الوضع مستطیلة ... وهي على شط الفرات یتصل بهخاللها شكل المدینة ومعالمها األخرى، فال
م وضع لها الدور 1099هـ/493، وذكر ان األمیر صدقة لما عّمر ارض الحلة (7)"من جانبها الشرقي ویمتد بطولها

نت موضوعة باتجاه المدن ، ومنه  یتبین ان هناك عدة أبواب للمدینة ولكننا ال نعلم عددها وعلى األغلب كا(8)واألبواب
 القریبة منها مثل بغداد والنجف وكربالء وغیرها.

ولما تم تمصیر الحلة شقت فیها الشوارع والسكك وكان لقصر )دار اإلمارة( دوٌر مهٌم في تخطیط المدینة حیث تتفرع  
، وأغلب الظن ان هذه الشوارع منه الشوارع الرئیسة وتتوزع حوله المنشآت المدنیة ومؤسساتها األخرى كاألسواق والجامع

                                                           
 ینظر: الجامعين. (1)
 .178، ص9؛ ابن األثير، الكامل، ج146، ص10و ج 132، ص9ابن الجوزي، المنتظم، ج (2)
 .375أة المعارف، اإلسكندریة، د.ت، صغالب، محمد السيد، یسرى الجوهري، جغرافية الحضر، منش (3)
؛ ناجي، عبد الجبار، دراسات في تاریخ المدن العربية اإلسالمية، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بيروت، 172ابن بطوطة، الرحلة، ص (4)

 .205م، ص2001
؛ النجيفي، 55، ص1ر: الحلي، تاریخ الحلة، جم على أثر هجرة جماعة من أهل األنبار، ینظ1200هـ/596نشأت محلة الجباویين بعد عام  (5)

؛ 127هـ، ص1430، قم، علي بن الحسين الهاشمي، تاریخ األنبار، تحقيق ونشر المؤسسة اإلسالمية للبحوث، مطبعة ثامن الحجج 
الهيتاویين نسبة إلى قریة هيت وسميت الجباویين نسبة إلى القریة التي تقع في أعالي الفرات المسماة )جبة( وسميت أجزاء منها فيما بعد باسم 

 .421، ص5و ح 108، ص2المكان الذي نزح منه بعض سكان هذه المحلة، ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج
، م1975م(، التاریخ الغياثي، تحقيق طارق الحمداني، مطبعة أسد، بغداد، 1486هـ/891الغياثي، عبداهلل بن فتح اهلل البغدادي )كان حياط عام  (6)

 .262ص
 .154ابن جبير، الرحلة، ص (7)
 .260-259ابن المطهر، العدد القویة، ص (8)
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تؤدي إلى أبواب المدینة المختلفة، وتتفرع منها عدة دروب كانت تسمى بأسماء المهن أو األسواق والمحالت حیث یظهر ان 
 .(1)قسمًا من أصحاب الحرف قد تجمعوا في دروب المدینة وسككها التي عرف بعضها بأسماء حرفیة أو مهنیة

على طبیعة بناء الدور وأنماطه وكذلك أنماط الشوارع واألسواق لذلك جعلت ضیقة ومتماسكة وقد انعكس مناخ المدینة  
من اجل الحد من اثر الظروف المناخیة صیفًا وشتاًء، وان أشهر ما یمیز الحلة هو انتشار بساتین النخیل في مناطقها 

ات متصلة مع بعضها تفصل بین كل المختلفة بحیث غدت دورها محاطة بها، وربما كانت هذه البیوت تشكل مجموع
 .(2)مجموعة وأخرى حدائق النخیل والدروب تخللها

، أحسن طریق وأجملها، في بسائط من األرض وعمائرالصاعد من الحلة إلى بغداد بأنه: " ویصف ابن جبیر الطریق 
شراح فللعین في هذه الطریق مسرح وان، أغصان، ماء الفرات تتسرب وتسقیها، ویشق هذه البسائط تتصل بها القرى یمینًا وشماالً 
 .(3)"وللنفس مزاد انبساط وانفساح

 األسـواق: -3
خطة السوق بالحلة كانت على مقربة من المسجد الجامع وقصر اإلمارة المزیدیة، وفي الحلة أسواق حافلة بالبیع  

، ویصف (4)ألمیر صدقة وما بعده والشراء وقد قصدها التجار فصارت الحلة من أفخر بالد العراق وأحسنها طوال حكم ا
 ، وهي إشارة إلى سوق الحلة الكبیرة.(5)الرحالة ابن بطوطة سوق الحلة بـ)السوق األعظم(

یحتل السوق موقعًا مركزیًا مهمًا فهو یطل على شاطئ النهر حیث أماكن التفریغ وتحمیل السلع والبضائع، ویقع في  
محلة األكراد وهو یقع إلى جانب محور المؤسسات اإلداریة ودور اإلمارة منطقة تمثل منتصف المسافة بین الجامعین و 

وكثیرًا ما یكونان متالزمین، وعلى ما یبدو ان موقع السوق كان بمعزل عن المحالت السكنیة وذلك لمنع تداخل الغرباء مع 
 السكان المحلیین.

الظن أنهما كانا اقرب إلى الضفة منه إلى تخلو المصادر من تحدید مكان السوق الرئیس والمسجد الجامع وأغلب  
لتجاري، كما الجهات الداخلیة من المدینة لیكونا على مقربة من النهر الذي یشكل الطریق الحیوي للذهاب واإلیاب والنقل ا

وعها ن شأنهما شأن معظم المدن اإلسالمیة ، وكانا یقعان في الضفة الغربیة التي أنشأت الحلة في ربأنهما كانا متجاوري
 .(6)وهي تمثل الجانب األكثر أهمیة وقدما اتساعًا من الضفة الشرقیة

لمدینة ، ووصف ابن جبیر أسواق ا(7)وقد ذكر ناسخ كتاب صورة األرض البن حوقل ان الحلة كانت كثیرة األسواق 
یفسر سعة السوق وسرعة نموه عن ، وهذا (8)"رافق المدنیة والصناعات الضروریةأسواق حفیلة جامعة للمأثناء زیارته لها بأنها "

بدایة التأسیس، ویبدو ان أسواق الحلة كانت متخصصة تجمع أصحاب كل حرفة أو مهنة في سوق واحد ویظهر ان في 
بن التعاویذي كاتب الحلة  (9)الحلة حوانیت كانت ملكیتها تعود إلى الدولة العباسیة ویذكر ان محمد بن عبد اللطیف

ض أصحابه الذي كان یعمل بزازًا أن یقول على لسانه أبیاتًا یسأل فیها التخفیف عن أجرة م( سأله بع1242هـ/640)ت
 دكانه فنظم له هذه األبیات:

 يا َشَرف الدَّولة أحسن كما
 

ك اهلل  بإحسانه   قد َخصَّ
 

                                                           
 .142-140ناجي، دراسات، ص (1)
 .40خليل، مالحظات في خطط المدینة، ص (2)
 .155الرحلة، ص (3)
 .294، ص2یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج (4)
 .172الرحلة، ص (5)
 .4-40خليل، مالحظات في خطط الحلة، ص (6)
 .245صورة األرض، ص (7)
 .154الرحلة، ص (8)
م. ینظر: ابن 1242هـ/640كان كاتباط جيداط حسن الكتابة كيساط متواضعاط تولى وظائف عدیدة وكان ذا فضل ویقول شعراط جيداط توفي عام  (9)

 .206الفوطي، الحوادث الجامعة، ص
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 فالّعبد  ما َمرَّت به شدَّة
 

 (1)أْصعب من أ جرة د كاِنهِ  
 

وفیها في القرن الخامس الهجري سوق الغزل وكان ضمان نصفه  (2)البیع والشراءویذكر ان أسواق الحلة كانت دائمة  
، وهذه السوق كان متخصصًا بحرفة الغزل وحیاكة (3)سبعمائة دینار سنویًا، وضمان النصف الثاني ألف دینار سنویاً 

عن طریق سكان مدینة قصر  المنسوجات ویشیر أیضًا إلى كثرة محالته، ومن المحتمل ان هذه الحرفة انتقلت إلى الحلة
 .(4)ابن هبیرة الذین هاجروا إلى الحلة بعد ازدهار المدینة واندثار قصر ابن هبیرة

 الخندق: -4
م لیصد هجمات القبائل 1104هـ/498بعد ان اختط األمیر صدقة مدینة الحلة أمر بحفر خندق حولها في عام  

مور الدفاعیة التي زادت من أهمیة المدینة وسرعة نموها كذلك ُعدَّ من ، وهو یعد من األ(5)العربیة المجاورة آنذاك للمدینة
 المالمح البارزة لمدینة الحلة أثناء هذه الحقبة من التاریخ.

 السـور: -5
لم تزودنا المصادر التاریخیة خالل هذه المدة عن وصف مفصل لشكل السور وامتداده الجغرافي ومساحة المنطقة  

ر ابن سوى األوصاف التي جاء بها الرحالة ابن جبیر وابن بطوطة عن سور المدینة، وقد ذك التي یشغلها من األرض
، وكان تاریخ وضع السور في الحادي والعشرین من (6)"الحلة وجعل علیها سورًا وخندقاً  عّمرالجوزي ان صدقة بن منصور "

ذین كانوا على صراع دائم مع اإلمارة المزیدیة ال(8)، لحمایة المدینة من هجمات السالجقة (7)م1107هـ/ 500رمضان عام 
ال حلق من ، ووصف ابن جبیر هذا السور عند زیارته للحلة قائاًل: "ولم یبق من سورها إ(9)وكذلك القبائل المحیطة بالمدینة 

 .(10)"جدار ترابي مستدیر بها
اد شمااًل ویحده شط الحلة من جهة وعلى ما یبدو ان سور الحلة یمتد من حدود الجامعین جنوبًا وحتى محلة األكر  

 الجنوب، أما من جهة الغرب فتحده المزارع والبساتین التي تغطي مساحة كبیرة من الحلة.
، فمن الطبیعي ان یكون السور من أكثر األجزاء تعرضا (11)م تعرضت الحلة للغرق1256هـ/ 645وفي عام  

 ن الطین المادة األولیة المتوفرة بكثرة في المنطقة.لإلضرار والسیما ان أسوار المدن آنذاك معظمها مشیدة م
 المنشآت : -ثانيـاً 
 المساجد والمشاهد:-1
الجامع الكبیر هو أول جامع شّید في مدینة الحلة من لدن األمیر صدقة بن منصور المزیدي عند بدایة تأسیسه  

إلیه ناسخ كتاب صورة األرض البن حوقل  م، وكان هذا الجامع یقع في وسط الحلة، وقد أشار1101هـ/495المدینة عام 
، وهناك مساجد أخرى معروفة (12)وهو من أهل القرن السادس الهجري ان في الحلة مسجدًا جامعًا كبیرًا وكان بناؤه حسنا

                                                           
 .64-63، ص1یخ الحلة، ج؛ الحلي ـ تار207-206ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (1)
 .245ابن حوقل، صورة األرض، ص (2)
 .365، ص4یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج (3)
 .41؛ خليل، مالحظات في خطط الحلة، ص278ناجي، االمارة المزیدیة، ص (4)
 .23، ص1؛ الحلي، تاریخ الحلة، ج236، ص9ابن الجوزي، المنتظم، ج (5)
 .236، ص9المنتظم، ج (6)
 .260ن المطهر،العدد القویة، صاب (7)
السالجقة: قبائل تركية كانت تسكن في سهول تركستان نزحوا من موطنهم األصلي إلى بالد ما وراء النهر ما بين القرن الثاني والرابع  (8)

إلسالم ثم كونوا دولة وأصبح الهجریين، عرفوا بالسالجقة نسبة إلى زعيمهم سلجوق بن دقاق الذي سار باتباعه إلى بالد المسلمين واعتنقوا ا
م(، أخبار 1225هـ/ 622م، ینظر: الحسيني، أبو الحسن علي بن ناصر )ت447/1055السلطان طغرلبك سلطاناط عليهم ودخلوا بغداد عام 

راق في ؛ أمين، حسين، تاریخ الع6-5، ص8؛ ابن األثير، الكامل،ج2م، ص1933الدولة السلجوقية، اعتنى بتصحيحه محمد اقبال، الهور، 
 .21-19، ص1م، ق2006العصر السلجوقي، مطبعة دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

 .39؛ خليل، مالحظات في خطط الحلة، ص294، ص2یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج (9)
 .154الرحلة، ص (10)
 .66، ص1؛ الحلي، تاریخ الحلة، ج346ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (11)
 .245األرض، صابن حوقل، صورة  (12)
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بهذه المدینة مسجد الرحالة ابن بطوطة بقوله: "، ومسجد صاحب الزمان الذي أشار إلیه (2()1)في المدینة منها مشهد الشمس
، فضاًل عن مساجد أخرى في المدینة والمناطق التابعة (3)"ول، وهم یسمونه مشهد صاحب الزمانعلى بابه ستر حریر مسد

 .(4)لها
كان للمساجد دوٌر في العبادة وتقام بها الصالة والشعائر الدینیة األخرى، كما وأصبحت من المؤسسات المهمة في  

س إذ ال توجد في المدینة خالل هذا العصر مدرسة ذات صفة رسمیة على الرغم من ، ففیها كانت تقام حلقات الدر (5)التعلیم
لى دارساتهم الفقهیة التي كانت بعیدة  انتشار المدارس في بقیة مدن العراق، ویعود سبب ذلك إلى طبیعة مذهب اإلمامیة وا 

ماكن المقدسة في الحلة كمشهد صاحب ، وكانت حلقات الدرس أیضًا تقام بالقرب من األ(6)عن حاجات الحاكمین ورغباتهم
بن هبة اهلل بن نما قام في عام  (8)، وذكر ان نجیب الدین محمد بن جعفر(7)الزمان الذي كان مقدسًا من لدن أهلها

 .(9)م بتعمیر بیوت الدرس إلى جانب هذا المشهد وأسكنها جماعة من الفقهاء1238هـ/636
 قصر أو )دار اإلمارة(: -2
م لجأ األمیر صدقة ابن منصور المزیدي إلى بناء الدور 1101هـ/495لة على ید بني مزید عام بعد تمصیر الح 

ده في الطرف ، وال توجد إشارة إلى مكان القصر )دار اإلمارة( أو بقایا آثاره ولكن یمكن تحدي(10)والقصور له ولحاشیته
ذلك الجامع الكبیر وبالتحدید یقع حالیًا في شارع ، ویكون موضع السوق في الطرف الشرقي منه وك(11)الشمالي من الجامعین

وفي المكان نفسه الذي یحتوي على مدافن آل مزید مؤسسي الحلة، وعلى ما یبدو ان البنیة اإلداریة  اإلمام علي 
 للمدینة كالدواوین والمؤسسات اإلداریة األخرى وأماكن الحاشیة والحرس كانت تتركز حول قصر )دار اإلمارة( في مركز

 المدینة.
 جسر الحلة: -3
م من أبرز المعالم العمرانیة التي 1184هـ/580یعد الجسر الذي أمر الخلیفة العباسي الناصر لدین اهلل بتشییده عام  

میزت المدینة عن المراحل الالحقة، فكثیر من الرحالة العرب أفاضوا في وصف طریقة تشییده وقد وصفه ابن جبیر بقوله: 
حلة[ جسرًا عظیمًا معقودًا على مراكب كبار ، متصلة من الشط إلى الشط، تحف بها من جانبها سالسل من " ألفینا بها ]ال

 .(12)حدید، كاألذرع المفتولة عظمًا وضخامة، ترتبط إلى خشب مثبتة في كال الشطین ، تدل على عظم االستطاعة والقدرة"

                                                           
في بابل )الحلة( عند وروده من صفين وقيل النهروان، وقد عمل  مشهد الشمس: هو مقام ینسب إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب  (1)

شف م(، ك1325هـ/726أمير الحلة على إعادة أعماره في أیام الفقيه ابن نما الحلي. ینظر: العالمة الحلي، جمال الدین الحسن بن یوسف )ت
؛ وفي هذا المكان 479-478هـ، ص 1413اليقين في فضائل أمير المؤمنين، تحقيق علي آل كوثر، نشر مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، قم، 

لما أراد أن یعبر الفرات ببابل. ینظر: المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين، إثبات الوصية لإلمام علي  رجعت الشمس إلى اإلمام علي 
؛ الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري 162م، ص2009، مطبوعات دار األندلس، بيروت، طالب بن أبي 

 .173م، ص2008م(، اإلرشاد، مؤسسة التاریخ العربي للطباعة والنشر، بيروت، 1022هـ/413)ت
ت، تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدینية، القاهرة، م(، اإلشارات إلى معرفة الزیارا1214هـ/611الهروي، أبو الحسن علي بن أبي بكر )ت (2)

 .144م، ص1958، د.م، 3؛ الحسني، عبد الرزاق، العراق قدیماط وحدیثاط، ط76م، ص2002
 .172الرحلة، ص (3)
 .72، ص1م، ج1962كمال الدین، هادي السيد احمد، فقهاء الفيحاء، مطبعة المعارف، بغداد،  (4)
 .52، ص2، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت، ج10م، طأمين، احمد، ضحى اإلسال (5)
 .59-58م، ص2004آل یاسين، محمد مفيد، متابعات تاریخية لحركة الفكر في الحلة،دار المثنى للطباعة، بغداد،  (6)
 .172ابن بطوطة، الرحلة، ص (7)
دین یوسف بن المطهر الحلي والمحقق الحلي وغيرهم. ینظر عنه: كان عالماط فقيهاط جليالط روى عن والده ومحمد بن إدریس وعنه روى سدید ال (8)

هـ، 1385م(، تذكرة المتبحرین في العلماء المتأخرین، مطبعة اآلداب، النجف، 1692هـ/1104الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن )ت
 .16-15، ص2؛ الحلي، تاریخ الحلة، ج310ص

ي اإلجازات وتراجم رجال الحدیث، تحقيق محمد صادق بحر العلوم، مطبعة النعمان، النجف، البحراني، یوسف بن احمد، لؤلؤة البحرین ف (9)
 .272، ص16م، هامش 1966

 .294، ص2یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج (10)
دور الحرس.  اعتاد العرب في تخطيط مدنهم ان یكون الجامع والقصر والسوق في دائرة واحدة تمثل مركز المدینة ليكون على مقربة من (11)

ینظر: الموسوي، مصطفى عباس، العوامل التاریخية لنشأة وتطور المدن العربية اإلسالمية، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، دار الرشيد 
 .119م، ص1982للنشر، بغداد، 

 .155-154الرحلة،  (12)
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نطقة تخصر ضیق في مجرى النهر مما یقلل من سعته لقد عقد الجسر في مكان یقابل سوق المدینة وتمثل هذه الم 
مكانیة التشیید علیه، وللجسر آثاره المهمة على المدینة فهو یساعد على جذب طرق النقل باتجاه الحلة مما زاد من  وا 

، وساعد على ربط جانبي الحلة بعضها باآلخر، كما ساعد على (1)أهمیتها كمحطة للحجاج وكمركز للقوافل التجاریة
صال المنتجات الزراعیة للمدینة المتزایدة السكان، وأثره في جذب المهاجرین من األقالیم الزراعیة والقرى المجاورة، باتجاه إی

الحلة وذلك بسبب نشاط الحركة التجاریة وهذه األمور جمیعها تطلبت المزید من الوظائف للمدنیة مما زاد من سرعة نموها 
 واتساع مساحتها.

 المستعصم باهلل: قصر الخليفة -4
م( 1258-1242هـ/ 656-640م بعدما أمر الخلیفة المستعصم باهلل )1244هـ/ 641شید هذا القصر في علم  

بإنشاء دار له في الحلة عندما كان عائدًا من وداع والدته وهي قاصدة الحج في ذلك العام، وكان هذا القصر مطاًل على 
، وقد ذكر ابن الفوطي في عام (2)تمتعًا بطالقة هوائها وأریج نسیمهاشاطئ الفرات لیقضي بعض أیام السنة فیه م

م ان المستعصم باهلل توجه إلى واسط ُمتنزهًا ثم سار إلى الحلة وأقام في هذا القصر ثالثة أیام وعاد إلى 1252هـ/650
 .(3)بغداد

 :(4)المـارستان -5
هـ/ 688یاس بن عبداهلل المعروف بالكتبي البغدادي ) تابو جعفر إسماعیل بن ال (5)أشار ابن الفوطي ان مجد الدین 

م إضافة إلى 1287هـ/686، وعقد ضمان الحلة على مجد الدین عام (6)م( انشأ مارستانًا على شاطئ الفرات بالحلة1289
أدیبًا سخیًا  كان من محاسن الزمان عالمًا فاضالً ، وقد وصفه صاحب الحوادث بأنه "(7)تولیه نیابة الدیوان والحكم في بغداد

 .(8)"مًا یكتب خطًا جیدًا ویقول الشعركري
 الخـاتـمة

تناول البحث دراسة تخطیط مدنیة الحلة وتطورها العمراني منذ بدایة تأسیسها حتى نهایة العصر المغولي وقد توصلت  
 الدراسة إلى جملة من االستنتاجات یمكن إجمالها باآلتي:

ا مرحلة النشأة وهي تمثل بمدینة الجامعین وتمتد من القرن األول الهجري ان مدینة الحلة مرت بعدة مراحل منه -1
م، والمرحلة الثانیة فهي مرحلة تأسیس المدینة على ید األمیر صدقة 1101هـ/495حتى مدة تمصیر الحلة عام 

ى عام م حت1150هـ/545بن منصور المزیدي، أما المرحلة الثالثة تمتد من نهایة حكم اإلمارة المزیدیة عام 
 م واستمرت في العصور الالحقة.1258هـ/656

ان تأسیس مدینة الحلة قام على أساس تطویر مدینة الجامعین ثم اختط األمیر صدقة الدور ووضع األبواب،  -2
وكانت المدینة تتألف من محلتین هما الجامعین واالكراد، وأنها محاطة بسور وفیها مسجد جامع وعدد من 

 األسواق وغیرها.المساجد في مناطقها ثم 

                                                           
 .294، ص2؛یاقوت الحموي، معدم البلدان، ج155ابن جبير، الرحلة، ص (1)
 .63، ص1؛ الحلي، تاریخ الحلة، ج215ن الفوطي، الحوادث الجامعة، صاب (2)
 .304ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (3)
البيمارستان: بفتح الراء وسكون السين، كلمة فارسية مركبة من كلمتين )بيمار( بمعنى مریض أو عليل أو مصاب و)ستان( بمعنى مكان أو  (4)

م اختصرت في االستعمال فصارت مارستان. ینظر: عيسى بك، احمد، تاریخ البيمارستانات في اإلسالم، دار فهي تطلق على دار المرضى ث
 .4م، ص1939المطبعة الهاشمية، دمشق، 

م، قتل في الحادي 1286هـ/ 685ولد مجد الدین في بغداد ونشأ وتأدب فيها وواصل دراسته حتى عال أمره وتولى أمر العراق عام  (5)
م. ینظر: ابن الفوطي، مجمع اآلداب في معجم األلقاب، تحقيق محمد الكاظم، وزارة الثقافة واإلرشاد 1289هـ/ 688جب عام والعشرین من ر

 .495؛ الحوادث الجامعة، ص402-401، ص4هـ، ج1416اإلسالمي، طهران، 
 .401، ص4ابن الفوطي، مجمع اآلداب، ج (6)
 .490ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص (7)
 .495مصدر نفسه، صال (8)
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شهدت مدینة الحلة في مرحلة الخالفة العباسیة تطورًا عمرانیًا ملحوظًا حیث تم إنشاء جسر الحلة الذي كانت له  -3
أهمیة كبیرة للمدینة في ربط جانبیها الشرقي والغربي فضاًل عن أهمیته التجاریة، ثم بني فیها قصر الخلیفة 

مثل الجباویین وغیرها، وشهدت بعد العصر العباسي ظهور محالت المستعصم باهلل، وظهرت فیها محال أخرى 
 أخرى وتم إنشاء مارستان فیها.

أما نمط الشوارع واألزقة في محالت المدینة فكانت على ما یبدو تفتقد إلى التخطیط إذ كانت عبارة عن أزقة  -4
شهدت المدینة توسعًا في مساحاتها ملتویة وضیقة ومغلقة في بعض األحیان، وكان هذا النمط متأثرًا باألسوار ثم 

 وبنائها بعد ذلك مع االحتفاظ بهذا النمط في محالتها القدیمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


