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The Flood and Plague of Baghdad in 1830-1831 and its Reflection on the Social and
Economic life
Abstract
The population of Iraq in general and Baghdadis have been subjected to a wave of
natural disasters which caused the death of hundreds of people. Baghdad, for instance, has
witnessed a number of plagues, but the most severe one was the one in Persian city of Tibriz
in July, 1830 which then moved to Kirkuk and many infected people began to appear. After
that the plague moved to Suleimanyah and then to Baghdad. The plague coincided with
another disaster which is the flood of Baghdad in the same year forming a real human and
environmental disaster on most of the Iraqi cities specially the city of Baghdad, leaving
behind sociological, economic effects that would last for long time.
The study includes two inquiries, the first studies the consequences of the flood and
plague on the social reality for the city of Baghdad, and its reflected on the other cities of Iraq
during which many social conditions that were strange to the habitants of Baghdad.
The second inquiry studies the effect of these two disasters on the human activities in
Baghdad, and accompanying famines in the form blow to the economic life. Trade was
inflicted with a dangerous risk that the people of Baghdad were not able to surpass the crisis
unless by the passage of two deades.

:الطقدمة
 وبغداد بذكل خاص إلى مؾجة مؽ الكوؾار الظيعيعوة ال وو تود،تعرض سكان العراق بذكل عام

ع ور

 رور تن تتكرًوا ق كواط وبواا الظواعؾن الو،بغوداد عودة طوؾاعرؽ

 قدود دو د،،مؽ سوكاه

بحعاة السئا

 وسرعان ما ع ر العديد، واه دل بعد د ريؽ إلى مديشة كركؾك0881 قو مديشة تيريز الفارسعة قو تسؾز
عزوان

 وتوزامؽ ًو ا الؾبواا مو، واه دول بعودًا إلوى الدونعساهعة ومش وا إلوى بغوداد،برؽ سكاه ا

مؽ اإلصابا

، مخنفاط و ارئو، قذكال كارثة برئعة وإهداهعة عنى معغؼ مدن العراق السعسا مديشة بغداد،،بغداد مؽ العام هفد

.آثا اطر اج ساععة واق رادية عنت آثارًا باقعة لسدة طؾينة مؽ الزمؽ

الفعزان والظاعؾن عنى الؾاق االج سواعو لدوكان
اج ساععووة ريبووة ال ووو لووؼ

 األول تشاول تداععا،تزسشت الدراسة مبحكان

 عنووى بوواقو موودن الع وراق األخوورء بوورز قووو اثشااًووا اوواال، واهعكاسووات،السديشووة
ج
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فيضان وطاعون بغداد  0380-0381وانعكاساته عمى األوضاع االجتطاعية واالقتصادية..........
يألف ا سكان بغداد ،وبعردة عؽ عادات ؼ وتدالردًؼ األصرنة ،قزالط عؽ اآلثار الدنيعة عنى مدو ؾء ال فكرور
والدنؾك لدء تًالو بغداد.

قووو اوورؽ درس السبحوون الكوواهو آثووار ًاتووان الكارث ووان عنووى الشذوواة االق روواد قووو إيالووة بغووداد ومووا

صااي ا مؽ مجاعا

دكنت ضربة قاصسة لنحعاة االق رادية ،قدد تصوريت ال جوارة بكدواد خظرور لوؼ يكوؽ

يؾس تًل العراق مؽ تجاوز ً ه األزمة االق رادية إال بعد مرور ما يربؾ عنى عدديؽ مؽ الزمؽ.
اع سد الباان عنى مرادر ومراج عديدة قو مددم ا (تاريخ العراق برؽ اا اللرؽ) لسؤلفو ،عبواس
العزاو  ،ال

يعود موؽ السروادر ال وو ال يسكوؽ أل بااون االسو غشاا عشو .،وقود ظوى الككرور موؽ جؾاهو

البحون ،قزوالط عووؽ الك و

(دواوة الووؾزراا قوو وقوائ بغووداد الوزوراا) لرسوؾل الكركووؾلو

السعربوة ومش ووا ك وا

ترجسة مؾسى كاعؼ هؾرس ،إذ عاصور السؤلوا الحكوؼ السسنوؾكو قوو العوراق ،وتلوا ك ابو ،بنيعواز موؽ داود

بادا ،ومؽ السرادر األخرء ال و اع سدًا البااون ك و

جعسس برنو قريزر ،وً ا الك ا

الوراال

تًس وا (رانوة قريوزر إلوى بغوداد )0888

يعد خرر مؽ وصا الظاعؾن والفعزان عام .0880-0881

تسووا اع سوود البااوون عنووى مجسؾعووة مووؽ األطوواريا والرسووائل الجاميعووة ال ووو ت شووت البحوون بككروور مووؽ
السعنؾما  ،قزالط عؽ عدد مؽ البحؾ والدراسا

ال و تقاد

الباان قو تعداد ً ه الدراسة.

الطبحث األول
تداعيات الفيضان والطاعون عمى الواقع االجتطاعي
تووان لفعزووان وطوواعؾن بغووداد عووام  0881و 0880اهعكاسووا

عنووى األوضووام االج ساععووة بذووكل

واضا عنى سكان مديشة بغداد وباقو مدن العراق األخرء ،ل لػ ع ر اواال
وتدالروودًؼ األصوورنة ،إذ ت ن و

الدووكان بسخ نووا ط وؾائف ؼ من زمووؾن بسبووادئ ؼ وقووعس ؼ الديشعووة الدووامعة ،وقوود

وص ووا ع ووالؼ األوبئ ووة الفرهد ووو (ثؾل ووؾزون) مر وواع
الدكراقرؾال (تؾرما

ريبوة بعرودة عوؽ عوادات ؼ

س ووكان بغ ووداد الظؾين ووة مو و ًو و ا الؾب وواا ب ووأه ؼ س ووكان

الغدد النسفاوية) بذكل واضا(.)0

لدد اتدؼ تًل بغداد بالذسائل الجسرنة والخرال الكريسوة والدوجايا الشيرنوة ،ولعول موؽ تتكور اإلدوا ار

تفرعالط عؽ الخرال ال و ي س و ب وا سوكان العوراق موا ذكوره اآلبواا الكرمنروؾن قوو قوارس الو يؽ تحودثؾا عوؽ
تخوالق سووكان بغوداد بدؾلوو،ا بإن البغوداديرؽ -بوودون اسو كشااً -ووؼ موؽ تتكوور الو يؽ قووابن ؼ تحزو اطر قووو الووبالد

اإلسالمعة ،ق ؼ معالؾن إلى إع ار تأدب ؼ لألجاه  ،وخاصة موؽ تصوحا
يسر السرا قو دؾارم بغداد قأه ،يندى ال حايا واالهحشااا

الودياها

ا ى مؽ قيل تتكر الظبدا

األخورء ،ول و ا قعشودما
الراقعةب(.)2

ج
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فيضان وطاعون بغداد  0380-0381وانعكاساته عمى األوضاع االجتطاعية واالقتصادية..........
وبدووي

تعاق و

الفعزوواها

واألوبئووة بذووكل مد و سر ،قدوود تؾلوود لوودء الدووكان دووعؾر هفدووو كاهووت لوو،

اهعكاسات ،عنى ال ركربة الدكاهعة مؽ ج ة وما ترك ،مؽ آثار عنى مد ؾء ال فكرر وتركوت توداععا
عنووى العالقووا

العائنعووة والدوونؾك الفوورد والعووادا

وال دالروود والسع دوودا

خظرورة

االج ساععووة والكدا عووة ،لوودء سووكان

السديشووة ،قك ووان سووكاه ا ييعذ ووؾن قووو اال ووة مووؽ الدًذ ووة عشوودما ي وورون ان ً و ه األوبئ ووة ومووا ير ووااي ا م ووؽ
عزواها

موودمرة ،توؤد بال ووالو إلوى تؾقووا عجنووة الحعواة بذووكل مو ًل ،إذ تدفوول السحوال

اليرؾ والسدن إلى مشاطق تدباح .ال يسكؽ اليعش ب ،بدي

تبؾاب ووا ،وت حووؾل

تحؾل وا إلوى مشواطق مؾبوؾاة تزوظر الحكؾموة

إلى هدن ؼ لسشاطق تخرء( ،)8ووقق ً ه الس غر ار يسكششا ان هد ش ج تن ًو ه األوبئوة كاهوت عوامالط مدواعداط
ليروز مغاًر االزدواج قو الذخرعة ،قعنى الر ؼ مؽ ان ت ن

سكان السودن لودي ؼ مجسؾعوة موؽ العوادا

ال ووو ي بوواًى ب ووا تًوول السديشووة قووو بغووداد مكوول الكيريوواا وال فوواخر بالعروويعة والكووأر ،إال تهشووا هجوود تن ً و ه

السغاًر سرعان ما ت غرر االسا يج اا ؼ وباا ،ق غ ر االوة ال شواقض الو

كواهؾا ي غواًرون بو ،،عسرنوؾن

باتجوواه الحووزن الذووديد وااليووالم مووؽ الزمووان ،وًشووا يرووا لشووا عنووو الووؾرد ً و ه الذخرووعة عشوود تًوول السوودن

بأه اا صار بظابعرؽ مخ نفرؽ ،تادًسا يسرل هحؾ ال وألؼ والخزوؾم والذوكؾء ،واآلخور يسرول هحوؾ ال حود
والسغالبةب(.)4

تسوا توورك وبوواا الظوواعؾن برووس  ،كسوورض قاتوول ال يوراؼ قووو الو اترة الذووعيعة ألًوول العوراق ،إذ بدرووت

ه و ووائج الظ و وواعؾن السريع و ووة تثو و و اطر ارس و ووخاط ق و ووو تذً و ووان األجع و ووال البغدادي و ووة ا و ووى الشر و ووا األول م و ووؽ الد و وورن

العذريؽ(.)5

وعنووى الوور ؼ مووؽ تن الظوواعؾن والفعزووان لعووام  0880-0881كووان تاوود األسووبا

السباد ورة ال ووو

تثوور عنووى الحعوواة االج ساععووة قووو بغووداد بسخ نووا مجاالت ووا ،إال تن ًشوواك عؾاموول تخوورء سوواعد
يكؾن تأثررًا تتير تد

عنووى تن

بال الو إلوى اودو م غرو ار ج ريوة قوو ديسغ ار عوة بغوداد ،الدوت بغالل وا عنوى واقو

الحعاة الدكاهو وهذاطات.)6(،
ومؽ ً ه العؾامل قأهو ،وعنوى الور ؼ موؽ تكورار اوؾاد
تهشا لوؼ هجود ت سوعو تو مج وؾد اكوؾمو يدو يق األاودا

مووؽ خالل ووا إمكاهعووة تفوواد آثووار ً و ه الفعزوواها
وسؾا ال خظعط العسراهو لنسديشة ال

الظوؾاعرؽ والفعزواها

واألوبئوة األخورء ،إال

وي خو عنوى ضوؾئ ا اإلجورااا

ومووا ت وزامؽ مع ووا مووؽ توبئووة ،وعنعوو ،قووأن اهعوودام الخوودما

تسكل بذؾارع ا الزعدة ال و ت خنل تاعائ ا ،وبرؾت ا الروغررة الدريبوة

مؽ بعز ا جعل قرصة اه دال األمراض م ؾقرة ،قزالط عؽ تن ً ا ال دار برؽ اليرؾتا
يحج
ت نو

االا ارزيوة ال وو

وضورق دوؾارع ا

تدعة الذسس مؽ الؾصؾل إلر ا ،ق جعن ا تتكر عرضة لغ ؾر مكل تنػ األمراض(.)7

تسا تن اهعدام الخدما

اليندية ال و كاهت عامالط آخر قو تفاقؼ الحالة الرحعة لندوكان ،قدود تجسو

الراالووة ال و يؽ زاروا بغووداد قيوول وتثشوواا ع وود داود بادووا إذ ذكووروا ان د وؾارم بغووداد ضووعدة بذووكل كيروور
ج
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فيضان وطاعون بغداد  0380-0381وانعكاساته عمى األوضاع االجتطاعية واالقتصادية..........
و رر مينظة وقو هفس الؾقت من ؾية وتتكر تعرجاط وتشدر ا العديود موؽ السؤسدوا
لند ووكان ،وتن الس ارق ووق السؾجووؾدة ال ت شاسو و

مدووؤولعة تد ووديؼ الخ وودما

طرق ا ق رة ومؾانة السعسا قو قرل الذ اا وتعج بال ار صعفاط(.)8

ال وو تأخو عنوى عاتد وا

ودو و رت ا ال اريخع ووة ،قزو والط ع ووؽ تن

ومؽ الجدير بال كر تن ً ه الشوؾااو الس سوة السو كؾرة تعواله ،إال وًوو االوة الذوؾارم العاموة واألزقوة
قر ووا ،إذ لووعس ًشوواك مووا يذوورر قووو ق ورة مؾضووؾم البحوون إلووى وجووؾد دائ ورة خاصووة –تالينديووة -مووكالط ت و ؼ
بالخدما

االج ساععة لندكان( ،)9وعنى موا ييودو ان معغوؼ الخودما

السدهعوة قوو مديشوة بغوداد كاهوت تودار

مؽ قيل اكؾمات ا السحنعة ،الس سكنة بالؾالة والسؾعفرؽ الحكؾمررؽ مبادرة ،وان قدساط آخر مؽ تنػ الخدما
تاهت ت ؼ بسداًسة تععان السديشة وبعض السعدؾريؽ(.)01
تموا العامول اآلخور الو

الذر إلى محال

كوان تساسووعاط قوو هدول األوبئوة واه ذوارًا بذووكل سوري ً ،وو طريدوة هدول معوواه

بغداد وسكاه ا ،إذ كاهت ً ه العسنعة ت ؼ بظريد رؽ تاداًسا رقو السعواه موؽ ه ور دجنوة،

وثاهر سوا هدن ووا إلووى سووكان السديشووة بأسوالر

السعاه بؾاسظة الدوالر

مؽ الش ر ،إلى قشؾا

مخ نفووة ،بالشدووبة لنظريدووة األولووى ،قأه وا كاهووت قائسووة عنووى رقو
مظنعة بالدار ،مرقؾعة عنى عدؾد عالعة ،ق جر قوو الودرو

والسحال برؾرة مشحدرة ا ى ترل إلى السؾاضو الس سوة ،تو األتكور ازداامواط قوو الدوكؽ ،ق فورم مش وا قوو
قشؾا تخرء ل ر قو الددايا السذردة ًشاك(.)00
تموا الظريدووة الكاهعووة لشدول السعوواه إلووى بغوداد ،قكاهووت تجوور بؾاسوظة الدوودائرؽ الو يؽ يشدنوؾن السوواا إلووى
تا وؾاض كير ورة كوول يووؾم ،لدوواا تجوور معنووؾم ،وكاهووت ًش واك سوودايا

الدداؤون ل بدى قو خدمة الدكان طرنوة الروؾم ،وقود كوان السواا يجنو

عامووة مؾزعووة قووو إرجوواا السديشووة يسنؤًووا

موؽ ه ور دجنوة قوو تزقوة (قور ) كيرورة

مؽ الجند عنى ع ؾر الكرران والجعاد( ،)02قزالط عؽ تن عدد مؽ الدكان قد اع سد عنى معاه اآلبار ال وو

اه ذوور قووو بغووداد إلووى اوود كيروور( .)08وكوول ً و ه األسووالر
الذووروة الرووحعة الؾاج و

اليدائعووة كاهووت تف دوور إلووى الحوود األدهووى مووؽ

تؾقرًووا لحسايووة الدووكان مووؽ اه دووال األم وراض واألوبئووة عووؽ طريد ووا( ،)04عنووى

العكس مؽ س ار البادا السسنوؾكو ،قدود كوان قدوعحاط ويحوؾ قوو داخنو ،عنوى مشوازل جسرنوة واليو خ الغواًر،

قز والط عووؽ تن داود بادووا قووام بنصووالح الد و ار سووشة  ،0821وقوود دووكل ً و ا ال دوواو بوورؽ الظبدووة الحاتسووة
والظبدة العامة مؽ الدوكان الو يؽ يذوكنؾن الغاليعوة العغسوى عوامالط قوو زيوادة مأسوات ؼ الشاتجوة عوؽ طواعؾن
و عزان عام .)05(0880-0881
لو لػ قووأن الخوودما

ال ووو كاهووت تدوودم عنووى الوور ؼ مووؽ بدوواط ا ،قوود اهعوودمت تسامواط وتؾقفووت جسعع ووا

عووؽ العسوول ،ألن السووؾ قوود ًوواجؼ السووؾعفرؽ وتق وراد الجووعش ال و يؽ بن و تعووداده قووو عووام -5111( 0826

 )6111جشوود وكوواهؾا موودربرؽ توودريباط ادووشاط قزووى عنوور ؼ الظوواعؾن وخوودم الووديؾان ،قدزووى عنوور ؼ كدزووائ،
ج
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عنى تعداد ككررة مؽ الشاس ،قأصبا داود بادا قو اررة مؽ تمره ،ولؼ يكؽ تاد ًشاك يأخ بوأوامره ،وطنو

بأن يأتؾا إلع ،بالدفؽ لشدل الدكان إلى تماتؽ تتكر تمشاط ،قنؼ تحزر ل ،تية سفرشة(.)06

لدد ع ر آثار األوبئة عنى سكان مديشة بغوداد وبواقو مودن العوراق الكيرورة إذ بورز عواًرة ًورو

الدووكان مووؽ مشووازل ؼ وًج ورة عوودداط مووش ؼ ،وقوود تركووت لشووا ً و ه الغوواًرة مؾروث واط دووعيعاط عوو ،الككروور مووؽ األلووؼ
والح ووزن ،وق وود اهعك ووس ذل ووػ بذ ووكل واض ووا عن ووى مخ ن ووا هذ وواطات ؼ بد ووي الكو وؾار الظيعيع ووة ال ووو تلس ووت

بالعراق ،وقد ُعد ً ا الفعزان وما صااب ،مؽ وباا الظواعؾن موؽ تعغوؼ الكوؾار وتدودًا ق كواط وتوأثر اطر وقود
تج ز عنى معالؼ الحعاة قغوو بغوداد ،ا وى ت رقوت قدوساط كيرو اطر مش وا ،وًودمت معغوؼ برؾت وا وتبشر وا ،قزوالط
عووؽ قزووائ ا عنووى تتكوور مووؽ ثنكووو سووكان بغووداد ،قسووؽ تصوول مائووة وخسدووؾن تلووا هدووسة ،لووؼ ييووق عنووى قروود

الحعاة إال خسدؾن تلا(.)07
ولربسا تن تاد تسبا

تشاقص تعداد الدكان ل ا الذكل يعؾد إلى بعض اإلجرااا

ال وو قاموت ب وا

اكؾمة بغداد عشدما مشعت الشاس مؽ الفرار قو بادئ األمر موؽ السشواطق السؾبوؾاة والفورار مش وا إلوى الدورء
ج ن ؼ باالا عاطا

واألرياف ،كسا تن الككرر مؽ الدكان اس دنسؾا لددرًؼ بدي

الؾاج

اتخاذًا لسؾاج وة

الؾباا والفعزان ،قزالط عؽ اه ذار النرؾص قو مخ نا مداخل بغداد كان ماهعاط بعودم قورار الدوكان إلوى
مشاطق آمشة ،وبدي تأثررًا السسروت وتخبارًوا السفزعوة ال زال تًوالو بغوداد يورددون تخبارًوا ويذوررون إلر وا
قو تااديك ؼ ومشاسبات ؼ عدسؾه ا بو(طؾاعرؽ بغداد) (.)08

تووان ل و ه الك وؾار تثو اطر اج ساععواط منسؾس واط عنووى سووكان بغووداد ،وتخو

والس سو ،وً ه الرفا

الدخرنة ال و قرضو ا األاودا

تخو

طبووائع ؼ تسروول باتجوواه الك بووة

ارو اطز كيرو اطر موؽ صوفات ؼ الحسرودة ال وو كواهؾا

ي رفؾن ب ا ،ق ؼ دائساط مؤديؾن عدالا محدشؾن إلى األجاه ( .)09وً ا ما تتده الراالة الفرهدوو تولعفعو،

الو

اع دوود تن سووكان بغووداد تتكوور انسواط قووو طبوواع ؼ مووؽ سووائر سووكان السوودن الذوورقعة ،ق عرووي ؼ الووديشو ال

يخنؾ مؽ تداما ولؼ يؤد الحدد عشدًؼ إلى عنؼ كيرر ،وكان إدراف اليندة تتكر تأدياط وثداقة(.)21

ت و لػ ان السديشووة (بغووداد) كاهووت لسوودة طؾينووة مرك و اطز لنخالقووة وعاصووسة ألعغووؼ إميراطؾريووة ومرك و اطز
لإلسالم ومن دى العنساا والذعراا واألدباا وقد ااقغت عنى موا تبدوى ل وا موؽ ذوق وتد ومرول إلوى الي جوة
ال و ت سرز ب ا عؽ باقو العؾاصؼ األخرء ،وقو ذلػ الؾقت ساد األمؽ وازدًر ال جارة ولوؼ يوؤذ تاوداط موؽ

الظؾائا رر السدااة ،وكاهوت بغوداد خوالل اكوؼ داود بادوا ت شوى واليوة بعود مرور ،وعود

اإلميراطؾرية العكساهعة الكيرء(.)20

ل لػ هجد مؽ الظيععو ان ت غرر توضاع ؼ وطبعائ ؼ بدي

وقحوط ،اضوظرًؼ عسووا بعود إلووى اتخواذ مجسؾعوة مووؽ اإلجورااا

موؽ بورؽ مودن

ما خنفو ،الؾبواا والفعزوان موؽ مجاعوة

ال ووو ت شاسو

اعات ؼ ،قزالط عؽ تن ًجرة عدد مؽ الدكان وقددان الككرر مش ؼ بدي

والس غرو ار ال ووو طو تر عنووى

ً ا الفعزان والؾبواا دقو بالعديود

ج
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مؽ سكان الدرء واألرياف السحعظة ببغوداد لن جورة إلوى بغوداد ،وقود كاهوت ًو ه ال جو ار عبوارة عوؽ مجوامع
قينعة ل ا عادات ا وتدالردًا الخاصة ب ا ،تثر بال الو عنى ثداقوة سوكان بغوداد ،خاصوة بعود تن تخو
السجامع ت دؾق قو محال

ال و

اروول بدووي

بالجؾاه و

ًو ه

تو عدؾد بأسساا األقؾام والعذائر ال وو تدوكش ا عؾضوت عوؽ الوشدص الدوكاهو

الؾبوواا والفعزووان ،وقوود كاهووت ً و ه السجووامع الدووكاهعة مشفروونة عووؽ بعز و ا الووبعض

االج ساععووة واخ و الف ال دالروود وتغروور العووادا

ال ووو تح وواج إلووى ق ورة طؾينووة لالهر و ار قووو ثداقووة

واادة ،كول ذلوػ تدء إلوى تفكوػ الوروابط االج ساععوة بروش ؼ وبال والو إلوى عودم االهدوجام بورؽ تبشواا السج سو

هفدوو ،بدووي

تشووؾم الكداقووا

والسبووادئ ال ووو يدووؾم عنر ووا ويووش ض عنووى دعائس ووا ،مسووا خنووق االووة مووؽ ال بووايؽ

تاعاهاط دكنت خظ اطر عنى الؾادة االج ساععة وباألخص الكدا عة مش ا(.)22
وعن ووى ال وور ؼ م ووؽ ًجس ووة الؾب وواا والفعز ووان عن ووى س ووكان بغ ووداد ،إال ته ووؼ ا وواقغؾا عن ووى الجؾاهو و

االج ساععة واإلهداهعة ،قفو كل وباا يج اح العراق كان الشاس ي سؾن اً ساماط كير اطر بغدل السرت وتكفرش،،
وتجراا كل ما تمر ب ،الذريعة اإلسالمعة قو ً ا الذأن ،وتن كان بعز ؼ رر من زم بأوامر الذريعة قوو
اعات ؼ العسنعة الرؾمعة ،لكش ؼ عشد السؾ ارصؾا كل الحرص عنوى اتبوام تعوالعؼ الذوريعة وان تد
دل السرت قو وقت الؾباا قد زاد
والغري

عسنعوة

مؽ اه ذار عدواه برش ؼ(.)28

قو األمر تن الككرر مؽ الشاس سارم قو دراا مؾاد ال كفرؽ ألهفد ؼ وتقراد عائالت ؼ االسوا

ترن ؼ تهباا اه ذار الؾباا اس عداداط لنسؾ  ،إذ كاهؾا يخاقؾن تن يدقشؾا مؽ رر ذلػ ،كؾه ؼ ي روؾرون ان
هللا سررمر ؼ قو هار ج شؼ إذا وجدوًؼ رر مكفشرؽ ،قازداد الظن

عنى مؾاد ال كفرؽ قو األيام األولوى موؽ

اه ذووار الظوواعؾن قووو بغووداد ،قارتفعووت تسووعارًا ارتفاع واط كير و اطر ا ووى وصوونت قووو بعووض األاعووان إلووى تربعووة
تضووعاف سووعرًا األصوونو ،كو لػ ادو د الظنو

عنووى السوواا تيزواط لحاجووة الشوواس قووو دوول السووؾتى ،قاسو غل

الدو وودائرؽ ذلو ووػ ،مسو ووا اضو ووظر بعو ووض الشو وواس ال و و ًا

السؾتى(.)24

إلو ووى الش و وور بأهفد و و ؼ مو ووؽ تجو وول جن و و

السو وواا لغدو وول

وبعوود تن زال خظوور الظوواعؾن والفعزووان قووو األسوويؾم األول مووؽ تيووار  0880عووؽ السديشووة تجس و

األًالو قو تماتؽ وااودة خذوعة عنور ؼ موؽ اإلصوابة بوالسرض ،ولكوؽ توضوام السديشوة كاهوت مزريوة لنغايوة،
بعوود تن منئووت الذ وؾارم بالجكوون تغظر ووا تواووال معوواه الفعزووان .وهغ و اطر لإلج ورااا

وتعاون األًوالو ،قدود بودت

ال ووو اتخ و ت ا الحكؾمووة

تاوؾال الشواس ت حدوؽ هدويعاط داخول السديشوة تواخور ًو ا الذو ر السو كؾر ،ورقعوت

الجكوون مووؽ الذ وؾارم ودقووؽ الووبعض والدووو الووبعض اآلخوور قووو الش وور ،وتووؼ جس و الحرؾاهووا

السؾاد الغ ائعة قو تسؾاق السديشة ،وبودت الشواس ي ؾاقودون إلوى الجؾامو بعود تن سوسعت تصوؾا

ترجاا بغداد(.)25

ال اربووة ،وبععووت
السوؤذهرؽ قوو

ج
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قام داود بادوا بعود تساثنو ،لنذوفاا موؽ مورض الظواعؾن ب عرورؽ مجسؾعوة موؽ الجشوؾد ل شغعو

بغوداد،

ورصد مينغاط مؽ السال لشدل الجكن مؽ كل تاعاا بغداد ،بعد تن بن تعفؽ ال ؾاا اداط ال يظاق ،قزالط عؽ

تن البادا تراد مؽ خالل ذلػ إه اا ً ه السغاًر السأسواوية ال وو عظنوت الحعواة ،وخندوت ق ار واط تمشعواط كيرو اطر،
اس غن  ،السجامع ال و كاهت ت حرؽ الفرص قو مكل ًكو ا عوروف ،ل حدروق مأرب وا ،كسوا ان داود بادوا تراد

تو لػ تن يش ووو الرووؾرة السروعووة ال ووو كاهووت توودقؽ قر ووا الجكوون ،إذا كاهووت تُذوود مووؽ ترجن ووا بالحبووال وتوربط
ب يؾل الحرؾاها

الدائبة ال و لؼ يكؽ ل ا مالػ ،ق جرًا الحرؾاهوا

الش ر قو مشغر لؼ يألف ،الشاس مؽ قيل(.)26

وًوو مدنؾبوة عنوى وجؾً وا ا وى دواط

وعنووى الوور ؼ مووؽ تووأثر السؤسدووا

الديشعووة مكوول السدوواجد وال كايووا وقيووؾر الرووالحرؽ واألولعوواا ،وال ووو

الذ وري  ،إال ته ووا عنووت تووؾزم السعؾهووا

وإطعووام الفد وراا ،خاصووة بعوود بووروز عوواًرة وقووا( )27األ ارضووو

هال ووت قدس ووعة كيرو ورة ق ووو هف ووؾس الظؾائ ووا اإلس ووالمعة السخ نف ووة ،بد ووي

الفعز ووان ومش ووا الر ووحؽ الك وواعسو

واليرووؾ والوودكاترؽ ال ووو خرووص ريع ووا إلطعووام الفد وراا ومدوواعدت ؼ عشوود اوودو الك وؾار الظيعيعووة ،وقوود

اس سر تؾزي الظعام واالا عاجا

الزورورية قوو جوام الذوعخ عيود الدوادر الكعالهوو ،وجوام اإلموام مؾسوى

الكاعؼ ،وجام اإلمام تبؾ اشعفة ،وجام الذعخ معروف الكرخو( ،)28ومداًسة مؽ داود بادوا قدود توقوا
ومش ا ال كعة الخالدية ببغداد(.)29

عدداط مؽ الؾقفعا

وا و ا ا و وًؼ تًوول الخروور والظبدووة السؾس ورة مووؽ الدووكان قووو جس و ال يرعووا
الفدراا وال خفع

والعسوول عنووى مدوواعدة

عؽ كاًن ؼ .كسا ان بعض ال جار تقدم عنى تخفعض تسعار السؾاد الغ ائعوة وإدواعة روح

ال عاون والسداعدة برؽ تبشاا الؾاليا

العراقعة ولسخ نا درائا السج سو موؽ تجول تجواوز األزموا

مش ا ،ومؽ تبرز ًؤالا الذعخ جوابر بوؽ مورداو دوعخ السحسورة الو

والخوروج

بوادر إلوى إيوؾاا الككرور موؽ سوكان بغوداد

وإطعووام ؼ مووؽ مالوو ،الخوواص( ،)81السووعسا بعوود تن وصوونت آثووار الظوواعؾن والفعزووان إلووى مووديش و البر ورة
والسحسرة ،عسا بادر بعد مالتوو األ ارضوو الزراععوة الؾاسوعة خوالل ق ورة الظواعؾن والفعزوان ب ؾزيو كسعوا

مؽ الحيؾ إلى مؽ دمر تراضر ؼ عنى تن ي ؼ إرجاع ا قو الدشة الدادمة بشفس الكسعة دون زيادة(.)80
تد

السشذو

األععوواد والسشاسووبا

الديشعووة دو اطر كيرو اطر قووو الحعوواة االج ساععووة بدووي

ته ووا م ارتووز لالج ساعووا

االج ساععووة .قأصووبحت مركو اطز إليوؾاا الدووكان خووالل ق ورة األزمووا

العامووة قووو

والكوؾار الظيعيعووة،

وان كان لجؾا الشاس إلى ً ه السراتز الديشعة بذكل قظر  ،ذلػ أله ؼ يذوعرون باألموان تتكور ،قزوالط عوؽ
ته ا تصبحت دير ة بغرقة عسنعا السؾثؾق ب ا إلدارة األزما لسا ل ا مؽ دور معشؾ وديشو(.)82
وه عجووة لألضورار الجدووعسة ال ووو خنف ووا الفعزووان والظوواعؾن قدوود قووام الدووكان بجسنووة مووؽ اإلجورااا

وال رد ل نػ السؾجا
تاهت ً ه السؾجا

الذديدة ال و كاهت قد ضربت والية بغداد والسؾصل قوو ت نو

تقل وطأة عنى والية البررة ،بدي

تؾقر السش ؾجا

األاعوان ،قوو اورؽ

الزراععوة والكوروا

الظيعيعوة ال وو

ج
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مكش ؼ مؽ تجاوز األزما ( .)88قو ارؽ اهفرد سكان السؾصل بسرزة ادؽ ال دبرر قو اس خدام ما م ؾقر

لوودي ؼ مووؽ م وؾاد
مؾجا

ائعووة ،إذ كوواهؾا يح وواطؾن لسكوول ًك و ا تزمووا  ،ومووؽ الجوودير بال و كر تن الدووكان قووو تثشوواا

الدحط والكؾار ب عاون بعز ؼ م البعض اآلخر بالعسل بسيدت ال كاقل االج سواعو وال عواون عسوا
ك ووان ل ووا دور ق ووو وق ووا بع ووض تمالت ووا برشس ووا س ووعى آخ وورون إل ووى تأس ووعس

بر ووش ؼ ،وق وود ب وورز دخر ووعا

الخررية عسا بعد(.)84

الجسيعا

تسووا ع وور آثووار الؾبوواا والفعزووان عنووى سووكان بغووداد ،إال ته ووا ً و ه الس ورة باالتجوواه اإليجووابو ،إذ

تدركو وؾا تًسع ووة السحاقغ ووة عن ووى الر ووحة العام ووة ،وعنسو وؾا تن ككو ورة اه ذ ووار األمو وراض واألوبئ ووة معش وواه تخن ووا
السج س و  ،قر ظن و

ال شغع

ذلووػ الحعظووة والح و ر مووؽ ً و ه األوبئووة ومووا يرووااي ا مووؽ عزوواها  ،قدووامؾا بعسنعووا

الرؾمو ليرؾت ؼ واألزقة ال و ييعذؾن قر ا ،قفوو بغوداد وبواقو السودن العراقعوة األخورء الكيرورة ،كوان

اً سام سكاه ا السبوال قوو الشغاقوة إلوى درجوة اق ربوت ب وؼ اود الؾسؾسوة ،كوؾن ان مديشوة بغوداد قود تعرضوت

إلى طؾاعرؽ وتوبئة ككررة راح ضحر ا السئا
وعنووى تثرًووا د و د

مؽ األدخاص(.)85

بغووداد وموودن الع وراق األخوورء مؾجووة مووؽ ارتفووام قووو تسووعار الس وؾاد الغ ائعووة بعوود

اه ذار السجاعة برؽ سكان السديشة ،سيي ا تفذو الؾباا بذوكل مخعو

وموا راقدو ،موؽ عزوان مودمر ضور

بغداد ومدن العراق األخرء .وقد سعظر الخؾف وال ن عنى الشواجرؽ موؽ الظواعؾن عشودما لوؼ يجودوا الظعوام
ومووا يدوودون بوو ،رمد ووؼ ،قأصووبا الحرووؾل عنووى الظعووام تموور بووال الرووعؾبة ،ا ووى تن الووبعض مووؽ وج وواا

بغداد وسادت ؼ تصبحؾا يد جدون بعض السؾاد الغ ائعة(.)86

ولذدة ما لحق ب ؼ مؽ العازة والفدر اس شجد سوكان بغوداد بالدونظا
الغ ائعة والحاجا

بالسداعدا

العكساهعوة قوو اسو اهيؾل ل سودًؼ

األساسعة لندكان ،ارن وق رجال الديؽ والسخ ارون مزبظة ال ساس إلوى

الدوونظان محسووؾد الكوواهو طوواليرؽ مشوو ،السدوواعدة وإسووعاف مووا تبدووى مووؽ تًووالو بغووداد ،وقوود تووؼ تؾضووعا جسعو

األوضام الس ردية ال و عاد ا تيالة بغداد بعد الؾباا والفعزان وما خنفو ،موؽ والا ومجاعوة ،قزوالط عوؽ
دوورح األوضووام الدعاسووعة وتعسووال الش و

والدوون

ال ووو قامووت ب ووا العرووابا

ال ووو اهظندووت مووؽ السشوواطق

السجوواورة إلووى بغووداد ومسووا زاد مووؽ معاهوواة الشوواس والحرووار السفووروض عنووى السديشووة( )87مووؽ قيوول الد وؾا
العكساهعووة بكعووادة عنووو رضووا بادووا الووال ( ،)88مظوواليرؽ العفووؾ واألمووان مووؽ الدوونظان( ،)89روور تن ال و
ارل ان العكساهررؽ اس كسروا تادا

الظاعؾن والفعزان ل حدرق تًداق ؼ قو الدوعظرة عنوى العوراق ،قوأدء

توول ذلووػ إلووى قدوودان مديشووة بغووداد قوودرت ا قووو ت رئووة الدووؾة السظنؾبووة لنوودقام عش ووا ،قزوالط عووؽ اآلثووار البذورية
والسادية الس ردية ال و ترك ا الفعزان عنى السديشة وسكاه ا(.)41
تاد

وباا الظاعؾن و عزان دجنة  0880-0881تحوؾال

ج ريوة قوو ال ورم االج سواعو ،عشودما

قزى عنى الككرر مؽ سكاه ،بال تسررز ،قعنى الر ؼ مؽ عدم تؾقر الشغاقة الرحعة قو األقراد ،قأن الؾباا
ج
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والفعز ووان ل ووؼ يدو و كشو تا ووداط م ووؽ ًجسات ووا أل اع ب ووار ل وو ،ص وونة بالسكاه ووة االج ساعع ووة تو االق ر ووادية تو
الدعاسعة ،قدد خزو كول موؽ الحكوام ورعايواًؼ األ شعواا والفدوراا بسخ نوا األعسوار بو ا

تل تلؾان الظع

السرورر ،لعذوسل

االج ساعو العراقو(.)40
الطبحث الثاني
اآلثار االقتصادية

لسؾجا

تووأثر الحعوواة االق رووادية قووو األيوواال
األوبئة الف اتوة والفعزواها

العراقعووة وبوواألخص تيالووة بغووداد وذلووػ لكك ورة تعوورض الووبالد

السودمرة ،وقود كوان توأثرر الظواعؾن الو

عزوان دجنوة عوام

توزامؽ مو

 ،0881قكان ذلػ مؽ تقدى الكؾار الظيعيعة ال و د دت ا بغوداد وموا صوااي ا موؽ مجاعوا  ،قدود كاهوت

ذا

تثر واضا عنى الشذاطا

االق رادية لنسدن العراقعة األخرء ،ذلػ أله ا كاهوت تدزوو قوو ككرور موؽ

األاعوان عنوى موا ييشعو ،اإلهدووان لسودة طؾينوة موؽ الووزمؽ ،وقود كوان تواريخ العوراق منوووا قوو ًو ا الع ود بسكوول

ً و ه الك وؾار ال ووو تثوور بذووكل كيروور عنووى االق روواد الع ارقووو سوونباط ق وودًؾر بذووكل لووؼ يكووؽ معروق واط مووؽ

قيوول( .)42قدوود وجوو ،ض وربة قاصووسة لد وؾاه اإله اجعووة ،و ندووت الوودور وخنووت الحؾاهرووت والسروواه  ،وتصووريت
ال جارة بكداد خظرر ،ولؼ يكؽ قوو وسو تًول العوراق اسو عادة هذواط ؼ االق رواد  ،إال بعود مورور موا يربوؾ

عنى عذريؽ عاماط كو ي خنرؾا مؽ آثار الظاعؾن(.)48
وبدي

تنػ الكؾار وتشاقص عدد الدكان لسديشة بغداد قدود اهدرضوت عوائال

االس ذ اد بسا ذكره قريزر ،عؽ آثار ً ه الؾاقعة تعظرشا اهظباعاط واضحاط عش ا ق كرا
بومووؽ بوورؽ خظووؾة األسوؾاق الظؾينووة قووو بغوودادا تصووا

ار عوة مواًرة ،ولعول

الخو ار العووام عوودداط روور يدوورر مش ووا ،وقوود

مر مدة طؾينة قيل عؾدة األسؾاق ال و بدرت م دمة إلى االمو الا ،والودكاترؽ ال وو قو ا تبؾاب وا موؽ جديود
بسددار يع د ب ،،قأن معغؼ ال جار وجسع الرشام وتربا

الؾجؾد ،وإهوػ قوو مكول ًو ا الروؾم ت عوام 0884ا لوؾ ترد

الحرف تدريباط ،قدد تتى عنر ؼ السؾ وتزال ؼ مؽ
تن تحرول عنوى بعوض الحاجوا

السروشؾعة

ال و كاهت تذ ر برشاع ا ً ه البالد يدال لوػ آه ،تن ذلوػ ال يسكوؽ الحروؾل عنعو ،اآلن ألن جسعو موؽ

تاهؾا مخ ررؽ برشعة قد ماتؾا ،ول لػ اهسحت مؽ ًشا صشاعا
وبدي

ً ه الكؾار  ،قدد تكيد

معروقة بأتسن اب(.)44

خزيشة البادا خدائر كيررة ،وذلػ بعد ان تؾقفت تجارة ال راهدورت،

لك ووؾن ان بغ ووداد كاه ووت مرك ووز ًو و ه ال ج ووارة عن ووى تس وواس ته ووا هدظ ووة تجسو و وتؾزيو و ًو و ه ال ج ووارة وال ج ووارة
الخارجعووة ،قزوالط عووؽ تهشووا هالاووج ان سوون تجووارة الوؾاردا

لسديشووة بغووداد تمووا ته ووا كاهووت عبووارة عووؽ بزووائ

موورور قدووط إلووى الينوودان السجوواورة ،تو ته ووا السركووز الرئعدووو ل ؾزيو تجووارة االسو رراد الخارجعووة ،وقوود ات دوويت

بغووداد ً و ه الرووفة مش و الدوورن الدووادس عذوور ،وقوود هع ووا الراالووة األوربرووؾن ب و ه الرووفة ،وعنووت محاقغووة
عنر ا لف رة ام د

ا ى عزان عام .)45(0881
ج
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تسووا كووان ل و ه الكوؾار تووأثر اطر كيرو اطر ومباد و اطر عنووى سوورر الحعوواة االق رووادية قووو الع وراق ،ال ووو كاهووت

تع سود عنووى السبوادال
باقو الؾاليا

قود دو د

ال جاريووة بورؽ االيوواال

بعزو ا مو الوبعض اآلخوور ،تو موؽ خووالل اركوة ال جووارة مو

العكساهعة األخرء قو الذام واألهاضؾل ومرر ،إذ كاهت الحركة ال جارية قو ع د داود بادا

هذوواطاط منسؾسواط وواضووحاط قعاسواط لسووا كاهووت عنعو ،قووو ع وود الوؾالة الو يؽ سووبدؾه بووالحكؼ ،قزوالط عووؽ

وجؾد العديد مؽ الدؾاقل ال جارية ال وو تودخل إلوى بغوداد موؽ ال يوت وقشودًار وإيوران ومحسنوة بسخ نوا الدون

بسا قر ا الفؾات ،وال ب  ،وكاهوت بعوض تنوػ الدون يو ؼ تروديرًا إلوى خوارج واليوة بغوداد بعود دورائ ا موؽ تنوػ
الدؾاقل ال جارية ومش ا عنى سيرل السكال ال ب ال
تو و لػ تعظن ووت عسنع ووة تر وودير ال بو و الو و

األرضووو واؾل ووا إلووى مدو شدعا
الفعزووان ًو ه ا

يردر إلى ان

ودمذق ،واس اهيؾل(.)46

ك ووان ي ووزرم ق ووو تطو وراف بغ ووداد ،بع وود تن تج اا ووت مع وواه

كيرورة لووؼ تعوود صووالحة لنز ارعووة ،وعنووى الوور ؼ مووؽ تهوو ،كووان

قنرنة ألن جؾدت ،تقل بككرر مؽ ال ب األجشيو ال

ُيردر بكسعا
مو ذلووػ قأهوو ،كووان يذووكل تاوود السحاصوورل ال ووو هاقدووت السش ووؾج األجشيووو ،قزوالط عووؽ تن ًشوواك العديوود مووؽ
الدؾاقوول ال جاريووة ال ووو تووأتو إلووى بغووداد مووؽ زًووا

ي ؼ دورائ ،موؽ الدؾاقول ال جاريوة ،إال تهو،

والدوونعساهعة وكركووؾك وديووار بكوور وانو

وتورقووة ومووارديؽ،

ال بووادل ال جووار بوورؽ تجارًووا وبوورؽ ال جووار السحنروورؽ إال ته ووا

وادة قووو بغووداد وتو ؼ عسنعووا
وًووو مووا تن دووو عو ط
وبدي تنػ األوضام قدد تؾقفت ولؼ يعد بسددورًا العسل وال ؾاصل م تجار بغوداد بدوي

قو ارؽ قرر البعض الفرار خارج بغداد(.)47

تسووا تؾقفووت عسنعووة ال بووادل ال جووار بوورؽ الدؾاقوول الدادمووة مووؽ الذووام والسحسنووة بدوون

ًوالك بعزو ؼ،

جديوودة وال ووو

تالقووو طنبواط عنر ووا قووو بغووداد مووؽ قيوول السعدووؾريؽ ،لكووؾن ان مروودر صووشاعة بعزو ا قووو توربووا وتش دوول إلووى
الذوام بؾاسووظة الظورق البحريووة ومش ووا إلوى بغووداد ،عنسواط تن قعسووة مش جووا الؾاليوا العراقعووة قوو العدوود الكوواهو
مؽ الدرن ال اس عذر وصل إلى ( )851,111قرش ،عنى الر ؼ مؽ عودم اً سوام الوؾالة الو يؽ سوبدؾا داود
بادا بؾسائل تشسعة اإله اج االق راد (.)48
واهحدور الدوعااة الديشعووة ال وو كاهووت موؾرداط رئعدووعاط لنودخل الووؾطشو الع ارقوو ،مسكنووة بالس ارقود الديشعووة
قووو الشجووا وك وربالا وبغووداد ،وقوود تزوواال عوودد الؾاقووديؽ (تجووار و ازئ وريؽ) بدووي الفعزووان والظوواعؾن ،قووو
ارؽ كان يددر عدد الؾاقديؽ إلوى العوراق سوشؾياط قيول الحوادثرؽ موؽ ( )05-02تلوا دوخص سوشؾياط ،قذوكنت

مجوا تعداد ًوؤالا الوزوار عوامالط موؽ عؾامول اه عواش ال جوارة قوو العوراق ،قزوالط عوؽ تهو ،دوكل عوامالط موؽ
العؾامل ال و ترق مؽ كسعة الشدد قو العراق(.)49

تووأثر الحعوواة االق رووادية كو لػ قووو بغووداد بدووي

الد وور عن ووى معغ ووؼ الدظاع ووا

ال جاري ووة ق وواد

الظوواعؾن والفعزووان ،وتركووت ًو ه الكوؾار تثرًووا

إل ووى ق ووؾر ارك ووة ال ج ووارة بر ووؾرة خاص ووة ،وب وواا

ج
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محاوال

داود بادا بالفذل ل أمرؽ الظرق وتعدرر السؾاصال

الش رية واليرية ،بعد تن عسول عنوى دوق ه و اطر

بوورؽ دجنووة والفو ار ( ،)51واومد مووؽ تجوواو از عذووائر عفووػ ال ووو ااولووت العيوون بالسالاووة الش ريووة ،روور تن

النرؾص وقظام الظرق تسكشؾا مؽ الدعظرة عنى مخوارج السديشوة بعود تن طورد تقوراد الكبائول الحوراس الو يؽ
تنف ؼ داود بادا لنسحاقغة عنى تمؽ السالاة قو مشاطق معرشة ق راجعت ال جارة ال وو كاهوت تودر موردودا

مالعة دوكنت زيوادة قوو الودخل الوؾطشو لنوبالد( ،)50إذ قودر الرسوؾم عنوى ال جوارة قوو بغوداد بسنروؾن قورش،
وقو البررة قدر بسنرؾن وهرا السنرؾن قرش سشؾياط(.)52

والش و  ،كوان مشغور األسوؾاق

وبعد تن اس يعحت مديشة بغداد بعد اهحدار الفعزوان ألعسوال الدون

مؤلساط ومكر اطر لنحزن ،لسوا ا مول ب وا موؽ دموار وتصوبحت الحجور والودكاترؽ خاويوة ومف ؾاوة عنوى مروراعر ا،
بعد تن جس النرؾص والدراق األدعاا الكسرشة وتركؾا األدعاا ال و ال تد حق األخ  ،ولؼ تدنؼ مؽ الدرقة

ا ووى تبؾاب ووا ودووبابعك ا ،وكووان تتكوور األس وؾاق ال ووو تووأثر بعسنعووا

الدوون

والش و

سووؾق الد وراجرؽ(،)58

قز والط عووؽ األس وؾاق األخوورء ال ووو دووردًا داود بادووا وال ووو تس وود لسدوواقة روور يدووررة ،وذا
ودكنت قو وق ا تاد السراقق الس سة ال و ساعد

تط وؾاق عالعووة،

عنى ازدًار ال جارة قو مديشة بغداد(.)54

وقوود اتدووست ً و ه األسوؾاق قووو ع وود داود بادووا بالشذوواة الس ازيوود وبالو ا

قيوول الفعزووان والظوواعؾن،

وكاهووت البواط قريبووة مووؽ سو ار الحكووؼ ،وقوود تووأثر ًو ه األسوؾاق بذووكل وتضووا ه عجووة مووا اروول ببغووداد مووؽ
عزووان موودمر ،ومووؽ تًووؼ ً و ه األس وؾاق ال ووو يج اا ووا الفعزووان سووؾق الجرؾقيعووة وسووؾق ال ؾتشيعووة (باعووة

ال ب و ) وسووؾق الي و اززيؽ وسووؾق الخعوواطرؽ ،وقوود كاهووت ً و ه األس وؾاق مؾزعووة ا وؾالو السروودان والد و ار  ،وتس وود
جشؾبواط ا ووى وسووط السديشووة ،كسووا تن ًو ه السشوواطق كاهووت مك غووة بخاهووا

الك

ال جووار والسدوواًو والجؾامو وباعووة

والؾراقرؽ(.)55

إن تسؾاق بغداد ال و كاهت مك غة بالشاس والبزوائ قود اج اا وا الظواعؾن والفعزوان قوو آن وااود

لعحؾل ا إلى اهداض م دمة تدء إلى دنل الحعواة قوو بغوداد ،السوعسا ان العديود موؽ ال جوار قود قزوى هحوي ؼ
ومش ؼ مؽ اضظر لن جرة إلى الدول السجاورة ومش ا الكؾيت ،إذ لؼ تعد األجوؾاا مالئسوة لسسارسوة هذواطات ؼ

ال جاريووة ،بدووي

مووا تلو مؼ ببغووداد بأاوودا

لووعس مووؽ الدو ؾلة الدووعظرة عنر ووا وإعووادة األوضووام عنووى مووا كاهووت

عنع ،قيل الفعزان(.)56

ل و لػ هجوود تن اووادثو الظوواعؾن والفعزووان ال ووو تعرضووت لوو ،مديشووة بغووداد قوود تتووت عنووى ككروور مووؽ

تسؾاق ا ،ق شاقص عدد الحؾاهرت آه اك ،ق كر قريزرا بتما الودكاترؽ هفدو ا ق وو دكواترؽ رثوة ،رور مرمسوة
قووو ككروور مووؽ الحوواال  ،وككروور مش ووا قووار

روور مذووغلب( .)57بعوود تن كاهووت تسوؾاق بغووداد مك غووة بالشوواس

دائساط ومنرئة دكاترش ا ال و بنغوت تتكور موؽ ( )6111سوت آالف دكوان بالدون السخ نفوة ال وو توؾقر لزبائش وا
تل دوا ،بحرن يخرج السرا مش ا وًؾ مدرور البال بدي

تشؾم البزائ السعروقة(.)58
ج
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تما الشغام السالو والسررقو الو

ارتوبط وجوؾده بؾجوؾد األسوؾاق ،قدود ضوعا عسنو ،جوراا األاودا

ال و تلست ببغداد ،وقد تأثر ً ا الدظام ككر اطر ألن معغؼ الرراقرؽ ًؼ مؽ الر ؾد ال يؽ كاهؾا يدظشؾن محنة
الر ؾد ال و كاهت تول محنة يح اج ا الظاعؾن وموؽ ثوؼ الفعزوان ،مسوا تدء إلوى قدودان الككرور موش ؼ ،وموؽ
ضسش ؼ الرراقرؽ ال يؽ دكنؾا تاد الدعائؼ األساسعة لنشغام السررقو قو بغداد ،لسا ي س عؾن ب ،موؽ خيورة
ودًاا قو ً ا السجال ،وقد ارتبظوت ًو ه الس شوة (الروررقة) وبعو الدوفاتج (الكسيعواال

السالعوة) قوو العوراق

بووالر ؾد وبدرجووة تقوول بالسدووعحررؽ ،قز والط عووؽ ته ووؼ كوواهؾا يدؾمووؾن بعسنعووة إق وراض ألصووحا

السذوواري قووو

بغداد ل سؾيل مذاريع ؼ ،عنى تن تددد تو تد رج ً ه الدروض عسا بعد وبفؾائد قااذة(.)59
ومؽ الجودير باإلدوارة ان عودد موؽ الفالاورؽ تقودمؾا عنوى تورك ت ارضور ؼ لوعس بدوي

وبواا الظواعؾن

والفعزان قحد  ،وإهسا خؾقاط موؽ عودم تسكوش ؼ موؽ تدوديد موا بو م ؼ موؽ الرسوؾم ال وو كاهوت تفورض عنوى

السحاصرل الزراععة قيل جشر ا ،قزالط عؽ عدم قدرت ؼ عنوى تدوديد الدوروض وقؾائودًا ال وو اق رضوؾًا موؽ
مكات و

الرووررقة ال ووو يس نك ووا الر ووؾد ،مووا ولوود االووة مووؽ الكدوواد قووو األس وؾاق ال جاريووة وبال ووالو تدء إلووى

اضووظ ار الدووؾق وتسووعار السوؾاد الغ ائعووة ودووح ا ،األموور الو

اسو غن ،بعووض ال جووار الجذووعرؽ مووؽ خووالل

تفذووو عوواًرة االا كووار بلعووة الزيووادة قووو ال وربا عووؽ طريووق رق و تسووعار الس وؾاد الغ ائعووة كووان الشوواس بووأمؽ

الحاجة ل ا(.)61
تما الخاها

السس دة عنى الظريق موا بورؽ بغوداد -كوربالا -الشجوا( ،خوان الك عوا) قوو الجشوؾ موؽ

بغووداد ،و(خووان آزاد -تاعاه واط يوورد اسووؼ تسوود ،وسووعد) ،و(خووان األسووكشدرية) وًووؾ ي د و أللووا دووخص(،)60

قزو والط ع ووؽ ته ووا ص ووسست بذ ووكل ًشدس ووو مسر ووز ،وبذ ووكل ي ووؤد إل ووى تد ووديؼ تقز وول الخ وودما

لنسد وواقريؽ

وبزائع ؼ وارؾاهات ؼ ،وتماتؽ لحفج الدن وال جا ار  ،وبشاا يددم الخدمة أل راض الدوكؽ والسيروت لن جوار

والزوار ،قدد خنت ً ه الخاها

تساماط وتصبحت عبارة عؽ تماتؽ خاوية وم جؾرة ،بعود ان تؾقفوت عسنعوا

ال ب ووادل ال ج ووار  ،قزو والط ع ووؽ ًجو ورة العدي وود م ووؽ ال ج ووار السحنر وورؽ ،األم وور الو و
واه عارًا( ،)62بعود تن كاهوت اركوة ال رودير بذوكل واسو وبسخ نوا السش ؾجوا
مؽ الؾاليا

العراقعة إلى ال شد وتوربا وبوالعكس( ،)68األمور الو

تدء إل ووى كد وواد ال ج ووارة

السحنعوة والغوالل الزراععوة

تدء إلوى تعكور تجوارة بغوداد ،هالعوػ عوؽ

وو ب وا ال جوار قوأثر سونباط عنوى الشذواة االق رواد قوو بغوداد ،واهعكوس بعود ذلوػ
الخدائر الفاداة ال و مش م
عنى مدن العراق األخرء(.)64
تسا كان اله ذار وباا الظاعؾن والفعزان األثر الكيرر قو تؾقا عسنعة اإله اج الزراعو قو بغوداد
والسوودن السجوواورة ل ووا ،قدوود تدء إلووى تنووا العديوود مووشؼ البدوواترؽ والس وزارم بذووكل كيروور ،األموور الو

تدء إلووى

ًجرة العديد مؽ الفالاورؽ موؽ مشواطد ؼ مسوا تدء بال والو إلوى تودًؾر اإله واج الز ارعوو ،كسوا تؾقفوت الخظوط

ال وو وضوع ا داود بادوا لنش ووؾض بالدظوام الز ارعوو ومش ووا توؾقرر معواه الور وزيووادة اسو غالل األ ارضوو ال ووو

ج
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بوودت

خظؾات ووا األولووى قووو ع ووده ،وال ووو لووؾ قوودر ل ووا تن تدو سر لكاهووت قوود دووكنت عسووا بعوود تاوود السذوواري

الس سة لنش ؾض بالؾاق الزراعو العراقو(.)65

وموؽ الظيععوو ان توشعكس آثوار الفعزوان والظواعؾن عنوى اإله واج الز ارعوو وعنوى سوكان بغوداد ،قدود

ارتفعت تسعار الحيؾ ال و كاهت تذكل جزااط م ساط تمؽ قؾت ؼ الرؾمو والرتفام تسعارًا بذوكل قوااش ،لوؼ
يعوود بسدوودور الشوواس د وراا طعووام ؼ( ،)66وقوود ه و ج عووؽ ً و ه األوضووام دووحة الس وؾاد الغ ائعووة ،وبدووي

تصبحت اعاة الدكان تتكر مجاعة ورعباط ،وتزامؽ ذلػ م قدودان ارؾاهوا

الشدول ال وو وتن وجود

ذلووػ

قأه وا ال

تد ظع تؾقرر الشدص الحاصول قوو السوؾاد الغ ائعوة ،وقوو عول تنوػ األاوؾال الداسوعة ،كاهوت تنوػ الدوشة موؽ
ًو ا

الدووشرؽ العجوواف ال ووو سو لور عنووى العوراق ،مسووا جعوول الدووكان قووو ضوورق دووديد واالووة مووؽ ال نو بدووي
ال ووشدص الكير وور ق ووو السو وؾاد الغ ائع ووة الز وورورية ،ا ووى ل ووؼ يع وود ق ووو تسو وؾاق مديش ووة بغ ووداد وق ارً ووا د وووا م ووؽ

الغنة(.)67

ومس ووا زاد معاه وواة الش وواس وس ووؾا تاو وؾال ؼ اه ع ووار الد وودود ال ووو تهذ ووأًا الد ووكان بع وود ال حو و ي ار ال ووو
تطند ا الحكؾمة ،وبال ا

اليرؾ الدريبة مؽ ضفاف الش ر ،و سر السعاه األماتؽ الؾاطئوة ،ووصونت إلوى

داخل السديشة بعد تدمررًا مدااا

واسعة مؽ األراضو الزراععة ،قزالط عؽ ان اه عار تهغسة الر والددرة

عنووى اا وؾاا الفعزووان تو الدووعظرة عنعوو ،تدء إلووى تنووا الككروور مووؽ السحاصوورل الزراععووة ،وقوود سو مورم ً و ا
االه عار إلى تدنعص األراضو الرالحة لنزراعة بعد تن سرت ا السعاه واؾل ا إلوى مدو شدعا

ال ووشدص ق ووو الرس ووؾم والزو ورائ

م ووؽ الظيعع ووو تن ت ووشعكس آثارً ووا عن ووى خزيش ووة الدول ووة بد ووي

كيرورة ،قكوان
ال ووو كاه ووت

ت داضاًا مؽ تنػ السشاطق(.)68
وه عجة ل لػ تًسنت األراضو الريفعة الؾاقعة اؾل مديشوة بغوداد ،وسورء اإلًسوال إلوى دوبكة األه وار
والسرووارف الالزمووة لنوور والز ارعووة ،وقوود كووان ًو ا سوويباط مزوواقاط قووو تعوواعؼ عزووان ه وور دجنووة ،وال ووو تد
بال الو إلى عزل السدن بعز ا عؽ البعض وعؽ الدرء وتدمررًا تو ًجرة سكاه ا تدريجعاط(.)69
تما الدظام الرشاعو قنؼ يكؽ بسعزل عؽ تنػ الس غر ار ال و تاودث ا الؾبواا والفعزوان ،قدود توأثر

معغؼ الروشاعا

ال وو كاهوت ت ني وا يدويوة السوعسا صوشاعة الشدوعج السحنعوة ،وال وو كاهوت تزوسؽ الجاهو

األتيوور مووؽ ااجووة األس وؾاق السحنعووة ،وعنووى الوور ؼ مووؽ تن بعووض الدوون ذا

تورب ووا تو م ووؽ الين وودان السج وواورة ،إال تن السش ج ووا

األوسط ،وبخاصة إيران(.)71

ل و لػ تؾقفووت معغووؼ الرووشاعا

الشؾععووة الخاصووة تد و ؾرد مووؽ

الردوي ووة العراقع ووة كاه ووت تُرو ومدر إل ووى بع ووض دول الذ وورق

الحر عووة بدووي

ًج ورة تو اهد وراض عووائال

ار عووة تسرووز بالس ووارة

والدقة قو ارق ا السخ نفة ،السوعسا صوشاعة الدوروج وتصوحاب ا إذ كواهؾا ي س عوؾن بذو رة واسوعة ،قزوالط عوؽ
ج
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الرا ة والخعاطرؽ والحداديؽ وصشام الدرؾف ال يؽ ل ؼ صورت ذائو ودو رت ؼ قوو صوشاع ؼ تتكور ذيؾعواط

موؽ تًوول الحوورف قووو اسو اهيؾل ،وألًسعووة تنووػ الرووشاعا
الدوورن الكووامؽ عذوور وال اسو عذوور ،وبدووي
وقدد

ًؾي ا وديسؾت ا وتالدت مدو نزما

داخل اليرؾ ال و ًدم ا الفعزان(.)70

هذووظت ال شغعسووا

الحر عووة قووو العوراق مشو بدايووة

تنووػ األوضووام ال ووو موور عنووى العوراق تضووسحنت ًو ه الحوورف
هجاا وا ،إذا موا عرقشوا ان معغوؼ ًو ه الروشاعا

ت لػ عظنت الؾرش الخاصة برشاعة اليشادق ال وو تسدو ا داود بادوا لدود ااجوا

الفعزان السعدا

الخاصة برشاعة الحاجا

كوان تسوارس

الجوعش ،قوأتنا

العدكرية الزرورية ال و كاهت تدار مؽ قيول خيوراا توربرورؽ

اس ددم ؼ داود بادا ل ا الغرض ،وعشد تف ذو وباا الظاعؾن واه ذواره ًواجر معغوؼ الرعايوا األوربرورؽ مو

الدشرل اليريظاهو م ؾج رؽ إلى البررة ًربواط موؽ الظواعؾن ،األمور الو

تدء إلوى تؾقوا ًو ه الوؾرش عوؽ

العسل بذكل كامل( ،)72بعد تن كاهت تنػ السعامل الخاصة ب رشع األسنحة تش ج قو الرؾم الؾااود (تثش وا
عذر بشدقعة) تصبحت جسعع ا عاطنة عؽ العسل تيزاط(.)78

وعنى الر ؼ مؽ تن الؾباا والفعزان قد تثو اطر بذوكل كيرور عنوى كول دورائا السج سو  ،إال تهشوا هالاوج

تن تتكر الفئا

تزر اطر ًو الظبدة العامة ال و هست بعد ال حؾال

دقع ووؼ لن جورة مووؽ الريو
اودو السجاعووا

إلووى السديشوة (بغووداد) لألسووبا

ال و مور بالسودن العراقعوة ،األمور الو

االق رووادية ،وتن ًو ه الغوواًرة كاهووت تحروول بعوود

والكوؾار ال ووو تحول بووالعراق ،قكووان عنوى السوودن العراقعوة تن تدووؾم باسو كبال ًو ه األعووداد

الكيررة مؽ الفدراا والبائدرؽ والفواريؽ موؽ الجوؾم( ،)74وبوالر ؼ موؽ ككورة السحواوال

ال وو قوام ب وا الوؾالة قوو

ق و و ار الحك ووؼ السخ نف ووة م ووؽ تج وول م ووشا ال جو ورة ،إال ته ووا ب وواا بالفذ وول ،لو و لػ امو و ؽ ًو وؤالا م شو واط مخ نف ووة
ومعغس ووؼ كووان يعسوول بووأجر يووؾمو ،ق شالووػ الحظووابؾن والحسووالؾن والدوودائؾن ،قز والط عووؽ تن ت نووي ؼ كووان
يعسوول قووو السروواه الشدووعجعة بعوود تن ازداد الظن و

عنووى األيوود العامنووة بازديوواد عوودد السروواه قووو بغووداد

وبواقو قوو مودن العوراق األخورء ،لو لػ كوان معغووؼ السوؾتى الو يؽ ق نوؾا قووو الظواعؾن تو الفعزوان كواهؾا مووؽ
ًو ه الظبدووة ال ووو دووكنت الشدووبة األتيوور مووؽ الدووكان ،قووو اوورؽ تن الشوواجرؽ مووؽ ًو ه األاوودا

قدوود تفاقسووت

توضوواع ؼ السيعذووعة السووعسا تن سووكان مديشووة بغووداد ًووؼ مووؽ عوواهى مووؽ دوحة السوؾاد الغ ائعووة ،ومووؽ الجوودير

بالو كر ان جسعو تبشوواا ًو ه الظبدووة كوواهؾا يع سوودون قووو ميعذو ؼ عنووى األجوور الرووؾمو ،الو

كووان ال يكفووو

الدخار جزا مش ،الس خدام ،عشد الزرورة ،مسا جعن ؼ قو توضام مأساوية خالل مدة الفعزان(.)75
وبشوواااط عنووى ًو ه السعظعووا

ال ووو طو تر عنووى األوضووام قووو مديشووة بغووداد ،قدوود عنووت االووة ال غرروور

السدو سر ل شواقص تعووداد الدوكان بدوي

ًو ه الكوؾار  ،قووشالاج عنوى مور ال وواريخ تهو ،كنسوا تيوودت مديشوة بغووداد

باالزدًووار قووو تجارت ووا وتوضوواع ا السخ نفووة وتيووعش االووة مووؽ االس و درار والرقالعووة تعد و

ذلووػ الؾبوواا تو

ج
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الفعزان تو الكؾار األخرء ،ق شعكس تنػ األوضام عنى ثداقة وطبائ تًل بغداد بدوي

سكاه ا(.)76

ًو ا الوشدص قوو

ومووؽ الجوودير باإلدووارة تن ً و ه الس غر و ار ال ووو ط و تر عنووى الؾاق و الدووكاهو والسج سعووو قووو مديشووة

بغداد ،قد تد

إلى تن تخز السديشة لنكبائول اليدويوة والريفعوة كوان (ر وؼ بعوض الشوؾااو اإليجابعوة الدنرنوة)

مسووا يعوود توودًؾ اطر خظرو اطر لنسديشووة وترديواط واضووحاط قووو تهذووظ ا الحزورية ،قدوود عاهووت بغووداد وموودن تخوورء مووؽ
ضغط الكبائل عنر ا ،ولؼ تنق ً ه الكبائل تأيرداط تو اا راماط موؽ قيول تجوار السديشوة وسوكاه ا ،كسوا ان قدودان

ومكن وا وموا
مديشة بغداد لألمؽ الالزم الس سرار هذاط ا الحزار  ،إذ كان االخ الف الدائؼ بورؽ قوعؼ الديرنوة ُ
تسكنوو ،مووؽ روح عدووكرية م شدنووة ال تعوورف االس و درار ،وبوورؽ قووعؼ السديشووة السرتك وزة عنووى هذوواطات ا ال جاريووة
واإله اجعة السد درة ،مكل قجؾة اج ساععة يرع

ت نو

تجاوزًا إال عنى ادا

السديشوة وثداق وا ،قزوالط عوؽ تن

الدووؾء الدينعووة آه و اك لووؼ تج ود ارج واط قووو اس و غالل الفوورص الدوواهحة ال ووو مكش ووا مووؽ االس و عالا عنووى

السدن السجاورة(.)77

عشوودما داًووؼ الظوواعؾن والفعزووان بغووداد عووام  0881دخوول بعووض تع و ار الباديووة إلووى مديشووة بغووداد
واس ؾلؾا عنى بعض مؾاقد ا ال جارية واالق رادية ،وعشدما ساا

األوضام األمشعة قر ا بعد تن طغى ه ر

دجنة وتااطت معاً ،ببغداد ا شست تنػ الكبائل الفرصة مد غنة الودمار الكيرورة الو

تادثو ،الفعزوان وموا

راقد ،مؽ طاعؾن واهعدام األمؽ ودرؾم االضظ ار قو الشغؼ اإلدارية ،قدعظر عنوى الككرور موؽ السشواطق
قووو بغووداد وبال و ا

الجاه و

الذ ورقو مش ووا ،وقوود سووكشؾا قووو مدووااا

عذ وؾائعة وتصووبحت السوودن قووو هغوور

الكبائل عالساط ريباط رر مألؾف بالشدبة ل ا ،مسوا دوكنت عسوا بعود تراجعواط واضوحاط لنسديشوة قوو مديشوة بغوداد

ال و عنت آثارًا واضحة لحد اآلن(.)78

م شاقزة بعز ا تدقع ؼ هحؾ ال سدوػ بوالكعؼ

وبال الو توقعت السج س البغداد تحت وطأة تبايشا

اليدوية واألخرء تدقع ؼ لن سدػ بالكعؼ الحزارية ال و بدت

تش ذر قر ؼ(.)79

وعشدما تراجعت سعادة السديشة وتدًؾر توضاع ا بدي

الفعزان والظاعؾن ،قدد دمر كل اليشى

ال ح عووة ال ووو كووان قوود تسد و ا داود بادووا ودوورم لنعسوول ب ووا ،قأًسنووت األ ارضووو الريفعووة الؾاقعووة اووؾل السوودن،

وسرء اإلًسال لعرل إلى دبكا
وتعاعؼ تخظار عزاها

األه ار والسرارف الالزمة لنر والزراعة ،مسوا تدء بال والو إلوى تودًؾر

األه ار ،وادو السجاعا

ال و اه ت بعزل السدن عؽ بعز ا البعض وتدمرر

الدرء تو ًجرة سكاه ا مش وا تودريجعاط لعودم توؾقر مدو نزما

اليوعش السكوالو الو

يظسوا لو ،الدوكان ،بدوي

الك وؾار ومووؽ ثووؼ لعحوول قووو بغووداد الركووؾد والخسووؾل واالهووزواا( ،)81قأصووبحت بغووداد قنرنووة الدووكان والددووؼ

األتير مش ا عبارة عؽ خ ار دامل(.)80
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ومؽ خالل ما تددم يسكؽ مالاغة ان لحادثو الظاعؾن والفعزوان الو يؽ وقعوا قوو بغوداد كوان ل سوا

األثر الؾاضا عنى الشذاطا

االق رادية قو مديشة بغداد بسخ نا قظاعات ا ال و كاهت قو بداية هذؾئ ا،

مسا تثر بال الو عنى اليشعة الدكاهعة واالج ساععة لنسديشة لسدة طؾينوة موؽ الوزمؽ ،واهعكوس ذلوػ ايزواط عنوى

الؾاقو الدعاسووو الو

األمشو ال

اضووظر بعوود ًوواترؽ الكووارث رؽ ،قزوالط عووؽ تن لنجاهو

االق روواد تثوره عنووى الؾاقو

تخ ًؾ اآلخر بال دًؾر ،قشو ج عشو ،االوة موؽ الفؾضوى واه ذوار النروؾص مدو غنرؽ قوو ذلوػ

عروف الؾالية الريبة بذكل لؼ تألف ،بغداد مؽ قيل.

الخاتطة:
ه و و ج عز و ووان وط و وواعؾن بغ و ووداد ع و ووام  0880-0881ت و وودًؾر معغ و ووؼ جؾاهو و و
واالق رووادية ،قدوود تص ووا

الحع و وواة االج ساعع و ووة

الككروور مووؽ س ووكان بغووداد وبحالووة م ووؽ الدشووؾة ،وبووروز بع ووض السغوواًر الد وونيعة

والش و  ،قزوالط عووؽ اآلثووار السروعووة قووو ًووالك ثنكووو

الدخرنووة عنووى السج سو البغووداد  ،مكوول تعسووال الدوون

سووكان بغووداد ،كسووا ته سووا تخووال باليشعووة االج ساععووة لدووكان السديشووة ،السووعسا بعوود تن اه دوول إلر ووا العديوود م وؽ

سكان األطراف والدرء واألرياف السحعظة ب ا ،وذلػ ألن ً ه السجامع ل ا عادات ا وتدالردًا الخاصة ب ا،
قدد تثر عنى ثداقة سكان بغداد ،وتغرر بعض العادا

وال دالرد ال و تد

إلى تفكػ الروابط االج ساععة

برش ؼ ،وإلى االة عدم االهدجام برؽ تبشاا السج س هفد ،بدي تشؾم الكداقا والكعؼ ال و يدؾم عنر ا تاعاهاط
دكنت خظ اطر عنى اليشعة االج ساععة بذكل عام ،وب لػ قأن الفعزان والظاعؾن تدء إلى خدائر كيررة قوو

األرواح والسس نكا

الخاصة والعامة.

تسووا ان آثووار الفعزووان والظوواعؾن كووان واضووحاط عنووى األوضووام االق رووادية اليالووة بغووداد ،قذووكل

تراجعاط كير اطر بسخ نا الدظاعا

ال جارية ،وقو السددمة مش وا الدظوام الز ارعوو بدوي

الفالارؽ إلى تدهى اد ،قزالط عؽ تؾقا ال جارة واركة هدل البزائ .

ًجورة تعوداد كيرورة موؽ

هوامش البحث:
()0

قاسؼ الجسرنو ،تاريخ العوراق الؾبوائو قوو الع ود العكسواهو األخرور  ،0908-0851مراجعوةا ًادوؼ صوالا ال كري وو ،دار
دجنة لنشذر( ،عسان-األردن) ،ة ،2107 ،0ص.249

Achronicle of The Carmelties in Persia and The Papal of The 17th and 18th Centuries,
Vol.1, London, 1939, P.174.
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()8

جالل الحشفو ،صؾر مؽ الحعاة االج ساععة قو بغداد قيل الحر العالسعة األولوى ومحاورًوا وخظؾط وا العاموة ،مخظوؾة
محفؾ قو مشزل السؤلا ،بغداد ،ص.4-2

()4
()5

عنو الؾرد  ،دراسة قو طيععة السج س العراقو ،دار دجنة والف ار
عنووو ال وؾرد  ،لسحووا

لنشذر ،بررو  ،ة ،2108 ،0ص.814

اج ساععووة مووؽ توواريخ الع وراق الحوودين ،ج ،2دووركة الووؾراق لنشذوور ،بغووداد ،ة ،2111 ،2بغووداد،

ص.87

()6

سوونعؼ وقرووق ال وراو  ،بغووداد قووو راووال

()7

جووعسس بكشغ ووام ،ران ووو إلووى الع وراق سووشة  ،0806ج ،0ترجسووةا سوونعؼ طوو ،ال كري ووو ،بغووداد ،0968 ،ص092؛ عووالا

.086

األجاه و  ،مجنووة السووؾرد ،السجنوود الكووامؽ ،العوودد ( ،)24سووشة  ،0981ص-085

مؾسى كاعؼ هؾرس ،تاوؾال العوراق قوو الدورهرؽ الكوامؽ عذور وال اسو عذور د ارسوة لسخ وا ار

قوو ك و

الراالوة األجاهو ،

سندنة السؾسؾعة ال اريخعة السدررة ،بغداد ،ة ،0995 ،0ص.40-82
()8

جاسووؼ ه ًوواد الكعدووو ،تاوؾال الع وراق االق رووادية واالج ساععووة/0869-0880د ارسووة تاريخعووة ،رسووالة ماجدو رر روور
مشذؾرة ،كنعة اآلدا  ،جامعة بغداد ،0985 ،ص.014

()9

طووارق هوواق الحسووداهو ،بعووض جؾاهو
والكو ووامؽ عذو وور ،بحو وون مو ووؽ ك و ووا

الحعوواة االج ساععووة قووو مديشووة بغووداد ومرووادر وثائد ووا خووالل الدورهرؽ الدوواب عذوور
مالمو ووا سعاسو ووعة وازو ووارية مو ووؽ تو وواريخ الع و وراق الحو وودين والسعاصو وور ،الو وودار العربعو ووة

لنسؾسؾعا  ،بغداد ،ة ،0989 ،0ص.44-80
()01

تارس ؽ هريؾر ،رانة هريؾر إلى العراق قو الدرن الكامؽ عذر ،ترجسةا محسؾد ادرؽ األمرؽ ،بغداد ،0965 ،ص..29

()00

عسوواد عيوود الدووالم رؤوف ،توواريخ مذوواري معوواه الذوور الدديسووة قووو بغووداد ،دار الذووؤون الكدا عووة العامووة ،بغووداد،2112 ،
ص.68-67

()02

السردر هفد ،،ص.80-79

()08

ردرد الرمااو ،عشدما كاهت معاه اآلبار قو برؾتشا ،مجنة الا باا ،العدد ( ،0979 ،)571ص.45-24

()04

عسوواد عيوود الدووالم رؤوف ،توواريخ مذوواري معوواه الذوور الدديسووة قووو بغووداد ،مجنووة السووؾرد ،مووج ،8العوودد (،0979 ،)4
ص.078

()05

جوعسس ريسؾهوود ولدو د ،ران ووو إلوى بغووداد قوو ع وود الوؾالو داود بادووا ،ترجسوةا سوونعؼ طو ،ال كري ووو ،بغووداد ،ة،0984 ،0

ص80-74؛ رسؾل الكركؾكنو ،دواة الؾزراا قو تاريخ بغداد الزوراا ،ترجسوة /مؾسوى كواعؼ هوؾرس ،مشذوؾ ار

الذوري

الرضو ،ط ران ،ة ،0972 ،0ص.298
()06

رييووارد كووؾك ،بغووداد مديشووة الدووالم ،ترجسووةا ق وؤاد جسروول ومرووظفى ج وؾاد ،مظبعووة دووفرق لنشذوور ،بغووداد ،ة،0962 ،0
ص.051-049

()07

جيرائل يؾاشا تصوغر ،مخ رور السدو فاد قوو تواريخ بغوداد ،مخظؾطوة بورقؼ ( ،)0014دار السخظؾطوا

()08

جعفر الخعاة ،صؾر ،موؽ تواريخ العوراق قوو العروؾر السغنسوة ،مشذوؾ ار و ازرة اإلعوالم العراقعوة ،بغوداد ،ة،0970 ،0

.015

العراقعوة ،الؾرقوة

ص.212
ج
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()09

ًووامن ؾن ج و

وًارولوود بووؾون ،السج س و اإلسووالمو والغوور  ،ج ،2ترجسووةا تاسوود عيوود الووراعؼ مرووظفى ،دار السعووارف،

مرر -الداًرة ،0971 ،ص.004
()21
()20

رانة اولعفع ،إلى العراق  ،0796-0794ترجسةا يؾسا ايو ،بغداد ،0988 ،ص.91-86
عي وود العزي ووز ال وودور  ،بغ ووداد (ت و و

دائو ورة السع ووارف اإلس ووالمعة) ،دار الك ووا

النيش وواهو لنشذ وور ،بر وورو  ،ة،0984 ،0

ص048؛ تترم قاضل ،بغداد قو آثار السد ذرقرؽ الفرهدررؽ ،مجنة السؾرد ،العدد ( ،0979 ،)7ص.488
()22

مكو الجسرل ،اليدو والكبائل الراالة قو العراق ،مظبعة الرابظة لنشذر ،بغداد ،0965 ،ص.49-47

()28

عنو الؾرد  ،لسحا

()24

السردر هفد ،،ص.290

()25

جعفر الخعاة ،الظؾاعرؽ قو بغداد ،جريدة اليند ،العدد ( 04 ،)087هعدان  ،0964ص.8

()26

عالا مؾسوى كواعؼ هوؾرس ،اكوؼ السسالعوػ قوو العوراق ،0880-0751دار الحريوة لنظباعوة ،بغوداد ،0975 ،ص258؛

عنو الؾرد  ،لسحا

اج ساععة مؽ تاريخ العراق ،ص.288

اج ساععة مؽ تاريخ العراق الحدين ،ص.290

( )27الؾقواا لغوة معشواه الحوبس والسشو  ،عدوال وقفوت بسعشوى ابدوت ،تموا اصوظالااط ق وؾ اوبس العورؽ عوؽ تسنعك وا وال روودق
بالسشفعة عنى مررقاط مباح ،والعرؽ تموا تكوؾن دا اطر تو بدو اهاط تو هدوداط .عيود السنوػ عيود الوراسؽ الدوعد  ،الؾقوا وتثوره قوو
ال حدرق ،بغداد ،ة ،2111 ،0ص.24-28

()28

ه س ووعرد الو وراو  ،خر وور الو وزاد ق ووو ت وواريخ مد وواجد وجؾامو و بغ ووداد ،تحدر ووقا عس وواد عي وود الد ووالم رؤوف ،بغ ووداد،2116 ،

()29

السردر هفد ،،ص.087

()81

اامد الباز  ،البررة قو الف رة السغنسة ،بغداد ،0969 ،ص.82

ص.051-049

()80

وم ووعض س ووراان ذي ووا

()82

عزيز جاسؼ الحجعة ،بغداديا  ،ج ،2مظبعة دفرق لنشذر ،بغداد ،0968 ،ص.080

()88

اامد الباز  ،السردر الدابق ،ص.84

عي وود الؾاا وود ،مؾج ووا

األوبئ ووة والدح ووط والكو وؾار الظيعيع ووة ق ووو العو وراق ،0907-0881رس ووالة

ماجد رر رر مشذؾرة ،كنعة ال ربعة ،الجامعة السد شررية ،2101 ،ص.065

()84

وبدي

السأساة والكؾار ال و خنف ا عزان وطواعؾن بغوداد  ،0880-0881سوعى الككرور موؽ تًول الخرور والسعدوؾريؽ

قأهذوأ

الظائفوة الر ؾديوة جسيعوة باسوؼ ( )Shame Miswaال وو اق حوت قوو بغوداد سوشة ً 0868ودق ا تشغوعؼ وتدو رل

مووؽ الظؾائووا الديشعووة األخوورء إلووى تأسووعس جسيعووا

خرريووة عسووا بعوود ًوودق ا تدووديؼ الوودعؼ والسعؾهووة لنفد وراا والسح وواجرؽ،

العسل الخرر  ،قزالط عؽ قعام الظريػ إينعا الكاهو عذر ب أسعس دركة سشة  0881تسوساًا دوركة الراسوةً ،ودق ا جسو
ال يرعا مؽ تًل الخرر وتؾزيع ا عنى السح اجرؽ والفدراا ،وجسيعا تخرء .عرول الدوامر ،الر وؾد العراقروؾن -لسحوا
تاريخعة ،هدوة مركز الدراسا
()85

الفندظرشعة ،مجنة الدراسا

إبو ورالعؼ خنر وول تاس وود ،الشذ وواطا

الظيع ووة والخ وودما

الفندظرشعة ،جامعة بغداد ،تيار -ازيران ،0977 ،ص.018

الر ووحعة ق ووو العو وراق  ،0920-0258مجن ووة آدا

ال ارق ووديؽ ،كنع ووة

اآلدا  ،جامعة السؾصل ،العدد ( ،0986 ،)06ص.25

ج

525
مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار

ملحق العدد ( - )11ايلول– 5113م
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()86

ومعض سراان ذيا  ،السردر الدابق ،ص.78

()87

السردر هفد ،،ص.79

()88

عنووو رضووا بادووا الووال ا قائوود عدووكر ورجوول دولووة عكسوواهو ،ولوود قووو ط اربووزون ،تووؾلى العديوود مووؽ السشاص و

العدووكرية

والؾعائا اإلدارية قو الدولة العكساهعة ،قدد عسل قو دباب ،مؾعفاط قو كسرك تزمرر وم دنساط قو مغشعدا وعسل ك خ ا م

والو ان  ،ثؼ تصبا والعاط عنى العديد مؽ الؾاليا

العكساهعة ،ومش ا ان  ،بغداد وديار بكر ،وجدة ،تؾقو قو الذام عام

 .0845لسزيوود مووؽ ال فاصوورل يشغوورا رهووا عيوود الجبووار ادوورؽ الزًروور  ،إيالووة بغووداد قووو ع وود ال وؾالو عنووو رضووا الووال
 ،0842-0880رسالة ماجد رر رر مشذؾرة ،كنعة اآلدا  ،جامعة بغداد ،2115 ،ص.29-25

()89

جعفوور الخعوواة ،ص وؾر مووؽ توواريخ العووراق ق ووو الرووؾر السغنسووة ،ص294؛ ومووعض س ووراان ذي ووا  ،السر وودر الدووابق،
ص.79

()41

عباس العزاو  ،تاريخ العراق برؽ اا اللرؽ ،ج ،6الدار العربعة لنسؾسؾعا  ،بررو  ،2115 ،ص.855

()40

قاسؼ الجسرنو ،السردر الدابق ،ص.275-274

()42

جووعسس برنووو قريووزر ،رانووة قريووزر إلووى بغووداد  ،0888ترجسووةا جعفوور الخعوواة ،دار الك و

العنسعووة لنشذوور ،بغووداد ،ة،2

 ،2108ص.016-015
()48

طارق هاق الحسداهو ،السدن العراقعة كسراتز لنشذاة االق راد قو الع ؾد الس أخرة  ،0904-0584مؽ ك ا

مالما

سعاسعة وازارية ،ص.041
()44

جعسس بنو قريزر ،السردر الدابق ،ص.002

()45

ه الجسال ،العراق العكساهو قو االق راد العالسو  ،0904-0811مجنة دراسا

تاريخعة ،برت الحكسة ،العدد (،)86

بغداد ،2101 ،ص.058-056
()46

رانوة بكشك ووام ،وصووا بغوداد ،بغووداد بووأقالم راالوة ،ترجسووةا ه عنووو اوالو  ،دار الووؾراق لنشذوور ،بغووداد ،ة،2117 ،0

()47

عيد العزيز سنعسان هؾار ،داود بادا والو بغداد ،و ازرة الكداقة العراقعة ،بغداد ،ة ،2108 ،2ص.285

ص.022-020
()48

بظ وورس هعك ووو ،تج ووارة والي ووا

الذ ووام ووالي ووا

 ،)0901الحع وواة االق ر ووادية لنؾالي ووا
والبحؾ عؽ الؾاليا

العو وراق والجزيو ورة والسغ وور العو وربررؽ ق ووو ه اي ووة الع وود العكس وواهو (-0821

الس ح وودة العربع ووة ومر ووادر وثائد ووا ق ووو الع وود العكس وواهو ،ج ،0مرك ووز الد ارس ووا

العربعة قو الع د العكساهو ،ز ؾان ،0986 ،ص.419-418

()49

عيد العزيز سنعسان هؾار ،داود بادا والو بغداد ،ص.289

()51

عيد العزيز سنعسان هوؾار ،السروالا اليريظاهعوة قوو ته وار العوراق ( ،)0904-0611د ارسوة وثائكعوة لن ظوؾ ار

ال وو تد

إلى اا كار بريظاهعا لنسالاة قو العراق ،الداًرة ،0968 ،ص.75-72
( )50واد العظعة ،تاريخ الديؾاهعة قديساط واديكاط ،الشجا ،0954 ،ص54؛ كنعسان ًرؾار ،خظط بغوداد ،ترجسو ،وعنوق عنعو،ا
هاجو معروف ،مظبعة العاهو لنشذر ،بغداد ،0960 ،ص.84
()52

عيد العزيز سنعسان هؾار ،داود بادا والو بغداد ،ص.298

ج

522
مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار

ملحق العدد ( - )11ايلول– 5113م

فيضان وطاعون بغداد  0380-0381وانعكاساته عمى األوضاع االجتطاعية واالقتصادية..........
()58

جعسس بنو قريزر ،السردر الدابق ،ص.090-091

()54

السردر هفد ،،ص.218-212

()55

تامل عالو الف الو وادؽ لظع
عساد عيد النظع

()56

الزبرد  ،العراق تاريخ اق راد  ،الحكبة العكساهعة  ،0904-0880ج ،2مراجعوةا

سالؼ ،برت الحكسة لنشذر ،بغداد ،2102 ،ص.22-20

ج ووؾن آد وور ،مذو وواًدا

آدووور قو ووو العو وراق ،ترجسو ووةا جعف وور الخعو وواة ،مجنوووة سو ووؾمر ،السجنووود ،20العو وودد،0965 ،2-0

ص.015-018
()57

جعسس برنو قريزر ،السردر الدابق ،ص.78

()58

ج.ج لؾريسر ،دلرل الخنعج ،الددؼ الجغراقو ،ج ،0ترجسةا مك

()59

يؾسا رزق هللا شسعة ،تجارة العراق قديساط واديكاط ،مظبعة العراق لنشذر ،بغداد ،0982 ،ص.74

()61

ادرؽ ه الد ؾاتو ،الحعاة االق رادية قو بغداد مؽ الدرن ال اس عذر ا ى ه ايوة العرور العكسواهو ،بحون موؽ ك وا

تمرر قظر( ،الدواة -قظر)( ،د ،) .ص.252

ازارة العراق ،ج ،01بغداد ،0985 ،ص.018-014
()60

قرة الخاها
خاها

عنى طريق بغداد -كربالا -الشجا ،جريدة الجس ؾرية ،العدد ( 5 ،)00آ  ،0968ص7؛ قكورة الظوائو،

بغداد ،مجنة الراقديؽ ،العدد ( ،0992 ،)07ص.81

()62

جعسس بشك ام ،السردر الدابق ،ص825؛ رانة هريؾر ،السردر الدابق ،ص.017

()68

مغفر ادرؽ جسرل ،سعاسة العراق ال جارية ،مظبعة الش زة لنشذر ،الداًرة ،0949 ،ص.55-58

()64

بظرس هعكى ،السردر الدابق ،ص.402

()65

عيد العزيز سنعسان هؾار ،داود بادا والو بغداد ،ص.286

()66

آزاد جوالل دوري  ،عزواها

ه وور دجنووة االسو كشائعة وتثرًووا قوو الز ارعووة ،رسووالة ماجدو رر روور مشذوؾرة ،قدووؼ الجغ ار عووة،

تنعة ال ربعة -ابؽ ردد ،جامعة بغداد ،0989 ،ص.24-28
"The Penny Magazine of the Society For The Diffasion of Usfeul Knowledge", No.106,

()67

;(London, 30 November, 1833), P.460
هدالط عؽا قاسؼ الجسرنو ،السردر الدابق ،ص50
()68

آزاد جالل دري  ،السردر الدابق ،ص.25

()69

عساد عيد الدالم رؤوف ،السديشة العراقعة ،بحن مؽ ك ا

()71

ه سنسان ادؽ ،ال ظؾر االق راد قو العراق ،السك بة العررية لنشذر ،بررو  ،0965 ،ص.880

()70

تولعووا جنووو ،مد ظفووا

مووؽ مذوواًدا

ازارة ،ج ،01بغداد ،0985 ،ص.065

تولعووا جنووو قووو بغووداد ،ترجسووةا ادوورؽ عنووو الووداقؾقو ،مجنووة اآلخوواا ،العوودد،6-5

الدشة  ،02تينؾل -تذريؽ األول  ،0972ص.5
()72

يؾسا عز الديؽ ،داود بادا وه اية السسالعػ قو العراق ،مشذؾ ار

()78

سنعسان قائق ،تاريخ بغداد ،ترجسةا مؾسى كاعؼ هؾرس ،مظبعة السعارف لنشذر ،بغداد ،0962 ،ص.88

دار البرر لنشذر ،بغوداد ،ة ،0967 ،0ص-87

.88

ج
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فيضان وطاعون بغداد  0380-0381وانعكاساته عمى األوضاع االجتطاعية واالقتصادية..........
()74

ياسرؽ العسر  ،زبدة اآلثار الجنعة قو الحؾاد

()75

جاسؼ ه ًاد الكعدو ،السردر الدوابق ،ص028؛ قوردوس عيود الوراسؽ كوريؼ الالموو ،الحعواة االج ساععوة قوو بغوداد

()76

تاريخعووة ،برووت الحكسووة ،العوودد (،)84

األرضعة ،تحدرقا عساد عيد الدالم رؤوف ،الشجا ،0974 ،ص.78

( ،)0907-0880تطرواة دك ؾر رر مشذؾرة ،كنعة ال ربعة -ابؽ ردد ،جامعة بغداد ،2112 ،ص.005
عبوواس قاضوول الدووعد  ،سووكان مديشووة بغووداد عيوور مراان ووا الزمشعووة ،مجنووة د ارسووا
بغداد ،2105 ،ص.24
()77

سووعاد ًوواد العسوور  ،بغووداد كسووا وصووف ا الدووعاح األجاهو

()78

رزوق ععدى ،هغرة قو لغة والعامعة ،مجنة لغة العر  ،ج ،2ديبان ً0849-و/آ

()79

عنو الؾرد  ،دراسة قو طيععة السج س العراقو ،ص.261

()81

جعسس ريسؾهد ولد در ،السردر الدابق ،ص.88

()80

رييارد كؾك ،السردر الدابق ،ص.051

عيد الدالم رؤوف ،السديشة العراقعة ،ص.065-064

قووو الدوورون الخسدووة األخرورة ،بغووداد ،0954 ،ص80؛ عسوواد
 ،0900ص.69

قائطة الطصادر
توالط -السخظؾطا ا
-

جالل الحشفو ،صؾر موؽ الحعواة االج ساععوة قوو بغوداد قيول الحور العالسعوة األولوى ومحاورًوا
وخظؾط ا العامة ،مخظؾة محفؾ قو مشزل السؤلا ببغداد.

-

جيرائر وول يؾاش ووا تص ووغر ،مخ ر وور السدو و فاد ق ووو ت وواريخ بغ ووداد ،مخظؾط ووة رق ووؼ ( ،)0014دار
السخظؾطا

العراقعة ،الؾرقة (.)015

ثاهعاطا
العربعة والسعربةا

ت-الك
-

جعفر الخعاة ،صؾر مؽ تاريخ العراق قو العرؾر السغنسة ،مشذؾ ار و ازرة اإلعالم العراقعة،
بغداد ،ة.0970 ،0

-

جعسس بنو قريزر ،رانة قريزر إلى بغداد  ،0888ترجسةا جعفر الخعاة ،دار الك

العالسعة

لنشذر ،بغداد ،ة.2108 ،2
-

جعسس ريسؾهد ولد د ،ران و إلى بغداد قو ع د الؾالو داود بادا ،ترجسةا سنعؼ ط ،ال كري و،
بغداد ،ة.0984 ،0
ج
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فيضان وطاعون بغداد  0380-0381وانعكاساته عمى األوضاع االجتطاعية واالقتصادية..........
-

جووعسس بكشغ ووام ،ران ووو إلووى الع وراق سووشة  ،0806ج ،0ترجسووةا سوونعؼ طوو ،ال كري ووو ،بغووداد،
.0968

-

ج.ج .ل ووؾريسر ،دلرو وول الخنوووعج ،الدد ووؼ ال و وواريخو ،ج ،4ترجسوووةا مك و و

تمرو وور قظو وور ،الدواوووة،

(د.) .
-

اامد الباز  ،البررة قو الف رة السغنسة ،بغداد.0969 ،

-

رس ووؾل الكرك ووؾكنو ،دوا ووة ال ووؾزراا ق ووو ت وواريخ بغ ووداد ال ووزوراا ،ترجس ووةا مؾس ووى ك وواعؼ ه ووؾرس،
مشذؾ ار الذري

الرضو ،ط ران ،ة.0972 ،0

-

رانة تولعفع ،إلى العراق  ،0796-0794ترجسةا يؾسا ايو ،بغداد.0988 ،

-

ران ووة بكشغ ووام ،وص ووا بغ ووداد ،بغ ووداد ب ووأقالم راال ووة ،ترجس ووةا ه عن ووو ع ووالو  ،دار ال ووؾراق
لنشذر ،بغداد ،ة.2117 ،0

-

رييارد كؾك ،بغداد مديشة الدالم ،ترجسةا قؤاد جسرول ومروظفى جوؾاد ،مظبعوة دوفرق لنشذور،
بغداد ،ة.0962 ،0

-

سووعاد ًوواد العسوور  ،بغووداد كسووا وصووف ا الدوؾاح األجاهو

قووو الدوورون الخسدووة األخرورة بغووداد،

.0954
-

سوونعسان قووائق ،توواريخ بغووداد ،ترجسووةا مؾسووى كوواعؼ هووؾرس ،مظبعووة السعووارف لنشذوور ،بغووداد،
.0962

-

طارق هاق الحسوداهو ،مالموا سعاسوعة وازوارية موؽ تواريخ العوراق الحودين والسعاصور ،الودار
العربعة لنسؾسؾعا  ،بررو  ،ة.0989 ،0

-

عباس العزاو  ،تاريخ العراق برؽ اا اللرؽ ،ج ،6الدار العربعة لنسؾسؾعا  ،بررو .2115 ،

-

عيد العزيز جاسؼ الحجعة ،بغداديا  ،ج ،2مظبعة دفرق لنشذر ،بغداد.0968 ،

-

عي وود العزي ووز ال وودور  ،بغ ووداد (ت و و

دائو ورة السع ووارف اإلس ووالمعة) ،دار الك ووا

النيش وواهو لنشذ وور،

بررو  ،ة.0984 ،0
-

عيد العزيز سنعسان هؾار ،داود بادا والو بغداد ،و ازرة الكداقة العراقعة ،بغداد ،ة.2108 ،2
ج
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-

و و و و و وو ،السرالا اليريظاهعة قو ته ار العراق  0904-0611د ارسوة وثائكعوة لن ظوؾ ار ال وو تد
إلى اا كار بريظاهعا السالاة قو العراق ،الداًرة.0968 ،

-

عيد السنػ عيد الراسؽ الدعد  ،الؾقا وتثره قو ال شسعة ،بغداد ،ة.2111 ،0
عنو الؾرد  ،لسحا

اج ساععة موؽ تواريخ العوراق الحودين ،ج ،0دوركة الوؾراق لنشذور ،بغوداد،

ة.2111 ،2
-

و و وو ،دراسة قو طيععة السج س العراقو ،دار دجنة والف ار لنشذر ،بررو  ،ة2108 ،0

 عسوواد عيوود الدووالم رؤوف ،توواريخ مذوواري معوواه الذوور الدديسووة قووو بغووداد ،دار الذووؤون الكدا عووةالعامة ،بغداد2112 ،
-

ع ووالا مؾس ووى ك وواعؼ ه ووؾرس ،تاو وؾال بغ ووداد ق ووو الدو ورهرؽ الك ووامؽ عذ وور وال اسو و عذ وور ،د ارس ووة
لسخ و ووا ار مسو ووا ك بو وو ،الراالو ووة األجاه و و  ،سندو وونة السؾس ووؾعة ال اريخع ووة السعد و ورة ،بغوووداد ،ة،0
.0995

-

و و و و وو ،اكؼ السسالعػ قو العراق ،0880-0751دار الحرية لنظباعة ،بغداد.0975 ،

-

قاسؼ الجسرنو ،تاريخ العراق الؾبائو قو الع د األخرر  ،0908-0851مراجعةا ًادؼ صوالا
ال كري و ،دار دجنة لنشذر( ،عسان -األردن) ،ة.2107 ،0

-

تارس ؽ هريؾر ،رانة هريؾر إلى العراق قو الدرن الكامؽ عذر ،ترجسةا محسؾد ادرؽ األمورؽ،
بغداد.0965 ،

-

تام وول ع ووالو الفو و الو واد ووؽ لظعو و

الزبر وود  ،العو وراق ت وواريخ اق ر وواد  ،الحكب ووة العكساهع ووة

 ،0904-0880ج ،2مراجعةا عساد عيد النظع
-

سالؼ ،برت الحكسة لنشذر ،بغداد.2108 ،

تنعسوان ًروؾا ،خظوط بغوداد ،ترجسو ،وعنوق عنعو،ا هواجو معوروف ،مظبعوة العواهو لنشذور ،بغوداد
.0960

-

مجسؾعة مؤلفرؽ ،ازارة العراق ،ج ،01بغداد.0985 ،

-

ه سعرد الراو  ،خرر الزاد قو تاريخ مداجد بغداد ،تحدرقا عساد عيد الدالم رؤوف ،بغوداد،
.2116

ج
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-

ه سنسان ادؽ ،ال ظؾر االق راد قو العراق ،السك بة العررية لنشذر ،بغداد.0965 ،

-

مغفر ادرؽ جسرل ،سعاسة العراق ال جارية ،مظبعة الش زة لنشذر ،الداًرة.0949 ،

-

مكو الجسرل ،اليدو والكبائل الراالة قو العراق ،مظبعة الرابظة لنشذر ،بغداد.0965 ،

-

ًووامن ؾن ا و

وًووارون بووؾون ،السج س و اإلسووالمو والغوور  ،ج ،2ترجسووةا تاسوود عيوود الووراعؼ

مرظفى ،دار السعارف بسرر ،الداًرة.0971 ،
-

واد العظعة ،تاريخ الديؾاهعة قديساط واديكاط ،الشجا.0954 ،
األرضوعة ،تحدروقا عسواد عيود الدوالم رؤوف،

ياسرؽ العسر  ،زبودة اآلثوار الجنعوة قوو الحوؾاد
الشجا.0974 ،

-

يؾسووا عووز الووديؽ ،مخظؾطووة دووعر األخوورس ،دوواعر العوراق قووو الدوورن ال اسو عذوور ،مظبعووة
العاهو لنشذر ،بغداد.0968 ،

ثاهعاط -الك

يؾسا رزق هللا شعسة ،تجارة العراق قديساط واديكاط ،مظبعة العراق لنشذر ،بغداد.0982 ،
بالنغة اإلهكنرزيةا

A chronide of The Cormelties in Persia and The Papal of The 17 th

-

and 18th Centuries, Vol.1, London, 1939.
ثالكاط -الرسائل واألطاريا الجاميعةا
-

تزاد جالل دري  ،عزاها

ه ر دجنة االسو كشائعة وآثارًوا قوو الز ارعوة ،رسوالة ماجدو رر رور

مشذؾرة ،كنعة ال ربعة -ابؽ ردد ،جامعة بغداد.0989 ،
 جاس و ووؼ ه ً و وواد الكعد و ووو ،تاو و وؾال العوو وراق االق ر و ووادية واالج ساعع و ووة  0869-0880د ارس و ووةتاريخعة ،رسالة ماجد رر رر مشذؾرة ،كنعة اآلدا  ،جامعة بغداد0985 ،
-

رها عيد الجبار ادرؽ الزًرر  ،إيالة بغداد قو ع د الؾالو عنو رضا الوال ،0842-0880
رسالة ماجد رر رر مشذؾرة ،كنعة اآلدا  ،جامعة بغداد.2115 ،

-

قووردوس عيوود الووراسؽ كوريؼ الالمووو ،الحعوواة االج ساععووة قووو بغووداد ( ،)0907-0880تطرواووة
دك ؾراه رر مشذؾرة ،كنعة ال ربعة -ابؽ ردد ،جامعة بغداد.2112 ،
ج
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فيضان وطاعون بغداد  0380-0381وانعكاساته عمى األوضاع االجتطاعية واالقتصادية..........
-

وم و ووعض سو و ووراان ذي و ووا

األوبئ و ووة والدحو و ووط والكو و وؾار الظيعيعوو ووة قوو ووو

عيوو وود الؾاا و وود ،مؾجوو ووا

الع وراق ،0907-0881رسووالة ماجد و رر روور مشذووؾرة ،كنعووة ال ربعووة ،الجامعووة السد شر ورية،
.2101
رابعاط -البحؾ والدراسا

العربعة واألجشيعةا

ت -بالنغة العربعة والس رجسة
-

إب ورالعؼ خنروول تاسوود ،الشذوواطا
آدا

-

الظيعووة والخدمعووة الرووحعة قووو الع وراق  ،0920-0258مجنووة

الراقديؽ ،جامعة السؾصل ،العدد.0986 ،06

تترم قاضل ،بغداد قو آثار السد ذرقرؽ ،مجنة السؾرد ،العدد (.0979 ،)7
تولعووا جنيووو ،مد ظفووا

مووؽ مذوواًدا

تولعووا جنيووو قووو بغووداد ،ترجسووةا ادوورؽ عنووو الووداقؾقو،

مجنة اآلخاا ،العدد  ،6-5الدشة ( ،)02تينؾل -تذريؽ األول .0972
-

بظ وورس هعك ووو ،تج ووارة والي ووا

العو وراق والجزيو ورة العو وربررؽ ق ووو ه اي ووة الع وود

ب و لور الذ ووام ووالي ووا

العكسوواهو ( ،)0901-0821الحعوواة االق رووادية لنؾاليووا
العكساهو ،ج ،0مركز الدراسا
-

جووؾن آدوور ،مذوواًدا

العربعووة ومرووادر وثائد ووا قووو الع وود

والبحؾ العربعة قو الع د العكساهو ،ز ؾان.0986 ،

جووؾن آدور قووو العوراق ،ترجسووةا جعفوور الخعوواة ،مجنووة سووؾمر ،مووج،20

العدد(.0965 ،)2-0
-

ردوورد الرمووااو ،عشوودما كاهووت معوواه اآلبووار قووو برؾتشووا ،مجنووة تلووا بوواا ،العوودد ( ،)571بغووداد،
.0979

-

رزوق ععدووى ،هغورة قووو لغووة بغووداد والعامعووة ،مجنووة لغووة العوور  ،ج ،2دوويبان  ً0819و -آ
.0900

-

عروول الدووامر ،الر ووؾد العراقرووؾن ،لسحووا
الدراسا

-

تاريخعووة ،هوودوة مركووز الد ارسووا

الفندووظرشعة ،مجنووة

الفندظرشعة ،جامعة بغداد ،تيار -ازيران.0977 ،

سوونعؼ وقرووق ال وراو  ،بغووداد قووو راووال

األجاه و  ،مجنووة السووؾرد ،السجنوود الكووامؽ ،العوودد (،)24

بغداد.0981 ،
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فيضان وطاعون بغداد  0380-0381وانعكاساته عمى األوضاع االجتطاعية واالقتصادية..........
-

عباس قاضل الدعد  ،سكان مديشة بغداد عير مراان ا الزمشعة ،مجنوة د ارسوا

تاريخعوة ،بروت

الحكسة ،العغدد ( ،)84بغداد.2105 ،
-

عساد عيد الدالم رؤوف ،تاريخ مذاري معاه الذر الدديسة قوو العوراق ،مجنوة السوؾرد ،موج،8
العدد الراب .0979 ،

-

ه الجسال ،العراق العكسواهو قوو االق رواد العوالسو  ،0904-0811مجنوة د ارسوا

تاريخعوة،

دار الحكسة ،العدد ( ،)86بغداد.2101 ،
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خامداطا الرحاا
 اليند لدشة .0964 -الجس ؾرية ،لدشة .0968
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