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L  
رب العالمين والصّالة والسالم على أشرف األنبيـاء   ;: الحمدو

وعلـى آلـه الطيبـين    بـن عبـداهللا   والمرسلين أبي القاسم محمـد  
  .الطاهرين

 إصدار القسـمين  علينا وتوفيقاتهاهللا عزّ وجلّ  ����  فقد كان من: وبعد
كانا مشـحونين   اللذين)، بغداد في مجلّة لغة العرباألول والثاني من (

شـغلت   التـي و ة،تدقيق في أمات المباحث والمطالب العلميـ بالتحقيق وال
؛ مما شـجعنا  المعرفةأهل العلم وصين من مساحة جيدة في ذهن المتخصّ

تمام ما بقي وإسلسلة (اخترنا لكم). إصدار جنا في على منهللمضي قدماً 
ة لمن المادة لغة المدينة بغداد في مجلّة العلميةعرب البغدادي.  

 إليهـا  اسمها مسامع الغـرب فضـالً عـن الشـرق، فحـن      بغداد التي قرع
قال: ا -اقهاها وعشّومحبوطمع فيها  -أحيانا ذن تعشق قبل العين�� وكما ي

ن جاءهـا  فمـنهم مـ   ،فركبوا سفن البحار والصحاري قاصديها ،اسدوهاح
غرفـوا  وكلّهم غازياً،  أوباً، متكس ماً، أومتعلّ باً، أومنقّ أو راوياً، أو سائحاً،

، لعاليــاتا مــن القصــور  األول مشــاهددالء  تبــدالئهم منهــا، فــامتأل  
وتأخـذ  ،  إليهـا  رظالنـوا  تشدمما  ،واألنهر الجاريات ،الزاهياتوالحدائق 
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بما استطاع ثاني لم ير مثلها في بقاع المعمورة، وخرج ال، بمجامع القلوب
، أذواق سـامعيها مـت بهـا   ترنّوشعر  نثرٍمن و هاوقصص هارواياتحمله من 

من الثابـت والمتنقـل تـدلّ علـى عمـق تاريخهـا،        اًللثالث آثار خرجت�و
خرجت للرابع مسائل في الفقه واألصول والحكمـة والفلسـفة والطـب    أو

كنـوز مـن الـذهب والفضـة     منها على لخامس حاز ا، ومن العلوم وغيرها
  والياقوت وغيرها.

فلم  ،عليهاطتهم الدهر قد سلّ يد وكأن ،فساداًأما الغزاة فقد عاثوا فيها 
   وفعلوه. �
	 يتركوا شيئاً في خاطرهم 

منية ���� وخرج منها  �
	 منية �� ما دخلها صاحب  ������ �ها مدينة وكأنّ
فـال  د بها العطاء بأسمى صوره حتى لمـن أراد بهـا سـوءاً أو غـدراً    تجس ،

  . في زمانها ، ووردة الشرقدنم الم�� ها إنّ نامبالغة في قول
قيمة  لمحاتيحتوي على ة لغة العرب من بغداد في مجلّوهذا القسم 

 ،(الكتـب  :كـ : الفكري تشمل جوانب عدة منهاعن هذه المدينة العريقة 
 ،(العـادات  كــ : والشـعر)، واالجتمـاعي    ،والمطابع ،والجرائد ،ت����	 و

والخـارج   ،(الـداخل فيهـا   كــ : واألمثال)، والتجاري  ،واأللفاظ ،والتقاليد
   هو مرتّب على هذه الفصول الثالثة.نها) فم

ين عسـى أن نـروي ظمـأ البـاحثين المختصّـ      ،دالئنـا  فـي هذا بعض ما 
ؤسس للمستقبل، سـائلين  ، لتوتتضح لديهم مالمح الماضي بقلم الحاضر



 ٧  ................................................................................................................  تقديم

مـة  �� المخلصين للعمل بما فيه صـالح ا عزّ وجلّ أن يأخذ بأيدي المولى 
  .والمجتمع
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فرزنا المادة المتعلّقة بهذه المدينة علـى شـكل بطاقـات ذات عنـاوين     . ١
  بحسب موضوعاتها. درجت��  مختلفة،

٢ .فــرزةقمنــا بتنضــيد المــادة المختــارة الم قابلنــا النســخة المنضّــدة ، ثــم
خطأ تنضيدي.د من ة؛ للتأكّبالنسخة األصلي عدم وجود أي  

ق المتعلّـ  ة حاولنا جاهدين نقل النصّ األصـلي باألمانة العلمي منّا التزاماً. ٣
 اما رأينـاه خارجـاً عـن موضـوعنا فـي هـذ       
	 بهذه المدينة كما هو، إ

نـا  ، علمـاً أنّ *]...[، فقـد حـذفناه وأشـرنا إليـه بالنقـاط الـثالث       كتابال
ة ووضـعناها فـي موضـعها األصـلي،     زيـ ليكالتزمنا بنقل الكلمـات اإلن 

هامش منّا. وكلّ الهوامش الموجودة من أصل الماد ة، ولم نضع أي  
  فصول: على شكلهذا القسم بنا مواضيع رتّ. ٤

لمحات من الحركة الفكرية في بغداد :لالفصل األو.  
   .بغدادفي جتماعية الالمحات من الحياة الفصل الثاني: 

  .من الحركة التجارية في بغدادلمحات الفصل الثالث: 
العـدد  بالنشـر،  أي  - ةب بحسـب تسلسـله فـي المجلّـ    وكلّ فصلٍ مرتّ
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ــاني ،لاألو مــا اضــطررنا إليــه فــي بعــض      �
	  - فالثالــث وهكــذا  ،فالث
  المواضيع. 

، قد انتخبناها وفقـاً لطبيعـة المواضـيع المـذكورة    عناوين هذه الفصول . ٥
  . المجلّة في آخرها بين معقوفينوأشرنا إلى موضع المقالة في 

لمجلّـة أو الكاتـب   ا فهـو مـن   والهامش كلّ ما بين معقوفين في المتن. ٦
   سوى ما ميز بنجمة فهو منّا.

شـكل   قمنا بتدقيق النصوص لغوياً، مع الحفاظ بالقـدر الممكـن علـى   . ٧
كمـا قمنـا بضـبط األبيـات     و ،ما وجدناه ضـرورياً فضـبطناه   
	 النصّ إ
الشعرية الموجودة عروضياً. اً وشكلي  

٨ .ة تعـارف عليهـا أهـل    ياً وفق مواصفات خاصّـ فنّ أخرجنا النصّ النهائي
  هذا الفن.

 ... ؛نت فهرسـاً لألعـالم، واألمـاكن   تضـم  للكتـاب وضعنا فهارس فنية . ٩
 تسهيالً للباحث والقارئ الكريم. 

ونشكر هنَحمد ،اِهللا على نَعمائه كما بدأناها بحمد  على جميلِ آالئـه ه
  بتـهونشرِ ما غي ،التراث قي إلى خدمةعلينا في السعي والر نفّقنا، ومأن و

  السنين عنّا. 
األخـوين   والثناء الجميل إلىأن نتقدم بالشكر الجزيل،  �
	 وال يسعنا 
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 الشـيخ حسـين منـاحي العيسـاوي      العزيزين في قسم (سلسلة اخترنا لكم)
إلى والگريطي لما بذاله من جهد في إخراج هذا السفر، حسنين تركي و

ن آزرمت عملَنا، أو دعـت لنـا بالنجـاح،    ناكلّ مقو وأ ولو بكلمة  سـاهم 
هذا العمل الذي نرجو  ما وفّقنا إلتمامِلَ ، فلوالهمكتابال افي إخراج هذ

تقبات.أن يل منّا بخالص الني  
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بغداد كانت ولم تزل مدينة عظيمة طبقت شهرتها الخـافقين، أسسـها   
الخليفة أبو جعفر المنصور، ثم وسـعها بعـده هـارون الرشـيد والمـأمون،      
وزيناها بقصور شماء، وحدائق غنّـاء، ممـا يأخـذ بمجـامع القلـوب، ولـم       
يكتفيا بذلك، بل أوصالها بجدهما الحميد، وسعيهما الحثيث إلى اسمى 

رجة من الحضارة والعمران، فال عجب بعد ذلك إذا رأينـا فريقـاً كبيـراً    د
دباء والكتّاب قاموا فوضعوا لها دواوين عديدة، منها مطولة ومنهـا  ��� من 

مختصـرة، ولكن يا لألسف ضاع معظم تلك األسفار الجليلة، وأصـبح ال  
أثر لها وال عين، ومنها ما زُينت به مكاتب أوربا ومتاحفهـا، مـع أن أبنـاء    

اليسير لـم  الزوراء هم أحق من غيرهم بكنز السلف النفيس، بيد أن النُزر 
يزل محفوظاً في بعـض دور أغنيـاء مـدينتنا األماجـد، وأعيانهـا األماثـل،       
وهم يحرصون كلّ الحرص على ما بقي في مكاتبهم، ويحـافظون عليـه   

   .محافظتهم على إنسان عينهم
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دبـاء حاضــرتهم  �� وقـد أفضــى ببعضـهم إلــى الشـح بهــا، إذ ظنّـوا علــى     
ا طرأ على غيرهـا مـن تـواريخ مدينـة     يطرأ عليها م ���	 بنسخها، بل برؤيتها 

السالم، ولو تبصـّروا قليالً وأنعموا النظر في ما يفعلون لما تمسكوا بعملهـم  
هذا غير المحمود، بل لبادروا إلى طبع تلـك المصـنّفات النفيسـة ونشـروها     

فمـا   �
	 بين المأل؛ لكي تعم فوائدها، وتؤمن من الضياع وغوائـل الزمـان، و  
ودهــا فــي زوايــا اإلهمــال وتعرضــها للفقــد، كمــا فُقــدت  الفائــدة مــن وج

  .أخواتها من قبلها بعد ذهاب أصحابها، وانتقالها من يد إلى يد
هذا وقد بحثنا بحثاً بقدر ما وسعته الطاقة عن أسـماء تلـك المؤلّفـات    
من قديمها وحديثها، وهاك ما وصل إلينا خبره ورأيناه مبسوطاً في بعض 

ى صفحات مجلّـة (لغـة العـرب)، إذ لعـلّ هـذا األمـر       المواطن ناشر به عل
يدفع أحد سراة القوم وفضالئهم إلى أن يشمر عـن سـاعد الجـد وينشـر     
بعضها على نفقته، فيخدم بذلك وطنه خدمةً تُذكر فتُشكر، فنكون قد نلنا 

 على يده الضالّة التي ننشدها منذ أمد بعيد، واهللا الميسر.
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): تأليف أبي الفضل أحمد بـن أبـي طـاهر بـن طيفـور      تاريخ بغداد( -١
البغــدادي، هــو أقــدم تــاريخ لــدار الســالم علــى مــا يظــن فريــق مــن  
المؤرخين، عثر على الجزء السادس منه الدكتور كيلـر األلمـاني بـين    



 ١٥  .....................  لمحات من الحركة الفكرية في بغداد/ أوالً: الكتب/ الفصل األول

دبـاء فألفاهـا   ��� مخطوطات لندن، وقد وقعت نسخة منه في يد أحـد  
راً بالمطالعة، يشتمل على تاريخ المأمون خاصّـةً مـن   سفراً نفيساً جدي

م) إلى حـين وفاتـه، ويصـف    ٨١٩ -هـ ٢٠٤شخوصه إلى بغداد سنة (
دباء والندماء والشـعراء الـذين كـانوا يحضـرون مجلسـه،      ��� فيه كافّة 

وما كان يدور بيـنهم مـن المحاضـرات األدبيـة والمنـاظرات العلميـة       
اللغوية فضالً عن المساجلة والمناشدة، وقد علّق عليه ناشره الفاضـل  
بعض المالحظات الدقيقة مع ترجمة ألمانية، وطبعه على الحجر فـي  

  هـ) .١٣٢٦ -م ١٩٠٨ليبسك (
): تأليف الحافظ أبـي بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت        تاريخ بغداد( -٢

م)، ١٠٧٠ -هـــ ٤٦٣البغــدادي المعــروف بالخطيــب، المتــوفّى ســنة ( 
دباءهـا، ومـن ورد إليهـا مـن     �� يحتوي علـى تـراجم علمـاء الـزوراء و    

الرجال العظمـاء، وقـد ضـم إليـه فرائـد وخرائـد يضـيق النطـاق عـن          
ن نسـخة خطيـة فـي كـلّ مـن المتحفـة       حصـرها وتعـدادها، ومنـه اآل  

البريطانية في لندن، والمكتبة األهلية في باريس، وخزانة كُتب السيد 
عبدالرحمن أفندي النقيب في بغداد، وفي مكتبة جامع آيا صوفيا في 
القسطنطينية، ومن هـذا التـاريخ الفريـد أجـزاء متفرقـة فـي كـلّ مـن         

ة الخديويـة فـي مصــر،    رلي، والجزائـر، والمكتبـ  پمكتبة برلين، وكـو 
وفــي بعــض دور أعيــان بغــداد وعلمائهــا، وكانــت منــه نســخة بخــط  
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������في خزانة كُتـب الكلّيـة المستنصـرية بأربعـة عشـر مجلّـداً،         �
  فُقدت وأصبحت أثراً بعد عين.

 - م ١٩٠٤وقد نشر المستشرق سلمون مقدمة هذا التاريخ بباريس سـنة ( «
ثمائة صفحة، تحتوي على أصل بغـداد،  هـ) كتاباً على حدة في ثال١٣٢٢

واسمها، وتاريخ بنائهـا، وأقسـامها، ودورهـا، وقصـورها، ومـدائنها، كمـا       
كانت في أيامه، وغير ذلك من الفوائد، وذيلها الناشر بحواشٍ وفهـارسٍ،  
فجاءت كالكتاب المسـتقل بوصـف عمـارة بغـداد وخططهـا، والكتـاب       

  .»أهل الحديث على إجماله مروي باألسانيد على طريقة
: تـأليف أبـي الـيمن مسـعود بـن محمـد البخـاري،        )١()تاريخ بغداد( -٣

م)، وهو ملخّص تاريخ الخطيـب، وقـد   ١٠٦٨ -هـ ٤٦١المتوفّى سنة (
زاد عليه صاحبه شيئاً كثيراً من األخبار والوقـائع المهمـة التـي عرفهـا     

  بنفسه، أو وجدها في سائر الكتب.
: تصـنيف اإلمـام أبـي سـعيد عبـدالكريم بـن       ذيل تاريخ الخطيـب  -٤

 -هــ  ٥٦٢محمد السمعاني صاحب كتـاب األنسـاب، المتـوفّى سـنة (    
١١٦٦ل به صاحبه تاريخ الخطيب، ونسج على منواله، وهو في م)، ذي

  خمسة عشر مجلّداً.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد اقتطفنا أسماء التواريخ التالية وسني وفاة أصحابها من كشف الظنون المجلّـد   )١(
  ) من النسخة المطبوعة في اآلستانة.٢٢١األول الصفحة (
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): لعماد الدين أبي عبداهللا محمد بـن محمـد بـن    السيل على الذيل( -٥
ــوزير وا   ــب ال ــد الكات ــنة (  حام ــوفّى س ــر، المت ــالم الكبي ـــ ٥٩٧لع  -ه

�م)، صنّف ١٢٠٠�����تاريخه هـذا وجعلـه ذيـالً علـى ذيـل ابـن         �
السمعاني، وقد ضمنه الوقائع والحـوادث التـي أغفـل ذكرهـا المومـأ      

  إليه، وهو في ثالثة مجلّدات.
): تصنيف أبي عبداهللا محمد بـن سـعيد المعـروف    ذيل ابن الدبيثي( -٦

م)، وقد ذكر فيـه  ١٢٣٩ -هـ ٦٣٧الواسطي المتوفّى سنة ( بابن الدبيثي
  مؤلِّفه أخباراً لم يذكرها السمعاني وال غيره ممن سبقه.

 -هــ  ٦٤٠): البـن القطيعـي، المتـوفّى فـي نحـو سـنة (      صلة الـذيل ( -٧
  م)، وقد وضعه ليكون بمثابة ذيل على ذيل ابن الدبيثي.١٢٤٢

حب الدين محمد بن محمـود  ): تأليف الحافظ مذيل تاريخ بغداد( -٨
م)، ١٢٤٥ -هــ  ٦٤٣المعروف بابن النجـار البغـدادي، المتـوفّى سـنة (    

جعله ذيالً عظيماً على تاريخ الخطيب نفسه، جمع فيـه فـأوعى حتّـى    
قال بعض مـن رآه: إنّـه يـتم فـي ثالثـين مجلّـداً، ورأى منـه المجلّـد         

لطبقـات،  السادس عشـر في حرف العين، وقد ذكر تراجم الرجال كا
  ويوجد اآلن جزء منه في مكتبة جامع مرجان في بغداد.

): لشمس الدين محمد بن أحمد الحافظ تلخيص ذيل ابن الدبيثي( -٩
م)، وهـو عبـارة عـن ملخّـص     ١٣٤٧ -هــ  ٧٤٨الذهبي، المتوفّى سنة (
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  ذيل ابن الدبيثي واختصاره، ولم يضف إليه شيئاً على ما قيل وذكر.
): تصـنيف تقـي الـدين محمـد بـن رافـع،       النجارذيل تاريخ ابن ( -١٠

م)، وهو كتـاب محكـم جـداً بـل فـي      ١٣٧٢ -هـ ٧٧٤المتوفّى سنة (
غاية اإلتقان، جعله صاحبه ذيالً لتاريخ ابن النجار واستدرك فيـه مـا   

  فاته، وأضاف إليه ما أهمله.
): تأليف أبي بكر المارستاني، المتوفّى في ذيل تاريخ تقي الدين( -١١

  م)، ضمنه من الفوائد واألخبار شيئاً كثيراً.١٣٨٣ -هـ ٧٨٥و سنة (نح
): لتاج الدين علي بن أنجب ابن السـاعي  ذيل تاريخ المارستاني( -١٢

م)، وقـد ضـمنه مؤلِّفـه مـن     ١٢٧٥ -هـ ٦٧٤البغدادي، المتوفّى سنة (
الفوائد الغزيرة والعادات الغريبة ما يعزّ وجود أغلبها فـي غيـره مـن    

  ودواوين الزوراء. تواريخ
): تأليف أبي سهل يزدجرد بن مهماندار الكسـروي، تاريخ بغداد( -١٣

وهو كتاب نفيس جداً، وصف فيه صـاحبه بغـداد وصـفاً دقيقـاً فـي      
عصـره، فذكر خبر بنـاء مدينـة السـالم وطاقاتهـا، ومبلـغ مسـاحتها،       
وأحصــى أنهارهــا، وجســورها، وحماماتهــا، وقصــورها، وســككها، 

وأرباضـها، ومعابـدها، ومقابرهـا، ومسـاجدها المخصّصـة       ودروبها،
  تها ..، إلخ. !�	 لصالة الجمعة والعيدين، و
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وقد نشـر هذا السـفر الجليـل الفوائـد أحـد المستشــرقين األفاضـل،       
وعلّق عليه حواشي بالفرنسية، وتصحيحات بالعربية، طُبع في مدينـة  

  شالون على نهر سون بمطبعة (برطرند).
): تـأليف أحمـد بـن محمـد بـن خالـد البرقـي الكاتـب         البيان كتاب( -١٤

الكبير، والمـؤرخ الشـهير، وهـو مؤلَّـف حافـل بمحاسـن الـزوراء التـي         
ــدوارس، وأطاللهــا     ــه مــع ذكــر آثارهــا ال ــدهر بكلكل أخفــى عليهــا ال

  .الطوامس
): ألحد علمـاء بغـداد األعـالم وفالسـفتها العظـام،      روضة األريب( -١٥

وعشـرين مجلّـداً، حـوى مـن نفـائس اآلثـار وطـرف        وهو في سبعة 
  األخبار ما يبهر البصائر واألبصار.

): تصنيف أبي الحسن محمد بن هالل الصابئ، وهـو  تاريخ بغداد( -١٦
تصنيف سديد جم الفوائد، وأغلب هذه المصـنّفات أصـبحت أعـزّ    
من بيض األنوق، وأندر من األبلق العقوق، إلى آخر ما هنالـك مـن   

  .)١(بغداد التي تعد بالعشرات تواريخ
تأليف ابن سرابيون، وهو كتاب يبحث وصف الجزيرة وبغداد): ( -١٧

���عــن بــين النهــرين، وصــف فيــه �����تلــك الــديار، ومواقعهــا،   �
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

��انتهى إلى هنا ما أخذناه مـن أسـماء    )١(��"#��ومؤلَّفـاتهم عـن كشـف الظنـون       �
  في هذا الموضوع.)، وعن غيره ممن كتبوا ٢٢٢ - ٢٢١المجلّد األول الصفحة (
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  وعرضها، وطولها، وأنهارها، ومصابها، وما يحمل منها. 
المستشــرق الكبيـر غـي     ليزيةگوقد نُقل بعض هذا المصنَّف إلى اإلن

، وعلّق عليه شروحاً حسنة، وأضاف إليـه  Guy Le Strangcلسترانج 
 -م ١٨٩٥نظر نشـرة الجمعيـة اآلسـوية الملكيـة لسـنة (    �� تعاليق بديعة. 

، وقد طُبع في Journal of the Royal Asiatie Soeietyهـ) ١٣١٣
  لندن في نفس تلك السنة.

 المـؤرخ الفارسـي، أحـد كتّـاب     ): تصنيف حمد اهللانزهة القلوب( -١٨
القرن الثامن للهجرة الموافق للخـامس عشـر مـن التـاريخ المسـيحي،      
وهو كتاب جزيل الفائدة بحث فيه مؤلِّفه عن جغرافية بغداد وغيرهـا  
ــة دار الســالم فقــد اســتلّه     ــا الفصــل المعقــود لجغرافي ــبالد، أم مــن ال

ــي Ch. Seheferالمستشــرق شــارل شــفر   ــوفّى ف آذار ســنة  ٣، المت
هــ)،  ١٣١٥ -م ١٨٩٧م)، وطبعه على حدة فـي بـاريس سـنة (    ١٨٩٧(

والبــاقي مــن الكتــاب المــذكور طُبــع علــى الحجــر فــي بمبــي ســنة    
م)، ويوجد منه اآلن نسخة خطّية نفيسة في كلّ من ١٨٩٣ -هـ ١٣١١(

  المتحفة البريطانية والمكتبة األهلية في باريس.

Sƒí‰aìm@��Vínè‚£]��]‚Çe� �

): تـأليف  وان المجد في بيان أحوال بغداد والبصـرة ونجـد  عن( -١
السيد إبراهيم فصيح بن صبغة اهللا الحيدري البغـدادي، المتـوفّى فـي    
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م)، وهو تاريخ جزيل الفوائد سامي المباحث، ١٨٨١ -هـ ١٢٩٩سنة (
يشتمل على أخبار ووقائع شتّى، يوجد منـه نسـخة خطّيـة فـي خزانـة      

خـرى فـي   �� مليين المرسـلين، ومنـه نُسـخ    كُتب دير مبعث اآلباء الكـر 
  بعض مكاتب دار السالم. 

وقد صنَّفه صاحبه الفاضل في البصرة، وأنجزه في شهر رمضـان سـنة   
  م).١٨٦٩ -هـ ١٢٨٦(

): تأليف أبي الخير الشيخ عبـدالرحمن زيـن الـدين    حديقة الزوراء( -٢
 - هــ ١٢٠٠ابن الشيخ عبداهللا السويدي البغدادي، المتوفّى فـي سـنة (  

م)، وهو تاريخ كبير فـي ثالثـة مجلّـدات ضـخام، يبحـث فيهـا       ١٧٨٦
مؤلِّفها عن وقائع العصور األخيرة التي انقطعـت عنّـا أنباؤهـا، وعفـت     

مــراء، ��� أخبارهـا، ويبحــث أيضـاً عــن تــراجم الخلفـاء، والــوزراء، و   
والمشاهير، وهو كتاب جامع لشتات األخبار والوقائع، جليـل القـدر،   

��نفيس األثر، كان منه نسخة بخـط  �����فـي دار يوسـف أفنـدي      �
السويدي الشهير، ففُقدت ولم يوقف لها علـى خبـر، وال يوجـد منـه     
اليوم سوى نسخة واحدة في مكتبة السيد عبـدالرحمن أفنـدي نقيـب    

يا ليت يبرز حضــرته هـذا الكنـز الثمـين إلـى عـالم        بغداد الحالي، و
دباء، ويرتشف مـن زالل نميـره   ��� المطبوعات ليقف على مشتمالته 

  الصافي المؤرخون والفضالء.
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): لمؤلِّفه الشيخ عثمـان بـن سـند    مطالع السعود بطيب أخبار داود( -٣
م)، وهـو تـاريخ   ١٨٣٤ -هــ  ١٢٥٠المتـوفّى سـنة (   )١(البصـري الوائلي

كراساً كبيراً، حوى بعض أخبار القـرن الثـاني عشـر     ٤٠كبير في نحو 
وبعضاً من الثالث عشر، ولوال هذا السفر المفيد لذهب شيء كثير من 
حوادث تلك األيام، نخصّ منها بالذكر أخبار الوزير الكبيـر سـليمان   

 -هــ  ١٢٩٠باشا والمشير الشـهير داود باشـا، وقـد اختصـره فـي سـنة (      
م) أمين بن حسن الحلواني المدني، فذكر منه الوقائع التاريخية ١٨٧٣

فقط، وأهمل األشعار والمدائح، وطبعه على الحجر في مدينـة بمبـي   
  م).١٨٨٦ -هـ ١٣٠٤في المطبعة الحسينية في غرة شوال سنة (

): تـاريخ بغـداد وجغرافيتهـا، تـأليف     تنزّه العباد في مدينة بغـداد ( -٤
م نابليون بـن ميخائيـل المـاريني، وهـو كتـاب نفـيس مـع صـغر         المعلّ

حجمه، ويقسم إلى قسمين: قسم طبيعي وقسـم أدبـي، فالقسـم األول    
يتضمن أحوال بغداد في العصور الغابرة، وأما القسـم الثـاني فيشـتمل    
على تجارة بغـداد، ومعاملهـا، ومصـنوعاتها، ومدارسـها، وجوامعهـا،      

..، إلــخ، طُبــع بالمطبعــة  مقابرهــا، ومزارعهــاومكاتبهــا، ووكنائســها، 
  هـ) .١٣٠٦ -م ١٨٨٨اللبنانية في بيروت سنة (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبةً إلى قبيلة من عنزة، وهي وائل بن قاسط بن أسد بن ربيعة بن نـزار بـن معـد     )١(

  عدنان.



 ٢٣  .....................  لمحات من الحركة الفكرية في بغداد/ أوالً: الكتب/ الفصل األول

): تصـنيف جميـل نخلـه مـدور،     حضارة اإلسالم في دار السـالم ( -٥
م)، وهـو كتـاب جزيـل الفائـدة     ١٩٠٧ -هــ  ١٣٢٥المتوفّى فـي سـنة (  

سلوب سديد الحجـة،  ��� غزير المادة حسن السبك بليغ العبارة، بديع 
حوى من الفرائد والخرائـد مـا يـزري بـالآللئ الحسـان، فإنّـه يوقـف        

مور ومسائلٍ ذات شأن عظيم في عصـر الرشيد �� المطالع األديب على 
  الذهبي، وال أراني مبالغاً إذا قلتُ إنّه أنفس مؤلََّف صُنِّف في بابه. 

): (حضــارة ١١٥: ١وهــاك مــا جــاء عنــه فــي تــاريخ الصــحافة العربيــة (
الذي يغني ذكر اسمه عن وصفه، وقـد قُـدر    )١(اإلسالم في دار السالم)

هذا الكتاب قدره، وأنزله منزلـة رفيعـة كمـا يسـتحق كـلّ مـن: أحمـد        
جــودت باشــا وزيــر المعــارف العثمانيــة، وأحمــد مختــار باشــا الغــازي 

  .المعتمد السلطاني في مصـر سابقاً، وغيرهما من مشاهير الرجال
كافأه عليه حينئذ السلطان عبدالحميد بجـائزة ماليـة تنشـيطاً لـه علـى       وقد

خدمة العلم، وجدير بهذه التحفة السـنية أن يـزين بهـا صـدور المكاتـب      
والنوادي العلمية، وقد طُبع فـي مصــر طبعـة ثانيـة بمطبعـة المؤيـد علـى        

  .م)١٩٠٥ - هـ ١٣٢٣ورق صقيل بحرف بديع الشكل سنة (
): تـأليف عبـدالرحمن   الهدية المصـرية للخطّـة العراقيـة  كتاب ( -٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد وصف هذا الكتاب وصفاً دقيقاً الشيخ كاظم أفندي الدجيلي في لغـة العـرب    )١(

)١٨٤: ٣.(  
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إبراهيم المصـري الشهير بالهندي الدندي (صاحب جريـدة عفريـت   

الحمارة بمصـر)، وهي نبذة لخّص فيها صاحبها بعـض تـاريخ بغـداد    

القديم، وما تحتاج إليه اآلن من اإلصالح، وذكـر أيضـاً فـي مطـاوي     

  موراً شتّى. �� بحثه 

مومــأ إليــه ألَّــف نبذتــه هــذه ليجمــع مــن ريعهــا بعــض   ويظهــر أن ال

دريهمات يستعين بها على السفر إلى مسقط رأسه، إذ يقول في صدر 

  الكتاب:
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  م).١٩٠٩ -هـ ١٣٢٧طُبع بمطبعة الوالية في بغداد سنة (

، يشـتمل علـى   ): تـأليف ساتسـنا  كتاب الفوز بالمراد في تاريخ بغداد( -٧

كثير من األخبار والوقائع التي حدثت في الزوراء فـي القـرون الوسـطى،    

وقد جمعه صـاحبه مـن عـدة كتـب خطيـة ومطبوعـة عربيـة وأعجميـة،         

دباء بغداد يتشوقون إلـى أخبـار   �� لما كان كثير من «وإليك نصّ المقدمة: 
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أجمـع  ماضيها منذ سقوطها على يد هوالكو إلـى يومنـا هـذا أحببـت أن     
. وقـد طُبـع   »منية هؤالء الفضـالء �� من الكتب القديمة والحديثة ما يحقّق 

  .م)١٩١١ - هـ ١٣٢٩بمطبعة الشابندر في بغداد سنة (
): تـأليف السـيد   أخبار بغداد وما جاورها مـن القـرى والـبالد   ( -٨

محمود شكري بن عبداهللا الحسيني اآللوسي البغدادي: تاريخ نفـيس  
دات، نشـرت مقدمته في الجـزء األول مـن مجلّـة    جداً في أربعة مجلّ

  .١١(سبل الرشاد) صفحة 
وقد ذكر صاحبه ما طرأ على القطـر العراقـي منـذ اسـتيالء المسـلمين      
عليه إلى اآلن، وبيان األسـباب التـي حملـت المنصـور علـى بنـاء دار       

ا عمـا اشـتهر فـي اآلفـاق مـن مـدن       السالم، وقد بحـث فيـه بحثـاً نعمـ    
  وما كان لها من القصور الشامخة، واألبنية الفخمة.  العراق،

دباء الزوراء، وأكابر رجالها، وأعيانهـا، وزهادهـا،   �� م وقد ذكر أيضاً تراج
ومدارسها، ومعابدها إلى غير ذلك من األبحاث الطلية، وقـد قرظـه نخبـة    
من كُتّاب العصـر حـين وقـوفهم علـى محتوياتـه الجليلـة، نخـصّ مـنهم        

  :تلميذه الشيخ معروف أفندي الرصافي القائلبالذكر 
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مــة ������	 وهــذا الكتــاب الفريــد لــم يــزل خطّــاً، وعســى أن صــاحبه   
لتعم فوائده الجزيلـة، وينتفـع بـه    المفضال يبرزه من مكمنه وينشـره؛ 

  الخاصّ والعام.
): لصـاحب هـذه المقالـة بحـث     كشف اللثام عن آثار دار السالم( -٩

فيه مؤلِّفه بحثاً وافياً عن آثار بغداد وما فيها من المسـاجد والجوامـع،   
ــادق،    ــة، والفن ــة العلمي ــائس، والمــدارس، والكتاتيــب، واألندي والكن

ــب   ــنائع، والمكاتـ ــوات،  ودور الصـ ــات، والقهـ ــة، والحمامـ التجاريـ
ت، وأسماء الشوارع واألسواق، ����	 والمنتزهات، وخزائن الكتب و

وعــدد الســفن والبــواخر، والقصــور الفخمــة، واألبنيــة الشــامخة،       
  والجنائن، واألطالل الشاخصة، وهو كتاب خط.
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): لصـاحب المقالـة أيضـاً، يبحـث عـن      تاريخ بغـداد الحـديث  ( -١٠
مـور  �� يين ومعتقداتهم وحقيقة تـربيتهم ألوالدهـم، و  عادات البغداد

ــة،    ــادهم األهليـ ــم أعيـ ــآتمهم، ومواسـ ــراحهم، ومـ زواجهـــم، وأفـ
��ومالبسهم، ومالهيهم، ولعبهم، وغيرها، والذي حدا �����إلـى    �

وضع هذا الكتاب هو اعتقاده أن مدينة الزوراء ستتغير تغيـراً عظيمـاً   
في مدة ال تقل عن ثالثين سنة إذا طالت لـدخول مرافـق الحضـارة    
العصرية إليها، واختالط السـكّان بـاألقوام والشـعوب الغربيـة، التـي      
تختلف عوائدها عن عوائـدنا فتأكـل بعضـها بعضـاً، وال يبقـى منهـا       

ـة فـي     شيء يذكر، فرأى من الالزم الالزب تـدوين المسـائل المهم
بطون التواريخ؛ لتكون دليالً صـادقاً يـركن إليـه الباحـث والمـؤرخ      

  عن شؤوننا وحالتنا االجتماعية في تباشير القرن العشرين.
): لمنشـئ المقالـة كتـاب جـم     سجع الورقاء في مشاهير الزوراء( -١١

مـراء،  ��� دبـاء، والشـعراء، و  ��� ء، والفوائد يبحث عن تـراجم العلمـا  
واألغنيــاء، والشــيوخ، واألعيــان، والرؤســاء الروحــانيين مــن جميــع  
الملل والنِحل، وغير ذلك من األخبار والحوادث مما يلـذّ الوقـوف   

بنـوره   يعليها، وجملة القـول سـيكون هـذا المؤلَّـف سـراجاً يهتـد      
  ن.الوطنيون الكرام، ودليالً لغرباء الديار واللسا

وسننشر أغلب فصـول مؤلَّفاتنـا هـذه علـى صـفحات (لغـة العـرب)        
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  تباعاً. ومن اهللا نطلب الهداية، في البداءة والنهاية.
): تـأليف الكونـت جبرائيـل    منتجع المرتاد فـي تـاريخ بغـداد   ( -١٢

حنّوش أصفر، وقـد لخّصـه فـدعاه (مختصــر المسـتفاد مـن تـاريخ        
ه مؤلِّفـه بحثـاً نعمـاً عـن     بغداد) تصنيف نـافع غايـة النفـع، بحـث فيـ     

دبائها الكبار، وقـد ضـمنه شـيئاً كثيـراً مـن      �� تراجم مشاهير الزوراء و
تواريخها، ووقائعها، وأخبارها القديمة، وهو لم يزل مخطوطـاً، منـه   

  نسخة في دير مبعث الكرمليين في بغداد.
  و يا ليت حضـرة مؤلِّفه الكريم يبرزه إلى عالم المطبوعات.

): للسـيد شـكري أفنـدي اآللوسـي، تصـنيف مفيـد       بغدادمساجد ( -١٣
يبحث عن معابد الزوراء، وجوامعها، ومساجدها، وقد وصفها وصفاً 

  دقيقاً، والكتاب لم يزل خطّاً في مكتبة مؤلِّفه العامرة.
): بالفارسية تأليف ميرزا محمد ملك زينة البالد في تاريخ بغداد( -١٤

ا كانـت عليـه مـن الحضـارة     يشتمل على ماضـي تـاريخ بغـداد، ومـ    
صحيفة  ٣٢والمدنية، وهو مصنَّف بالفارسية، وقد طُبع في بمبي في 

  بقطع الثمن.
): تـأليف صـفاء الـدين    كتاب جامع األنوار في مناقب األخيار( -١٥

عيسى القادري النقشبندي البندنيجي، يتضمن تراجم علماء بغـداد،  



 ٢٩  .....................  لمحات من الحركة الفكرية في بغداد/ أوالً: الكتب/ الفصل األول

، وزهادهـا، وشــيئاً كثيـراً مــن   دبائهـا �� ومشـاهير رجالهـا، وفقهائهــا، و  
أخبارها، وقد فرغ مؤلِّفه من تصنيفه في الساعة الحاديـة عشـرة مـن    

م)، وهـو لـم   ١٩٠٨ -هــ  ١٣٢٦صـفر سـنة (   ٢٣نهار يوم األربعاء في 
يزل خطّاً، وقد رأينـا نسـخة منـه فـي مكتبـة ديـر مبعـث الكـرمليين         

  المرسلين في بغداد.
ــداد ( -١٦ ــدارس بغ ــل  م ــأليف الفاض ــنيون  ): ت ــويس ماس  Louisل

Massignon       بالفرنسية، وقد بحث فيـه مؤلِّفـه عـن بعـض مـدارس
ــا القديمـــة الشـــهيرة كالنظاميـــة، والتاجيـــة،   دار الســـالم، وكلّياتهـ
والمستنصـــرية، والبهائيـــة، والبشــــيرية، والتثقيفيـــة، والمجاهديـــة، 

والعليـة،  والعصمية، والقادرية، والمرجانية، والسليمانية، والمراديـة،  
والعمرية، ومدرسة أحمـد أمـين السـويدي ..، إلـخ. وقـد طُبـع فـي        

  مصـر القاهرة بدون تاريخ السنة.
): تصـنيف حبيـب أفنـدي شـيحا بالفرنسـية،      تاريخ والية بغـداد ( -١٧

يحتــوي تــاريخ الــزوراء الحديثــة، وعــدد ســكانها، ومدارســها،       
دية وقبائلها، وكنائسها، وجوامعها، ومجامعها، ومقابرها، وشيوخ البا

  وخرافات أهلها، وعاداتهم إلى غير ذلك من األبحاث الطلية.
  هـ) .١٣٢٦ -م ١٩٠٨وقد طُبع في القاهرة سنة (
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): تأليف المؤرخ حمـد اهللا بالفارسـية، وهـو يبحـث     تاريخ الجزية( -١٨
عن الجزية التي كانت تُجمع في عصـر الخلفاء العباسيين من والية 

ن القـرى والـبالد، ويتضـمن أيضـاً فصـوالً عـن       بغداد وما جاورها م
الممالك والحكومات، منه نسخة خطية نفيسة في كلّ مـن المتحفـة   

  البريطانية والمكتبة األهلية في باريس.
ليزيـة،  گباإلن Jones Felix) [تقرير] القائد جونس فـيلكس  رفيعة( -١٩

وهي عبارة عن كتاب تاريخ بغداد مع رسم لهـا كبيـر، ومصـورات    
  عديدة لما جاورها من البقاع والضياع.

  هـ).١٢٧٤ -م ١٨٥٧وقد طُبعت في بمبي سنة (
 Sir Henry] بقلـم الســر هنـري رولنصـن     نبذة من تاريخ بغداد[ -٢٠

Rawlinson ليزية، وقد أثبت في دائـرة المعـارف البريطانيـة    گباإلن
  في طبعتها التاسعة.

 د الخلفـاء المسـلمين):  الكنز الثمين في أخبار الذميين على عه( -٢١
تــأليف الملفــان (الــدكتور) عيســى بــن يحيــى (يوحنــا) بــن يــونس  

 -هـــ ٢٢٠(يونــان) بــن إبــراهيم البــابلي النصـــراني، المتــوفّى ســنة ( 
م)، وهو تاريخ نفيس، بل فريد في بابه، حـوى مـا محـض مـن     ٨٣٥

األخبار والوقائع في عصور الخلفاء الراشدين واألمويين والعباسيين 
  والسالطين العثمانيين.
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قدم واضع هذا السفر بغداد وعمره ال يتجـاوز الخامسـة عشــرة فـي     
راء، م) عندما أخذ أبو جعفر المنصور ببنـاء الـزو  ٧٦٢ -هـ ١٤٥سنة (

وقد بحث فيه مؤلِّفـه الفاضـل بنـوع خـاصّ عـن علمـاء، وفالسـفة،        
دباء، وأعيان، ومشاهير النصـارى الـذين نبغـوا فـي زمـن      �� وشعراء، و

  هارون الرشيد والمأمون في بغداد.
وقــد وصــفهم وصــفاً دقيقــاً، وذكــر عــدد بِــيعهم، ورؤســاء ملَلهــم   

ومــا انتــابهم مــن حلهــم، وشــعائرهم الدينيــة، وعــادات عــوامهم، ونِ
العســـر واليســـر، والحيــة والعبوديــة، واالضــطهاد والرفاهيــة، وقــد ر

أوصى بنيه وحفدته بأن يستمروا علـى تصـنيف الكتـاب علـى هـذا      
النسق إلى ما شاء اهللا، فكان كـلّ مـنهم يـدون فيـه أهـم الحـوادث،       

  وأصدق الوقائع، واألخبار الطارئة في عصـره وقطره. 
ام المستعصم بـاهللا، فتوقّـف    وقد استمرالخلف يقتفي أثر السلف إلى أي

هــ) عنـدما   ١٢٤٧ - م ١٨٣١األبناء برهةً، ثم استأنفوا التدوين إلـى سـنة (  
لوف من النفـوس، وإذ ذاك  ��� داهم الزوراء وباء شديد الوطأة فحصد 

  .سرة، فمنهم من مات ومنهم من هام على وجهه��� تشتّت شمل هذه 
الجامع لشتات أخبار بضـعة أحقـاب    - وكانت مهنة مؤلِّفي هذا التاريخ 

فــي دواويــن الخلفــاء العباســيين والبرامكــة وغيــرهم مــن   الكتابــة - 
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رؤساء وأعيان دار السالم، والذي جعلهم أن يستمروا في وظـائفهم  
على طول هذا الزمن هـو نـزاهتهم، وأمـانتهم، وتضـلّعهم مـن اللغـة       

ن في أساليب االنشـاء، وقـد ثـابروا علـى تـأليف هـذا       العربية، والتفنّ
التاريخ أكثر من ألف سنة، وكان عند المرحوم والـدي نسـخة منـه    
بخــط مؤلِّفيــه فــي مجلّــدين ضــخمين، تَربــو عــدد صــفحاتهما علــى  

فاسـتعارها منـه المرحـوم القـس      )١(األلفين بقطع كبيـر وحـرف دقيـق   
وقف على مشـتمالت الكتـاب   ميخائيل أيلو السـرياني؛ ليطالعها، فلما 

وجده مؤلَّفاً نفيساً نادراً، فطلب إلى والدي أن ينسـخه، وكـان حسـن    
الخط فلم يضن عليه به، وبعـد بقـاء الكتـاب فـي حوزتـه نحـو سـنين        
ادعــى بــأن أحــد المستشــرقين الفرنســويين اســتعاره منــه ليقــف علــى 

  محتوياته، فسافر به إلى مسقط رأسه (باريس) ولم يعده إليه.
وقد ذهل عن أخذه في حينه، ففُقد هذا السفر الجليل ولم يوقف له 

  على أثر منذ ذلك اليوم.
وعسى المستشـرقون ذوو الهِمم الشماء أن يبحثوا في متاحف أوربا 
ومكاتبها الخاصّة والعامة عـن هـذا األثـر العظـيم، والمؤلَّـف اليتـيم       

ن) بال امتراء فـي غيـره   الذي يحق له كلّ حق أن يدعى (الكنز الثمي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥قد تلقّيت خبر هذا الكتاب الجليل ووصفه عن المرحوم والدي المتوفّى فـي   )١(
  هـ) .١٣٢٨م ـ ١٩١٠سنة ( ١ك 



 ٣٣  .....................  لمحات من الحركة الفكرية في بغداد/ أوالً: الكتب/ الفصل األول

همل ذكره مؤرخو العرب وغيرهم من كتّاب �� من األسفار، سيما ما 
  .المسلمين

مـة غـي   �����	 ): تأليف تاريخ بغداد في عهد الخلفاء العباسيين( -٢٢
لسترانج، وهو أنفـس تـأليف، بـل أسـمى تصـنيف وقفنـا عليـه فـي         

حتّى اآلن، وهو يتضمن تاريخ الزوراء منذ يوم تأسيسـها   ليزيةگاإلن
حتّى سقوطها على يد هوالكـو طاغيـة العبـاد والـبالد، وفصـالً مـن       

  تاريخها الحديث مع ثمانية رسوم ملونة لدار السالم.
وقد جمع بين دفّتيه فرائد يتيمة يعزّ وجود كثير منهـا فـي غيـره مـن     

الفاضـل قـد أخـذ أنبـاءه مـن كُتـب       األسفار والدواوين؛ ألن مؤلِّفـه  
ُوربية تربـو علـى السـتّين وبينهـا مخطوطـات      �شتّى عربية وفارسية و

نادرة، طُبع هذا السفر الجليل في جامعة أكسفرد بمطبعة كالرندون 
  هـ).١٣١٨ -م ١٩٠٠سنة (

): كتـاب نفـيس جـداً يتضـمن     اإلسالم في عصر خلفاء دار السالم( -٢٣
مـور  ��� لسـالم، وشـيئاً كثيـراً مـن المسـائل و     حضارة اإلسـالم فـي دار ا  

ليزيـة مؤلِّفـه األديـب الفاضـل ر. د.     گالجديرة بالمطالعة، وضعه في اإلن
  .هـ)١٢٩٥ - م ١٨٧٨بع في لندن سنة (، وقد طR. D. Osbornُأسبورن

): في دائرة المعارف للبستاني، وقد استغرقت هـذه المـادة عـدة    بغداد( -٢٤
  .طُبعت على حدة ألصبحت كتاباً قائماً برأسهصفحات حتّى أنّها لو 
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هذا جلّ ما وقفت عليه اآلن من تواريخ بغـداد القديمـة والحديثـة،    
ليزيـة، ال  گوقد فاتني شيء كثير منهـا باأللمانيـة، والفرنسـوية، واإلن   

بل بالعربية نفسها، ومن له اطّالع على ما أغفلت ذكـره فالرجـاء أن   
  كره سلفاً. يتكرم بإفادتي عنه، وإنّي أش

): لمـا كانـت هـذه األسـماء غيـر وافيـة كمـا أشـار إليـه          لغة العرب(
خـرى حـذراً   �� فالبد من أنّنا نعود إلى هذا الموضوع في فرصـة   ،الكاتب

  من إثارة السأم في الصدور إن أكثرنا اآلن من الكالم في جزء واحد.

  رزوق عيسى

 ]٣٣٧ص السابع/العدد  )كانون الثاني –١٩١٤( [السنة الثالثة
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): >أول مجلّة عربية ظهرت في ١٤٣: ٢كتب صاحب مجلّة العلم في (
بكسـر العين وسـكون الـالم،    )العلْمـ(هذه المجلّة الموسومة ب العراق هي

  وهي اآلن في سنتها الثانية<.
والحق أن أول مجلّة عربية صدرت في العراق هي (زهيرة بغـداد) لآلبـاء   

) الموافقـة  ١٩٠٥آذار سـنة (  ٢٥الكرمليين المرسلين، صدر عددها األول في 
  .واحدة، ثم توارت عن األبصار هـ)، وبقيت حية سنة١٣٢٣لشهر صفر سنة (

  ]١٤٨ص تشرين األول) العدد الرابع/ - ١٩١١ولى (	89 [السنة 

ÑçÏ£]� �

  أنّها تصدر اآلن أسبوعية �
	 جريدة يومية تُنـشر في بغداد دار السالم 
ــدرجاتها    ــب من ــة للحــق)، أغل ــة وخادم ــة للحقيق حبــة  وهــي (م باللغ

  التركية، وفيها ما يقارب العمود باللغة العربية. 
كـانون الثـاني    ١٨) الموافـق  ١٣٣٠محرم ( ٢٨صدر عددها األول في 

ــنة ( ــديرها    ١٩١٢س ــاحبها وم ــابندر، وص ــة الش ــي مطبع ــع ف ــي تُطب )، وه
  المسؤول أصغر زاده معروف أفندي، ومحررها األول معروف أفندي.

  ]٣٢٥ص شباط) العدد الثامن/ -١٩١٢ولى (	89 [السنة 
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  كاهيةجريدة هزلية فُ
  قّتاًؤتصدر في بغداد مرة في األسبوع م

كـانون الثـاني    ٢٣) الموافـق  ١٣٣٠صـفر (  ٨وقد بـرز عـددها األول فـي     
  )، لصاحبها ومديرها م. لطفي.١٩١٢(

  ] ٣٢٥ص شباط) العدد الثامن/ -١٩١٢ولى (	89 [السنة 

Œ^ŞŠÏÖ]� �

  قّتة أسبوعيةجريدة مؤ
  قّتاً) أدبية سياسية جدية هزلية حرة ...سبوعية مؤ(أي أ

  لصاحب امتيازها أعظمي عبدالجبار أفندي، 
  ومديرها المسؤول محمد هادي أفندي.

 ٥) الموافـق  ١٣٣٠صـفر سـنة (   ١٧صدر عددها األول في بغـداد فـي   
وعسـاها أن ال  )، وهـي تُنشــر بالعربيـة والتركيـة معـاً،      ١٩١٢شباط سـنة ( 

  ب كما توارت أخواتها عن األنظار.تحتج
  ]٣٦٢ص آذار) العدد التاسع/ -١٩١٢ولى (	89 [السنة 

� �

� �
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  ظهرت في بغداد
  سة واالقتصاد والتاريخ واالجتماعمجلّة شهرية تبحث في السيا

مديرها المسؤول سليمان أفندي الدخيل، وصاحباها 
  ندي الدخيل وإبراهيم ومحرراها: سليمان أف

  حلمي أفندي.
وقد طالعنا العدد األول منها الصادر في صفر هذه السنة الموافق لشهر 

  ) فوجدناها حافالً بالمباحث، جم المادة، متوفّرها.١٩١٢شباط (
ومــن خطّــة هــذه المجلّــة: البحــث فــي اإلســالم، والعــرب والعجــم،  

يــة والخارجيــة، والعــراق، مــم والشــعوب، والسياســة الداخل��� واآلثــار، و
والشـرق والغرب، وعالم الجهل والفساد، والتقـريظ واالنتقـاد، والهجـوم    

  والدفاع، وأقواس (؟) وأنفاس، والتاريخ.
ــبالد   ٤٥غرشــاً صــاغاً و ٤٠اشــتراكها فــي بغــداد غرشــاً صــاغاً فــي ال

  فرنكاً في الخارج. ١٥العثمانية، و
أنّـه يشـوه محاسـنها     �
	  ،والمجلّة كثيرة المواضـيع، مختلفـة التبويـب   

)، وركاكة التعبير في بعـض  ٩غرائب بعض اآلراء كالتي وردت في (ص
  أغالط الطبع في (جميع الصفحات). المواطن، وكثرة

هـا سـليمان الـدخيل    من ذلك ما ورد على الغالف: أصحابها ومحررو
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  وإبراهيم حلمي.
) كـانون ثـاني، واألصـح    ١واألصح صـاحباها ومحرراهـا، وفـي (ص   

مرة مع أنّها  ١١) وردت كتابة (ابن) بدون ألف ٢كانون الثاني، وفي (ص
  لم تقع هناك بين علمين بين اسم االبن وأبيه. 

ويظـن فـي   ، واألصـح: ابـن خرداذبـه.    وجاء فيها ذكر: بن خرج باذيه
واألصـح: فـي مـا ال     ،رفه فيمـا ال ينفـع  واألصح: ويضن بوقته. ويص ،وقته

  ينفع.
علـى   �
	 وهكذا ال تخلو كلّ صفحة من بعـض أغـالط، ومـا العتـب     

  ن ال يعنون بإصالح ما ينقّح لهم.أصحاب المطابع الذي
فعسى أن يكون العدد الثاني أقلّ أغالطاً، ويوفّـق رصـيفانا وصـديقانا    

  الماجدان لكلّ نجاح وفالح، بمنّه تعالى وكرمه.
  ]٣٦٢ص آذار) العدد التاسع/ -١٩١٢ولى (	89 [السنة 

†CÓËi� �

ت في بغداد على قلّة عدد القـراء، ولهـذا ال   ����	 كثرت الصحف و
تعيش طويالً، والتي تعيش منها تتّبع خطّة خاصّة بها، ومن جملة الجرائد 
التي برزت إلى عالم الوجود هي (تفكّر)، وهي تركية عربيـة، قـد كُتـب    

أونيـون أرتومـان معـارفيرور جمعيتـك مـروج أفكـاري،       «على صـدرها:  
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  .»يدرأفكارنده حر عثمانلي غزته س
) ١٣٣٠( ربيـع األول سـنة   ٣وقد ظهر عددها األول نهار األربعـاء فـي   

  ).١٩٢١شباط ( ٢١الموافق 
صــاحب امتيازهــا ومــديرها المســؤول ســلمان أفنــدي عنبــر، ومحــرر 
قسمها العربي ابن المنذر، وهي تخدم أفكار االتحاد العثماني وتسعى في 

  نشـرها، وهي تُطبع في مطبعة دنكور.
  ]٣٦٣ص آذار) العدد التاسع/ -١٩١٢ولى (89 	[السنة 

Díè�]‚Çe�íC×¥E��^�†Ö]�Øf‰� �

  ية اجتماعية فلسفية تاريخيةمجلّة دينية علم
  صحيفة) ٣٢تصدر في الشهر مرة (في 

يحرر فيهـا أحـد    -لصاحبها ومديرها المسؤول محمد رشيد الصفّار  
اشـتراكها السـنوي ريـال مجيـدي فـي الممالـك        -فضالء الهيئـة العلميـة   

جرة البريـد، ونصـف القيمـة    ��  العثمانية، وفي البالد األجنبية يضاف عليها
  اء ورؤساء األديان على اختالفها.لتالميذ المدارس والعلم

نقلنا هنا بالحرف والرسم ما جاء على غالف المجلّة، وإليـك فهـرس   
  أبحاث هذا العدد:

فاتحة الكالم. سبل الرشاد. التفكّر والتدبر. كلمات من الحكم. نبـذة مـن   
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��$األدب. تاريخ بغداد  	��%�شكري أفندي آل اآللوسي. المتولّد والمتوالـد   
مــن الحيــوان. منشــور مــن بــاب مشــيخة عمــوم الســادات الصــوفية بالــديار   

إلمــام المصـــرية. مراتــب الكمــال. مدرســة اإلمــام األعظــم (رضــه). كلّيــة ا  
  .األعظم. الفلسفة والفالسفة. تاريخ صدور المجلّة. وقيمة النسخة غرشان

فمن وقف على هذا كلّه علم ما في هـذه المجلّـة، وإلـى أي غـرض     
ترمي، ومنزلتها من العلم، وكفاها فخراً أن يقـال: صـاحبها محمـد رشـيد     

من أفندي الصفّار ومن كتّابها محمود شكري أفندي اآللوسي، وكالهما 
  مشاهير بغداد.

ونحن نتمنّى أن تكون أبحاثها مفيدة للقراء نافعة ألبناء الـوطن، بمنّـه   
  تعالى وكرمه.

  ]٣٥ص حزيران) العدد األول/ -١٩١٢[السنة الثانية (

êµçÏi�ÝøŠÖ]�…]�� �

تقويم حسن الطبع بديع الترتيب ال يدانيه ما يطبع من جنسه في ديـار  
تـواريخ: وهـي السـنة الهجريـة، والسـنة       الشام أو مصـر، وهـو فـي أربعـة   

المالية الشمسـية، والسـنة العبرانيـة، والسـنة اإلفرنجيـة، وفيـه أيضـاً ذكـر         
المواسم واألعياد عند المسلمين والنصارى واليهود، مع ذكر مـا يحـدث   

  في فصول السنة من برد وحر، ووقوع مطر، وزرع بعض األشجار.
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ــ    ــوع الش ــه أيضــاً ذكــر ســاعات طل ــا في ــر، ومم مس، وســاعات الظه
والعصـر، والعشاء، واإلمساك، ودرجة البروج الشمسية، فأنـت تـرى مـن    

  هذا البيان أن هذا التقويم مما يحرص على اقتنائه ويتفاخر بحفظه.
  ]٢٥٩ص كانون األول) العدد السادس/ -١٩١٢[السنة الثانية (

íÊ^‘†Ö]� �

ألعرجـي  تقمصت (جريدة) الرصـافة للسـيد محمـد صـادق أفنـدي ا     
  كاهية.بصورة (مجلّة) شهرية علمية أدبية تاريخية فُ

وقد قال في صدرها: إنّه اعتزل السياسة وعدل عنها إلى مـنهج العلـم   
)، ١٣٣١ولى سـنة ( ��� واألدب، وقد أصدر منها العدد األول عن جمادى 

وقد عقد أبوابها علـى ثمـاني دعـائم، وهـي المسـائل العلميـة، واألدبيـة،        
والتاريخية، وتراجم الرجال، والفكاهات، واألسئلة واألجوبة، والتقريظ، 

أنّنا لم نر في جميع مواضيعها بحثاً طريفاً، بل ورأينا فـي   �
	 والمتفرقات، 
ن التعرض لها في مثل هـذا العصـر   بعض ما طرقه من األبواب مندوحة ع

ق الحميريـة، وهـم   كالقول بأن البربر من نسل يوشع بن نـون مـن العمـالي   
  رهط السميدع.

وقد نقل ذلك عن صاحب القاموس، ففي هذه العبـارة مـن األغـالط    
  بقدر ما يوجد فيها من األلفاظ. 
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وقد نقل أيضاً خرافات جمة عن تاريخ ابن خلّكان في بيت الحكمة، 
  وفي كلّ ذلك من األوهام بعدد ما فيها من الكلم. 

فـإذا كانـت مواضـيعه     �
	 وكنّا نود أن يطرق السـيد أبوابـاً جديـدة، و   
مبتذلة في الكتب المتداولة في أيدي القوم استغنى النـاس عـن مطالعتهـا    

  بتصفّح األسفار نفسها النتساقها فيها. 
لمــة الحــروف، وقــد وجــدنا عبارتــه محكمــة التركيــب والــربط، مز 

  مزمومة الكلم مخطومتها. 
وقــد وجــدنا فيهــا أغــالط طبــع كثيــرة، ففــي الفاتحــة خمســة، وفــي  

  ، وفي الثالثة خمسة، وقس على هذا المثال.١٥الصفحة الثانية 
فعســى أن تُــنقّح ويعنــى بتصــحيحها، ونتمنّــى لهــا الــرواج والنجــاح!  

  وندعو له بالثبات والفالح.
  ]٥٣٢ص يار) العدد الحادي عشر/آ -١٩١٣[السنة الثانية (

Í…^Ã¹]�‹�� �

ة فكاهية تاريخية أدبية علمية صحيفة عربي  
  قّتاًأسبوعية موقّتة (كذا) أي مؤ

نيسان من هذه السنة بأربع قوائم، لصاحبها  ٢٥ظهر عددها األول في  
  ومحررها ومديرها إبراهيم صالح شكر. 
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غرشاً صحيحاً، وثمـن النسـخة    ٢٠نسخة  ٥٠واشتراكها في السنة عن 
  طبع في مطبعة الشابندر.بارات، وهي تُ ١٠

  ]٥٧٨ص حزيران) العدد الثاني عشر/ -١٩١٣[السنة الثانية (

Dì‚è†qE�í–ãßÖ]� �

هذا اسم مما يتفاءل به، وعسى أن يصح تحقيقه، أو عسـى أن يسـعى   
  أصحاب هذه الجريدة للحصول على الضالّة التي ينشدونها. 

(والنهضة جريدة سياسية عمرانية اجتماعية موقوتة) تصـدر مـرة فـي    
ي، چـ ه چـ اپاألسبوع في بغداد، لصاحبها ومديرها مزاحم أفندي األمين ال

  ورئيس تحريرها إبراهيم حلمي أفندي. 
) الموافـق  ١٣٣١ذي القعدة ( ١وقد برز منها العدد األول نهار الجمعة 

حيفة مـن الشـبان أصـحاب الهمـة     )، وصاحب هـذه الصـ  ١٩١٣أيلول ( ٣
العالية، والكاتب من الكتّاب الذين تفتخر بهم بغداد، وتتوقّع منه السـعي  
الحثيث إلى ترقيـة الـوطن، وكالهمـا ال يخـاف االنتقـاد؛ ولهـذا نوصـي        
المحرر أن يتحرى صدق اللهجة في الكـالم، فقـد قـال عـن العـرب فـي       

بشدة البأس يؤلّفون القسم األعظم العرب وهم المعروفون «م: ��� المقالة 
مــن قطــان المملكــة، فعــددهم (إذا) عــدت نجــد وحضــرموت وشــرقي  

  اهـ . »مليوناً ٢٠جزيرة العرب عثمانية ال يقلّ عن 
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فنقــول: ولمــاذا لــم يعــد أيضــاً عــرب الجزيــرة كلّهــا، وديــار مصـــر،  
وطرابلس، وقزان، وتونس، والجزائر، ومـراكش، فـال جـرم أنّـه نسـيهم،      

  عسى أن يذكرهم في األعداد اآلتية.و
مليونـاً، ولـو    ٢٠ثم أين رأى أن عرب المملكة العثمانية فقط يبلغـون  

فرضنا أنّنا عـددنا معهـم عـرب ديـار نجـد وحضـرموت وشـرقي جزيـرة         
العرب؟! أفليس بيده كتب وصف البلدان من عربيـة وتركيـة وإفرنجيـة!    

  عليه مراجعتها واالعتماد عليها!فما أسهل 
قال فـي الصـفحة الثالثـة عنـد كالمـه علـى الشـيخ مبـدر الفرعـون:          و

أصاب في األزمنة األخيرة عشـائر الشـامية ظلـم وحيـف، فقـد صـارت       «
الضـرائب تستهلك كلّ المحصوالت حتّى لم يبق بأيـدي المـزارعين مـا    

  . »يسد الرمق
قلنا: إنّنا ال ننكر أن الضرائب بهظـت األعـراب، لكـن بـين أن تكـون      

م، وبين أنّها لم تبق في أيديهم مـا يسـد الرمـق، بـون بـين، وكـالم       بهظته
مخــالف للحقيقــة، فعســى أن ال يكتســب فــي هــذه الصــحيفة مثــل هــذه 

  األقوال الزائفة. 
صحح المسودة قبل أن يـؤمر بطبعهـا، فقـد وجـدنا فـي      ثم نتمنّى أن تُ

  غلطاً من أغالط الطبع. ٢٢العمود الثاني من الصفحة الثالثة 



 ٤٥  ...  لمحات من الحركة الفكرية في بغداد/ ثانياً: المجالت والجرائد/ الفصل األول

أن  �
	 وهل من اإلنصاف أن ال يكون هم القارئ في أثنـاء المطالعـة   
يذب عن فكره ذباب الطبع، ومع كلّ هذه الشوائب التي البـد منهـا فـي    

ولى منهـا، فإنّنـا نتمنّـى لهـذه الصـحيفة الترقّـي       ��� بعض األعداد ال سيما 
  والنجاح وتحقيق األماني!

  ]٢٦٩ص ) العدد الخامس/تشرين الثاني -١٩١٣[السنة الثالثة (

DíC×¥E��^�†Ö]�Øf‰� �

  لصاحبها ومديرها محمد رشيد أفندي الصفّار

سبل الرشاد مجلّة تظهر في بغداد، برز منهـا منـذ سـنة مجلّـد واحـد،      
وردت «واآلن عادت إلى الظهور، قال صـاحبها فـي مقدمـة هـذه السـنة:      

بهـا، فعلمـت أن   إلينا كتب متعددة من سائر الجهـات يطلبـون االشـتراك    
الناس لهم ميل كبيـر إلـى االسـتفادة مـن أبحاثهـا، فعزمـت علـى تـوالي         

  . »(كذا) إصدار مجلّداتها
غرشـاً،   ٣٠وبدل اشتراكها عن عشـرة أعـداد فـي الممالـك العثمانيـة     

ــين المســلمين   ٢٠وألهــل العلــم والطلبــة والمعلّمــين   غرشــاً، بــال فــرق ب
  كات. فرن ٨وغيرهم، وفي البالد األجنبية 

  وهي مجلّة دينية علمية اجتماعية فلسفية على ما طُبع في نحرها.
  ]٣٨١ص كانون الثاني) العدد السابع/ -١٩١٤[السنة الثالثة (
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فـي غـرة جمـادي     )١(بـل الوضـيعة   ،ةول من هذه المجلّظهر العدد األ

خالقيـة  أدبيـة تهذيبيـة   (أوهـي   )،١٩١٤(آذار سنة  ٢٧ي أ )١٣٣٢(ولى ��� 
رها ومديرها المسؤول محر ،في بغداد اًقتؤة متصدر في الشهر مر ،)فكاهية

   .هيم منيب الپاچه جيابرإة وصاحب المجلّ ،هيم صالح شكراإبر
بدل االشـتراك لسـنة فـي بغـداد وفـي بقيـة الـبالد العثمانيـة مجيـدي          

ديبـين  ومن عرف منزلـة هـذين األ   ،جنبية مجيديانوفي البالد األ ،واحد
رة مـن الموضـوعات   ـهذه الصفحات الست عش يالشهيرين علم ما تحو

  .والمباحث الشائقة ،بيات الرقيقةواأل ،دبيةاأل
يدال األكيف ال وك؛وهذا وحـده يكفيـك   ،هيمابرإيان باسم بين مسم 

على ، ان برداً وسالماًكلمة تطالعها تكون لصدرك الحر كلّ نأن تعلم أل
لـى  إمقـاالت هـذه الوضـيعة تحتـاج      نأال نخدع صديقينا الفاضـلين   اننأ

ن يكـون  أذ فيهـا مـن اللحـن مـا ال يقبلـه ابـن العـرب        إ ؛تصحيح عبارتها
دار العلم والتحقيـق فـي    ،طبع في بغدادمسطراً في مثل هذه النشرة التي تُ

  سابق العهد.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الوضيعة من الصحف ما كان وسطاً بين المجلّة والجريدة، فهـي مجلّـة بحجمهـا    ١(
وفي كتـب اللغـة: الوضـيعة:     Bulletin.أو باسمها وجريدة بمباحثها أو بخطتها 

  كتاب تكتب فيه الحكمة، جمعها وضائع تقابلها في الفرنسوية
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وفـي   ،غـالط أ ٥العنـاوين   �
	 ولـى حيـث ال يوجـد    ��� ففي الصـفحة  
فقـد قـال    ،وهـام اللغويـة  ماعدا ما فيها مـن األ  ،غلطاً ١٧خيرة الصفحة األ

اً مـن  دالشـاب بـ   ريد: فلم يروهو ي .»اً من الذهابدالشاب ب فلم ير«مثالً: 
ن يكـون  أفيجـب   ،رادهأومـا كتبـه مخـالف لمـا      )،الذهاب(االمتناع عن 

  ير.ومثل هذا كث )،عدم(سقطت كلمة في الطبع وهي 
هيم ابـر إظهور هذه الوضيعة كان في غياب صاحبها  نأننا نعلم أعلى 

 نأونحن موقنون  ،ر فيها الغلطولهذا كثُ ؛ةذ كان في الحلّ،إفندي أمنيب 
 ؛ما الثباتوالسي ،ين لها النجاحمتمنّ ،صوبأصح وأعداد التالية تكون األ
  ر كان.بصبح في خأنا فغلب ما ظهر من صحأ نأل

  ]٦١١آيار) العدد الحادي عشر/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (
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  تصدر في الشهر مرة لمية أدبية تاريخية اجتماعيةمجلّة ع
 د محيي الدين فيض اهللا الكيالنيلمنشئها السي  

مجيدي ونصف، وخارجهـا   -محلّ نشـرها -بدل اشتراكها في بغداد 
  فرنكات).مجيديان، وفي الديار األجنبية عشر (كذا) 

طالعنا العدد األول مـن هـذه المجلّـة فوجـدناه جامعـاً لعـدة مقـاالت        
أنها قلّما تفيد الشـرقي أو المستشـرق؛ ألن أغلبها مبتورة  �
	 دباء شتى، �� 
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الفائــدة أو مطروقــة البحــث، يــرى مــثالً شــيء كثيــر فــي ســائر الكتــب   
  ت. ����	 و


	 لضـــرائر الشــعرية، أمــا القصــائد التــي فيهــا فكثيــرة الجــوازات وا � 
قصــيدة الــدجيلي فإنّهــا تكــاد تخلــو منهــا، لكــن عنوانهــا واســتهاللها ال  

دبــاء، إذ عنوانهــا مــريم العــذراء وحســان المحســن، ومــريم  ��� يرضــيان 
العذراء هنا هي غير العذراء أم يسوع، مع أن هذا العلَم الموصوف بهـذه  

  جيدة. على أم يسوع الم �
	 الصفة ال يكاد يطلق 
  ومن أبياتها االستهاللية ما يأتي:
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فهذا الخيال أقرب إلى الخيال منه إلى المثال؛ ألن شاعر هذا العصــر   

إذا أراد أن يجيد صور الحقائق بصورها ودقائقها ال بخيـاالت يسـب بهـا    
أن نقـول:   الناس ويشتمهم أو ينسب إليهم ما هم براء منه، هـذا ويسـوؤنا  

إن عبـارة هــذه المجلّــة كثيـرة األغــالط، ركيكــة التركيـب، كقولــه فــي    
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  ): وداس حيثيانهن باقدامه، وهو يريد مقامهن أو منزلتهن.٢٧(ص
وكقوله فيها: كالباحث بظلفه على حتفه، والمشـهور كالباحـث علـى    

  تها ونصّها.(�	 حتفه بظلفه، وهو مثل للعرب. واألمثال تُروى على 
: فوجدته كالحية الرقطاء بخبثه ودهائه. والذي نعلـم أن العـرب   وفيها

ال تنسب الخُبث والدهاء إلى الحية الرقطاء، بل إلى ذئب الغضا أو ذئـب  
فالحيات كلّهن خبيثات داهيـات والرقطـة ال تزيـدهن شـيئاً      �
	 الخمر، و

  من هذا القبيل.
درى بما فيها، وكقوله فيها: فصاحب الدار أدرى مما فيه. والمشهور أ

  وبالذي فيها.
ــه فــي تلــك الصــفحة أيضــاً: أكــون عــدواً   ــه.   وكقول ــاً فــي عيني أزرف

  والصواب أزرق.
ومثل هذا كثير ال تخلو منه صفحة، وربما كان الغلط فاحشـاً ينسـف   

): وجــدوا فيهــا نوعــان مــن األهلــين. وفــي  ١٧الجبــال، كقولــه فــي (ص
  عنصر.): وسبب هذان التحريفان هو جهل حقيقة ال١٩(ص

هذا فضالً عن أن أغلب الكلمات الفرنسوية مخطوءة الكتابة فهـي ال  
  فرنسوية وال إنكليزية وال عربية فلعلّها هندية أو صينية.

وأحسن من هـذا كلّـه تعرضـه لتخطئـة (بعـض كتّـاب العـراق) قـال:         
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ولكنّه غلط إلى  ،يقولون الجيم المعجمة إذا أرادوا تمييزها عن ما سواها
. قلنا: يقال الجيم المعجمة أي المنقطة بواحدة تمييزاً لها مـن  آخر كالمه

  الجيم المنقوطة بثالث.
ثم قال: ويقولون: >الراء المهملـة والـزاء المعجمـة، وهـو غلـط أيضـاً       
حيث ال يجوز أن يسمى الزاي بالتحتية بدل الهمـزة<. ومـن هـذا يتضـح     

  خطأ قول الكاتب. 
هجى األعجمية: (الپاه) المثلثـة  وقال: >ويقولون في وصف حروف الت

التحتية، و (الجيم) المثلثة (والـژاء) المعجمـة المنقوطـة بـثالث (والفـاء)      
) والكـاف الفارسـية أو المنقوطـة بـثالث     vالمثلثة أو المنقوطـة بـثالث (  

  وهذا كلّه غلط<.
قلنا نحن: وهذا كالمه لغـط فـي غلـط؛ ألنـه جـاء فـي واشـي كتـاب         

) ما نصّه: وهذه ٧٤جني المطبوع في مصر (صالتصريف الملوكي البن 
)، ثم قـال:  g) ك (vصورة األحرف الخمسة (األعجمية) پ، چ، ژ، ف (

ينبغي أن تُميز هذه األحرف بوضع ثالث نقط تحت الباء والجيم، وفوق 
  اي والفاء والكاف إلى آخر كالمه.الز

وهذا كاف ليتضـح منـه خطـأ المخطـئ، ولـو تفـرغ لوضـع مقـاالت         
  ة أو عنى بإزالة كلّ ظالم عن (النور) لكان أفيد له وللقراء.. .مبتكر
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ومع كلّ ذلك فإننا ننظر إلى (النور) نظر من هو في الظلمات، ويجب 
التمتع بما يبهج ناظره، ويسر خاطره، متمنّين لها النجاح، وال سيما الثبات 

  لراقية.تنا العراقية حتى ا*�	 في نشرها، األمر الذي يندر في صحفنا و
  ]١٠٦ص آب) العدد الثاني/ -١٩١٤[السنة الرابعة (قبل الحرب)، (
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  مجلّة أدبية علمية انتقادية
  تصدر في كلّ أسبوع مرة

  يرأس تحريرها صاحبها جميل صدقي الزهاوي.
بدل االشتراك خمس ربيات، وللخارج ثماني ربيات، صدر جزؤهـا األول  

  .)١٩٢٦أيلول ( ١٠يوم الجمعة في صفحات بحجم هذه المجلّة  ٨في 
إنّا قد ألفينـا العربيـة فـي العـراق ال     «وقد قال صديقنا في سبب إصدارها: 

تستغني في حالها الحاضر عمن يقوم أودها بالتنبيه على ما يقع من الخطأ فـي  
كثير من القصيد والمقاالت مما ينشـر فـي صـحفه، وال ينحصـر هـذا الخطـأ      

  .»إلى المعنى الذي هو كلّ المراد من اللفظفي اللفظ، بل يتجاوزه 
على أنّنا نتمنّى أن تخلو تلك الصفحات من أغالط الطبع، ونتمنّى لها 
العمــر الطويــل الهنــيء؛ ليســتفيد منهــا القريــب والبعيــد، وينتصــر األدب  

  مكبوتاً. �
	  الحديث على الطرز القديم البالي، وهو ال يكون
 ]٢٣٦ص تشرين األول) العدد الرابع/ -١٩٢٦[السنة الرابعة ( 
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ة أدبية علميةصحيفة أسبوعي  
  تصدر في الكاظمية بقرب بغداد 

أيلـول مـن هـذه السـنة،      ٣صدر العدد األول مـن هـذه الجريـدة فـي     
لصاحبها سلمان الصفواني، ووصلنا منها العدد الثالث، فوجدنا فيـه مقالـة   

خرى عنوانها (الزهاوي في الميـزان)، ونُبـذاً فـي    �� سبوع، وفي حديث األ
  مواضع مختلفة، فنتمنّى لها طول العمر والرواج بين الناس.

  ]٢٤١ص تشرين األول) العدد الرابع/ -١٩٢٦[السنة الرابعة (

� �� ��^�…ý]� �

  جريدة علمية أدبية إرشادية، يصدرها في بغداد
  في األسبوع مرة واحدة نادي اإلرشاد 

  نادي اإلرشاد عبد الجليل آل جميلالمعتمد العام األول ل :مديرها
  ربيات ٣ربيات، وعن ستة أشهر  ٥ة بدل االشتراك عن سنة كامل

 ٢٨) الموافـق  ١٩٢٦تشرين الثاني سـنة (  ٥صدر العدد األول منها في 
  ).١٣٤٥ربيع الثاني سنة (

وي نظـام  جاء في هذه الصحيفة األسبوعية بعـد االفتتاحيـة مقالـة تحـ    
اإلرشــاد، يليهــا مقــررات النــادي، فالكســب فــي نظــر الــدين اإلســالمي، 
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ــدة     ــالوعظ (كــذا) واالرشــاد، وبهــذا المقــال ختمــت الجري فالمباشــرة ب
صفحاتها األربع، فبقي هنـاك رقعـة بيضـاء بمنزلـة متنـزه تتمتـع األبصـار        

  ببياضها الناصع، وترتاح من سواد الحبر الذي يتعب البصر.
أن يعتنى بعبارتها؛ وال سيما ألن كتّابها من العلماء األفاضل، وكنّا نود 

مقررات النـادي   -على ما يظهر لنا -وأحسن مقال ورد فيها وعني به هو 
  ودونك مستهله:

ربيـع الثـاني سـنة     ١٤معاً في  -المؤسسة واإلدارية ->أجمعت الهيئتان
هم لحسـن  )، وبعد شكر١٩٢٦تشرين األول سنة ( ٢٢) المصادف ١٣٤٥(

ــن تشــكل       ــف إلــى زم ــة العظمــى إدارة الوق ــة البريطاني إدارة الحكوم
  الحكومة العربية عقدوا الجلسة<.

وحروف برثية أو برطبة هي الحروف التي تكتـب بهـا طبريـة، لكـن     
  ليس للحروف هنا اعتبار في قلب الكلمة.

فانظر إلى األغالط العديدة الموجودة في العبارة الواحدة، فما قولك 
الكتاب كلّه، واألطفال إذا تعودوا حفظ األغالط في التاريخ قبـل أن  في 

يعرفوا صحيحها، يتعذر عليهم العود إلى الصحيح منها، فإنّـا هللا وإنّـا إليـه    
  راجعون!.

>برئاسة صاحب السماحة السيد إبراهيم أفندي الحيـدري، فتـذاكروا   
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الدينية،  في شأن إلغاء وزارة األوقاف جهة التدريس من بعض المدارس
  وجهة اإلرشاد من التكية الخالدية...<، إلى آخر ما ورد.

فنحن لم نفهم معنى (أجمعت) في قوله: أجمعت الهيئتان، فـإذا كـان   
هناك غلط طبع، أي أن األصل كان اجتمعت الهيئتان، فال نر وجهاً لقول 

ذن النادي بعد ذلك (معاً) وهل يكون اجتماع بغير أن يكون معناً (معاً)؟ إ
(معاً) زائدة، وأما إن لم يكن هناك غلط طبـع، فكـان يحسـن أن يوصـل     
معنى (أجمع) بالجار (على)، أي أن يقال مثالً: أجمعت الهيئتـان ... علـى   
شكرهما ... وعلى كلّ حال في الكـالم غمـوض، ثـم إن الهيئـة لـم تـرد       

  جنة في العربية، بل بالتركية فقط.بمعنى اللّ
وقال: الهيئتان المؤسسة واإلداريـة. ولـو قـال: المؤسسـة والمـديرة أو      
التأسيسية واإلدارية؛ لكان المعطوف من جنس المعطوف عليه، وهو من 

  حسن التعبير عن الفكر في مكان فصيح معهود. 
  تشرين األول ...  ٢٢) المصادف ٣٤٥ربيع الثاني سنة ( ١٤وقوله: في 

ــادف   ــى للمص ــا: ال معن ــ قلن ــيس ثَ ــا، إذ ل ــاك  هن ــا هن ــادفة، إنّم م مص
تشـرين األول كمـا    ٢٢(موافقة)، فكان من المستحسن أن يقال: الموافق 

  ينطق به المصريون والسوريون وكلّ فصيح.
  وقوله: وبعد شكرهم لحسن إدارة الحكومة ... 
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وال نعلم كيف يعود ضمير الجمع إلى اسم مثنى، فالكالم كـان علـى   
جنتين) فكان من الالئق أن يقال: وبعـد شـكرهما لحسـن    الهيئتين (أي اللّ

ناً بقوله فـي األول: أجمعـت   إدارة ... ومع ذلك ال يرتبط الكالم ارتباطاً بي
الهيئتان ... فكان يحسن أن يقال مثالً كما قلنا في بـدء كالمنـا: أجمعـت    

مـور  �� اللجنتان ... على شكرهما لحسن إدارة الحكومـة البريطانيـة تـدبير    
لوقف، لكنّه قال: لحسن إدارة الحكومة البريطانية إدارة الوقف ... وفـي  ا

  هذا التعبير من التعسف ما ال يخفى على القارئ.
وربط تلك العبارة بقوله: إلى زمن (تشـكيل) الحكومـة، وهـذا أيضـاً     
من التعبير العثماني أو التركي أو المغولي أو انعته بما تشاء، لكن ال تقل: 

لتشكل في لساننا مصدر تشكل الشـيء أي تصـور، وتشـكل    إنه عربي، فا
ضج، فـأين هـذا ممـا يريـده؟     في النَ ذَالعنب أي أينع بعضه أو أسود وأخَ

  ولو قال: إلى زمن (تأليف) الحكومة لفهمنا مراده.
ولم نـدرك مـا عنـاه بقولـه بعـد ذلـك: إلغـاء وزارة األوقـاف (جهـة)          

عربية الجانب والناحية، وكلّ التدريس من بعض المدارس، فالجهة في ال
موضع استقبلته وتوجهت إليه، وهذه المعاني كلّها ال تتسـق مـع األلفـاظ    
السابقة، وال يتحصل منها ما يربط الكلم بعضها ببعض، ولعلّ المـراد هـو   
إلغاء (منصب) التدريس من بعض المدارس، لكن بقي معنى الكالم في 

  قلب الشاعر.
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نـادي اإلرشـاد فـي كـلّ مـا قـال وحبـر مـن          وال نُريد أن نتتبع النادي
  الكالم، إذ كلّه على هذا النسق. 

وكنّا نود أن تكون العبارة محكمة (رشـيدة) حتـى ال يعتـرض عليهـا     
  الضالّون) فيمتنعوا من مطالعتها.(

ألن غايتـه   لإلرشاد أن يكون دليالً وهادياً؛ وعلى كلّ حال أننا نتمنّى
مة المسلمة التي أصـبح  ��� ل: >صالح حال على ما قال في مقالة االستهال

الكثير منها بسبب الجهل، وفشو البـدع والخرافـات، وانحطـاط األخـالق     
بحالة غير محمودة، حتى وصل األمر إلى درجة أن األب ال يعطف على 

  بنيه، وال يلتفت األخ ألخيه<. غفر اهللا لنا وهدانا إلى الصراط المستقيم.
  ]٣٥٨ص انون األول) العدد السادس/ك -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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   قّتاًعلمية، تصدر في األسبوع مرة مؤ جريدة أدبية
   عبود الكرخي. ->� صاحب امتيازها 

  مديرها المسؤول توفيق الفكيكي.
  في  ٧ربيات في العاصمة، و ٥اشتراكها 

  جرة البريد في الخارج.=8 سائر أنحاء العراق، ويضاف إليها 

عبود الكرخي أمير شعراء العوام، فكه، خفيـف الـروح ال ينطـق     ���	 
ولـى  ��� تطرب له النفوس، صدرت الصـحيفة   �
	 بشـيء وال ينظمه كلماً 
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ــي  ــاني ســنة (  ١٠) أو ١٣٤٥رجــب ( ٦ف ــا ١٩٢٧كــانون الث ــى له )، فنتمنّ
  النجاح والرواج.

  ]٤٩٨ص شباط) العدد الثامن/ -١٩٢٧[السنة الرابعة (

ê�†�Ö]� �

  فنية تهذيبية شهرية مجلّة
  العامة في العراق لفائدة الشرطةتصدرها في بغداد مديرية الشرطة 

صدر الجزء األول من هذه المجلّة الحسناء في أول شباط مـن هـذه    
السنة، فوجدناه حافالً بأنفع المقاالت، ودونـك عناوينهـا: أيهـا الشـرطي،     

يس والكهربـاء،  علم التحقيق الجنائي، جامعـة الشـرطي فـي لنـدن، البـول     
  وظيفة الشرطي، ترويض أفكار الشرطي، وقائع محلّية في دوائر الشرطة.

والجزء م   ر برسم ملكنا المحبـوب، وفيـه عـدخـرى، وال  �� ة صـور  صد
نشر مجلّة تُعنـى باالختصاصـيات لهـو أحسـن دليـل علـى رقـي         جرم أن

البالد، فنتمنّى لهذه المجلّة االنتشار بين الناس جميعهم؛ لمـا حـوت مـن    
  جليل العوائد.

  ]٥٧) العدد األول/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
  �
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  صحيفة أسبوعية غير سياسية، تصدر في بغداد، 
  لصاحب امتيازها محمد صالح سليم.

)، وبعـد  ١٩٢٤تمـوز سـنة (   ٢٩صدر العدد األول من (الضاد) بتاريخ 
)، فظهــر ١٩٢٧احتجبــت عــن االنظــار حتــى هــذه الســنة ( ١٦عــددها الـــ 

  ، وعسى أن ال تتوارى بعد هذا.١٧عددها الـ 
  ]٥٧) العدد األول/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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ة سياسيالعراقيةة، لسان حال حزب النهضة جريدة يومي  
  تصدر مؤقتاً في أيام األربعاء والجمعة واالثنين 
  (كذا بتأخير االثنين) في بغداد، بدل اشتراكها 

  ربية. ٢٨ربية وفي الخارج  ٢٠في بغداد 
آب مـن هـذه    ١٠ظهر العدد األول من هذه الصـحيفة نهـار األربعـاء    

 )، وأول مقالــة وردت فيهــا١٣٢٦صــفر مــن ســنة ( ١١الســنة الموافــق لـــ 
خطّتهـا، ومنهجهـا،   عنوانها (العهـد الجديـد)، ولـم نجـد فيهـا مـا يعرفنـا ب       

  ومحور أبحاثها.
ولى كتبت بقلمٍ غُطّ في مداد من نار ال من حبـرٍ، وهـي   ��� ومقاالتها 
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حسنة العبارة، محكمة الرصف، ولسانها لسان حزب النهضة العراقية، أي 
أنهـا تريـده بـأقوى    صـالحها  حزب الشيعة اإلمامية، والظـاهر مـن نسـق إ   

فعسى أن يكـون رائـدها الحلـم، وقائـدها الحكمـة؛ لتبلـغ إلـى         الوسائل،
  مرماها بلوغاً أميناً.

  ]٢٥١ص ) العدد الرابع/١٩٢٧[السنة الخامسة (

°Û×Ã¹]�…]��íC×¥� �

  بغداد مجلّة مدرسية جامعة، تصدرها إدارة دار المعلمين في 
  مديرها المسؤول (كذا)  خمس مرات مؤقتاً في السنة

  بدل اشتراكها  لحميد الدبوني مدير دار المعلمينعبد ا
  وثالث ،واحدة في العراق ربيتان للتلميذ عن سنة

  جرة البريد =8 ربيات لغيره، وثالث ربيات عدا 
  ثمن النسخة عشر آنات،  في خارج العراق

   كانون األول ١صدر الجزء األول منها في 
  بقطع الثمن ص)٧٠) في (١٩٢٧سنة (

 ــر ــذه الم ــت ه ــم (دار    ��� ة ليس ــة باس ــرتنا مجلّ ــي حاض ــرى ف ــى ن ول
المعلمين) فلقد كان ظهر فيها مجلّـة بهـذا االسـم نفسـه فـي أول تشـرين       

)، وهذا نصّ ما كان قد كُتب على صدرها: >مجلّة دار ١٩٢١الثاني سنة (
وطرق التـدريس   ،والتربية ،والتاريخ ،واألدب ،المعلمين تبحث في العلم
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 ة فـي الشـهر [فـي    الحديثة خاصّة، تصدرها نظارة المعارف في بغداد مـر
بهــا، مــديرها +���	 صــفحة]، يقــوم بتحريرهــا معلمــو دار المعلمــين و  ١٦

المسؤول محمد السيد خليل، رئـيس التحريـر معـروف الرصـافي، نائـب      
المدير المسؤول يوسف عز الدين الناصـري، نائـب رئـيس التحريـر طـه      

 ٢٨) الموافـق  ١٩٢١تشرين األول سـنة (  ١ولى ��� السنة  ١الراوي، العدد 
ربيات داخل القطر،  ٤)، بدل االشتراك عن سنة كاملة ١٣٤٠محرم سنة (

ربيات [عـن سـنة]،    ٥وعن نصف سنة ربيتان ونصف، وفي خارج القطر 
  وثالث ربيات [عن نصف سنة].

د) ال تعـاد الرسـائل   عنوان المراسالت (مجلّة دار المعلمـين فـي بغـدا   
  بغداد. -درجت أو لم تُدرج، طُبعت بمطبعة العراق�� إلى أصحابها، 

 ١وكان كاغدها من أسوأ الورق، وفي الجزء الثـاني الـذي ظهـر فـي     
) حذف اسم المدير ونائبه، واسم رئيس التحرير ونائبه، ١٩٢١سنة ( ٢ت 

ربيـات   ٦منها ارتفعت بدالت االشتراك فصارت عن سـنة   ٣وفي الجزء 
ارتفعـت بـدالت    ٦ربيـات خـارج القطـر، وفـي الجـزء       ٧داخل القطر، و

 ١٢ربيـات عـن سـنة داخـل القطـر، و      ٨خرى، فصارت �� االشتراك درجة 
  ربية ونصف خارج القطر.

وبعد هذه المهزأة (وال تقل المهزلة كما ينطق بها كثيـرون) انقطعنـا عـن    
  .ثم احتجبت عن األنظارتتبع ذلك االرتفاع الذاهب صعداً في جو الغالء، 



 ٦١  ...  لمحات من الحركة الفكرية في بغداد/ ثانياً: المجالت والجرائد/ الفصل األول

) ظهرت فـي تلـك المدرسـة مجلّـة اتسـمت بعنـوان       ١٩٢٤وفي سنة (
(مجلّة المعلمين) وأمامنا الجزء األول منها، ودونك ما كُتب على صدره: 
>مجلّة علمية أدبية شهرية، لصاحبها هاشم السـعدي، العـدد األول السـنة    

)، محتويــات ١٣٤٢رجــب ســنة ( ١٠ -) ١٩٢٤شــباط ســنة ( ١٥ولــى، ��� 
  العدد ... طُبعت في مطبعة دار السالم بغداد<.

وقد وجـدنا فـي الصـفحة الثانيـة مـن الغـالف مـا هـذا نصّـه: >مجلّـة           
ــة      ــول التربي ــي أص ــث ف ــين، تبح ــالمعلّمين والمتعلّم ــة ب ــين خاصّ المعلم
والتدريس نظرياً وعملياً، وفـي جميـع مـا يجـب ويحـدث مـن نظريـات        

لتالميذ وصفحة للكشـافة، تقبـل مـع الشـكر     الفنون، ولها صفحة خاصّة ل
جميع المقاالت التي يتحفها بها المعلّمون والمتعلّمون ومحبـو المعـارف   
(على أن تكون موافقة لمسلك المجلّة العلمي)، االشتراك السنوي ويدفع 

,ربيـات   ٨ربيـات خــارج بغـداد،    ١٠ربيـات فــي بغـداد،    ٩سـلفاً   	���-� 
المجلّـة: بغـداد    لمراسالت باسم صاحبالمدارس في بغداد وخارجها، ا

  ثم احتجبت بعد نحو سنتين على ما يخطر ببالنا. مدرسة المعلمين<،
واآلن ظهرت هذه المجلّة، وفي صدرها ما ذكرناه فويق هذا من دون 

ولـى  ��� أن تشير بكلمة إلى أختيها السابقتين، ثم رأينا في مفتتح الصفحة 
مجلّة دار المعلّمين مجلّة تربوية (كذا بحرفها) علمية أدبية Sما هذا نصّه: 
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جمـادي (كـذا) الثـاني     ٦) و١٩٢٧كانون أول (كـذا) (  ١أخالقية، بغداد 
  .اهـ  R)١٣٤٦(كذا) (

  فعسى أن يعتنى بإصالح مبانيها ومعانيها في أجزائها التالية.
  ]٥٦٤) العدد التاسع/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

ÝøÎù]� �

  والفلسفة مجلّة شهرية، تبحث في العلم واألدب 
  صاحب امتيازها  صفحة) ٤٠واالجتماع في (

  مديرها المسؤول علي ظريف األعظميو

لم يقف نشاط علـي ظريـف أفنـدي األعظمـي عنـد تصـنيف كتـب        
  التاريخ، فقد بعثته همته إلى إنشاء مجلّة تكون مندفقاً لعلمه.

عنواناً، مقالة أفرغهـا   ٢٣م) فوجدنا فيه تناولنا الجزء األول من (األقال
أن تكون المقاالت أقـل عـدداً وأغـزر مـادة؛      صفحة)، وكنّا نود ٤٠في (

ليجد فيها القـارئ غـذاًء لنفسـه، ونقعـاً لغُلتـه، فعسـى أن تكـون األجـزاء         
  القادمة أحفل من هذا الجزء.

  ]٥٨ص كانون الثاني) العدد األول/ -١٩٢٨[السنة السادسة (
  �
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�ï‚‘�†ÓÖ]� �

  تصدر في بغداد بقطع الربع ،وعيةجريدة أدبية أسب
   ،رخيعبود الك 	/>�  صاحب امتيازها

  ومحررها عبد األمير الناهض

(الصدى) كتبت مقاالً حـول الصــراع القـائم بـين      م�كانت (الكرخ) 
صحف االستعمار وصحف الـوطن، عـن مسـألة مظـاهرة الطلبـة، فـرأت       
مديريـة المطبوعـات فــي ذلـك المقـال خروجــاً عـن الخطـط المرســومة       

  للصحف األدبية فأقفلتها. 
عبـود الكرخـي علـى     ���	 واآلن حصل صديقنا الشاعر العامي الكبير 

خَلَــف للكــرخ فســماها (صــدى الكــرخ)، وهــي كأنّهــا   متيــاز إلصــدارا
مشحونة بالقصائد العامية اللذيذة، كثيرة المقاالت المفيدة، ظهر عـددها  

  )، فنتمنّى لها النجاح والعمر الطويل.١٩٢٨نيسان ( ٢٧األول يوم الثالثاء 
  ]٢٩٩ص نيسان) العدد الرابع/ -١٩٢٨[السنة السادسة (

ð]çC×Ö]�íC×¥� �

  ثالث مرات  تصدر اجتماعية انتقادية ية سياسيةجريدة يوم
  رها صاحب امتيازها ومدي في األسبوع مؤقتاً

  المسؤول: محمد سعيد العزاوي
من هذه الجريدة البغدادية، وكان صـدروها نهـار    ٣وصل إلينا العدد 
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  ).١٩٢٨آيار (مايس) ( ٢٥) الموافق ١٣٤٦ذي الحجة سنة ( ٥الجمعة 
الطويل، وإفادة الوطن، وجمع القلوب على التـآلف   فنتمنّى لها العمر

  والتفاهم.
  ]٤٥٩حزيران) العدد السادس/ ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

ØéÖ‚Ö]� �

  جريدة اقتصادية أدبية لإلعالن
  ر في األسبوع مرة وتُوزع مجاناًتصد

صـفحات) مشـحونة إعالنـات، وتُعنـى بنشـرها بلغتنـا        ٨صحيفة في (
  أجنبية كانت، وتُطبع بمطبعة دار السالم في الحاضرة.العربية أو بأي لغة 

  ]٥٨٣تموز) العدد السابع/ ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

Ñø}ù]�Ù‚e�…çßÖ]� �

أبدل الشاعر االستقاللي عبد الرحمن البنّاء اسم جريدتـه (األخـالق)   
من (النور) وجعـل (أجـلّ غايتهـا ردع المنـافقين)، وظهـر عـددها األول       

) بحجـم أكبـر، فنتمنّـى    ١٩٢٩حزيـران (  ٢٣خالق) في من األ ١٢١(وهو 
  لها سرعة االنتشار على مثال المسمى الذي اتخذت اسمه.

  ]٥٨٣تموز) العدد السابع/ ص -١٩٢٩[السنة السابعة (
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�øfÖ]� �

  جريدة يومية سياسية جامعة
  درها شركة رفائيل بطي وج . ملكونتص

  رفائيل بطي صاحب االمتياز ورئيس التحرير المسؤول المحامي
يعرف قراء العربية الكاتب المقدام رفائيل بطي، فقد أسـس جريـدة فـي    
بغداد سماها (البالد)، وتصدر في ست صـفحات، وال يخلـو عـدد منهـا مـن      
صــورتين فــي أول صــفحة منهــا، وقــد القــت إقبــاالً عظيمــاً مــن العــراقيين    

ي وغيرهم، أما ثوب خطتها فهفـاف فضـفاض يشـف عـن تسـاهل عظـيم فـ       
اآلراء حتّى يمكـن أن يقـال عنهـا إنّهـا توافـق جميـع األحـزاب والمـذاهب         
واآلراء واألديان من غير أن يعرف لها شيء خاصّ بها من ذلـك كلّـه، وقـد    

  .)١٩٢٩(أكتوبر) سنة ( ١ت  ٢٥صدر العدد األول منها نهار الجمعة في 
تـدفّق  والذي الحظه الناس في عبارتها أن أغالط الطبـع تتـدفّق فيهـا    

السيل العرم، فعسى أن تكون منزّهة من هذا العيب الشائن، وهذا أقلّ مـا  
  يطلب منها، إن لم ترد أن تختط لها خطّة تُعرف بها دون غيرها.

وفي عـددها التاسـع أدرجـت خطـرات للرصـافي، فحكمـت عليهـا        
إدارة المطبوعات باالحتجاب مدة أسبوعين، والحكومة المحلّية بـأداء  

ت  ٢٦قدره خمسمائة ربية، فقامت باألمرين، وعادت فـي   جزاء نقدي
) بثوب أبهـى مـن ثوبهـا األول، وبمباحـث ألـذّ      ١٩٢٩(نوفمبر) سنة ( ٢
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وأطيب، فعسـى أن نراهـا فـي رقـي دائـم، وال يـدهمها مـا يوقفهـا فـي          
  .سبيلها

  ]٦٧كانون الثاني) العدد األول/ ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

�†ÓÖ]� �

  في بغدادجريدة أدبية أسبوعية تظهر 

لصحفنا البغدادية مناحٍ وخطط وغايات، وقد رأينا جريدة الكرخ من 
أحسن صحفنا لتهذيب المجتمع العراقي وتأديبه، ففي كلّ عـدد يصـدر   
منهــا مباحــث مختلفــة، وعنــاوين متعــددة، وغايتهــا إصــالح ذوي األمــر  

تعجـب الجميـع، وهـل مـن     والنهي، ودهماء النـاس، وكـلّ ذلـك بعبـارة     
عبـود الكرخـي)    ���	 عجب أن تكون الكرخ في صدر صحفنا ومنشئها (

  شاعر الناس المحبوب، ورئيس تحريرها (عبد األمير الناهض)؟ علـى أن
هذا التحسين بلغ أقصاه منذ أن تولّى تحريرها هذا الشاب النـاهض، فإنّـه   

في عيون الجميع حتّى  يفرغ على الكرخ من ذوب قلبه ودماغه ما يحلّيها
  في عيون األغراب.

وكان المستشـرقان لويس ماسنيون الفرنسـي واشتريك البافاري طلبـا  
عجبا بمقاالتهـا المتفنّنـة   .�� منّا أن نُرسل إليهما بمجموعة (الكرخ) ففعلنا، 

ــراق،     ــن أحســن صــحف الع ــا م ــة، واعتبراه ــا وأســاليبها المختلف وأوفاه
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كلّفانـا أن نشـكر صـاحبها ومنشـئها، فنهنّـئ      و بالمقصود الذي ترمي إليه،
  الشاعر والناثر بهذا الفوز المبين!

  ]١٤٨ص شباط) العدد الثاني/ -١٩٣٠[السنة الثامنة (

íéÎ]†ÃÖ]�í–ãßÖ]æ�ÙøÏj‰÷]æ�á^ÚˆÖ]� �

  اإلفراج عن هذه الجرائد

خرى قبل بضعة أشـهر، واليـوم   ��� منع نشر هذه الجرائد الواحدة بعد 
) من النهضة الذي صدر ٤٨٨العودة، وقد وقفنا على العدد ( ذن لهن إلى�� 

نيسان (أبريل)، فإذا هي بتلك اللهجة الوطنية الحـرة، فنتمنّـى لهـا     ١٣في 
  الجهاد الدائم مقروناً بالنجاح.

  ]٣٧٩ص آيار) العدد الخامس/ -١٩٣٠[السنة الثامنة (

Díè�]‚Çe�íËév‘E�l]†ËÖ]� �

  جريدة يومية سياسية عامة، لصاحبها ورئيس تحريرها محمد 
  ربية عن سنة  ٢٥بدل االشتراك فيها  الجواهري مهدي

  جرة البريد في الخارج=8 كاملة، ويضاف إليه 

ذي  ٨من هذه السـنة، أي فـي    مايس ٧ظهر العدد األول منها نهار األربعاء 
)، ولما كان منشئها من أبنـاء العـراق الغُيـر، أملنـا فيـه أن      ١٣٤٨الحجة من سنة (
  .سلوب��  مور على أحسن وجه، وأقوم طريق، وأسد��� يعالج معسرات 
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وفي ذيل الصـفحة األخيـرة مـن هـذه الجريـدة تعريـب كتـاب كـان         
أن أغالط األعالم، وأوهام النقـل   �
	 وضعه الميجر صون عن كردستان، 

تشوه محاسن هـذه (المـذكرات)، فعسـى أن يعتنـى بتصـحيحها؛ لتكـون       
  (أفخر طعام في أنظف صحن).

  ]٤٦٢حزيران) العدد السادس/ ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

‚ãÃÖ]�ï‚‘� �

  في بغداد كلّ يوم عدا يوم السبت تصدر ،جريدة يومية سياسية
  المسؤول: عبدالرزّاق الحصانيرها صاحبها ومد

 ٧ولى من هذه الجريدة، وقد صدر أولها في ��� وصلت إلينا األعداد 
آب من هذه السنة، فرأيناها من المستحسنات لخطّة الحكومة، فعسى أن 

  تُصادف رواجاً في البالد، وتعيش عمراً طويالً.
  ]٧٠٥أيلول) العدد التاسع/ ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

Ö]�ð^}ý]��ç� �

  جريدة يومية سياسية جامعة
  تصدر ببغداد بست صفحات

للمحامي رفائيل أفندي بطـي، صـفحة مجيـدة فـي تـاريخ الصـحافة        
العراقية، ألنّك ترى مكتوباً في أعلى صدرها: >رفائيل بطي كاتب جريء 
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ضرب علـى كفـه اليمنـى، فيمـد     يتقحم الغمرات، غير هياب وال وجل، ي
اليسرى، هاجم برجله اليمنى، وإذا قُطعت هذه، قاوم اليسرى، وإذا شُلّت 

محاربيه برجله اليسرى، وهو في كلّ هذه األحوال: هجام، هدام، مقدام، 
  .Rال يروعه نار وال بتار

) صحيفة (البالد)، ثـم انتابتهـا األرزاء   ١٩٢٩أكتوبر سنة ( ٢٥أنشأ في 
آب  ٢اسـم، وفـي   خر بعد أن سدت مراراً بعـد كـلّ   ��  فظهرت لنا بأسماء

) أصدر تلك الجريـدة باسـم (اإلخـاء    ١٩٣١(أوغسطس) من هذه السنة (
الوطني)، وأصبح صاحب امتيازها علي جودت، ومديرها المسؤول عبـد  
اإلله حافظ، أما إنشـاؤها فبقـي بيـد هـذا الصـحفي الجسـور، فنتمنـى أن        
 تكون هذه الجرأة مقرونة بحكمـة وفطنـة حتـى ال يحـرم قـراؤه مقاالتـه      

  الوطنية المتلهبة غيرة وقومية.
  ]٧١٦ص أيلول) العدد التاسع/ -١٩٣١[السنة التاسعة (





 

 

>ğ̂ nÖ^mV�Äe^Ş¹]?*
 

��]‚Çe�Äe^ŞÚ�ð^�_ÜrÃ¹]�Íæ†u�î×Â�íffli†Ú� �

Liste des Imprimerles de Baghdad.  

 الحديثـة  - ٤أيتـام الالتـين    - ٣األوقات البغدادية  - ٢االستقالل  -١
 العـراق  - ١٠الصـناعة   - ٩الســريان   - ٨دنكور  - ٧دار السالم  - ٦الحكومة  - ٥

 النجــاح - ١٥كبــاي  - ١٤الفــالح  - ١٣رات ـالفــ - ١٢العســكرية  -١١
  .الوطنية -١٦

  ]٣٣٤ص ) العدد السادس/١٩٢٧[السنة الخامسة (

ðøe†Òæ�ÌrßÖ]æ�ÝøŠÖ]�…]��»�íÂ^fŞÖ] 
Les Imprimeries dans la Basse – Mesopotamie.  

   لم تكن بغداد حتّى أواسط القرن التاسع عشـر تعرف المطـابع أو فـن
الطبع، بل كان العراقي إذا سـمع بـأن الكتـاب الكبيـر الكثيـر الصـفحات       
يطبــع فــي يــومٍ أو بعــض يــوم تأخــذه الحيــرة، ويبقــى مبهوتــاً مدهوشــاً؛ 
لضعف مداركه، وقلّة بضاعته في العلم، حتّى أنّه ال يصدق ذلك، وربمـا  
     ،ه من رابع المستحيالت، وليت األمر وقـف عنـد هـذا الحـدأنكره، وعد

  بل ربما استهزأ بأقوال الواصفين له فن الطباعة، وعده من فنون السحر! 
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بيد أن العراقيين لما رأوا ما جلبت الطباعة على أهـل مصـر الـذين سـبقوا     
ذهب الوهـاج، ورأوا  البالد العربية من الفوائد الجمة، وما درته عليهم مـن الـ  

كثرة الكتب، وزهد أثمانها، قامت بينهم نهضـة علميـة غلبـت فيهـا التجـارة،      
فدفعتهم بسائق العلم إلى أن يجاروا علـى األقـل إخـوانهم السـوريين الـذين      
كانوا أسـبق الـبالد العثمانيـة العربيـة إلـى جلـب المطـابع بعـد مصـر، وعلـى           

لحكومـة مـن الفوائـد والثمـرات مـن      األخصّ لما شاهدوا بأعينهم مـا جنتـه ا  
م)؛ ١٨٦٩ - هــ ١٢٨٦مطبعتها التي كان جلبها أبو األحرار مدحت باشـا سـنة (  

إذ من عادات العراقيين التي قد استحكمت عراها بينهم (وكانت سبباً وحيداً 
في تـأخّرهم، وعقبـة كـؤوداً فـي طـريقهم وسـيرهم نحـو المدنيـة) أنّهـم ال          

بعـد   �
	 ن شركة وال ينشئون محالً أو غير ذلك يتشبثون بمشـروع وال يعقدو
أن يشاهدوا ثمراتها وفوائـدها، وبعـد أن يسـتثمرها األجانـب ويتمكّنـوا مـن       
رقابهم واالستيالء على منابع ثروتهم، ومصداقاً لقولنا هذا شـركة لـنج، فإنّهـا    
قبل أن تعطيهـا الحكومـة امتيـاز تسـيير بـواخر فـي نهـر الفـرات، كانـت قـد           

لى أغنياء بغداد وتجارها مع تساهل عظـيم فـي الشــروط بواسـطة     عرضتها ع
أحد الوالة، فلم يقبلوا وأحجموا عن استثمار ينابيع ثـروة بالدهـم، فلمـا رأوا    
ما جادت به على لنج من الريـع الكثيـر، والفوائـد الجمـة قـاموا تلـك القومـة        

ن النهريـة  المشهورة، وزعزعوا اآلستانة باحتجاجـاتهم علـى توحيـد اإلدارتـي    
  !ليزية، معارضين تسليمها إلى لنج، ولكن بعد خراب البصرةگالعثمانية واإلن
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ولما نظروا الفوائد التي انتفعت بها بغداد من مطبعة الحكومة تهـافتوا  
على جلب المطابع وما يلحق بها من أدوات لطبع الحروف، وللطبع على 

ب، وتجليـد،  الحجر، ومسابك، ومقاطع، وآالت تنحيس، وصقل، وتذهي
وإلى اآلن ليست مطابعهم على ما يرام، أو ليست كافيـة لمـا تحتـاج إليـه     

األقلّـون   �
	 البالد العراقية المملوءة مكتباتها كتباً وأسفاراً ثمينة لم يرهـا  
مـن ذوي الثــروة الطائلــة؛ وذلـك ألن الرجــل العراقــي إذا أراد أن ينشــئ   

بهـا، مـا ال يتكبـده أخـوه     مطبعة يتكبـد النفقـات والمشـاق فـي سـبيل جل     
السوري؛ وذلك لقرب البالد السورية من أوروبا، ووفرة الطرق والسكك 
الحديدية فيها، وبعد البالد العراقية عنها، وخلوهـا مـن سـكك حديديـة،     

  وطرق مواصالت تربطها بالبالد الراقية وتقربها منها. 
أخّـرهم عـن    وال ريب أن بالد العراق في أقصـى ديـار اهللا؛ وهـذا مـا   

  مم الراقية مراحل كثيرة.��� غيرهم وجعل بينهم وبين غيرهم من 
وليس بعدهم عن البالد الراقية هو الذي أخّـرهم فـي تكثيـر المطـابع     
وتحسينها وإتقان صناعتها فقط، بل أخّـرهم عـن طلـب العلـم، ومجـاراة      

 مدنيـة ي نالت نصـيباً وافـراً مـن ال   الشعوب الناهضة، والسفر إلى البالد الت
لتكاثر مناهل العلم فيها، واالستفادة بنبراس كلّياتها؛ إذ أن للبعد والقُرب 
من البالد المتقدمة في عـالم الحضـارة دخـالً كبيـراً فـي رقـي الشـعوب        

  وانحطاطها.
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نشئت في بغداد، بل في ديار العراق العربي، جلبها من �� هي أول مطبعة 
بالد اإلفرنج أبو األحرار مدحت باشا فـاتح متصــرفية األحسـاء وصـاحب     

م)، وسـماها  ١٨٦٩ - هـ١٢٨٦المآثر الجليلة واآلثار الكثيرة في العراق سنة (
بالزوراء نسبة إلى بغداد، وهي من أسمائها، أو إنّها سـميت باسـم الجريـدة    

م)، وكانـت مطبعـة راقيـة فـاخرة تُـدار      ١٨٧٠ - هــ ١٢٨٧ي أنشـأها سـنة (  الت
بالبخار، ويمكن أن يقال في وصفها: إن أحسن مطبعة في مصـر اليوم التي 
تطبــع الجريــدة بثمانيــة أوجــه فــي آن واحــد باللولــب ال تكــاد تضــاهيها،  

وهــي اآلن مهجــورة أتلفتهــا يــد  ،عجوبــة زمانهــا وفريــدة أوانهــا�� وكانــت 
  .  سل واإلهمال، وبقيت نسياً منسياًالك

وكانت تُطبع فيها جريدة الزوراء بثمـاني صـفحات بـاللغتين التركيـة     
والعربية، وكان محرروا القسم العربي فيها من أشهر مشاهير الكُتّاب ممن 

وأضـرابهم   ،وابـن المقفّـع   ،كانت كتاباتهم تضاهي كتابات بـديع الزمـان  
لـب للواليـة   أفندي الشـواف، ثـم ج   والمرحوم طه ،كأحمد بك الشاوي

  ولى.��� مطبعة ثانية فأصابها ما أصاب رفيقتها 
ولما عين حازم بك والي بيروت السابق والياً على بغداد سعى بإنشـاء  

ولـى السـاقطة، فجلـب هـذه المطبعـة      ��� مطبعة تقوم مقام  مطبعة الوالية 
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  م).١٩٠٥ -هـ١٣٢٣الموجودة اآلن سنة (
المطبعة الجديدة خاملة الذكر قليلة الفائدة في بادئ وقد كانت هذه 

وتصبح في خبر كان إلهمال الوالة لهـا، لـو    وأوشكت أن تندرس ،األمر
لم يـتح لهـا اهللا حضـرة الفاضـل محمـد رشـيد أفنـدي الصـفّار صـاحب          
الزهور فضمنها من الحكومة بمئة وخمسـين ليـرة عثمانيـة سـنوياً، وبـذل      
جهده في رقيها فجلب لها حروفاً متنوعة األشكال من أشهر المعامل في 

مهـات لسـبك حـروف    �� كاً فـاخراً مـع   اآلستانة وسورية، وجلب لهـا مسـب  
جديدة، ويقال فيها على الجملة: إنّها اليوم من أشهر المطابع في العـراق،  

  وفيها ما عدا ذلك مطبعة حجرية تجيد الطبع.

bèmbÇìjİßZ@ @

: لسنوات متعددة، وهو كتاب تصدره الحكومة في كلّ سـنة  سالنامه -١
والتبـدالت   ،تبحث فيه عن شـؤون الواليـة وإعمارهـا    ،باللغة التركية
واألراضـي القاطنـة فيهـا، وكـلّ مـا       ،وأحوال عشـائرها  ،التي تقع فيها

ولو أن الحكومـة   عابد العتيقة،والم ،تحتويه الوالية من اآلثار القديمة
  تصدره باللغة العربية لعمت فائدته، وكثر انتفاع الناس به.

  قوانين التجارة. -٢
  قوانين األراضي. -٣
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  نشوة الشمول في السفر إلى إسالمبول. -٤
  نشوة المدام في العود إلى دار السالم. -٥
  ) صفحة.٣٢١تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون في ( -٦
  العلم الموروث في إثبات الحدوث. -٧
  السيف البارق في عنق المارق. -٨
  تنبيه األصدقاء في بيان التقليد واالجتهاد. -٩

مة عبـداهللا  ����	 تأليف  :أحسن األجوبة عن سؤال أحد علماء أوربة -١٠
  ليزي.گوليم كويليام اإلن

  لإلمام السيوطي. :تحفة الكرام في خبر األهرام -١١
 وتُطبع فيها اآلن من الجرائد جريـدة الزهـور، ومـن    سـبل   �����	
  الرشاد، وكانت تُطبع فيها سابقاً جريدة التعاون، وغيرها.

NI��VÝøŠÖ]�…]��íÃfŞÚ� �

سميت بهذا االسم نسبة إلى مرادف بغـداد، وقـد أنشـأ هـذه المطبعـة      
ــك ســنة     ــراهيم باشــا مــدير األمــالك المــدورة، وذل صــاحب الســعادة إب

م)، وهــي مطبعــة كبيــرة كثيــرة األدوات فيهــا حــروف ١٨٩٢ -هـــ١٣١٠(
  تضاهي أحسن المطابع السورية في إتقان طبعها. ،حسنة جميلة
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  كتاب الفوائد اآللوسية على الرسائل األندلسية.  -١
مة الشهير محمـود  �%��	 كتاب بلوغ اإلرب في معرفة أحوال العرب:  -٢

مجمـوع صـفحاتها   شكري أفندي اآللوسـي، وهـو فـي ثالثـة أجـزاء      
قصـب السـبق فـي المجمـع      حـاز وهذا الكتاب  ) بقطع الثمن،١٣٣٠(

  العلمي في أسوج. 
مطبعـة باللغـة التركيـة فـي     ، وهو تقويم تصدره الالسالم تقويمي دار -٣

بـع فيهـا كتـب    )، وقد ط٢٥٩ُ: ٢و ٢٦٧: ١راجع لغة العرب ( كلّ سنة،
ومؤلّفــات عربيــة صــغيرة  ،ومناشــير عديــدة ،فارســية كثيــرة ضــخمة

  الحجم وكبيرتها.

OI�Vëˆè�jÖ]�ØÚ^Ò�íÃfŞÚ�� �

بالد العجم أحد أكـابر  هي مطبعة حجرية جلبها إلى ديار العراق من 
ــاس ســنة (  ــرزا عب ــرس المي ـــ١٢٧٨الف ــة  ١٨٦١ -ه م)، وهــي اآلن متروك

  الستغناء الناس عنها بالمطابع البخارية.

V�^ãi^ÂçfŞÚ� �

  ول في آثار الدول. ��� كتاب أخبار  -١
  كتاب إشراق التواريخ: ليعقوب بن عطا اهللا الرومي القرماني.  -٢
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  .  أنساب العرب: لمحمد أمين السويديكتاب سبائك الذهب في معرفة  -٣
ــدالرزّاق       -٤ ــن عب ــد ب ـــر أحم ــي النص ــيخ أب ــائف: للش ــف واللط الظرائ

  المقدسي. 
  المقامة الطيفية: لجالل الدين السيوطي. -٥

P�I��VÐ×éËÖ]�íÃfŞÚ� �

هي مطبعة حجرية فاخرة جلبها إلى العراق مدحت باشا الشـهير سـنة   
للقيام بمـا يحتـاج إليـه الفيلـق مـن      م) مع مطبعة الوالية ١٨٦٩ -هـ١٢٨٦(

والعسـكرية. وأكثـر مطبوعاتهـا ال     ،والكتب الفنّية ،واألوامر ،المنشورات
كبــار الضــباط خوفــاً مــن أن يقــف عليهــا أحــد فتفشــى  �
	 يطّلــع عليهــا 

  األسرار العسكرية.

QI��Víè‚éÛ£]�íÃfŞ¹]� �

عبـدالوهاب  م)، ومؤسسها ١٨٩٢ -هـ١٣١٠نشئت هذه المطبعة سنة (�� 
آالتهـا تحطّمـت   وأكثـر   ،نائب الباب في بغداد سابقاً، وهي اآلن متروكة

  لعدم العناية بها.
وكتـب األدعيـة،    ،أما مطبوعاتها فخاملة قليلة ال تتجاوز الرسائل الصغيرة

 .بع فيها هو كتاب بحر الكالم لسيف الحق أبي النسفيوأحسن ما طُ
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م) للقيـام  ١٨٨٤مطبعة إسرائيلية أنشأها الحاخـام يهـوذا بنجـور سـنة (    
 ،بطبع الكتب العبرية الخاصّة بطائفته وأبناء ملّته، وأكثر مطبوعاتها العربية

  وإعالنات.  ،وبطاقات زيارة، ومكاتيب ،مناشير تجارية
في أوائل الدسـتور   �
	 ولما لم تعترف المعارف بوجودها في العراق 

دار ها خامالً طول تلك المدة، ثم جلب لها بعد هذا العهد آلة تُبقى ذكر
  وما تحتاج إليه من أنواع الحروف العربية والفرنسوية والتركية. ،بالرجل

  ون علـى   وهي اآلن قليلة األشغال لقلّة المنضّدين في العـراق إذ يعـد
  األصابع؛ لحداثة هذه المهنة في بالدهم.

SI��Vh]�û]�íÃfŞÚ� �

بعة جلبتها شركة تألّفت من كبار رجال الجعفريـة فـي بغـداد    هي مط
وال تقلّ إتقانـاً   ،م)، وهي من أشهر المطابع العراقية١٩٠٩ -هـ١٣٢٧سنة (

وربما ضارعتها في جودة العمل وكثرة األشغال، وهي  ،عن مطابع سورية
في ترق دائم ال ينقصها شيء مما تفتخر به المطابع الراقية، وذلـك بهمـة   

  لتزمها يوسف أفندي فرنسيس الموصلي المشهور بمعرفته بالطباعة.م
  �
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) بقطـع  ٣١٥شواهد القطر وحاشيته: للشيخ عبـدالرحيم اآللوسـي (ص   -١
  هـ). ١٣٢٩بع سنة (طُ ،الثمن الكبير

ــي      -٢ ــد اهللا ف ــين آل أس ــيخ عبدالحس ــة: للش ــرح الكفاي ــي ش ــة ف الهداي
  مجلّدين ضخمين. 

�$الهيئة واإلسالم:  -٣ 	��%�هبة الدين الشهرستاني صاحب مجلّـة العلـم    
  )، وهو في جزأين. ١٣٢٧) سنة (٣١٤سابقاً (ص

٤- ة البيت الكرام. جوهرة الكالم في مدح السادة األعالم وأئم  
 ،الجاذبية وتعليلها: لفيلسوف العراق جميل صـدقي أفنـدي الزهـاوي    -٥

وهو كتاب لم ينسج على منواله أحد، حـوى مبتكـرات وأفكـاراً لـم     
  تدر في خلد أحد من العلماء. 

  .  )١٢٦الجزء األول من تاريخ اإلسالم: للسيد صدر الدين الصدر (ص -٦
  مناظرة الحاتمي والمتنبي.  -٧
  وهو كتاب ضخم.  ،كتاب حقوق الدول باللغة التركية -٨
كتاب اإلرشاد لمن أنكر النبوة والمبدأ والمعاد: لواعظ زاده مصطفى  -٩

  نور الدين أفندي مبعوث الديوانية. 
  له أيضاً . خالصة المقال في شد الرحال، -١٠
  له أيضاً . كتاب زهر الربى في حرمة الربا، -١١



 ٨١  ....................  بغداد/ ثالثاً: المطابع لمحات من الحركة الفكرية في/ الفصل األول

  له أيضاً.  فة في الذب عن اإلمام أبي حنيفة،المطالب المني -١٢
  الشتاء والصيف.  رحلة -١٣
  شجرة الرياض في مدح النبي الفياض.  -١٤
  للشهرستاني صاحب مجلّة العلم.  رسالة في تحريم الجنائز، -١٥
  رسالة في العصا.  -١٦
، وهــو كتــاب عــدد المجــازات النبويــة: للشـــريف الموســوي الرضــي  -١٧

بع في المطبعة أكثر صحف العراق منها: مجلّة لغـة  وطُ )،٢٨٧صفحاته (
العــرب هــذه، والعلــم، والحيــاة، وتنــوير األفكــار، وجريــدة الريــاض،   

  .والرصافة، والمصباح، وصدى بابل، والنوادر، والمضحكات، وغيرها

TI��V…‚ße^�Ö]�íÃfŞÚ� �

سـنة   أنشأ هذه المطبعـة أحـد تجـار بغـداد محمـود أفنـدي الشـابندر       
م)، وهـي مطبعـة كاملـة األدوات فيهـا آلتـان بخاريتـان       ١٩٠٧ -هـ١٣٢٦(

خـرى تـدار بالرجـل،    �� ) نسـخة فـي السـاعة، وآلـة     ٣٠٠٠تطبع كلّ منها (
ومطبعة حجرية كبيرة، وأدوات كثيرة، وحروف عربية وتركية وفارسـية  

) ليـرة، وأقـام لهـا    ٢٥٠٠وفرنسوية جميلـة، صـرف عليهـا منشـئها زهـاء (     
إسرائيلياً ينقده راتباً ليس بزهيد مقابل مشارفته مصالحها، وهي لـو  مديراً 

 ،كانت بيد من يحسن إدارتها ويرعاها حق رعايتهـا لنالـت شـهرة بعيـدة    
  وجارت أرقى مطابع سورية في جودة الطبع وكثرة األشغال.
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عثمـان   :تـأليف  ن كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد،الجزء األول م -١
  ).١٤٢بن بشـر (صا

لساتسـنا، وهـو    :الجزء األول من كتاب الفـوز بـالمراد فـي تـاريخ بغـداد      -٢
كتاب يفيد من يهمه الوقوف على تاريخ بغداد بعد سقوطها بيد هالكـو،  

  .وقد جمعه كاتبه من عدة كتب خطية ومطبوعة عربية وأعجمية
لعبداهللا وهبي أفندي أحـد   ن الجزاء مع ذيله باللغة التركية:شرح قانو -٣

معلّمي حقوق الجزاء في مكتب الحقوق في بغداد، عدد صفحاته مع 
  ) في جزأين.٧٣٥ذيله (

هــ)،  ١٣٢٨) سـنة ( ١٦٨فصل القضاء في الفرق بين الضاد والظاء (ص -٤
  وقد حاز شهرة في ديار اإلفرنج.

  كتاب التبصـرة للمولعي بالخمرة. -٥
٦- اآلداب.م وكَكتاب الشهاب في الح  

وكانـت تطبـع فيهـا جريــدة القسـطاس، والوجـدان، وكرمـه، ونرمــه،       
  وغيرها من الجرائد البائدة.

  �
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م)، جلبهـا مـن ديـار    ١٩٠٢ -هــ ١٣٢٠نشـئت سـنة (  ��  ،مطبعة إسرائيلية
أخـذت فـي األيـام     م عزرا دنكور، وهي كاملة األدوات،اإلفرنج الحاخا

  األخيرة تسير نحو الرقي، وكانت أدواتها مقصورة على الوفاء بالمقصود.
أما اآلن فهي في رقـي مسـتمر، وتعنـى عنايـة خاصّـة بطبـع المناشـير        
ــصّ      ــا تخ ــة أكثره ــائل عبري ــب ورس ــا كت ــب مطبوعاته ــة، وأغل التجاري

ة فقليلـة جـداً   الصهيونيين والدعوة إلى نشـر مبادئها، أما مطبوعاتها العربي
كلّها رسائل صغيرة لم نقف على أسمائها، وكانت تطبـع بعـض الجرائـد    

  .منها جريدة التفكّر لسان حال جمعية االتّحاد العثماني اإلسرائيلية
[...]*  

  إبراهيم حلمي
  ]٣٠٣ص كانون الثاني) العدد السابع/ -١٩١٣[السنة الثانية (
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Le Palais de ChOsrOes. 
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  يچإبراهيم منيب الپاچه 
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قائمة في وسط بغداد، وكانت في عهد الخلفاء العباسيين هذه المنارة أو المئذنة  )١(
  سنة جامع الخلفاء. ٥٠في وسط جامع كبير كان يسميه وطنيونا قبل نحو 

ا بانيها فال يعرف على التحقيق، ومنهم من يرى أنّها من عصر الرشيد، وأنّه هو أم
  بانيها في وسط المسجد الجامع الذي لم يبق منه شيء أبداً. 

بني في موقعه بيوت وسوق يباع فيها الغزل، ومنها اسم هذه المنارة اليوم عند  إذ قد
العوام أي منارة سوق الغزل، والجامع الصغير الموجود اليوم بجوار هذه المئذنة هو 

  .جزء صغير من الجامع الكبير لكنّه ليس من بناء العباسيين، بل حديث العهد
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اً مـن األسـطر المكتوبـة عليـك، إذ علـى هـذه       أي وال حكت يد الحدثان منـك سـطر   )١(
  .أنّها صعبة القراءة لبعدها عن األنظار، وغرابة نقشها �
	 المئذنة كتابة كوفية بديعة 
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هذه إشارة إلى الحمام الطوراني الذي يأوى إلى الركن التي اتّخـذها فيهـا وهـو     )١(

  يعد بالمئات.
  ليوم في جوار سوق يباع فيها الغزل.قد سبق القول إلى أن هذه المئذنة قائمة ا )٢(
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Le mariage chez les Juifs de Bagdad. 

MI�V‚éã³� �

ذكر عـن  تختلف مناهج الزواج وأساليبه عند يهـود بغـداد اختالفـاً يـ    
والمسيحيين، حتّى إن أغلـب أبنـاء الـزوراء يجهلـون     وطنييهم المسلمين 

اليوم جلّ عاداتهم إن لم نقل كلّها، ولهذا أحببنا أن نُطلع قُراء مجلّة (لغة 
  العرب) الكرام بهذه النبذة من عادات زواجهم، فنقول:

NI�VÑ]‚fl’Ö]�íÖ`ŠÚæ�íqæˆÖ]�ð^ÏjÞ]� �

ا يـدور فـي   إذا وطّن الشاب نفسه على االقتران يطلع والديـه علـى مـ   
فيكاشف بما في صـدره أقربـاءه أو    �
	 هذا إذا كان له والدان، و -خُلده 

وما أكثرهم عند  - )١(لي الفتيات/
	 فيستدعي األبوان أحد  -أحد معارفه
0
	  عرضان عليه مسألة ولدهما، فيأخذوي -اليهود!��ل ويصف لهما حاالً �

ى (دوطة) كلّ منهن بعض الفتيات اللواتي يعرف أسماءهن، ويذكر منين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( 1 	
  الفتاة: هو الذي يسعى إلى إيجاد عروس لمن يرغب في الزواج. /
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سرتها، ويثني على مناقبها ومحاسـنها، فـإذا صـادفت    �� واسم أبويها ولقب 
إحداهن حظوة وراقتهما يخبران عنها ابنهمـا، ويأخذانـه معهمـا إلـى دار     

  والديها حتّى يراها بعينه.
وكان يحظر على الفتى في السنين السالفة أن يـرى الفتـاة قبـل عقـد      

النكاح، أما اآلن فقد خُرِقت تلك العادة السيئة المغبة، ولـم يبـق حكمهـا    
عند طائفة من المتعلّقين بأهداب العوائـد القديمـة، فـإذا رآهـا      �
	 جارياً 

فـي نفسـه،   الشاب وأعجبه حسنها وآدابها يخبر والديـه بأنّهـا قـد وقعـت     
1فيأخذان بمساومة  	
0�فـي أمـر الصّـداق (الدوطـة)، فيعـرض عليهمـا        �

الرجل قدراً من الـدنانير، فـإذا وجـداها زهيـدة بالنسـبة إلـى مقـام ابنهمـا         
يقوالن له بكلّ تصـريح: إن ثمـن ولـدنا ألكثـر ممـا دفعـت لـه، فيـذهب        

1ا 	
0�ر؛ ألن الفتى مـن  إلى أهل الفتاة ويقنع والديها أن يزيدا نقود المه 
لكــلّ  وأهــلدبــاء النــبالء، ��� زهــرة الشــبان النجبــاء، ومــن نُخبــة الفتيــان 

المحامد والفضائل، وهو جدير بأن يدفع له مبلغ يجذبه إلى االبنـة، هـذا   
فضالً عن أنّه وجيه بين أقرانه، عظيم عند معارفه وأخدانه، ويأخذ بالثنـاء  

ة الرفيعة عنـد التجـار واألغنيـاء إلـى     على همته ومروءته وما له من المنزل
ل سامعيه في أغلب األحيان بما يبـذل مـن شقشـقة لسـانه     
	 أن يغوي الد

حتّى يبلغ مناه، وينال اسماً رفيعاً وماالً طائالً من الحلوان الـذي يتقاضـاه،   
  وال يهمه البتة شيء آخر.
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ى رؤوس وبعد أن يتم الوفاق بين أهل الفتى والفتاة تُعلَن الخطبـة علـ  
األشهاد، وتختلف البائنة (الدوطة) بحسب تفاوت الدرجات، فال يكـون  

التاجر أو الصانع، بـل تختلـف اختالفـاً عظيمـاً،      ابنةمهر ابنة الغني كمهر 
فالفقراء مـنهم يـدفعون غالبـاً مـن عشــر ليـرات إلـى ثالثـين ليـرة، وأمـا           

واألغنيـاء فمـن    المتوسطون فمن خمسين ليرة إلى ثالثمائة، وأما التجـار 
خمسمائة إلى ألف أو ألفين، وأكبر صداق دفع في حاضـرتنا هـو سـبعة    

) فرنـك، دفعتـه السـيدة (ن) كريمـة     ١،٦٨٠،٠٠٠آالف ليرة عثمانية أي (
  المثري الشهير منشـي مثلون إلى الخواجا خضوري بن شماش.

والشـيء الذي البد من ذكره هو أن الفقراء الذين ال يملكون شروى 
قيــر يكرهــون نســاءهم علــى أن يجلســن فــي باحــة الكنــيس، وأروقــة   ن

المجــامع، وقــوارع الطــرق، ومفــارق الشــوارع؛ ليســتعطين مــن المــارين  
وليجمعن بائنة لبناتهن، وال تسأل عن صورة جمعها، فإنّهـا تجمـع بطـرق    

م وعيناها شاخصتان إلى المارة وهي ��� تشمئزّ منها النفوس األبية، فتقعد 
تعطفهم وتوجه أنظارهم إلى ذلّها ومسكنتها وفقرهـا المـدقع، وبعـض    تس

الوالدات يذهبن إلى رئيس الحاخامين ليكتب لهن رسالة وصاة يحملنها 
  ليمدوا إليهن يد المساعدة. مة��� إلى سراة القوم ووجوه 

فبهذه الصورة وبغيرها تُجمع الـدراهم المطلوبـة، وتُقـدم إلـى الشـاب       
مة على هذا ��� كلقمة سائغة وطعام مريء هنيء، فإذا اعترض أحد عقالء 
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العمل المخالف للشهامة وعزّة النفس يجاب حاالً أنّه ال يجـوز شـرعاً فـي    
تشـهدون  الدين اليهودي أن تطلق الفتاة من دار والديها صـفر اليـدين، ويس  

): مـن أن العبـد إذا خـدم    ١٢: ١٥إدعاماً لرأيهم بمـا ورد فـي سـفر التثنيـة (    
سيده ست سنوات، ففي السنة السابعة يعتق ويطلق سـراحه مـزوداً بالمـال،    

نذ صغرهنم والديهن د الفتيات الالتي قد خدمنفكيف ال تُزو .  
سعة، وال واجـب  ولقد فات المعترض أن ذلك يعمل إذا كان اإلنسان ذا 

عليه إذا ضاقت حاله بحيث يضـطر إلـى أن ينتهـك مبـدأ التعـاون والتعاضـد       
الحقيقي، ويخيل إلينا أن منشأ هذا اإلكراه هو االعتقاد الجازم بصحة الزواج 
الباكر، فالفتاة إذا تجاوزت الثامنة عشـرة أو العشرين باتـت منبـوذة كإحـدى    

، أمـا اآلن فقـد تغيـرت الحـال قلـيالً بواسـطة       الثيبات ال يمـد أحـد إليهـا يـداً    

	 المدارس والمكاتب، فأصبح الشاب المتهذّب ال يرضى شـريكة لحياتـه   � 

مومة، ملمة بأغلب فروع المعـارف  ��� التي تكون كاملة السن، حائزة صفات 
�.العصـرية، كتدبير المنزل والخياطة والقراءة والكتابة ونحوها �

OI�VífŞ¤]�†èæˆi� �

عند نفر من رعاع يهود بغـداد عـادة ذميمـة جـداً، أال وهـي إذا رأى      
أحدهم غادة حسناء، بديعة الجمال، فريدة الخالل والخصال، وهام بهـا،  
لكنّه ال يصل إليهـا؛ ألنّهـا أرفـع منـه جاهـاً، وأسـمى نسـباً أو حسـباً، فـال          
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 يلحقــه مــن الــذلّ والهــوان �����	 يســتطيع أن يقــدم علــى خطبتهــا جهــراً؛ 
وقوارص الكالم ما ال تُطيق علـى حملـه األطـواد الراسـيات، يعمـد إلـى       
اختالق الحيل، فيغويها بنفثات لسانه، فإذا أفلتت من كيـد فخّـه، ونجـت    

  خرى.�� سالمة من شركه، احتال عليها بوسيلة 
والوسائل في شرع اليهود عديـدة ناجعـة تُسـاعد األوبـاش علـى نيـل       

نّـه إذا أهـداها أحـدهم خاتمـاً أو نقحهـا      بغيتهم وقضاء وطرهم، فمنهـا: أ 
بصُرة مـن الـدنانير أو بقطعـة مـن النقـود الدارجـة بشـرط أن تكـون مـن          
الذهب أو الفضّة بمرأى ومسمع من الناس، وقال لها: يا فالنة لـك أقـول   

 وغالباً يتلفّظ بتلك  -خذي هذه الهدية منّي عربوناً على عقد خطبتي لك
 -بحيث يتمـتم وال يسـمع كالمـه بجـالء     الكلمات بصوت منخفض جداً

فالفتاة المسكينة تذهل طبعاً من تلك المباغتة، فتأخذ بـأن تتفـرس بوجـه    
الصبي وبيدها تقدمته؛ ألنّها ال تعرف من أمره شيئاً، وال ألي شـيء قـدم   
لها تلك الهدية، فإذا خَطَت ثالث خطوات وهي حاملة خاتمه أو نقـوده  

وال يقدر أن ينازعه فيها منازع، أمـا إذا ألقـت مـن    تُعد خطيبة له شرعية، 
         يدها في الحال هديته فـال يعتـد بفعلـه، بـل وال يحفـل بمـا أتـاه، بيـد أن
أغلب الفتيات المسكينات يعتريهن شيء من الذهول فال يفطـن لمـا فـي    
أيديهن وال يدرين بماذا يجبن، فيهربن من أمام ذلك الحيوان الضاري ال 

ى شيء كالظبي النافر من وجه األسد، فيعد فرارهن هذا حجـة  يلوين عل
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ســاطعة علــيهن، ودلــيالً راهنــاً علــى رضــاهن، وكــم جــرت هــذه العــادة 
مـن الـويالت والمنازعـات،     -التي لم ينزل بها اهللا من سلطان  -الذميمة 

فعلى شبان العصر ورجال النهضة الحالية أن يجعلوا حداً لتلك الموبقات 
  ودة من فظائع الهمجية.المعد

ومما يزيد الطينة بلّة أن بعض المتشــردين والمشـعوذين يسـتأجرون    
طائفة من أرباب المفاسد لهذه الغاية السـافلة، فـإذا تـم لهـم مـا قصـدوه       

ولئك الواحد بعد اآلخر، فإذا �� يذهبون بهم إلى الربانيين، فيستنطق هؤالء 
ب يصـرحون علـى رؤوس المـأل   وجدوا أن الشهود يؤيدون دعوى الشا

          ـا هـو أنكـى مـن ذلـك أنعي، وممالفتاة باتـت خطيبـة شـرعية للمـد أن
كثيرين من أغبياء اليهود يذعنون لحكم الحاخامين، ذلك الحكـم الـذي   
ال يجحف بحقوق الفتـاة فقـط، بـل بحقـوق الوالـدين وبمـن يلـوذ بهـم         

المناقـب، حميـدة   أيضاً، إذ كيف يجوز في شـرع العقـل أن فتـاة سـامية     
السجايا، كريمـة المحتـد، تُـرغم فتقتـرن بفتـى لئـيمٍ خبيـث فـاجر دنـيء          

  حتّم ذلك.األصل، من سفلة الناس وطغامهم؛ لكون سنّة الشيوخ تُ
 نذ نحو سنة، وهو أنوقد حدثت واقعة من قبيل ما أوردناه فويق هذا م

سولت له نفسـه أن يقـوم    )١(أحد الرعاع البدالين (البقالين) في سوق حنون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوق مشـهورة فـي حـي اليهـود تُبـاع فيهـا الفواكـه واألثمـار والخضـر والبقـول            )١(
  والقطافي ونحوها.
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بهذا الفعل الفظيع، فلما طـرق خبـر تلـك الجـرأة مسـامع أبـوي الفتـاة قامـا         
وقعدا لتلك الوقاحة، بل الفظاظة غير المعهودة في عصـر الحرية والعدالـة،  
وأهانا الربانيين كافّة لتأييدهم دعوى سخيفة كـلّ السـخافة، وحجـة باطلـة     

فريــق مــن الطغــام اللئــام، فلمــا رأى  �
	 تيهــا يمجهــا الــذوق الســليم، وال يأ
رؤساء الدين وتحقّقوا أن ال طاقة لهم على مقاومة والدي الفتـاة وإخوتهـا   
وأنسبائها وإرغامهم على ما رسموه، فتق لهـم عقلهـم إذ ذاك أن يتواطـؤوا    
سراً مع أحد الشهود على أن ينكر بتاتـاً مـا فعـل، ويقـول: إن المـدعي قـد       

د زوراً، فأتيت ما أتيت من شدة فقري، وهاأنذا أعتـرف أمـام   رشاني ألشه
  .الحضور بعظم جريمتي طالباً الصفح والغفران عن زلّتي

يخالفوا سـنّة   ���	 لقد فعل الربانيون ما فعلوا خوفاً من هياج الجمهور 
الشيوخ، ويتعدوا على تقاليد اآلبـاء بحسـب زعـم السـذّج مـنهم وادعـاء       

اهللا يا صاح، هل سمعت في عمرك عن عـادة أجحـف    البلداء، فناشدتك
  بحقوق ذوات الحجال من هذه؟ 

دباؤهم ويلغون هذه العادة القبيحـة  �� فياليت يقوم اليوم عقالء اليهود و
المار ذكرها؛ لكي ال يسـري داؤها العياء إلى ما بينهم، ويصبحوا مضـغة  

لقلـع زوال   في أفواه ناشئة العصــر الـذين قـد وقفـوا نفوسـهم وأقالمهـم      
الظلم واالستبداد، ويكونوا في الوقت ذاتـه قـد خـدموا طـائفتهم خدمـةً      

  ذووها. �
	 جليلة ال يقدرها حق قدرها 
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واللفظـة غيـر    -عقد الخطبة ويعـرف عنـد اليهـود بــ(اسم التقـديس)     
معروف عندهم، ويقولون فالن قـدس فالنـة وفـالن     -عربية بهذا المعنى

وفالنة مقدسـة إلـى آخـر مـا هنالـك مـن هـذه األلفـاظ، بمعنـى           مقدس،
  خطب ومخطوبة وخطيب، وتتم الخطبة على هذا الوجه:

يحضـر العروسان مع الوالدين واألقرباء واألصحاب والمدعوين إلى 
ردهة فسيحة األطراف، فيقوم الحاخام ويأخذ بيـده قـدحاً مـن الشــراب     

فيشرب نصفه، ثم يقدمه إلى الخطيبة  الفاخر ويباركه، ثم يناوله الخطيب
فتكرع ثمالته، ثم ترده إلى خطيبها فيأخذه ويكسـره أمام الحضور داللـة  
على أن الوفاق قد تم بينهما، ولم يعد في طاقة أحدهما رفض صاحبه أو 
رفض عقد الخطبة بال مسوغ شرعي، فإذا ألقى القـدح تتلقّـف الحضـور    

ى كسـرة منه يعد نفسـه سـعيداً؛ ألنّـه يعتقـد     كسـره، وكلّ من يحصل عل
أنّها بمنزلة آنية مقدسة ويتيمن بها، فإذا تـم ذلـك تُقـدم أطبـاق الحلـوى      
إلى الجمهور، وبعد أن يـأكلوا منهـا ينتثـر عقـد المحفـل، ويـذهب كـلّ        

  منهم إلى داره داعياً للخطيبين بالسعد والفالح.
بتـه عقـداً ثمينـاً أو حجـراً     وفي اليوم التالي يرسل الخطيـب إلـى خطي  

1كريماً أو غيرهما من الهدايا النفيسة والحلويات مع  	
الفتيات، وعلى  /
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1 	
0��أن يتقاضى نقوداً من الخطيب باسم جعل الحمال تختلف قيمتها  �
  باختالف الدرجة والمقام.
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البائنــة إلــى عنــدما يــتم جهــاز العروســة ويــدنو أوان االقتــران تُــدفع  
بعد أن أنفق منها جـزءاً فـي مشـترى حلـي وثيـاب للعروسـة،        )١(العروس

وأثاث للبيت، فإذا كان صاحبنا غنياً ضمها إلى دراهمه، وإذا كان تـاجراً  
أضافها إلى رأس ماله، وإذا كان مفلساً أصبح ذا رأس مال يتاجر به، بيـد  
أنّـه يؤخـذ مـن الصـداق مبلــغ معلـوم يخصّـص لـدار السـكنى، ويســمى         

إذا مست  �
	 كنتي)، وال يجوز للزوج أن يتصرف فيه اللهم بلسانهم (مش
  الحاجة إلى ذلك.

وقبل أن تكون ليلة الزفاف يرسل العروس بدراهم إلى العروسة مـن  
جيبه الخاصّ؛ لتنفقها على نفسـها وصـويحباتها فـي الحمـام، وفـي تلـك       

ات الليلة تُخضّب النساء بنان العروسـة وأنامـل أكثـر المـدعوات والنسـيب     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

العروس: نعت يستوي فيـه الرجـل والمـرأة مـا دامـا فـي أعراسـهما، يقـال رجـل           )١(
عروس ورجال عرس بضمتين، وامرأة عروس ونساء عرائس. (مختار الصـحاح)  

ريد تحقيق التأنيث قالوا عروسة، كما قالوا عجوزة في عجوز. قال ابـن  �� لكن إذا 
، وروي عن يونس أنّـه قـال:   األنباري: ويقال أيضاً عجوزة بالهاء لتحقيق التأنيث

  سمعت العرب تقول: عجوزة بالهاء. اهـ عن المصباح.
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بخضاب يعرف بالحنّاء، وقبل بضع سنوات كانت تحنأ كلتا اليدين، ولم 
تزل تلك العادة جارية عند الكثيرين من سكّان الزوراء حتّى يومنا هـذا،  

من المساء حتّى الصباح،  )١(لدنبركةوفي ليلة الحنّاء يقرع أهل العروسة ا
، وتوقـد  ويوقدون شمعتين بالتناوب تركزان في وسط لقن مملـوء قمحـاً  

خـرى حتّـى الفجـر،    ��� ولى إلى نحو نصـف الليـل، ثـم تليهـا     ��� الشمعة 
فتطرب النساء والصبيان، ويسكر الرجال حتّى يعربد بعضهم، وفي وسط 
أفراحهم تأتي الحوانئ (المخنثات) وهن حامالت أطباق الحنّاء، فيحنّين 

يجـف   أطراف أصابع العروسة بقموع، فترفع أصابعها إلـى فـوق إلـى أن   
  تنقض عليها الفتيات ويخطفن القموع من أصابعها؛ ألنّهـن الخضاب، ثم
  يعددن ذلك تبركاً وسعادة، وأغلب الخاطفات يكن من الصبايا العذارى.

وفــي اليــوم التــالي، وهــو يــوم عقــد الــزواج يــذهب العــروس ومعــه  
المــدعوون واألقربــاء والرفقــاء إلــى بيــت العروســة، فــيجلس فــي صــدر 

وعن يمينه (الشبين) وفي لسانهم يدعى (اشبنيم)، والعروسـة فـي   الردهة 
خرى خاصّة بالنساء، ومما يحتّم على والدي العروسـة ليلتئـذ أن   �� حجرة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدنبركة أو الدمبركة: آلة من آالت الطرب تقـرع قرعـاً، وهـي مـن الفارسـية دنبـره،        )١(

الحمـل، وقـد عربهـا العـرب فـي سـابق العهـد         آليـة وهي منحوتة من دنبه بره، وهـي  
  .ة، وغيرهم من مولدي العرب درابكةبصورة طنبورة، والشاميون بصورة دربك
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ــدنبك  )١(الغيچــيحضـــرا آالت الطــرب كالموســيقى وال  ــدف وال  )٢(وال
ونحوها؛ لتطرب الحضور بألحانها الشجية، وبعد أن تمضي بضع ساعات 

ويعقـد عهـد الـزواج، ثـم تُـدار أقـداح الشــراب وأطبـاق         يقوم الحاخام 
المرطّبات والحلوى على الحضور، فيأخذ العروس المدعوين إلـى داره،  
وتأخذ النساء معهن العروسة، ويرافقنها إلى قرينها، ثم يـرفض المجلـس   

  وهم يدعون للعروسين بالرفاه والبنين.
هـي أنّـه عنـد زفـاف      من العادات التي ال توجد عند غير يهود بغداد:

العروسة إلى عروسها، أي في الليلة التي يبني الـزوج علـى زوجتـه (ليلـة     
الدخلة) تختلـي معهـا عجـوز؛ لتكـون شـاهدة عيانـاً علـى ثـوب عفـاف          
العروسة أو بعبارة أصرح لتكون خيـر شـاهد علـى بكـارة الفتـاة، ولهـذه       

شهر قيامـاً   العجوز مشاهرة تتقاضاها من المجمع أو الكنيس في غرة كلّ
قمن لهذه الغاية، وإذا اعترض أحد �� بمهنتها هذه، وهناك بضع عجائز قد 

على هذه العادة الذميمة غير الالئقة بروح العصر يفحمونـه بمـا ورد فـي    
) إذ يقولـون إن مثـل هـذا االحتيـاط     ١٣: ٢٢هذا المعنى في سفر التثنيـة ( 

  يحفظ الشابين من كلّ ما ال تُحمد عقباه. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغي: لفظة تركية، تفيد معنى المعازف أي المالهي كالعود ونحوه تضرب معاً چ )١(
  معاً على غناء المغنّين.

  الدنبك: تركية، يراد بها الطبل الصغير على هيئة مخصوصة. )٢(
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فاتهم في مثل هذه الليلة أنّهم ال يسـمحون ببقـاء المـاء فـي     ومن خرا
حجلة العروسة، والعادة عند األغنياء والمتوسطين منهم هي عنـدما يبنـي   
الزوج على زوجه أن تصدح الموسـيقى بألحانهـا المطربـة، هـذا وتقـف      
والدة العروسة وبعض النسيبات عند باب مقصورة العروسـين أو بـالقرب   

تمزّق جلبـاب الفضـاء مـن شـدتها، وبعـد أن       )١(وهن يهلهلن هالهل ،منه
بعد مضــي   �
	 يدنو الزوج من زوجه ال يجوز له بعد ذلك أن يتقدم منها 

سبعة أيام، وأحياناً خمسة عشـر يوماً؛ ألنّهـم يعتقـدون أن ذلـك ال يخلـو     
ي تـرك العروسـة وحـدها فـ    من فوائـد طبيـة، وفـي أثنـاء هـذه المـدة ال تُ      

لكي ال تكون فتنة لرجلها قبل المدة المضـروبة للمالقاة الثانيـة،   ؛خدرها
ومن عاداتهم القديمة أن العروسة تجلس فـي الوسـط ومـن عـن يمينهـا      

، ولكن هـذه العـادة   )٢(وشمالها تقعد امرأتان، وعلى رأس كلّ منهما إزار
م يعتقدون قد بطلت عند المتنورين منهم؛ ألن القدماء وكثيرين من العوا

  أن المرأتين تطردان األرواح الخبيثة عن العروسة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهالهل: جمع هلهلة مصدر هلهل، والكلمـة فصـيحة يسـتعملها بمعنـاه الفصـيح       )١(

العراقيون إلى يومنا هذا، والصوت إذا ردد أطلقوا عليه هلهولة، وهـي تصـحيف   
  هلهلة، ويجمعونها على هالهيل.

اإلزار عند العراقيات الحبرة عند الشـاميات، وبلسـان األعرابيـات المـالءة، وهـي       )٢(
  الملحفة عند الغير.
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وفي اليوم السـابع يـدعو الحـم صـهره وابنتـه معـاً إلـى داره، ويعـد لهمـا          
وليمة، وهم يدعونها فـي اصـطالحهم (فـتح الوجـه)؛ ذلـك ألن العـروس ال       
يذهب إلى بيت حميه حيـاًء وتأدبـاً مـا لـم يدعـه دعـوة خصوصـية، وإذ لـم         

  .ه مأدبة فال أقلّ من أن ينفحه بصرة من الدنانير تكون بمثابة الدعوةيأدب ل
ومن العادات الراسخة في األذهان والمعدودة من قبيل وحي األديان 
أن الشاب ال يجوز له شرعاً أن يتـزوج أرملـة أو مطلّقـة، وإذا اقتـرن بهـا      

ن بفتـاة  لداعٍٍ من الدواعي وأصبحت حليلته يحتّم عليه أن يتزوج بعد حي
  عذراء لم يعرفها رجل قط.

خته زوجةً له، أمـا عنـد   �� ويجوز للرجل في شرع اليهود أن يتّخذ ابنة 
خت هذه ��� المسلمين والنصارى فال يجوز البتة؛ ألنّهما يعتقدون أن ابنة 

خـت تعـد غريبـة    ��� ختـه، أمـا اليهـود فيـذهبون إلـى أن ابنـة       �� هي بمقام 
لكون والدها غريباً، ويوردون لخصمهم مـا جـاء سـفر الالويـين      ؛النسب

  خت زوجة للخال. ��� ) من أنّه لم يرد نهي عن اتّخاذ ابنة ٦: ١٨(
أنّـه ممـا تنفـر منـه الطبـاع       �
	 غير أنّه وإن لم يرد شيء من قبيل ذلك 

ــرحم بينهمــا، وكثيــرون مــن    ؛العفيفــة والعقــول الســليمة  لقــرب صــلة ال
ال يقدمون على ذلك تشاؤماً من الموت الباكر، وتطيـراً مـن    اإلسرائيليين

انقضاض غراب البين واختطاف أحد الزوجين، وهو فـي شـرخ الشـباب    
نادراً، وقد  �
	  فألجل ذلك ال يقدم عليه في حاضرتنا ،بإلهاوغضاضة ا
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اقترن بعضهم ببنات أخواتهم بيد أن أغلبهم ماتوا وتركوا نساءهم أرامـل  
����	 ن؛ ألنّه لم يجسـر أحد الرجال على أن يقترن بإحـداهن  حتّى مماته 

  يصيبه ما أصاب الزوج األول.
من ذكره في هذه الع جالة وتوجيه األنظار إليه هو والشيء الذي البد

أن بعض الفتيات اإلسرائيليات يصبأن إلى الدين اإلسالمي في كـلّ عـام   
ي العشـق والغـرام، وقـد صـبأت     تقريباً، إما لفقـرهن المـدقع، وإمـا لـداع    

إحداهن إلى النصــرانية منـذ نحـو عـامين فـي البصــرة، واقترنـت بأحـد         
وهذا مما ال يقـع   ،نصارى األرمن، وهي حية تُرزق، وقد ولَدت ابناً وابنةً

 	
 نادراً. �
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  الطالق جائز في الدين اليهودي ألمرين مهمين فقط، وهما:
 خانت المرأة بعلها، أو دنّست مضجعه بشهادة الجم الغفير. إذا -١

٢- قـيم لـه نسـالً، فيمكنـه أن يطلّقهـا أو      إذا كانت عاقراً وأراد بعلها أن ي
يهجرها، فإن أبت الزوجة أن تفـارق قرينهـا فراقـاً باتـاً يجـوز لهـا أن       
تمكث معه، ولكن حذراً مـن وقـوع الخصـام والنـزاع بـين الضـرتين       

  من الزوجتين في بيت خاصّ بها. تُقيم كلّ
أي التزوج بـأكثر مـن    Polygamieهذا وال يجوز لليهودي اإلضرار 



 ١٠٧  ...............  / أوالً: العادات والتقاليداالجتماعيةلمحات من الحياة / الفصل الثاني

ألسـباب صـحية أو غيرهـا مـن األسـباب المهمـة        �
	 اللهم  ،امرأة واحدة
  التي تتعلّق بها سعادة الزوجين وهناؤهما. 

  رزوق عيسى

  ]٤٥٤ص العدد التاسع/ )آذار -١٩١٤( [السنة الثالثة

�çãéÖ]�t]æ‡� �

مـن مجلّـتكم    ٣مـن السـنة    ٩العـدد   ستاذ الفاضـل طالعـتُ  ��� حضرة 
الزاهرة فرأيت فيها بعض األشياء التي تسـتوقف النظـر، فأحببـت ذكرهـا     

  اتّباعاً لقولهم: إن محبوبي من أهدى إلي عيوبي، فأستميحكم العفو.
) فمـا بعـدها، بحـث الـزواج عنـد اليهـود،       ٤٥٤ذكرتم في الصحيفة (

وذكرتم أمر اعتنائهم بالبائنة (الدوطة)، وأنّهم أخـذوا بالتكـاثر فيهـا إلـى     
درجة عالية، ولم تذكروا سبب ذلك، فأقول: إن السبب هو أن في شرعة 
اليهود أن البنت المتزوجة ال ترث من أبيهـا شـيئاً، بـل إن مـا يتركـه مـن       

بنـات فالمتزوجـة   األموال المنقولة وغير المنقولـة عائـد لـألوالد، وأمـا ال    
منهن ال شيء لها البتة، وغير المتزوجة لها على إخوتها تزويجها ال غيـر،  
فكلّ أب عند تزويجه ابنته يعطيها ما يخصّها من ماله ما يكـون إرثـاً لهـا    

  من بعد موته، فيعطي كلّ واحد البنته ما يمكنه من ثروته.
عطـى البنتـه   ): أن المثري الشهير منشي مثلون أ٤٥٥وذكرتم في (ص
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السيدة (ن) التي زوجها من الخواجا خضـوري بـن شـماش سـبعة آالف     
) فرنـك، فقـد زدتـم فـي األمـر      ١٦٨٠٠٠٠ليرة، وحسبتموها عبـارة عـن (  

 ٤) باعتبــار الفرنــك ١٥٩٢٥٠صــفراً واحــداً ال غيــر، واألصــح أن ذلــك ( 
����	 ) قرش، فيقتضـي تصـحيحه  ١٠٠سنتيماً بحساب الليرة ( ٤٠قروش و 

قال ذنبه طويل.ي  

  ن. ع 

) وردنا تصحيح من حضرة كاتـب المقالـة يؤيـد صـحة     لغة العرب(
قول حضـرة المنتقد، ثـم قـال: قـد نبهنـا صـديقنا الفاضـل السـيد مهـدي         

ستاذ العربية في مكتب التعاهد اإلسـرائيلي أنّنـا أخطأنـا    �� أفندي القزويني 
مثلـون والصـواب السـيدة [ص] كريمـة      بقولنا السيدة [ن] كريمة منشـي

يهودا شنطوب المثري الشهير، وتحرير الخبر هـو أن منشـي مثلـون كـان     
 ا توفّي اقترن بزوجته، فأصبح عمكاتباً عند المرحوم يهودا شنطوب، فلم

مها وهو لـيس بأبيهـا، والمبلـغ    �� السيدة [ص] بعرف البغداديين، أي زوج 
إرثاً، وقد عده بعضهم مـن قبيـل الصـداق     الذي ذكرناه لم يكن مهراً بل

(الدوطة)، فنشكر حضـرة السيد األديب لتنبيهه هذا، وقد فاتنـا أن نـذكر   
أن لنساء اليهود عادة، وهي بعد زواجهن بخمسة عشـر يوماً يقلّمن أظفار 
أيديهن وأرجلهن، ويسـبحن فـي بئـر (الطبيلـة)، والمسـلمون والنصـارى       
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بلة)، وهي لفظة عبرية معناها الغطس، ويراد ببئـر  يلفظون هذه الكلمة (ط
الطبيلة بئر االستحمام، وتوجد هذه البئر في كـلّ بيـت إسـرائيلي، وهـذه     

.العادة تشمل جميع اليهوديات عند بلوغهن  
دباءنـا األفاضـل   �� هذا ما توفّقنـا اآلن لتصـحيحه واسـتدراكه، وعسـى     

وة تصـدر عـن قلمنـا،    على اختالف الملل والنحل ينبهوننا على كـلّ هفـ  
ويظهرون لنـا الخطـأ الـذي نرتكبـه؛ لكـي نبـادر إلـى إصـالحه، وبـذلك          
يكونون قد خدموا وطنهم وقومهم أجـلّ الخـدم؛ ألن مـا كتبنـاه ونكتبـه      
عن أحوال بغداد وعادات أهلها إنّما هو جزء من تاريخها الحديث الذي 

  اية.قد باشرنا بنشره على صفحات لغة العرب، وبهذا القدر كف
  رزوق عيسى

  ]٥٤٣ص نيسان) العدد العاشر/ -١٩١٤[السنة الثالثة (
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ام، الحمد هللا الذي فطر األنام، وخصّهم بمواهب العقل والنطق واإلفه
ــوان؛   ــائر الحي ــن س ــا ع ــزهم به ــة    ومي ــدم والمدني ــك أس التق ــون ذل ليك

  والعمران، على ممر الدهور وتوالي األزمان في كلّ أين وآن.
أما بعد فقد قام في هذا العهد فريق من أفاضل المستشـرقين يشـيرون   

دباء من أهل الفضل والعلم في الديار العربية أو فـي الـبالد التـي    ��� على 
يتكلم سكانها باللغة القرشية أن يبذلوا جهـد المسـتطاع فـي تقييـد أوابـد      

هم؛ لغياتهم وإحياء دوارس معالم لهجاتهم وجمع كلّ مـا يتداولـه عـوام   
  ليدون في بطون الكتب ومعاجم اللغة وذلك لعدة فوائد، منها:

: ألن في بعض معاجم اللغة ألفاظاً نظنّها مائتة وهي حيـة فنعـرف   أوالً
  معناها الحقيقي.

: ألن اللغويين قـد جمعـوا ألفـاظ جميـع القبائـل بـدون أن يصـرحوا        ثانياً
في ما ندر، فإذا عرفنا اليوم من يـتكلم   �
	 باسم القبيلة التي نُقلت عنها اللفظة 
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بها وقفنا على القوم الذين ينتمي إليهم هؤالء الناس المعاصـرون لنـا، وعرفنـا    
والسـيما ألن بعـض قـدماء     ،قبيلتهم في سابق العهد، وهو أمـر مهـم للتـاريخ   

اللغويين قد بينوا لنا في غيـر كتـب اللغـة مميـزات بعـض القبائـل فـي لفظهـا         
  .إلخ ،ومساقط معنى حروفها وتعبير أفكارهاومصطلحها 

: ألن في اللغة المدونة في الدواوين ألفاظاً مبهمة أو غير صريحة ثالثاً
كأكثر ألفاظ علم المواليد ومصطلحات الصنائع، فإذا دونّا لغة كـلّ قـوم   

ت لنا المعاني بوجهها الصحيح، واتخذناها عند الحاجة للتعبير عما حصر
  ا أو يدور على ألسنة جيراننا.يجول في أفكارن

: ألن لبعض األوضاع واأللفاظ العامية اسـتعماالً قـديماً يرتقـي إلـى     رابعاً
قرون عديدة وال مرادف لها في الفصيح، فتنفعنا حينئذ للتعبيـر عـن أفكارنـا،    

  .وإلدخالها في لغتنا عوضاً من أن نقتبس ما ضاهاها من أهل اللّغات الدخيلة
هو حي من األلفاظ اليوم يموت بعد سنين، وإذا مـات   : إن ماخامساً

يحب من يأتي بعدنا أن يعرف ما كانت أقوالنـا وأفكارنـا ومصـطلحاتنا،    
اه أحسن دليل على تاريخ حياتنا وآدابنا وعوائدنا ومآكلنـا  فيكون ما دونّ

  ومشاربنا إلى آخر ما هناك.
ت القبائـل  : لو فعل اللّغويـون فـي سـابق العهـد فـي جمـع لغـا       سادساً

والعوام على ما يحب العلماء أن يفعلوه اليوم لوقفنا على شيء كثيـر مـن   
عمران أجدادنا وتاريخهم، وهو اليوم قد أصبح خبر كان مما أضر كثيراً 
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  إلخ. ،بسابق مجد أجدادنا وتمدنهم وارتقاء حضارتهم
ال والخالصة أن في تدوين اللّغة العامية لكـلّ بلـد مـن الفوائـد التـي      

 والعاديــةتقــلّ عــن فوائــد ســائر العلــوم التاريخيــة والعمرانيــة والتهذيبيــة 
واألثرية، هذا فضالً عن أن مثل هذا الكتاب يكون مرجعاً ينتابه الكاتـب  

ـة التـي تجـري علـى لسـانه،      كلّ مرة يريد أن يعرف فصيح الكلمة العامي
علـى سـالمتها    فيصلح أود لغته ولغة قومه، وهي فائدة عظيمة إلبقاء اللغة

وفصاحتها، ولهذا يجب في مثل هـذا العمـل أن يوضـع بـإزاء كـلّ لفـظ       
عامي الحرف الفصـيح المعـروف عنـد أصـحاب اللغـة الصـحيحة؛ لتـتم        

  الفائدة المنشودة، واهللا الموفق.
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دم ذكـره  إذا أردت أن تقف على منافع تدوين اللغة زيادةً على ما تق
          اعتبر هذا األمر، وهـو أنـك إذا أنعمـت النظـر فـي المـاء عنـد منبعـه، ثـم
تفقدته في مجراه تتحقق أنـه كلّمـا ابتعـد عـن العـين زادت كدورتـه أو       
زادت الجواهر الغريبة التي تخالطه؛ لكثرة ما يصادفه مـن األجسـام عنـد    

أن تقطع  هبوطه من مصدره، وإذا انتهيت إلى مندفعه ال تكاد تجسر على
بأن هذا الماء من ذاك المعـين، وعلـى مثـل هـذا تقـيس مجـرى اللّغـات        

  ومسراها وامتزاجها وكثرة ما يحلّ بها من الغير.
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هذه لغات اليونان والروم والعرب فطالما كانـت غيـر مقيـدة األلفـاظ     
والقواعد، حلّ بهـا مـن الطـوارئ مـا يعسـر تعـدادها، فنشـأ منهـا اللّغـات          

ة، ومنذ أن قيدت أوابدها انحصر شر فسادها، وضاق أيضاً الفرعية الكثير
نطاق عيث بناتها من اللّغات منذ أن عوملت هذه المعاملـة، ولـو ال ذلـك    
لتسـلّط عليهــا عامــل االحتكـاك والتآكــل كمــا هـو متســلّط علــى جميــع    

  موجودات الكون مهما تنوعت واختلفت.
قوة مناعتـه إذا   فهذا الحديد على شدة صالبته، بل هذا األلماس على

احتك بغيره من جنسه أو من غير جنسه تآكل شيئاً فشيئاً حتـى يفنـى مـع    
الزمان، وهذه ألفاظ اللغة عند احتكاكها بغيرها يعتورها مثل هذا الـنقص  
والفناء حتى يدخل بعضها في بعض، وتضمر ضمور الحي حتى ال يبقى 

  األثر أو يكاد. �
	 منها 
ولثغــة وخلــل وفســاد، واإلشــارة إلــى فجمــع ســقاط اللغــة مــن لغيــة 

رها  تصحيح أودما فيها هو من النعم اللغوية التي ال يقد 	
عشـاق اللغـة    �
  والغيورون على سالمتها.

افعل هذا تر في األجيال المقبلة ما رأيت نتيجتـه منـذ خمسـين سـنة،     
أي منذ أن دخلت الصحافة في بالدنا، فأدعمـت مـا تـداعى مـن بنياتهـا،      
وأسندت وشادت ما أنهـار منـه، فحصـلنا علـى نتيجـة لـم نحلـم بهـا فـي          
الســابق، وســوف تكــون أعظــم إذا ســعى أصــحاب كــلّ بلــد إلــى نشــر   
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 ،إلى نشر اللّغيات واإلشـارة إلـى مـا يحسـن عيبهـا     المطبوعات، والسيما 
  وينفي عنها ما يشوه محاسن محياها.

شـمر عـن   �� ومن ثم فقد أخذتني النخوة العربيـة والنشـوة األدبيـة فـي أن     
ساعد الجد وألبي الدعوى إلى تأليف معجم يستوعب أغلب األلفاظ العامية 

سراجاً منيراً يهتدي بنوره العـوام،  والدخيلة البغدادية إن لم أقل كلّها؛ ليكون 
هجــة وقائـداً مرشــداً إلــى شــحذ األفهــام، ودلـيالً يــركن إليــه الغربــاء عــن اللّ  

  .سان، إن من المستشرقين وإن من المستعربين في جميع البلدانواللّ
عقبـة كـؤوداً   هذا ومع إقراري بقصر باعي أعلم حق العلم أن أمـامي  

مـن   �
	 الصـعوبات مـا ال يشـعر بهـا      وورائـي مـن   من دونها خرط القتاد،
سلك هذا الوعث وعرف ما يحلّ له منه من الوعثاء، بيـد أنـي استسـهلت    
تلك العراقيل والعواقيل لما يـنجم مـن وراء ركوبهـا مـن الفوائـد الجمـة       
والمنافع العامة، وقد وسمت كتابي هذا بـ(بغية األنام في لغة دار السـالم)  

  ، وأخصّ األخدان.عمالً بإشارة أعزّ اإلخوان
وأنـا ال   ،وأطلب ممن يقف على ما يقع فيه من األغالط أن ينبهني عليهـا 

  .أنساه من اإلقرار بفضله والتنويه بأدبه، إن اهللا مثيب الصّالحين والمصلحين
  رزوق عيسى

  ]١٢ص تموز) العدد األول/ -١٩١١ولى (	89 [السنة 
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وعدنا القراء بجمع ألفاظ عوام العراق والسيما أهل بغداد، فهـا نحـن   
  ذا ننجز وعدنا مبتدئين بالحرف األول من حروف الهجاء
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كلمة فارسـية معناهـا: مـاء اللحـم، هـذه اللفظـة شـائعة ومنتشـرة بـين          
ة، ولم ترد على لسان غيرهم، وقد اقتبسـوها مـن العجـم؛    الجعفرية خاصّ

  لكثرة مخالطتهم إياهم. 
أما السنيون واليهود والنّصارى فيستعملون عوضها لفظـة (تشـريب أو   

أو مشرب)، وهذه الحروف الثالثة مشتقة من (شرب) المضاعف  تشريبة
العين بمعنى جعله يشرب؛ ألنهم يثردون الخبز في مرق اللحم، فيتشـرب  

  الخبز ذلك المرق شيئاً فشيئاً.
ذه الخـاص  والتشريب طعام مشهور يعرفه أهل العـراق كلّهـم، ويتخـ   

وتقطّعه قطعـاً عديـدة،   أما كيفية تهيئته فهي أن تأخذ اللحم  والعام منهم،
ثم تغسله غسالً نعما، وتلقيه في قدر فيهـا مـاء صـاف نقـي، وتوقـد النـار       

 سـمون الرغـو: الزفـر،    تحتها إلى أن يأخذ الكلّ بالغليان والرغو، (وهـم ي
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والرغوة: الزَّفَرة أو القَشَفة وكالهما وزان حركَة)، فإذا رغا تُقشّط رغوته 
بمغرفة كبيرة مثقّبة ي ونها الكفكيـر  سـمecumoire    وهـي لفظـة فارسـية ،

راد بها بالعربية الفصـحى المطفحـة والمرغـاة، وهـي كالقفشـليل التـي       وي
عربها األقدمون بالمعنى عينه، وتحرص عند االرتغاء على أن ال تغتـرف  
المرق، ثم تجتهد أن ال ترفع النار من تحت القدر إلى أن ينضـج اللحـم   

كــل، ثــم تحضــر الخبــز وتثــرده وتضــعه فــي   تمامــاً ويكــون صــالحاً لأل
الصحفة، وتذر فوقه قليالً من الفلفـل المسـحون، وتقـدد بصـلة أو أكثـر      
وتضـعها فـوق كسـر الخبـز، وفــي اآلخـر تسـكب عليـه اللحـم والمــرق،         

والتشـريبة   -إذا لم يكن مـاء اللحـم ودكـاً     -وبعضهم يصبون عليه سمناً 
   ربة بحـذف اليـاء كمـا هـو     قـال تشـ  لغة في التشـريب، وكـان يجـب أن ي

  أن العوام ال تعرفه.  �
	 القياس 
وألوالدهم لعبة، يقف واحدهم وراء صاحبه ظهراً لظهـر، ثـم يأخـذ    
الواحد بذراع اآلخر وينحني به إلى األرض، ويفعل الثاني باألول ما فعل 
األول به، وعند انحنائه يقول: >يا حمصة يا زبيبة، وقـت العشـا تشـريبة<،    

والمشـرب  ة الظهر أو لمجرد اللّهو واللّعب، لون هذا الفعل لتقويوهم يفع
  بتشديد الراء مصدر ميمي بمعنى المصدرين السابقين. 

وكلّ هذه األلفاظ الثالثة مستعملة على السواء، وهم يميـزون بينـه وبـين    
الثريد، فالثريد عندهم خبز مثرود في ماء قد غليا معاً فـي قـدر بهـا قطـع مـن      
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ثـم   ،وأما عند العرب الفصحاء فالثريـد مشـتق مـن ثـرد الخبـز إذا فتّـه      اللحم، 
  .بكله بمرق، ثم شرفه وسط القصعة، فهو إذن المشرب نفسه أو يكاد

وقد قيل: إن هاشم بن عبد مناف أبا عبد المطلب كـان اسـمه عمـراً،    
ي هاشماً؛ ألنّوسه أول من هشم الثريد، فقالت فيه ابنته:م  
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لفظة مركبة من الفارسية والعربية، معناها ماء النبات، ويريدون بها أنابيب 
تخذ من سكر النبات (أي الطبرزد)، وتكون بحجم الخنصر، يتخـذها  دقيقة تُ

أو ببعض أمـراض الـبطن ظانـاً أنهـا      حموالً المصاب بالقبض أي االستمساك
  .  تجذب الرياح الداخلية وتطردها وتزيل األدران الجسدية فيستريح

مــن يجهــل أدويــة الطــب  �
	 واليــوم ال يســتعملها مــن أهــل العــراق  
من العـرب بهـذا المعنـى هـي      الجديد، والكلمة التي استعملها المولّدون

  ول السكري.قيل: الحميد التدقيق ر�� ول) بفتح وضم، وإن (الحُم
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كلمة فرنسية األصل، وقد أخـذها العراقيـون المحـدثون عـن التـرك،      
راد بها االشتراك أو بدل االشتراك في جريدة أو مجلّة.وي  
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Øéea  
كلمــة عبريــة معناهــا: الحــزن والكآبــة، ويجمعونهــا علــى (آبيلــيم)،   

ويريـدون بهـا    ويستعملها يهود العراق في مخاطباتهم وال يعرفها غيرهم،
ن يخـالفهم، وذلـك مـن بـاب التوسـيع، وقـد       مجرد الدعاء بالشر علـى مـ  

يستعملونها على سبيل المزاح مـع أصـحابهم وأخـدانهم، فيقولـون مـثالً:      
  آبيل عليك، أو براسك، أو بمخك أو نحو ذلك.
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ف اليـاء)،  كلمة محرفة عن آچيق (بالجيم الفارسـية) أو آچـق (بحـذ   
ومعناها المكشوف والواضح والظاهر، ومن األلـوان الواضـح البـين غيـر     
المشبع وهو الرائـق أيضـاً، وعـوام العـراق تسـتعمل هـذه اللفظـة بجميـع         
معانيها التركية، فيقولون مـثالً: هـذا البيـت آچـغ أي غيـر مسـتور، وهـذا        

هـذا   اللون آچغ أي غير مشـبع ورائـق، وهـذا اللـون آچـغ أو أاچـغ مـن       
(هكذا بهمزتين) أي أوضح منـه، ويقولـون: هـذا الرجـل بقـي آچـغ أي       
بدون شغل وقد خرج من خدمته، ويقولون: في المحـلّ الفالنـي موضـع    

  آچغ، أي أنه موضع فارغ يحتاج إلى شخص ليشتغل فيه أو يمأل فراغه.
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آشجي، ومعناها: الطبـاخ والطـاهي   كلمة تركية األصل وهي محرفة عن 
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والعجاهن، وأهل الشام يقولون: العشّي بتشديد الشين والياء، ويظـن بعضـهم   
   اللفظـة مشــتقة مــن العشـاء، وهــو خطــأ ولــو كـان كــذلك لقيــل المع ى شــأن

  .المشددة العين، هذا فضالً عما هناك من التكلّف في المعنى
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 ،حكايــة صــوت المتــألم أو المتضــجر، والعــوام يمــدونهاكلمــة هــي 
بهمــزة غيــر ممــدودة يليهــا خــاء موحــدة فوقيــة   والفصــحاء يقولــون أخّ

  مشددة. 
  قال في التاج: أخ كلمة تكره وتوجع وتأوه من غيظ أو حزن. 

  قال ابن دريد: وأحسبها محدثة. 
  .  هي قديمة ليست اللفظة محدثة، بل حكاية صوت المتألم، ومن ثم :قلنا

ويقول العـوام: آخ بطنـي، آخ ظهـري، إذا رأوا اإلخـوة أو األقـارب      
واألصــحاب يتضــاربون ويتنــازعون ولــيس فــي اإلمكــان المدافعــة عــن  
الواحد دون اآلخر، إذ جميع األقـارب هـم أعـزاء؛ ألنهـم أعضـاء جسـد       

  سرة أو العشيرة.��� واحد أدبي هو 

…ç}a� �

ة تسـتعملها بمعنـى   والمـربط، والعامـ  فارسية تركية معناها: االصـطبل  
ــق     ــاء، العمي ــاء، الضــيق الفن ــى البيــت القــديم البن ــدواب، وبمعن مــربط ال
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األرض، الكثير الرطوبة، المظلم المساكن، القليل النوافذ، الفاسد الهواء، 
الذي ال يصـلح لإلقامـة وال للسـكنى، وذلـك لمـا بـين مثـل هـذه الـدور          

جمعونهــا علــى أواخيــر، وقليــل مــنهم ومــرابط الخيــل مــن المشــابهة، وي
  يجمعونها على آخورات.

وقد جاءت هـذه اللّفظـة (بمعنـى المـربط) متشـابهة فـي عـدة لغـات         
كالتركيــة، والفارســية، والكرديــة، واألرمنيــة، والســريانية، والهنديــة،      

ــة  ــة ecurieأو الفرنســية  equileوالرومي ، Scuderia، واإليطالي
، إلـى  skuraواأللمانيـة القديمـة العاليـة    ، Scuriaوالالتينية المولدة 

  آخر تلك اللّغات المتناسبة األصل.
  رزوق عيسى

  ]٤٠٠ص نيسان) العدد العاشر/ -١٩١٢ولى (	89 [السنة 
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أن أهل دار السالم ينقسـمون إلـى    على من ليس من الزوراء أن يعلم
ثالثة أقسام كبيرة تابعة ألديانهم، وهي: المسلمون، واليهود، والنّصـارى،  

ك إذا سـمعت  ة بهم دون غيرهم، حتى إنّـ ولكلّ منهم لغة أو لهجة خاصّ
المـتكلّم أو   كالم واحد منهم حكمت للحال علـى الـدين الـذي ينتحلـه    

ينتسب إليه؛ وذلك ألن لهجة المسلم غير لهجـة النّصـراني، وكـالم هـذا     
يمتاز عن نطـق اليهـودي كـلّ االمتيـاز، وعربيـة اليهـودي ال تشـبه لسـان         
المسلم والنصراني بشـيء أبـداً مـن جهـة النبـرة والنغمـة، وهـذا األمـر ال         

  ض مدن العراق.في بغداد وبع �
	 تشاهده على مثل هذه الصورة العجيبة 
ميز المسلم عن النصراني عن نعم، كان يمكنك قبل عشرين سنة أن تُ

اليهودي بمجرد النظـر إلـى ثيابـه وبزّتـه، وأمـا اليـوم فقـد اخـتلط عليـك          
الحابل بالنابل، إذ إن أغلب شبان بغداد يلبسون زياً واحداً ال يكـاد يميـز   

بـأمر واحـد، وهـو أمـر      �
	 صاحبه عن وطنيه المنتسب إلى الدين اآلخـر  
  اللغة التي يتكلّم بها. 

أمــا أحســن اللّهجــات البغداديــة فهــي لهجــة المســلم؛ ألنهــا فصــيحة 
الكلمات، مربوطة المعاني، محكمة لفظ األحرف كلّ اإلحكام، ودونهـا  
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لغة النّصراني، ومن بعدها لغة اليهودي، والمسـلم ال يتنـازل أبـداً إلـى أن     
ليهزأ منهمـا، وإذا حـاول    �
	 هودي من قبيل اللّفظ يتشبه بالنصراني أو الي

التشبه بهما لغير السخرية خانه لسـانه، وظهـر خداعـة بعـد ألفـاظ قالئـل،       
قلّد النصراني المسـلم بسـهولة عظيمـة غيـر أنـه يصـعب عليـه كـلّ         وقد ي

الصعوبة مجاراة اليهودي في نطقه لما في لهجته من النبرة اليهودية التـي  
مـن ولـد بـين اليهـود أو نشـأ       �
	 والتي ال يستطيع أن يأتيهـا   ،)١(يرتضخها

فيهم منذ نعومة أظفاره، أما اليهودي فيصعب عليه كلّ الصعوبة محاكـاة  
  المسلم أو النّصراني من جهة التلفّظ.

هذا وأنت تعلم أن أصحاب األديان الثالثة كانوا في بغداد قبل زهـاء  
عشر سنوات في  ال يخرجون عنها، بـل وكـان اليهـود    ة بهم خاصّ !�	

ـن لـيس مـنهم      في عزلة تامة عن غيـرهم ال تعلّـق لهـم بم،   اللهـم 	
فـي   �
مور التجارية، وما عدا ذلك فكانوا مالزمين بيـوتهم  ��� األسواق ومعاطاة 

  ال يترددون إلى دور غيرهم، بل وال يطؤون عتباتها ألي غاية كانت. 
 ،مور التـي ال غنـى عنهـا   ��� بقوم أصبح من  أما اليوم فإن اختالط قوم

مراعاةً لمقتضـيات األحـوال وتغيـر المنشـأ أو قـل لتغييـر األديـم األدبـي         
  واالجتماعي.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
العرب فهو ينـزع   ثم صار إلى ،يقال: هو يرتضخ لكنة عجمية، إذا نشأ مع العجم )١(

  إلى العجم في ألفاظ ولو اجتهد. 
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فإذا علمت ذلك زد على ما تقدم أن ألصحاب كلّ ديـن مخالطـة ال   
قليالً في أصحاب الدين اآلخر، فإن المسلم  �
	 تجدها أو ال تكاد تجدها 

يعاشر مثالً: التركي والكـردي، والهنـدي، والفارسـي أكثـر مـن معاشـرة       
النصراني واليهودي لهم، والنصراني يؤالف اإلفرنجي، واألرامي األصـل  
أكثر من سواه لهما، واليهودي يمازج أهل المال مهما كان وأينما وجده 

ي قوم ينتسـب، ولهـذا تـرى لهـذه المخالطـة      وعلى أي دين كان وإلى أ
  تأثيراً عظيماً في ألفاظ اللغة ومفرداتها ومركباتها.

ومن ثم إن أنت أنعمت النظر في لُغيتنا البغدادية وجدت فيها بقايا أو 
آثاراً من جميع هذه اللغات، أي أنك تسمع بين ألفاظها مفردات تركيـة،  

، وفرنســية، وروميــة، وإيطاليــة، وفارســية، وكرديــة، وهنديــة، وإنكليزيــة
ك تجد أيضاً فيها مـن غيـر هـذه اللّغـات     وألمانية، وآرامية، وعبرية، ولعلّ

 	
أنك إذا استقريت هذه األلفاظ ألفيتها تكثر بالنسبة إلـى المـتكلّم بهـا     �
ن يالحـروف التركيـة مـثالً تتـوفر فـي لغـة        مم خالط قوماً دون قوم، فـإن

لحكومـة ولـو كـان عربـي المنشـأ والنّجـار،       العسكري والمتوظّـف فـي ا  
وذلك لكثرة ما يسمع هناك من اللغـة الرسـمية وهـي التركيـة، والهنديـة      
والفارسية تتدفق على ألسنة التجار ومن أخذ أخذهم، واإلنكليزية تكثـر  
على ألسنة المتوظّفين في البواخر؛ ألن أول مـن أدخـل السـفن التجاريـة     

والفرنسية تسمعها من طلبة المدارس وأصحاب في العراق كان اإلنكليز، 
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 التجارية ولو لم يكونوا فرنسويين، أي أنـك تسـمع هـذه اللّغـة      ����2	
من األلمان، والنمسيين، واإليطاليين وغيـرهم؛ ألن لغـتهم التـي يتعـاطون     
بها في تجارتهم هي الفرنساوية، واآلرامية تكون في لغة النّصارى السيما 

لذين يأتوننا من شمالي الموصل، أي من تلكيف القـوش  ولئك ا�� في لغة 
  وما جاورهما، وقس على هذا القياس ألفاظ سائر اللّغات.

دباء المتأخرين أشار إلى هـذا  ��� وكلّ من طرق باب هذا البحث من 
أن بعضهم  �
	 التداخل، تداخل اللّغات الغريبة في لغتنا العربية البغدادية، 

خرى التي لها أيضاً ��� وغضّوا الطرف عن اللّغة قصروا كالمهم على لغة 
تأثير في لغتنا، أي أنهم قالوا مثالً: إن لغة عوام بغداد أقرب إلـى التركيـة   
منها إلى العربية، وسكتوا عن دخول سائر اللّغات فيها، ومـنهم مـن قـالوا    

أنهـم جعلـوا الفارسـية أو اإلفرنجيـة أو الكرديـة إلـى        �
	 مثل هذا القول 
ها بدالً من التركية، على أن الحق هو أن ألفـاظ بعـض هـذه اللّغـات     غير

تكثر على ألسنة قـوم دون قـوم علـى مـا ألمعنـا إليـه بعيـد هـذا بموجـب          
  طبقات الناس وتفاوتهم في مخالطتهم لألعاجم.

  فإلى فشو األلفاظ الفارسية في لغتنا أشار واحدهم بقوله: (شعر)
Yr6�[ ����?A QB��[ x(�N?�� \�c  
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(العنـاكير) بكـاف فارسـية     حرفاً بحرف هو: (إن) أداة توكيد،ومعناه  
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جمع عنكور تصحيف أنگور وهو العنب بالفارسية، وقـد جمعـت جمعـاً    
(ساهت): أسودت، وهي مشـتقة   مالً لوزنها على األوزان العربية،عربياً ح

 (بعــدما): عربيــة بمعناهــا المــألوف،ن ســياه الفارســية، والتــاء للتأنيــث، مــ
ــية،   ــبز بالفارس ــن س ــرت م ــبزت): أخض ــن   (س ــت (م ــرنت): حل (واستش

عـد مـا كـان):    (ب الحلـو،  الحالوة)، وهي مشتقة من شرين الفارسـية وهـو  
ــى،  ــة المعن ــة مفهوم ــا    عربي ــرش، معناه (طراشــيش): جمــع طــرش أي ت

لمزاوجـة   الصورةالحامض بالفارسية، وقد جمعت جمعاً عربياً على هذه 
اره، بعد أخضـر  ومحصل معنى البيت: >إن العنب أسود الوزن أو إلقامته،

وتكاد تجد جميع هذه األلفاظ في كالم  واحلولى بعد أن كان حامضاً<،
أهل بغداد من العوام، فمن ذلك بيـت (انكـورلي) لصـاحب بيـت شـهير،      

أي  وكان في السابق مـن باعـة العنـب أي عنّابـاً، ويقولـون: سـياه بخـت،       
 ن كان سيئ الطـالع، ويأسود الحظ لم ون الخضـراوات: سـبزوات أو   سـم

زوزوات، والشيرة عندهم: السكر المعقود أو المطبوخ، وهو الرب بضـم  
  الراء بالعربية، والطرشي عندهم األثمار المخلّلة.

  رزوق عيسى
  ]٦٩ص آب) العدد الثاني/ -١٩١١ولى (اُأل[السنة 
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  (تتمة)
وإلى توفر المفردات الكلدانية أو السريانية (األرمية) أنشد عبد الباقي 

  العمري هذه األبيات الشهيرة:
���������Aa�" ���������BTT X6��������H  

 
 ������AT "r�����_! Q4�����H �=6�����H  

 �A���������H YI����������" ���������U�G�(  
  

  �UN������� v����L"�����_� :����H�FA  
 ������H�L Q�����mA ��������" ������=�G  

 
 ���������H�A" ���������m�� �L�4��������H  

 �����H�H  ����A� �r����_(( YI������"  
 

 �_^�4�����H QL�=�����[�" ������N!��  
 "d�����64L �������4� v����L ������0  

 
 "d��������[ � �&{U�������[�" "G��������A  

 "d������A "d������� "r�����_! Q������&�  
 

 ���������_6Nm Q��������mA ����������&N_m  
 �����������_��� ��4���������[ �_?���������H  

 
 ��_��������4m ��������H�L |�4�������H"  

 ������(S v������ I������ i����?_A  
 

 ����������0�� ����������_6�r��A ����������0��  
 P�����Nm Q�����mA "r�����_� �I�������  

 
 PN�����36L �_?�����H Q�����m�A �����A  

 PN6��L���������� :��������F6� i��������4�  
 

 �������_sN� QD=������3A �=_�����F�"  
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 ���������F_6FA" �m��������A Q��������L  
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وإلــى وجــود الكلــم التركيــة قــال الرصــافي: >بينمــا كنــتُ واقفــاً مــع  

أريـد   على جسر سامراء تقدم إلي رجل، فقال: أين تريد؟ قلـتُ الواقفين 
العبور إلى سامراء، فقال: أأنت (قالى)؟ وفخّم الالم، فلم أفطن لمـا أراد،  
فقلت: وما تعني يا هذا؟ فأعاد علي الجملة االستفهامية وزاد فيهـا كلمـة   

  (هنا)، فلم أفهم أيضاً، فقال: أمقيم أنت هنا أم ال؟ 
وحينئذ علمت أن كلمـة (قـالى) قـد أخـذها مـن (قـالمق)       فقلت: ال، 

بمعنى البقاء في اللغة التركية، ولهذه الكلمة اليوم نظـائر كثيـرة فـي لغـة     
ك تســمعهم يصــرفون األفعــال واألســماء تصــريفاً عربيــاً مــن ة، فإنّــالعامــ

أي ال تشوشـه، يأخذونـه مـن     مصادر تركية، فيقولـون: (التبـوز فكـري)   
  ون: (أنا أجالش) أي أسعى، من (چاشمق). ويقول بوزمق،

وتغلب هذه األلفاظ على أفراد الجند ومـأموري الحكومـة مـن أبنـاء     
النوبة) أي بـدلها،  العرب، فتسمع الجندي يقول للجندي: (اذهب داكش 

 ،ويقول: (سپرك األرض) أي اكنسها، من (سپورمك) من (دكشدرمك)،
  وأجلوها، من سلمك. ويقول: (أنا أسيل تفكتي): أمسح بندقيتي 

ة بأحد مأموري الحكومة ببغداد فـي مجلـس حافـل    وقد اجتمعتُ مر
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  فأخذ يكلّم بعض الحاضرين هكذا:
ا دخلنـا الســالملك صـعدنا فــوق،   >رحنـا أمـس إلــى بيـت فــالن، فلمـ    

 وكانت پايه من پايات النردابان منهدمـة، وبمـا أن النردبـان كـان قرانلـق     
عثـرت رجلـي، نــه ايسـه، صــعدنا فـدخلنا األودة، وقعــدنا بصـورة قارمــه      

  قاريشق، وكان الضياء سونك، فحصل عندي صنقنتي ... إلخ<.
في أذن أحد الجالسين قائالً: ما ضر الرجل لو تكلّم بالتركية  فهمستُ

     دهـا مـن هـذه    أو تكلّم بالعربية الدارجـة البغداديـة وهـو مـن أهلهـا وجر
كية؟ وهذا من أعظم مـا قضـى علـى اللغـة العربيـة بالمسـخ،       األلفاظ التر

حتى كـادت تخـرج بـه عـن وضـعها األصـلي، ولـو أردتُ أن استقصـي         
نيت بـه هـذه اللغـة    البحث هنا ألتيت بما يبكي الناطقين بالضاد على ما م

  التعسة الحظ في بغداد< اهـ .
ومما يسوؤني ذكره أن بعـض هـذه األلفـاظ قـد تسـربت إلـى بعـض        

ت بسـمعتها، وعسـى أربـاب جرائـدنا     ت العراقية، فأضـر ����	 الجرائد و
 ،المحلّية ال يستاؤون من وصفي للغتنا العامية هذه، وال من انتقادي إياهـا 

مـور  �� على ذكر بعض  ألني تجرأتُ كما أرجوهم أن ال يسيؤوا بي الظن
لحضـراتهم أنـي   صادف قبوالً واستحساناً لديهم، فأؤكـد  طفيفة ربما ال تُ

ما كتبت مندفعاً بعامل الغيـرة علـى الـوطن والمحبـة الخالصـة       قد كتبتُ



   (القسم الثالث) ة لغة العرببغداد في مجلّ   ................................................  ١٣٢

لذويه النجباء ال غير، وياليتهم يقومون بمؤازرتي في هـذا األمـر الخطيـر    
الشأن وينزّهون منها جرائدهم الغر، معوضين عنها بما هو عربي النصـاب  

  قام والسالم.هذا القدر كاف في هذا الم فصيح اللهجة والبيان،
  رزوق عيسى

  ]١٥٣ص تشرين األول) العدد الرابع/ -١٩١١ولى (اُأل[السنة 
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كانت األلفاظ العامية جلّهـا إن لـم أقـل كلّهـا فصـيحة صـحيحة فـي        
موجودات الكون من زيادة  عصر من العصور، ثم طرأ عليها ما طرأ على

ونقصان، وإبدال وتغيير، وتقديم وتأخير، وتصـحيف وتحريـف، وقلـب    
وحذف، ونقل ونحـت، ومـا شـاكل ذلـك شـيء كثيـر مـا ال يقـع تحـت          
الحصر والعد، حتى أصبح الخوض في هذا البحث من أصعب المباحث 

  اللغوية، لما يقتضى له من دقة النظر وإعمال الروية.
زء األوفر واألعظم من لغتنا العاميـة مركبـاً مـن كلمـات     ولما كان الج

ــخ  ــة ومحرفــة ومصــحفة إل ــد ،منحوتــة ومقلوب اً مــن التلمــيح فــال أرى ب
واإلشــارة إلــى بعضــها؛ لخطورتهــا وعالقتهــا الكليــة فــي موضــع كتــابي  

  (المعجم) الذي أمامي، فأقول:

VkvßÖ]� �

إن النحت في العربيـة هـو عبـارة عـن جعـل كلمتـين كلمـةً واحـدةً،         
خـرى فـي   ��� وذلك بضم بعـض حـروف إحـداهما إلـى بعـض حـروف       

وامنا شيء كثيـر،  األلفاظ التي يكثر استعمالها لها، وقد ورد على ألسنة ع
شبيك) في أي شيء بك، و(منو) في من هـو، و(شـنو)   من ذلك قولهم: (إ
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حد) فـي مـا أحـد، و(شـعبالك) فـي أي شـيء عـرا        في أي شيء هو، و(م
بالــك، أو: أي شــيء علــى بالــك، و(شــجالك) فــي أي شــيء جــاء لــك،  
و(لحد) في ال أحد، و(إشكان) في أي شيء كـان، و(يابـا) فـي يـا أبـاه،      

شـبيها) فـي أي شـيء    ه، و(بشبيا) في بأي شـيء بهـا، و(إ  و(يما) في يا أما
في بـأي شـيء، وقـس عليهـا، وقـد       بها، و(ليش) في ألي شيء، و(بيش)

جاء أيضاً مثل ذلك في كالم أسالفنا القدماء، كالبسملة فـي قولـك بسـم    
  باهللا. �
	 اهللا، والحمدلة في الحمد هللا، والحوقلة في الحول وال قوة 

أما النحت في اللغات األوربية فعلى نوعين: أحدهما كمـا فـي العربيـة ال    
يفرق عنها بشيء، ومصداقاً لقولي خـذ اإلنكليزيـة مـثالً تـر شـيئاً كثيـراً ممـا        

 Do not فـي  Don'tو Cannot فـي  Can'tذكـرت، فـإن أهلهـا يقولـون     

 was فـي  Wasnt و Shall not فـي  Shan't و Has not في Hasn'tو

not وNone في No one،     وهكذا قل عن الفرنسـية واأللمانيـة واإليطاليـة
  .إلخ ،والنمسوية واألسبانية

ــه فــي العربيــة     أمــا النــوع الثــاني فيختلــف عــن األول اختالفــاً ال مثيــل ل
ما في أول عهدها، وال أظنأنه يوجد منها كلمة واحدة في  الفصحى، والسي

 لغتنا، اللهم 	
بعد زمان العباسيين، حينما أخذت اللغة العربية تحـد انحطاطـاً    �
بيناً، وابتـدأت عقـارب الفسـاد والركاكـة تـدب فـي جسـمها، وسـرت إلـى          

 سـمى باإلنكليزيـة  شرايينها وأعماق قلبها، وهذا النوع يHibrd  وبالفرنسـوية ،
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Hibride يناه في العربية باللفظ الهجين١(أيضاً، وسم(.  
الالتينيـة أي   Causaمركبـة مـن كلمتـين وهمـا:      Cauge lessإن لفظـة  

  .  اإلنكليزية، أي بال، فيكون معنى اللفظتين: >بال سبب أو داع< Lessسبب و 
الالتينيـة أي   lbilisاإلنكليزيـة أي أكـل، و    Eatمن  Eatableولفظة 

اليونانيـة،   Paraمـن   Parasolصالح، فيكون معناهما >صالحاً لألكـل< و  
الالتينيـة أي شـمس، فيكـون     Solالفرنساوية، أي رد ودفع، و  Parerأو 

وقس على ذلـك   المعنى من تركيبهما رادة الشمس أي مظلّة أو شمسية،
  كثيراً من الكلمات.

ه قليـل جـداً بالنسـبة    ولكنّـ  ،وقد ورد شيء على هذا النحو في العربية
عربيـة   )ةشـمع (إلى اللغات األوربية، من ذلك قولنا: >شمعدان< فإن لفظة 

أداة تلحــق األســماء الفارســية فتفيــد الظرفيــة، وهكــذا قــل عــن    )دان(و
سكردان، وبخوردان، وما كان من هذا الباب مثل كلمـة شـاه بلـوط مـن     
شاه الفارسية أي ملك أو كبير وبلوط العربية بمعناها المشهور، وعلمدار، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهجين في اللغة: عربي ولد من أمه (عن جماعة اللغويين) أو من أبـوه خيـر مـن     )١(

أمه (عن ثعلب قال األزهري: وهذا هو الصحيح). وهذا التعريف يصدق في هذا 
ها خير من اللفظ المركب من حرفين مختلفي اللغة، ألن كالً من اللغتين تدعي أن

صاحبتها، وهي بالنسبة إليها كنسبة غير األصيل إلى األصيل، أو كنسبة العبد إلى 
  الشريف، ووجه هذه التسمية هو أيضاً كذلك في اللّغات اإلفرنجية. (لغة العرب)
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ــردار، وبازيــدار،       ــدار، وس ــدان، وبيرق ــالحدار؛ وقلم ــيلدار، وس وتحص
ــة      ــرة يوناني ــة األخي ــذه اللفظ ــر دار، وه ــب، ودفت ــاش كات ــردار، وب وخب
وفارسية، وقـد جـاء مثـل ذلـك علـى لسـان العـوام كقـولهم: خـدمتكار،          
ــذمام      ــل)، وبي ــز (جاه ــادم)، وعقلس ــار (أي خ ــول: خزمتك ــهم يق وبعض
وبعضـهم يقــول: بيــذمان (أي بــدون ذمـام أو بــدون وفــاء)، وبداصــل أو   

كــريم)، وبيــذات (ســيئ الــذات)،   أصلســز (أي بــدون شــرف أو أصــل 
  إلخ. ،وبيكار (أي بال عمل)

عضها أو أما القلب: فهو عبارة عن تقديم بعض حروف الكلمة على ب
خشّاف في خفّاش، واجا في جـاء، ولبـق فـي     تأخيرها على أخواتها نحو

لقب، وخفس في خسف، وطاف في طفا، وبغبغ في غبغب، وجضع فـي  
فـي قـبض، وهنـا قـد وقـع اإلبـدال       ضجع، ومعلقـة فـي ملعقـة، وكضـب     

  والقلب معاً، فتأمل. 
وقد ورد من ذلك في اللغة الفصحى شيء كثير، ويعرف باالشـتقاق،  
وقد قالوا في تعريفه: هو أن تجد بين كلمتين تناسباً فـي اللفـظ والمعنـى    
دون الترتيب، كجذب وجبذ، وذبح وبذح، ويقال لـه االشـتقاق الكبيـر،    

ناسب في المخرج والمعنى، كنعـق ونهـق؛ فيقـال لـه     أما إذا كان بينهما ت
  االشتقاق األكبر.

  �
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خرى، كقـول  �� قيم بعض الحروف مقام حروف أما اإلبدال: فهو أن تُ
العوام: مرد في مرث، وجاسم في قاسم، وعنجاص فـي أنجـاص، والليـة    

ومثـل ذلـك فـي العربيـة      لعطر في اإلطار، وعنبار فـي أنبـار،  في اآللية، وا
  الفصحى شيء كثار.

Øé}‚Ö]� �

إنني قد تكلّمت في ما تقدم عن الكالم العامي، وبينت بوجيز العبارة 
 أصله وفرعه معاً، وأريد اآلن أن أبحث عن الدخيل أيضـاً بحيـث يكـون   

  سهاب المخلّ والتقصير الممل، فأقول:هذا البحث جامعاً، خالياً من اإل
ستعمالنا األلفـاظ األعجميـة هـو اختالطنـا باألعـاجم      إن الداعي إلى ا

اهم فـي عـالم التجـارة والصـناعة والعلـم واألدب، ودرسـنا       ومشاركتنا إي
لغاتهم على أنواعها، وتداول كثير مـن مفرداتهـا فـي مخاطباتنـا اليوميـة،      
وقد عد أحـدهم ذلـك مـن أكبـر الوسـائل وأقـوى الـذرائع علـى انتشـار          

  نا.األلفاظ األعجمية بين
أما سبب تهافت أقوامنا على إدخال تلك األلفاظ الغريبة لغتنا العربيـة  

مـور المسـتحدثة والمسـتنبطة    ��� فهو افتقار هذه اللغة إليها، والسيما فـي  
دمج فـي كالمنـا العـامي    �� في هذه العصور األخيرة، وبعض هذه األلفاظ 
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ا فشـا قسـراً بـين    لعدم وقوفنا التام على ألفـاظ لغتنـا الشـريفة، وكثيـر منهـ     
أظهرنا، على أنه يوجد فـي العربيـة ألفـاظ تكفينـا مؤونـة االسـتعارة مـن        

غماً عنهم ما استعملها كبار حملة األقالم رغيرها من اللغات األجنبية، وإنّ
لشيوعها الفاحش بين العوام، ألفـاظ التقطوهـا مـن أفـواه غربـاء اللّسـان،       

، كأنها كنـز ثمـين البـد مـن     وحافظوا عليها محافظتهم على إنسان عينهم
ك لو خاطبتهم بغيرها من األلفاظ العربية الفصحى لنظـروا  ذخره، حتى إنّ

اً داد ظنّـ إليك شزراً، وأجابوك بكلّ تهكم واستهزاء، وسلقوك بألسـنة حـ  
ــات       ــك الكلم ــامعهم تل ــى مس ــك عل ــيهم بإلقائ ــحك عل ــك تض ــنهم أن م

نهـم ال يفهمـون مـا    الصحيحة األصل، والقويمة المنشأ، والحـق معهـم أل  
تكلّمهم به؛ ألن تلك العبارات عبـارتهم المسـتهجنة هـي التـي أصـبحت      
السيدة المالكـة فؤادنـا، والحاكمـة علـى لسـاننا، والمتداولـة فـي أنـديتنا         
ومالهينــا، ومدارســنا، وقهواتنــا، هــذا فضــالً عــن أن جلــب البضــائع        

ــ  ــة التــي نتخــذها ف ــا والمصــنوعات واآلالت واألدوات اإلفرنجي ي منازلن
ومعاملنا وتكاد ال تخلو بقعة في مـدينتنا منهـا، سـاعد أيضـاً علـى شـيوع       

ذكر، بـل قـد دفعنـا حبنـا لهـا المفـرط أن       األلفاظ الغريبـة بيننـا شـيوعاً يـ    
اتخذناها هي واسماءها اإلفرنجية غير ملتفتـين إلـى ألفـاظ تقـوم مقامهـا      

) الفرنسـية للسـكة   وغير مكترثين لها، مـن ذلـك مـثالً كلمـة (شـمندوفير     
الحديدية مع أننا نقدر أن نستغني عنها بكلمتين همـا بمعناهمـا أي سـكة    
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الحديد، وكقول بعضهم (الترين) وهو القطـار أو الرتـل والجمـع أرتـال،     
وهكذا قل عن (فالكانس) فما ضرنا يا تُرى لـو قلنـا عوضـها (عطلـة) أو     

يريـدون  زية، وهم (فراغ)، وكقول كثيرين من البغاددة (كالص) اإلنكلي
وقـد اسـتعمل السـلف بمعناهـا      ،وهي يونانيـة  بها القدح، وكقولهم كونيا

كلمة كوس الفارسية، وتجمع على كوسات، ويراد بها مقيـاس الزاويـة،   
ا يجيء وهي التي سماها فصحاء العرب باإلمام. إلى غير هذه األلفاظ مم

  ذكره في موطنه إن شاء اهللا تعالى.
  رزوق عيسى

  ]٢٥٥ص كانون األول) العدد السادس/ -١٩١١ولى (	89  [السنة
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من حاضرتنا: إن البغداديين إذا أرادوا التعبير عـن   )س .ن .ي(وسألنا 
قولهم: فالن ينتقل من كالم إلى كالم بدون رابط يربط تسلسل حكايتـه  
يقولون: ينتقل من شاتان إلى ماتان أو باتان علـى حـد مـا يقـول اإلفـرنج      

 .coq-a-l’ane بهذا المعنى

ان كمـا  قلنا: أصل هذه العبـارة مـن شـاتان  إلـى ماجـان أو إلـى ماحـ       
 وا: مـن شـاتان إلـى ماتـان أو باتـان،     يقولها بعضهم، فصحفها العـوام فقـال  

وشـاتان هـي قلعــة بـديار بكــر شـهيرة فــي التـاريخ كمــا ذكرهـا يــاقوت       
الحموي، وماخان (إذا رويتها بالخاء) هي قرية مـن قـرى مـرو، وماجـان     
(بالجيم) نهر كان يشق مدينة مرو، فيكـون محصـل معنـى العبـارة: فـالن      
ينتقل من كالمه عن ديار العراق إلى ديار العجـم مـن دون رابـط يـربط     

  كالمه.
  ]٤٩١آذار) العدد التاسع/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (
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Les mots armeniens dans le dialecte 

vulgaire Mesopotamie. 

منذ نحو ثالثة قرون حل الزوراء قوم من األرمن، وأقـاموا فـي    	��2�� 
التي كان يسكنها النصارى الوطنيون من نساطرة ويعاقبة أو كلدان وسـريان،  
وكان معظم هذه الجالية األرمنية من أرمن بالد إيـران حينمـا أجالهـم عنهـا     

)؛ ١٦٠٦) وسـنة ( ١٥٨٦سـنة ( قسراً الشاه عبـاس الكبيـر فـي المـدة التـي بـين       
  .وذلك ألسباب سياسية وتجارية يطول شرحها هنا

وقد لحق بهؤالء األرمن النازحين من إيران إلى بغـداد غيـرهم مـن بـالد     
، ومع قلّة عددهم عظم أمـرهم يومئـذ   ة من ديار بكر واآلستانةشتى، وبخاصّ

في حاضرة العراق وفي البصـرة، ونالوا مـن الثـروة والنفـوذ مـا كـاد لـم ينلـه        
سواهم من مسيحيي العراق الذين اتخذوا أشـياء مـن عوائـد هـؤالء األرمـن      
وبعض األسماء واأللفاظ األرمنية، ولم يزل أثرها باقياً عندهم إلى يومنا هذا، 

  :األرمنية التي انتحلها النصارى غير األرمن في بغدادوإليك األعالم 
ــد    ــه عن ــاه القيامــة، ويقابل (أرتــين): وهــو تصــحيف هــاروتيون، ومعن

  .Pascalاإلفرنج بهذا المعنى 
(تــاكوهي): (أي ملكــة)، وهــو االســم األرمنــي الكثيــر االســتعمال عنــد  
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 .مناداةي، وتاكوهي، وتاكو، وتكية، وتكى في الالنساء، وقد صُحف: تاكوي

 (ديروهي): (أي سيدة)، وقد صُحف: درهان.

 (أيرانوهي): (أي طوباوية) المقطوع منه: إيران ونوهي.

وهناك مـاخال هـذه األسـماء بعـض ألفـاظ أرمنيـة (عجميـة األصـل)         
نّها تسربت إليهم بواسـطة اللغـة   أ شائعة عند عموم نصارى العراق، وأظن

  وهي: من مسيحيي بغداد،ا القسم األكبر التركية التي كان يعرفه
(أخناميات أو خناميات): ومنها بيـت األخناميـات، وإذا تكلّمـوا بالتركيـة      -١

خناميلر، وهـي جمـع الكلمـة األرمنيـة (خنـامي) أي المصـاهر،       يقولون أ
ســين، وة األرمــن علــى جميــع أهــل العروتُطلــق هــذه اللفظــة عنــد عامــ 

أنهـم يعنـون بهـا خاصّـة      ويستعملها نصارى بغداد أيضاً بهذا المعنى، غير
النساء المكلّفات من قبل بيت العروسـة بالزفّـة، أي تشـييع جهازهـا عنـد      

 .نقله باحتفال وطرب إلى بيت بعلها كعادة أهل هذه الديار

ويقابــل  ،Bareguendan(بركنــدان): ويلفظهــا األرمــن باريكينــدان  -٢
، Carnaval هذه الكلمة عند نصارى سـوريا المرفـع، وعنـد اإلفـرنج    

وال يعنون عندنا بهذه الكلمة األحد أو األسبوع الـذي يسـبق الصـوم    
وبـين   ٢كـانون   ٦الكبير فقط، بل كلّ المدة التي بين رأس السـنة أو  

 ).٣٠٧ -٣٠٥: ١أول يوم من الصوم المذكور، راجع لغة العرب (
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راد (برج): (على وزن برق)، وهي على األرجح كلمة أرمنية عامية يـ  -٣
ا وعاء من نحاس أو مـن فخـار لنقـل المـاء أو الخمـر أو لشـربهما،       به

وتُطلق أيضـاً علـى نـوع مـن الكيـل للموائـع، وبهـذا المعنـى األخيـر          
يستعملها أهل بغداد من كلّ الملل والنحل، ويفهمون بهـا وعـاًء مـن    
نحاس واسـع الـبطن طويـلَ العنـق ذا مقـبض واحـد، يسـتقطرون فيـه         

وهو أيضاً الكيل المألوف لبيع هذا المسكر،  العرق المتخذ من التمر،
شـتى   مـور �� ولكن من عجيب األمر أن لهذا الوعـاء الـذي يسـتعمل    

ة إذا لـم  اسمين آخرين وهما: (مسخنة ومشــربة)، وتسـتعملهما العامـ   
يكن الغرض منهما استقطار العرق فيهما أو إذا كانت تتخذهما كـيالً  

أن الكلمة پـرچ دخيلـة ربمـا     لبيع المسكر المذكور، وهذا دليل على
ــنع       ــة ص ــا مهن ــد أهله ــت عن ــدما راج ــاء بع ــذه األنح ــي ه ــت ف درج

، وهنـا يجـدر بـي أن    )١(المسكّرات التي كان األرمـن قـد برعـوا فيهـا    
ــل      ــي الموص ــاً ف ــائعتان أيض ــرچ ش ــدان وپ ــين بركن ــول إن الكلمت أق

 ونواحيها بالمعنى نفسه الذي ذكرته هنا.

ية األصل (نيشان) التي يستعملها جميع نصارى وعندي أن الكلمة الفارس -٤
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

) إن أرمن العجم كانوا من المشـهورين بصـنع المسـكّرات، ويـذكر أن الحكومـة      ١(
 ٥١من أصبهان األرمـن المقيمـين فيهـا مـن مـدة       )١٦٥٠اإليرانية أخرجت سنة (

قال له مرنون؛ وذلك لمنعها ألنشربها  سنة، وأسكنتهم في محلّ قرب أصبهان، ي
  كان قد أخذ ينتشر كلّ االنتشار بين المسلمين بواسطة هؤالء األرمن.
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هـذه األقطــار بمعنـى إكمــال رسـم الخطبــة، وتلبـيس الخــاتم للعروســة،     
 .دخلت بواسطة األرمن أيضاً؛ ألنهم يستعملونها بهذا المعنى عينه

نصـارى بغـداد    اهـ بقى أن نورد بيتاً من أغنية أرمنية وتركية كـان يغني  -٥
بعضهم أحيانـاً مـن دون أن يفهمـوا     اهفي أعراسهم، ولم يزل يتغنى ب

 قليالً فيقولون: امعنى، وقد صحفوه اله

I�0�N���H I�r���B I�0�N���H I�0�N���H  
 

 I�0�N����H I�r����B �I�0�����(�� `	  
وهذا ترجمته الحرفية: مبارك مبـارك ألـف مبـارك لهـذا الملـك (أي       

  .العروس) ألف مبروك
هنـا فـي تلبـيس    وكانوا يتغنون بهذه األغنية حينما كانت العادة جاريـة  

العــروس ثيابــه باألغــاني وعــزف آالت الطــرب مــن دف وغيــره، وكــانوا  
ات كلّ قطعة مـن ثيابـه، ويكـررون    يديرون حول رأس العروس ثالث مر

األغنية المذكورة أو غيرها بالتركية، وهكذا يلبسونه إياها، وقد بطلت هذه 
ة ليست ببعيدة، ولكنّها لم تزل جاريةالعادة عندنا من مد ة بالد مـن  في عد

 ديار األرمن التي يستعملون فيها التراتيل الطقسية لهذه الغاية، فضالً عن أن
  .الكنيسة األرمنية لها طقس مخصوص ببركة ثياب العروسين

  األبيل نرسيس صائغيان
  ]٥٤٠ص نيسان) العدد العاشر/ -١٩١٤[السنة الثالثة (
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Pruverbes vulgaire de Baghdad. 

‚éã³: 
األمثال وعلى اختالف قائليها وأقوامهم تدلّ علـى حكمـة بعيـدة الغايـة،     
كما أنّها لسان حال القوم الذي اتّخذها عدة له لمكافحة األوهـام، أو مـا هـو    

العهـد، وهـذه أمثـال    مم الشرق بأمثالهـا منـذ أقـدم    �� من قبيلها، ولقد اشتهرت 
ذكر في هذا المعنى، مع أن الرجـل يـذكر أن   سليمان الحكيم أشهر من أن تُ

غيره سبقوه إلى النطـق بهـا، إذن الشـرق مشـهور بإنتـاج هـذا المعنـى البـديع         
  .مم في بالدها أو ديار غيرها ممن استحسنها��� الذي تجري عليه 

عرضـها علـى األفهـام    وإذا كان الشرق مشهوراً بإبراز حلل المعـاني و 
بصورة عبارة واحدة تعتبر مـثالً، فـالعراق وال سـيما بغـداد معروفـة بهـذه       
الميزة الفكرية، وقد يبنى المثل على حكاية أو واقعة أو دفعت به غريزة 
الحكيم إلى حسم مسألة طرأت في مجلـس، فيـأتي ذلـك القـول بمنزلـة      

  ن بأهدابه.فصل الخطاب، ثم يذهب حجة بين الناس، فيتمسكو
ولقد صنّف كثيرون في أمثال بغـداد، ونحـن غيـر واقفـين علـى كـلّ مـا        

مة لويس ماسنيون نشـر  ����	 أنّنا نتذكّر أن صديقنا  �
	 كُتب في هذا المعنى، 
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رسالة للقاضي أبي الحسن علي بن الفضل المؤيـدي الطالقـاني جمعهـا هـذا     
لة األمثـال البغداديـة،   مها برسـا م] ووسـ ١٠٣٠هـ) [أي في سـنة  ٤٢١في سنة (

وطبعها الخدن الوفي في مطبعة رعمسيس بالفجالة في مصر، ولم يذكر فيها 
  .) مثال٦١٣ًسنة النشر، وقد أحصى أعدادها فإذا هي (

ستاذنا المرحوم الشـيخ محمـود شـكري اآللوسـي رسـالة فـي       �� وقد ألّف 
واليهـود   هذا الموضوع نفسه، وقد جمعنا نحن أيضاً من أمثال عوام النصارى

  .والمسلمين في الموصل وبغداد والبصرة ما يبلغ عددها نحو الخمسة آالف
: ٩ونشر صديقنا المتفنّن يوسف رزق اهللا غنيمة في مجلّـة المشـرق [   
] مقاالً بعنوان (األمثال العامية في الـبالد العراقيـة) أورد فيهـا    ٣٠٢ - ٢٩٧

وتفسـر مفـردات لغتهـا،    ) مثالً، وعلّق عليها حواشي توضّح معانيها، ١٢٠(
  وتسرد بعض قواعد من اللغة العامية العراقية.

على أن الذي فاق الكلّ بجمعها وترتيبها على حروف الهجاء، وعلّق 
عليها حواشي وما يتّصل بها من الحكايات، هو صديقنا صـاحب البـدائع   
والروائع الحاج عبداللطيف ثنيان، فقد جمع منهـا مـا يزيـد علـى خمسـة      

مثل، وذكرها باأللفاظ التـي ينطـق بهـا العـوام مـع ضـبطها بـالقلم        آالف 
ر منهـا   بموجب أصواتها من مدحروف العلّة وقصرها، وضبط ما ال يصو

بحركاتنا المعهودة، بل بحركات خاصّة بالناطقين بها، وبعـد أن صـورها   
بما ينطق بها أردفها بصحة اللفظ الذي يقابلها عند الفصحاء، وبعد ذلـك  
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ق عليها سبب ذكرها إن كان ثَمة سـبب أو شـرحها شـرحاً يثبتهـا فـي      علّ
  الفكر حتّى يستعملها الواقف عليها عند الحاجة إليها.

ا: فاتّخـذنا  نـ وقد جلبنا لهذه الغايـة حركـات وشـكالت لضـبط حروف    
، فتكتـب (القـول)   oالضمة المقلوبة هكذا [،] لتصوير الحرف اإلفرنجي 

، واتّخذنا الفتحة المقلوبـة   Al-qolعلى ما يتلفّظ به العوام هكذا (القول) 
 Al-bet، فتكتـب (البيـت) وتلفـظ    eأي [ َ  ] لتصوير الحرف اإلفرنجـي  

  على ما ينطق بها العوام.
وأما الحركـة المختلسـة فجعلنـا لهـا نصـف سـكون أو هـالالً صـغيراً         

لإلشارة إليه، فنكتب (كافر)  ] c [ن القارئ أي هكذا متّجهاً قرناه إلى يمي
التــي تلفــظ فاؤهــا بحركــة مبهمــة غيــر صــريحة هكــذا (كــافر)، وتلفــظ 

hafoer فالحركة المختلسة غير الصريحة تقابل إذن حرف a  في كلمـة 

Le    الفرنســية التــي هــي أداة التعريــف للمــذكّر فــي اللغــة المــذكورة أو
  قصير الصوت ال الطويلة.ال eeالحرف المزدوج الفرنسي 

وبعد أن وطّأنا البحث بهذه الكلمات التي البد منها، نـذكر األمثـال العاميـة    
على ما جمعها حضرة الصديق، وقد اختار هنا من كلّ حرف مثالً واحداً، هـو  

  :ودونك النموذجروفه حرف من حروف الهجاء العربي، المثل الذي أول ح
  ]العرب لغة[ 
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Ibid akhti anni w-khud himilha minni 

  تعريبه:
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مثل يضرب عن لسان النخلة كأنّها تقـول للـزارع عنـد غرسـه إياهـا،      
 والمراد منه أن النخل إن تباعد بعضه عن بعض حسن نمـوه، وقـوي فـي   

أرضه، وغلظ جذعه، وازداد حمله، وهو أمر مشاهد معروف، وأحسن ما 
يجعل بين الواحد واآلخر ما ال يقل عن ثمانية أمتار، زرع من الفسيل ما ي
فهناك من يريد تكثير العدد في تلك الفسحة فال يحصل على نتيجة �
	 و

حسنة، فلو غرست في جريب من األرض مائة نخلـة، وغـرس آخـر فيـه     
ئتين، لكان ثمر المائة أكثر من ثمر المائتين، والنخلة بغلظ نخلتين، بـل  ما

اً أكثر وهلمجر.  

ê•^ÏÖ]�íĞ×Çÿe� �

Baghlat al-Qudi. 

مثل يضرب للرجل الحقير، يرفع قدره خوفاً من سـيده أو متبوعـه أو   
  نزل إلى منزلته التي يستحقّها. �� غيرهما، ولوال ذلك الحتقر و

يقال: إن قاضـياً ماتـت لـه بغلـة، فـأمر بسـحبها إلـى محـلّ بعيـد دفعـاً           
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لجيفتها، فكان خلفهـا مـن النـاس الـذين يخشـون سـطوته وجـوره عـدد         
�عظيم، فسأل رجل أحدهم ما هذه، فقال (بغلة القاضي). �

‹è^ĆŠÖ]�Ž�ł†ŽÒ�àÚ�Øé¤]�kÒ…^Ãi� �

Te ereket al-khel moen guird oessais. 

:B0C��D 
]�kÒ…^Ãi‹ñ^ŠÖ]�ð^Ï�Ö�Øé¤� �

  ضرب لكلّ عمل يكـاد يـتميحـدث       مثل ي بحسـب رغبـة طالبـه، ثـم
شجار أو منافسة بين من عنده تمام العمل فـي اآلخـر، فيفسـده أو يتـأخّر     

  .غير سائسهاعن عمله؛ ألن الخيل إذا وقع بينها عراك ال يتأذّى 

�ç×¢]�àÚ�łçŁãÿÚ�ł�çŁq^¹]��àŽÚ�ł�ç₣¢]� �

Al-djud meen eel-majud ma-hu meen al-djulud 

:B0C��D 
�ç×¢]�àÚ�÷��çqç¹]�àÚ�áçÓè��ç¢]� �

مثل يجيب به من يعـاب بِعـدم التـأنّق فـي طعامـه أو لباسـه، أو بعـدم        
تبرعه بمال جزيل في سبيل أحد المشروعات الخيرية، فيعترف قائله أنّـه  

  مقلّ وليس بغني. 
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جلد الرجل، ويعنـي بالجلـد   والجود يكون من وفرة المال وليس من 
  رأس المال القليل أو نفقة العيال.

لْبِچ�łØ₣Ò^è�åÿ†łéŽÆ�êflŽ×ÿ~Žè�÷æ�Ø₣Ò^è�÷�á^jłŠŽfÖ]� �

Tehalb eel-beestan la iakul wla 

ioekhalli ghaireh iakul. 

:B0C��D 
@åß@Ý×dí@ìç@ü@æbn�jÛa@kÜ×ê‰b�@éäß@Ý×dí@ê�Ë@Ê†í@üë@ @

مثل يضرب لمن يمنع غيره من االنتفاع من الشـيء وهو ال ينتفع منه؛ 
ألنّه ال يحسن التدبير كالكلب الذي يتّخذ لحراسـة الحـدائق، فإنّـه يمنـع     

، وهـو ال يأكـل   من ثمارهاالناس من السطو عليها فال يستطيعون االنتفاع 
يره، فهذا يشـبه  منها؛ ألنّه من أكلة اللحوم، فال هو إذن يستفيد منها وال غ

  قولهم: [ال ينام وال يخلّي غيره ينام].
� � 
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Ý^flÛ£^e�łh^ŠĞ£� �

leehseb beel-hemmem  

:B0C��D 
Ý^flÛ£]�»�áçÓè�h^Š£]� �

الحمام عند العبي الجوز هـو حفيـرة تُحفـر فـي لحـف جـدار بقـدر        
الكف، ويقف الالعب بعيداً عنها نحو المتـرين، ثـم يرمـي بـالجوز فـإن      

الحفـرة زوجـاً أخـذ مثلـه، وإن كـان فـرداً خسـره، وهـو         كان الـذي فـي   
بالعربية (المزداة) يقال زدا للصبي الجوز زدوا، لعب ورمـى فـي المـزداة    

[تاج العروس].  ،رمي بها الجوزللحفيرة التي ي  
وهي األدحية أيضاً، والدحي رمي الالعب بـالحجر والجـوز وغيـره،    

 [لسان العرب].  ،والحفرة أدحية

) 3��4��.1��5 0� ?789�: /0�) ��; ,=4�#>� ?�) ��@�9��  :B�C� �D
EF 	G>�� ,�H>I JB��4K �� ?) 
 1 	9��� 9L ,�H>� M�N ?) N�� �
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°Úa�äş×łévłè^‘æ�łÜŽi^}� �

Khateem wsaihileh amin. 

:B0C��D 
°Úa�äÖ�ð^Â‚Ö]�»�]çu^‘æ�áa†ÏÖ]�Üj} 

كانت العادة إلى ما قبل نحو عشـرين سـنة عنـد بعضـهم، وقيـل نحـو       
ثالثين سنة عند العموم أن الغالم يرسل إلى الكُتّاب، فيعلّمه المعلّم قراءة 


	 القرآن، وكان من قبيل الحرام أن يتناول قلماً للكتابة؛ ألنّهـا ال تجـوز   � 
لبس خاتم القـرآن  قيم له شبه زفاف، في�� بعد أن يختم القرآن، فإذا ختمه 

دار به في األسواق واألزقّة أحسن الثياب أو يركب فرساً إن كان غنياً، وي
وخلفه أوالد مدرسته أجمع، والمعلّم يرأسهم وأمامه أحد التالمذة يقـرأ  
بصوت جهـوري دعـاًء خاصّـاً، وعنـد كـلّ فقـرة ينـادي األوالد: آمـين،         

خـاتم  «فيجاب دفاعاً عنه:  ،فصارت مثالً لمن يقال عنه أنّه ال يعرف كذا
�.»وصايحيله آمين �
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هگَّد هگَّبد�ç₣Öæ��Ž�]ÿ‡�^Þł�‡اهگلس� �

Daggah bdaggah wlo zidna zad ees-saggah  

  تعريبه:
ð^ÏŠÖ]��]ˆÖ�^Þ�‡�çÖæ�íCÎ‚e�íCÎ�� �

مثل يقـال إنّـه مبنـي علـى حكايـة، وهـي أن رجـالً صـائغاً مـن ذوي          
والشرف والعفّة كان له زوجة تماثله في أخالقه، ولهما سـقّاء   المروءات

حيي أيضـاً،   ،يأتيهما بالماء إلى بيتهما منذ أمد بعيد، وهو حسن األخالق
فوقع يوماً أن جاءت الصائغ امرأة تريد أن يصوغ لها أساور، فأخذ يـدها  

 ًء،ليأخذ قياسها فمالت إليها نفسـه فعصـرها متلـذّذاً، وعـاد إلـى بيتـه مسـا       
 O����. ��P�Q�5 	R� M��NS ,T�K4U 4��� F9��� V 	4� 0Q� :BW:S8 B� X��Q.
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íè�]‚ÇfÖ]�ífléÚ^ÃÖ]�Ù^nÚù]� �

Proverbes vulgaires de Bagded  

ØłèŽƒال�چبل łåłçC×ÿ}هگُبال�صْب�łÙĆ‚ÿÃŽi�^Ú�Ýçè�°ŽÃe…_� �

Dhel eel-tchaleeb khalloh beel gusbah 

arabain iom ma teeaddal  

:B0C��D 
�íf’Î�»�g×ÓÖ]�gÞƒ�Ä•æÙ‚jÃè�Ü×Ê�ğ̂Úçè�°Ãe…_� �

  ضــرب للرجـل المعانـد الـذي ال ينفـع فيـه كـالم وال تأديـب      مثل ي، 
غيـر   ،ومهما علّموه ال يتعلّم، بل يكون دائباً فـي جهلـه فـاعالً لمـا يريـده     

  ملتفت إلى أحد، ال أدباً مع الغير وال حياًء من الناس.

��åÿ…łçŁjłŠÿÚ�^è�ł|Ž‚łßşÊصْنِيگَّر �

raggasni fandeetch ia masturah. 

  تعريبه:
ì…çjŠÚ�^è�ŽÔ×ÛÂ��’Î…_� �

مثل معروف مبني على حكاية تتناقلها األلسن، وهـي: أن رجـالً أراد   
السفر إلى الحجاز، فأودع القاضي ما يملكه، وبعد عودته طالبه به فأنكره 
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عليه وطرده، فخرج بأسـوأ حـال، فلقيتـه إحـدى النسـاء العـاقالت وهـي        
تعرفه، فسألته عما أصابه حتّى ظهر اليأس على صـفحات وجهـه، فقـصّ    
عليها ما لقيه من سوء معاملة القاضي له، فأشـارت عليـه أن يحضــر إلـى     
القاضي في الغد حين دخولها عليه ويطالبه بماله، فلما كان الغـد دخلـت   

لقاضي وهي تحمل من المال أضعاف ما للرجـل، وقالـت لـه: أيهـا     على ا
رافقه وهذا مـا  �� القاضي إن زوجي عازم على السفر للحج ويريد منّي أن 

ودعه إياه غيرك لما عرفت فيك من األمانة، فـرأى  �� نملكه، ولم أجد من 
القاضي أن المال أضعاف ما عنده، فاغتبط بـه، وإذا بالرجـل دخـل عليـه     

طالبه بوديعته، فقام للحال وسـلّمه مالـه بختمـه، وعنـد خروجـه دخلـت       ي
مسـرعة جارية المرأة، وهي تقول: سيدتي نخبرك بأن سيدي بدا لـه أمـر   
غيـر فكـره، فعـدل عــن السـفر، فجمعـت المــال وخرجـت وهـي تُهلهــل        
(تُزغــرد) فأخــذت الجاريــة تــرقص ومعهــا الرجــل يــرقص فرحــاً بمالــه، 

ذ يــرقص معهــم، فسـألته المــرأة قائلـة: يــا حضـــرة   فخـرج القاضــي وأخـ  
القاضي إن الرجل يرقص فرحاً بماله، وأنا أرقـص فرحـاً بعـدول زوجـي     
عن السفر، والجارية ترقص كذلك لبقائنا في محلّنا، فما الـذي أرقصـك   

  .»رقّصني فندح يا مستورة«أنت؟ فقال: 
  �
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êŽÖ^fljŽe�žgÿjÿÂ�÷ÿæ�łÙĆçş×Že��ØÿÂÿ‡ 
Zaaleen beel- Iawwal wala atabeen beettali. 

  تعريبه:
å†}a�»�gjÃÖ]�àÚ��}�†Úù]�Ùflæ_�»�š^ÃjÚ÷]� �

يضرب لمن إذا كُلّف بعمل دقّق نظره فيه وحاج وتمحـل االعتراضـات   
غضـبك بـأقوالي فـذلك خيـر مـن أعمـل قبـل التحقيـق         �� قائالً ولو أنّي أكـاد  

عد أن يكون األمر قـد نفـذ،   وتأخذ بعتابي، لماذا فعلت كذا ولم تفعل كذا؟ ب
ل خير من العتب في اآلخروال يمكن إعادته فالكدر في األو.  

�ÿç‰şù]�ŽgÿßŽÂ�łgÿ‰� �

sabb inab eel - aswad. 

مثل يضرب لمن يغضب من قول ال صلة له به، وينقل في ذلك حكايـة،  
وهي: أن رجالً كان مع جماعة فجرى ذكر الحجاج بن يوسف الثقفي وفي 
زمانه، فقال الرجل: اللهم سود وجهـه، واقطـع عنقـه، واسـقنا مـن دمـه، فبلـغ        

قـال:  يئاً، األمر الحجاج فجاء به، وقال: ماذا قلت عنّي؟ قال: لم أقـل عنـك شـ   
وقلت كـذا وكـذا، قـال: نعـم أيهـا       ،بلى، فقد بلغني أنّك كنت في محلّ كذا

األمير، قلت كذا ونحن تحت كرم عنب أسود، وقد اشتهيت النبيـذ وهـو دم   
  .إذا تم سواده ونضج وقطف، فتركه لحسن تخلّصه �
	  العنب، وال يكون
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�^Ú�žì†łrŽ�َلْچلْچت�^ãĞ×ÿâş_�î×Â َصْها گ±æş_� �

Shidjrateen ma taetchal – tcheel ala 

aheelha gasseeha aula. 

  تعريبه:
±æ_�^ãÃŞÎ�^ã×â_�ØC×¿i�÷��Ö]�ì†r�Ö]� �

مثل للرجل الـذي ال يقـوم بـأود عيالـه وكفـايتهم، فوجـوده وعدمـه        
سيان، بل ربما كان عدمه خيراً من وجوده؛ ألنّهم يعولونه فضالً عـن أنّـه   

يلزمه، فلو هلك الستراحوا منـه، وكانـت حـالهم    ال يعولهم ويقومون بما 
  أحسن مما هم فيه.

åÿ†łÛÿu�äÿjĞÊłçŁ‘� �

Souftah hamra  

  تعريبه: 
ð]†Û£�äjÊç‘�flác� �

مور، كأن لو اشتهر بأنّه سارق، ��� مثل يضرب لمن اشتهر بأمر ما من 
فــإذا ســرق شــيء مــن أحــد يقــال: إن الســارق هــو فــالن؛ ألنّــه مشــهور   

فكما أن الكبش األحمـر الصـوف ال يتغيـر لونـه أبـداً، كـذلك       بالسـرقة، 
  يبقى ذو الطبع على طبعه فال يتغير وال يزال معروفاً به.



 ١٦١  ................  ثانياً: األلفاظ واألمثال/ االجتماعيةلمحات من الحياة / الفصل الثاني

ØéÂ^�c�çe_�äÿeł…^•� �

Dharbeh abu - Smail 

  تعريبه:
†ÏËÖ]�äe�flØu� �

به عن المفلس، والسلف أبو إسماعيل كُنية الفقر عند العوام، ويكنّى 
إن أبـا عمـرة شـر    «(أبي عمـرة) قـال شـاعرهم:    عن اإلفـالس بــ   منّا يكنّي

  . (لسان العرب)»جار

��Æ�^â†fléÇè�^Ú�łáÿ‚ŽfÖ^e�íÃéfفَنچِال�� �

Tabiateen bil - badeen ma yughayeerha 

ghair al tcheefan 

  تعريبه:
àËÓÖ]��Æ�^â†fléÇè�÷�á‚fÖ^e�íÃéf�� �

مثل يضـرب لغلبة الطبع على التطبع، والطبع ال يمكـن تغييـره مـا دام    
اإلنسان حياً، إذ ال يمكن أن يغلبه التطبع، فمهمـا حـاول إخفـاء مـا يكنّـه      
ضميره ظهر من حركات أعضائه أو من فلتات لسانه ما يـنم عـن داخلـه؛    

بالرأس  طبيعة«ولذا ال يترك ما هو عليه إلى أن يموت، ومنهم من يقوله: 
والمداس هو الحـذاء، أي ولـو ضُـرِب ذو الطبـع      ،»ما يبدلها ألف مداس

  السيىء ألف نعل على رأسه، فال يمكن أن يترك طبعه أو ما جبِل عليه.
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äfléÂ†Ö^e��Ù‚Â�äè�çĆŠŽe��ÜĞ×₣¾� �

Dheelmeen bees-seewyeh adleen beer-rayeh 

B0C��D: 
�^ÛÒ�íéÂ†Ö]�»�ð]çŠÖ]�î×Â�Ü×¿Ö]�àÓéÖÙ‚ÃÖ]�ÜãflÛÃè� �

نـاس دون  �� ناس، وعقاب �� مور لناس دون ��� مثل يضرب عند السماح 
 ��من عمل عمالً مثل عمله عاقَناس، فيتظلّم الم ب وينطق بهذا الكالم؛ ألن

ولم يالقِ جزاء مثل ما لقيه هو حق له التذمر، أمـا إذا تسـاوى األمـر بـين     
 زمن العدل.الكلّ فال يشكو أحد؛ ألن ليس من يشكو في 

åÿæŁ��ĞÔşÖ^ÿÚ�î×Â�ĞÔÿßłéÿÂ� �

Ainak ala malak deeua 

  تعريبه:
äÖ�ð]æ��ÔÖ^Ú�î×Â�Õ†¿Þ� �

ضرب لمن يوكّل أحداً بأمره أو عمله مـتّكالً عليـه فيفسـد العمـل،     مثل ي
  :أما الذي يعمل بنفسه لنفسه فيصلح، فيقال ذلك، ومن ذلك قولهم

»وياي وين ما أريد أروحال صاحبي مو گلت له يا مال وين رايح گ«.  
قلتُ له يا مال إلى أين رائح [إذ رأيته سـائباً] فقـال صـاحبي    «تعريبه: 

 ليس معي أذهب إلى حيث أشاء.
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يِگالغَر انچلِّب�„ŽeäşÖ^è� �

Al- ghargan yetchalleeb bidhialeh 

  تعريبه: 
äe^ém�Ù^èƒ`e�ÐC×Ãjè�Ðè†ÇÖ]� �

ضرب لمنجـد، ويسـأل وال   ن وقع في داهية، فأخذ يستنجد يوليس من م
ن يـدفع عنـه األذى؛   يح وليس من كريم، ويستنصـر ولـيس مـ   يعطى، ويستم

ظنّاً منه أن ذلك يجديه نفعاً، كما أن الغريق يتشبث بما تقع عليه يده؛ ظنّاً منه 
ان يتشـبث  گـ الغر«أنّه ينجيه، ولو كان ذيل أزاره أو ردائه، ومنهم من يقـول:  

  .ه يتعلّق ولو بحشيش طاف على وجه الماء، أي أنّ»بالحشيش

�øÂ�ØÛ£]åæ گفو �

Fog eel- heemeel iloweh  

  تعريبه: 
ìæøÂ��C×Û¬�ØÛ£]�ÑçÊ� �

وهو فـوق   -يقال عن لسان الدابة، أي فوق الحمل الذي جعل عليها 
وضعت عالوة، والعالوة في اصطالحهم سلّة صغيرة تُجعل فيهـا   -طاقتها

فاكهة، ويؤتى بها إلى صاحب البستان أو لتُهدى لصديق، والكلمة عربية 
إذ العالوة ما وضع بين العدلَين، ومن كلّ شيء ما زاد عليـه (القـاموس)،   
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ن يضرب لكلّ مزاد عليه بطلب أمر آخرويي كلّف بأمر، ثم. 

^Æa�‚·_�t^u�ÄflßşÎ�æ_�^Æû]�łÄflßşÎ� �

Qannee eel -agha ou qannee hadji ahmed agha  

مثل مبني علـى حكايـة يتناقلهـا البغـداديون، وهـي أن امـرأة عجـوزاً        
فـي   علـى الجندرمـة   أغاسـي جاءت إلى الحاج أحمد آغا (وكان طابور 

حـاً، فاغتـاظ اآلغـا غيظـاً     ربغداد) شاكية ابنها العاق وأنّـه ضـربها ضـرباً مب   
شديداً، وأمر اثنين من جالوزته أن يذهبا معها ويأتيا بابنها، ويجراه جـراً  
عنيفاً وال يتأخّرا عن ضربه، فخرجت معهما وقد أثّـر فيهـا األمـر الصـادر     

ت فـي طريقهـا غالمـاً عـدواً     على ولدها، فأخذها الحنان بعد هذا، ثم رأ
البنها، فأشارت إلى الجالوزة أن هذا هو ابنـي، فتعلّقـا بـه وأهانـاه، وهـو      
يعجب من األمر، ويستغيث ولـيس مـن مغيـث حتّـى وصـال إلـى اآلغـا،        

   مك؟��  فسأله قائالً: أيها السفيه، لماذا ضربت
 ي قد ماتت منذ عشر سنوات، وهذه ليسـت  �� قال: موالي إنـي،  ���� مم

مك فوق �� فاحتدم اآلغا غيظاً، وأمر فانهالوا عليه بالضرب قائالً: هل تنكر 
ضربها؟ فلما رأى الغالم أن إنكاره يزيد فـي ضـربه وال يجديـه نفعـاً وال     

  مناص له من االعتراف، قال: ماذا تأمر يا سيدي؟ 
قال: أن تحملها على ظهرك حتّى توصـلها إلـى بيتهـا، فحملهـا ومعـه      
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لجالوزة، فمر في طريقه بأخٍ له، فسأله أخوه: ويحك من هذه التـي  أحد ا
  تحملها؟ 
مك قبل عشـر سـنوات؟ فأجابـه: إن   �� مي، قال: ويلك، ألم تمت �� قال: 

مـي، لـم   ���� كنت رجالً فاذهب و(قنّع اآلغا)، فإنّي كلّما قلتُ إنّها ليسـت  
 فذهبت كلمته مثالً. يقنع،

�äfl�Ö�ØÒّلهگمع�^ãÂ]†Ò�łàÚ� �

Kull lashshah mallegah meen kraha 

  تعريبه: 
^ãÂ]†Óe�íÏC×ÃÚ�ívéeƒ�flØÒ� �

�iمثل ينظر إلى اآليـة الكريمـة    ;� 9��	 ;I 9d 
" .� ;I 
d� ;" �I 
r� ;� ;T ;"j  ّإذ كـل ،
مـأخوذة مـن    إنسان مأخوذ بعمله، إن خيراً فخير وإن شراً فشــر، واللشّـة  

(الش) الفارسية، وهي الحيوان الميت أو المذبوح على خالف ما يوافق 
الشـــرع (ترجمــان اللغــات)، ولعــلّ مــا يوافــق الفارســية الكلمــة العربيــة   
(الجلف) وهو بدن الشاة المسـلوخة بـال رأس وال بطـن وال قـوام، وقيـل      

 ).(الجلف) البدن الذي ال رأس عليه من أي نوع كان (لسان العرب
  �
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àłè�‡]æ�†Ö]��àŽÚ�äłèŽ‚łèc��Ä�×şŞÚæ�kłéŽfÖ]��‹Že÷� �

Labis -i- lbet wemtalli ideh mnee - l-rawazin 

  تعريبه:
à�]æ†Ö]�àÚ�äéflÛ₣Ò�t†−�çâæ�kéfÖ]�äeçm� �

ومثله قول الشاعر: (لبسوا البيوت  ل يضرب للمفْلس ال يملك شيئاً،مث
ــة،   ــروازين جمــع رازون ــا) وال وهــي تعريــب (روشــن) أو  وزرروا األبواب

(روزن) الفارسية، وهي كالمشكاة؛ ألن المشـكاة كـلّ كـوة غيـر نافـذة،      
 والسدة ما يبقى من الطاق المسدود (تاج العروس).

^ãĞËđjÿu�^ãĞÊłçŁ‘�àÚ� �

meen soufha ischatteefha 

ن مثل يضرب لمن يطلب من آخر ماالً إلكمال عمـل أو غيـره، ولمـ   
جرته عمره، وهو مأخوذ مـن ربـط   �� ه، أي من يشكو تضعضع ملك يستغلّ

 الشاة بحبل من صوفها.
  �
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�î×ÿÂ�äÿfł’ÿÞَه والگهگَصْبصْب�á]†łéŽ¢]�ŽÔĞ×ŁÚ� �

Nasbah ala gasbah weel -gasbah mulk eel djeran 

  تعريبه:
á]�r×Ö�Øe�äÖ�kŠéÖ�^ãflÞ_�ÄÚ�íf’Î�î×Â�ÌßÃe�†Ú`è 

لماذا تأمر بعنف علـى قصـبة   النصبة عندهم األمر بشدة وعنف، فهو يقول: 
  ؟مع أنّك ال تملكها، بل هي ملك الجار، فلو كانت لك فماذا كنت تفعل

�^Ú�àłè�æَزرلْزَ گتاگ� �

Wen ma teerzog ilzeeg  

  تعريبه:
kfm]�ÔÎ‡…�‚Ÿ�^Ûnéu� �

ضرب لمن اتّصل بشـخص واسـتفاد منـه فائـدة ماليـة، فواظـب       مثل ي
  مالزمته له، أجاب هذا الجواب.على البقاء معه، فإذا سئل عن سبب 

łh]†ÿ~Ğ×�ãşÖ�łh^fĞ×ÿâ� �

Hol- bab lil - hal - kharab  

  تعريبه:
íe†¤]�å„��h^fÖ]�]„â� �

ئـةً لبيـت قـديمٍ فيعتـرض عليـه، أي ال      يمثل يقوله من يتّخذ مؤونةً رد
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يليق بهذا البيت الخرب سوى هذا الباب القديم المهشّـم، إذ ال يليـق بـه    
يستعمل لكلّ شيء زري يتّخذه رجـل غيـر شـريف،    باب قوي جميل، و

�أو لزواج عبد بجارية، أو نحو ذلك. �

êŽÃłfŁ‘�łÝ]��^Ú�êŽßłuÿ‚łÛŽè ْلهگَبِح  

Ieemdahni ma dam subei bhalgah 

  تعريبه:
äéÊ�»�êÃf‘]�áçÓi�^¹^���u‚µ� �

يضرب لمـن يمـدح رجـالً، ثـم يتـرك ذلـك، فيسـأل الممـدوح عـن          
السبب، فيجيب أنّي كنت محسناً إليه فمدحني، فلما انقطع عنـه مـا كـان    

طالمـا يكـون    �
	 ينتفع منه ترك المـدح، وهـو ذم للمـادح، إذ ال يمـدح     
لكرمه وحسن أخالقـه، بـل ألنّـه     مغموراً بالنعمة، فهو ال يمدح ممدوحه

.ينتفع منه، فالمدح النتفاعه بالموجود ال لوفائه وقوله الحق  
  عبداللطيف ثنيان

 ]٧٧ص العدد الثاني/ )١٩٢٧( [السنة الخامسة
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La haussc dea tcrrains a Bagdad. 

) خبر بيع ٣٨٩قرأتُ في العدد السابع من سنتكم الثالثة في الصحيفة (
 األراضي الراجعة إلى األجنبي زريفي أو ظريفي الصـراف فـي اآلسـتانة  

) ألف ليرة، وعند ذكر ذلك ذكرتم أنّه قد كان اشـتراها سـنة   ١٥٠بمبلغ (
  ألف ليرة، وقلتم بعدها :فانظر وتأمل.  ٢٥) بمبلغ قدره ١٨٨٠(

سنة وجيزة بالنسبة إلى  ٣٤كأنّكم رأيتم الفرق كبيراً والمدة التي هي 
حـرر لمجلّـتكم الزاهـرة هـذه     �� هذا االرتفاع العظـيم؛ ولـذا خطـر لـي أن     

األسطر إعالماً بما وصلَت إليه أثمـان األمـالك واألراضـي فـي حاضـرتنا      
وما وجاورها في هذه األيام األخيرة أعني منذ خمس عشـرة سـنة فقـط،   

  بل قُل من بعد إعالن الدستور، فأقول:
ــ   ١٢منــذ نحــو  - ١ ــر بيعــت قطعــة بســتان قُ رب البــاب عامــاً علــى األكث

وهي ما يعرفه المسنّون من أهالي تلك المحلّة باسم (حمـام   ،الشـرقي
م) حمـام، ولعـلّ مـن    ١٨٤٩ -هــ ١٢٦٥( ألنّه كـان فيهـا سـنة    ؛الراعي)

الذين دخلوه لالغتسـال هـم أحيـاء إلـى اليـوم، وقـد حولـت بسـتاناً،         
وملكها السيد محمد أفندي البزرنحبي، فأراد بيعهـا فلـم يرغـب فيهـا     

لبي خضيري زاده چخته الحاج عبدالجبار �� ابن  أحد حتّى أخذها منه
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) ليرة، وذلك من قبيل ترويج المصلحة لخاله ال رغبة فـي  ٤٠٠بنحو (
األرض، ومنذ نحو سنة أو أكثر بقليل بـاع المومـأ إليـه بوكالـة أخيـه      

آالف ليـرة، والنصـف    ٦حضـرة عبـدالقادر باشـا نحـو نصـفها بنحـو      
  في هذا الفرق؟ الثاني لم يزل في عهدته. فما القول

سمى (السـماكية) عرضـها   قرب مخفر محلّة السنك أرض كانت بستاناً تُ - ٢
رضـت  ذراعاً ع ٦٠من جهة نحو ثماني أذرع، ومن الجهة الثانية نحو من 

) ليـرة، فاسـتكثرها كـلّ سـامع، وذلـك منـذ       ٣٠٠للبيع فوصلت إلى نحو (
سـتيان المحـامي   سنة ال أكثـر، ثـم اشـترى قطعـة منهـا كيـروب        ١٥نحو 

البغدادي، وهي اليوم فنـدق (أوتيـل) بابـل، ثـم أخـذ قطعـة منهـا حسـن         
) ٨٠٠ي المحامي، وهو نحو الربع منهـا، بـل أقـل بنحـو (    چه چاپأفندي ال

  ؟) ليرة. فما القول في هذا الفرق٣٢٠٠ليرة، فيكون مجموعها (
بيعت قطعة بستان قـرب جـامع السـيد سـلطان علـي وهـي المعروفـة         - ٣

) ليـرة فاشـتراها جبرائيـل    ٨٠٠ة (جنينـة) خليـل أفنـدي بمبلـغ (    چاغبب
أصفر قبل نحو خمس سنوات، وهـي اليـوم فـي الـدعوى؛ ألن ورثـة      
البائعة يدعون بوقفها، وقد قسمت إلى عدة مواقع، وفـتح منهـا جـادة    
بلغني أنه قد دفع في بعض قطعهـا ثمـن المتـر المربـع ثـالث ليـرات،       

ما ال ينقص عن عشرة آالف متر مربع. فمـا القـول    وقيل: أربع وكلّها
  في هذا الفرق؟
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قرب بستانهم في  �O !سنة  ٢٠باع آل الشيخلي رحمهم اهللا قبل نحو  - ٤
ليعقـوب باشـا    ١٢متـراً وعرضـه نحـو     ٢٠الكرادة الشـرقية طوله نحو 

ليرة، وليسوا محتاجين إلى أضعاف أضعافها إذ هم  ٩٠عيسائي بقيمة 
اء، وكلّ من سمع استحمق المشتري، واآلن بلغني أن ثمنها من األغني

  ) ليرة أو أكثر. فما القول في هذا الفرق؟١٠٠٠نحو (
عرضت بصورة اإلجارتين أرض للوقـف الراجـع إلـى الحـاج علـي       - ٥

كافل حسين منذ نحو خمس سنوات، وهو صدر بسـتانه علـى دجلـة    
در اإلعالم الشـرعي ) ليرة، وص٤٠٠في الكرادة الشرقية، فوصل إلى (

بانقطاع الزيادة فيها وإن قد انقطعت رغبة الراغبين، ثم فسخ األعالم، 
  ) ليرة. فما القول في هذا الفرق؟١٦٠٠واآلن وصلت إلى (

كانت أرض على جادة باب الشـرقي، وهي اآلن ملك حضـرة السيد  - ٦
أظـن أن  داود أفندي النقيب داراً معمورة اسـمها (دار الســرور)، وال   

ألنّها كانت مرمى الرمـاد والتـراب إلـى     ؛أحداً ال يعرف هذه األرض
غير ذلك، فاشتراها المومأ إليه بأقل من عشـر ليرات على ما سـمعت،  

 ،اليــوم يخمــن متــر أرضــها غيــر المعمــورة بــأربع ليــرات أو خمــس  
  ) متر مربع. فما القول في هذا الفرق؟٨٠٠ومساحتها ال تقل عن (

فيما لم ينله قـرب السـكة الحديديـة وال غيـره، فأمـا مـا هـو        هذا كلّه 
  بجوارها فحدث عنه وال حرج!
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) ليـرة  ٢٥٠فقد اشترى حافظ أفندي الريزة لي و أخـوه رضـا بنحـو (    - ٧
قبل مدة ال تزيد على عشــر سـنوات أرضـاً اتّخـذاها مزرعـةً وبسـتاناً       

بنحـو   قرب مقابر الشيخ معروف الكرخي، وقبـل سـنتين باعـا نصـفها    
) ليرة، وهي تبعد عن المحطة نحو ألفـي متـر، فكيـف بهـا لـو      ٣٥٠٠(

  كانت قريبة منها!. فما قولكم في هذا الفرق؟
هناك أرض صغيرة فيها ثالث نخالت يابسة كانـت ملكـاً لحمـودي     - ٨

) ليــرة، فحجــزت ٣٠٠ي، وعليــه ديــن للبلديــة نحــو (چالــوادي الخــان
ليـرة، وذلـك قبـل نحـو      ٤٠أو  ٣٠ووضعت في المزايدة، فبلغت إلى 

  ثماني سنوات، ثم تركت.
) ليـرة أو نحـوه، ولـم تـزل     ٨٠٠وقد بيعت في العـام الماضـي بمبلـغ (   

  خالية يباباً. فما قولكم في هذا الفرق؟
هذا ما سنح للخـاطر فـي سـويعة مـن الـزمن، ولـو أراد أحـد االستقصـاء         

كثـر ممـا ال يعـد    لرأى أن الواحد صار عشرين بل خمسين، وربما بلغ مائة وأ
وال يحصـى علـى أن اإلعمـار لـم يقـع، والترقّـي لـم يحـدث، والمدنيـة لـم          
تنتشـر، واألمن لم يحـط، والحـال لـم يتغيـر، فمـا القـول إن توافـد الغربيـون         

  .  زرافات ووحداناً على السكّة، فهذا أمر نوجه إليه أنظار القراء الكرام
  ع ... ن

  ]٤٦٧ص ر) العدد التاسع/آذا -١٩١٤[السنة الثالثة (
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دقة نظر وصدقاً في الرواية، وقد رأينا في  )ن. ع(نعهد في الكاتب 
كالمه عن ارتفاع أسعار األرضين في بغداد أشياء كثيرة غير مثبتة ونحن 

): بيعت قطعة ٤٦٨، قال في (صي بشاهد واحد لنؤيد ما نذهب إليهنكتف
سنوات،  ٥) ليرة فاشتراها جبرائيل أصفر قبل نحو ٨٠٠بستان ... بمبلغ (

سنوات؛ ألنه اشتراها  ١٠ليرة ، وذلك قبل نحو ) ١٣٠٠والصواب بمبلغ (
  )، وقال:١٩٠٥في سنة (

وهي اليوم في الدعوى، ألن ورثة البائعة يدعون بوقفها، والصواب أنها 
ليست في الدعوى، بل كانت فيها، لكن الحكومة تحقّقت أن دعوى 

تفاع ثمنها الوقف كانت كاذبة، وأن الورثة البائعة قالوا ما قالوا حينما رأوا ار
لو  �
	 بيد مشتريها، وكأن الكاتب شعر بفساد تلك الدعوى، فقال: يدعون. و

   .كانت وقفاً لما جازت الحكومة لمشتريها أن يبيع حصصاً منها
) متر ٨٤٠٠آالف متر فمخالف للحقيقة، وإنّما هي ( ١٠وأما أن مساحتها 

هناك غير هذه األغالط ال غير، هذا ما أردت تبيانه حفظاً لسالمة الحقيقة، و
  .فاكتفيت بما ذكرت استغناء بالقليل عن الكثير واإلشارة عن الصراحة

  رزوق عيسى
]٥٤٣العاشر/ صنيسان) العدد  -١٩١٤[السنة السابعة (
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  سيدي الفاضل:
) عـن  ٤٦٧: ٣فـي لغـة العـرب (    )ن.  ع(لقد قرأتُ مـا كتبـه األديـب    

ارتفاع أسعار األرضين في بغداد، وقد ذكـر فـي مطـاوي بحثـه البسـاتين      
على أن اإلعمار لـم يقـع،   التي بيعت بمبالغ جسيمة وختم قوله بما يلي: >

والترقي لم يحدث، والمدنية لـم تنتشـر، واألمـن لـم يحـط، والحـال لـم        
يتغير، فما القول إن توافد الغربيون زرافات ووحداناً علـى السـكة؟ فهـذا    

  أمر نوجه إليه أنظار القراء الكرام<.
فيظهر من كالمه هذا أن سعر األراضي واألمالك سيزداد زيـادة فاحشـة،   

براهين مكينة تؤيد مقالي أقولولم ا كنتُ أعتقد خالف ذلك ولدي:  
إن جميع الديار التي يممها الغربيـون وأخـذوا ينشـئون فيهـا السـكك      
الحديديــة والقــداد (الترامــواي) ونحوهمــا قــد ارتفعــت أســعار أراضــيها 

ت تلـك المشـاريع العظيمـة    ارتفاعاً لم يعهد مثله من قبل، أما بعـد أن تمـ  
بوطاً كلياً، ولزيادة البيـان أقـول: إذا فرضـنا أن قـداد (ترامـواي)      هبطت ه

بغداد الذي سيخرق المدينـة مـاراً مـن بـاب المعظـم إلـى بـاب الشـرقي         
فالقرارة قد تم وأصبحت المواصالت سهلة، فما ظنّكم هل تبقى أسـعار  
األراضي مرتفعة كما هي اآلن؟ فأجيـب كـال؛ ألن بواسـطة (الترامـواي)     

خــرى هينــاً ال يكلــف �� مســافة، ويمســي التنقــل مــن جهــة إلــى تقــرب ال
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ذكر، فحينئذ يستطيع كـلّ مـن سـكان الـزوراء أن يقطـن      اإلنسان مشقة تُ
ضــاحية المدينــة بأميــال عديــدة حيــث الهــواء النقــي، والمــاء الصــافي،   
والمناظر الطبيعية الزاهية تنعش القوى، فإذا انصرفت أفكار األهالي عـن  

وقلّت رغبتهم فيها تقف حينئذ أسعارها إن لم  ،في بغداد ابتياع األرضين
نقل تهبط، وشاهدنا ما حدث من قبيل ما أوردناه في ديـار الهنـد ومصـر    
وأميركا، بل وفي أوربا نفسها، وقـد عرضـنا هـذه المسـألة الخطـرة علـى       
بعض األوربيين الخبيرين فلم يخالف رأيهـم رأينـا، بـل أيـدوه بشـواهد      

  ختلفة ال محلّ لذكرها هنا.عديدة في مدن م
هذا والذي البد مـن ذكـره فـي هـذه العجالـة هـو أن ارتفـاع أسـعار         
األرضين لم يشمل كلّ بغداد، بل قد انفـرد خاصّـة فـي الجهـة الجنوبيـة      
الشرقية منها، أما في باب المعظم، وباب الشـيخ، ومحلّـة الميـدان، وبنـي     

ها مـن  سعيد، والفضل، وقنبر علي، وأبو سيفين، وغير البعيـدة،   ����2	
  شيئاً طفيفاً يكاد ال يعتد به وال يحفل.  �
	 فلم يرتفع سعرها 

هذا وإذا دققنا النظر نرى أن أسعار األراضي لم تتغير، بـل باقيـة كمـا    
كانت قبل إعالن الدستور بيد أن النقود كثرت وأصبح ثمنها بخساً كمـا  

ا وألبستنا وأدواتنـا المنزليـة   نشاهد ذلك في جميع معامالتنا حتى في قوتن
  وغيرها، هذا ما عن للخاطر تدوينه إظهاراً للحقيقة.

  رزوق عيسى
]٦٠١آيار) العدد الحادي عشر/ ص -١٩١٤[السنة الثالثة (
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) جـواب كاتـب عـن أرض    ٥٤٣(  فـي الصـحيفة   ١٠قرأتُ في العدد 
وإني أشـكره مـن صـميم القلـب علـى تصـحيحه الـثمن        جبرائيل أصفر، 

والمساحة، وليته ترك األمر إلى هـذا الحـد، ولكنّـه أضـاف إليهـا إنكـار       
الــدعوى، وذلــك إنكــار للبــديهيات؛ إذ الــدعوى قائمــة فــي المحكمــة   

وهـي أن البائعـة ادعـت الوقـف واهللا أعلـم       ،الشرعية ومن شاء فليراجعها
 أم المدعية أوقفت هـذه األرض وحكـم بهـا    بالنتيجة، وصواب األمر أن

حاكم الشرع، ثم جاءت ابنتها وأنكرت الوقف وتسليمه، فحكم القاضي 
  أبو بكر حلمي أفندي بالملكية حكماً مخالفاً للشريعة.

والعجب من تصديق المشيخة لإلعالم وبعد تصديقه باعتهـا ألصـفر،   
بق الذي هو تحـت  واآلن (لترقي السعر) ادعت الوقف منكرة نكولها السا

ختمها وطالبت سماع شهود التواتر إلى غير ذلك، وسوف نـرى النتيجـة،   
فلو لم ينكر الكاتب هذا األمر البديهي لعددتُ انتقاده انتقاداً أدبياً صرفاً، 
وربما تتبعت الحقائق التي أشـار إليهـا لكـن مـن ذلـك ظهـر غرضـه مـن         

  ى صفحات لغة العرب. الجواب، فاكتفيتُ بهذه األسطر راجياً درجها عل
  ع . ن 

]٦٠٢آيار) العدد الحادي عشر/ ص -١٩١٤[السنة الثالثة (
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Le Commerce de Bagdad 

M�I ovfÖ]�Ø}‚ÚV� �

ما من شيء يدلّ على صحة البدن مثل صحة الدم وتجوله في أنحـاء  
وإذا أردت أن  يحــول دون ســيره،أن يقــف بوجهــه مــانع الجسـم بــدون  

تعرف ما يقابل حيـاة الـبالد وصـحة بـدنها العمرانـي فحـول نظـرك إلـى         
تجارتها؛ فإن رأيتها نافقـة ولـيس هنـاك مـا يمنـع ترقيهـا أو تقـدمها مـن         

تارتها راقيـة   ة أمن أو تعد من أي نوع كان، حكمت على أنحيف أو قلّ
أهلها راتعون في بحبوحة األمن والراحة. وأن  
وإثباتاً لهذه الحقيقة جئنا بهذه المقالة لنبـين للقـراء مـا وصـلتْ إليـه       

خـرى لنثبـت   �� )، ثم نشفعها بمقالة ١٩١٢بغداد من التجارة في آخر سنة (
  )، وعلى اهللا االتكال.١٩١٣حالتها في آخر سنة (

) متقلبة على فـراش  ١٩١٢كانت تجارة هذه الحاضرة في مدى سنة (
وطوراً جانياً بسبب  ما وقع في ديار فارس من االضطراب  ثيراًكان تارة و

بغداد تدفع مياه بياعاتهـا فـي بحـر تلـك      والفتن السياسية، وأنت خبير بأن
فكان من تلك االرتباكات السياسية مـا تـردد صـداه فـي بلـدتنا       ،األرجاء

  هذه فأثّر فيها أشد التأثير. 
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وكانت تجـارة بغـداد فـي مـدى سـنة       اإلجمال ك نقول بوجهومع ذل
  ) حسنة النتاج من جهة اإلصدار وقليلته من جهة الجلب.١٩١٢(

�Øñ]ç£]�…^Ã‰_]çéfÛÓÖ][ Taux de change:  
فت الليـرة  رجرت األسعار في السنة المذكورة على هـذه الوجـه: صُـ   

صـحيحة   روشبعد االطـالع عليهـا فـي لنـدن بسـعر قـ      اإلنكليزية محولة 
ــى (١٠٧( ــد  ١١١) إل ــة بع ــدن (   ٤) محول ــي لن ــا ف ــهر عليه ــى ١٠٥أش ) إل
  ) روبية.١٠٠٠)محولة (١٠٨(

  .ليرة عثمانية ٧٤إلى  ٧٢صُرفت حوالة بعد االطالع عليها في بمبي من 

�áçÖæ^ßÖ]�…^Ã‰_]ØÃ¢][ :Taux de frets� �

  .)١٩١١أسعار النول أو الناولون (الجعل) على البحر كانت أعلى من سنة (
وكانت األسعار تتراوح على  على الشط (النهر) كان أدنى، أما الجعل

  هذه الصورة والمعاملة بالشلينات.
عـن   ٢٣شـلينات إلـى    ٥الجعل على الشط من بغداد إلى البصرة مـن  

  الطن الواحد.
شـحناً   ٣٣شـليناً إلـى    ١٦الجعل على الشط من بغداد إلى البصرة من 

  إلى المحلّ المطلوب.
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شـليناً إلـى    ٢٧اً مـن  على البحر من البصرة إلى لندن شحناً عامالجعل 
  عن الطن الواحد. ٣٠

) ٢٤,٦الجعل على البحر من البصرة إلى لندن لشـحن الحبـوب مـن (   
  ) عن الطن الواحد.٢٧,٦إلى (

 ٣٥إلـى   ٣٢اً مـن  مرسيليا شحناً عام إلى البصرة منالجعل على البحر 
  عن الطن الواحد.

) ٢٩,٦ر من البصرة إلى لندن لشـحن الحبـوب مـن (   الجعل على البح
  ) عن الطن الواحد.٣٢,٦إلى (

الجعل علـى البحـر مـن البصـرة إلـى سـويس لكـلّ شـحنٍ كـان مـن           
  عن الطن الواحد. ٣٠) إلى ٢٧,٦(

ويجب أن نالحظ هنا أن أصحاب شحن األمـوال إلـى بـالد اإلفـرنج     
تي تكبتها في بمبـي (أي تعمـل   فضلون إيداع بضائعهم إلى الشركات الي

كما يقـول أهـالي بغـداد أي تحـول شـحنها مـن مركـب إلـى          متهاأخطر
مركب في بمبي واالقطرمة كلمـة تركيـة). والسـبب هـو ألنّهـم يعلمـون       

ها تصل إلى محلّها في يـوم معلـوم إلـى المينـاء المطلـوب،      بوجه أكيد أنّ
بواخر الشركات نفق على سائر وأن كان الجعل أعظم من الجعل الذي ي

  خرى التي تذهب تواً إلى الميناء التي تقف فيه.��� 
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وللشركة التي تكبث األموال في بمبي سفرة واحدة مطردة فـي كـلّ   
أسبوع من البصرة إلى بمبي بدون تخلف البتة، لنقلها بريـد الهنـد الـذي    

  يذهب إلى لندن أيضاً. 
  هذه.اعلم هذا حتى تقف على حقائق التجارة في أنحائنا 

٢ - g×¢] Importation: 

gÖ]çÏÖ]�†Ó‰�Sucre en pain 

إن سكر بلجكة المصبوب بهيئة قوالب صغيرة هرميـة الشـكل غلـب    
سائر أنواع السكر المفرغ على صورته التي تأتينا من سائر بـالد اإلفـرنج،   

أن فـي هـذه    �
	 وال سيما ما يأتينا من فرنسا، والسبب هو رخـاء أسـعاره،   
قة للفـتن  السنة قلّ جلبه بنحو نصف القدر الذي جلب منه في السنة الساب

فرنكـاً،   ٣٦وبيع السكر في غرة السـنة بقيمـة    التي وقعت في بالد فارس،
  فرنكاً. ٤٥وفي آخر السنة بقيمة 

ë…ç×fÖ]�†ÓŠÖ]�Sucre eristallise� �

بـالد   ) مـن ١٩١١جلب من هذا السكر شـيء كثيـر فـي أوائـل سـنة (     
طرابات فارس؛ ولهذا لم يجلـب  ضاإلفرنج المختلفة، لكنّه لم يبع كلّه ال

  منه في بقية أيام السنة.
� ��
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Œ^vßÖ]�Cuivre 

لما كان سعر هذه السلعة غالياً جداً في أوربا، وكان الطلـب قلـيالً لـم    
  يجلب منه شيء كُثار.

ë^�Ö] The  
مـن   ٢ �
	 جلب منه شيء نُزر من أجل الفتن الفارسية، ولـم يبـع منـه    

المائة ألهالي حاضرتنا، أما الباقي فقد بقي مخزوناً فـي ديـوان المكـس،    
ار لبثوا ينتظرون أمن الطريق ليبعثوا بأموالهم إلى بالد العجم.والتج  

æ_�h^ÏnÖ]�E₣×e�í�^~�Ö]DÑ]†ÃÖ]�íÇ Allumettes 

يزداد كلّ االزدياد بنوعٍ مدهشٍ وأغلبهـا يأتينـا مـن     إن جلب الثقاب
  بالد أسوج.

D‡^ÓÖ]E�ë†r£]�kèˆÖ] Petrole 

) ١٢٠,٠٠٠زاد صرف الزيت الحجري في هذه السـنة، فقـد جلـب منـه (    
  .  صندوق كانت ثالثة أعشارها من ديار روسية والباقي من أميركا

أما الزيت الحجري الروسـي وهـو األحسـن فقـد بيـع الصـندوق منـه        
)، estagnonقرشاً صحيحاً، وفي كلّ صندوق تنكتان (التنكـة   ٥٨بقيمة 

قرشاً صـحيحاً، ومنـذ بضـع     ٤٦أما األميركي فقد بيع الصندوق منه بسعر 
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سنين شاع على ألسن الناس ذكر الزيت العجمي الذي ينبع فـي عبـادان،   
 ،فـي أواخـر هـذه السـنة، وهـو غيـر حسـن        �
	 يظهر في أسواقنا لكنّه لم 

نفق منه عندنا ولهذا لم ي 	
 قليالً. �

‚‘ý]…] ExportationV 

êe†ÃÖ]�Íç’Ö]  
كان إتاء الصوف العربي حسناً هذه السنة من جهة القـدر والصـنف،   

منه بقيمـة  وكان في أو نباع المشـليناً، وفـي آخـره كـان      ١٦ل الموسم ي
  شليناً.  ٢٠يباع بقيمة 

ليرة إنكليزية، والليرة اإلنكليزية عبارة عـن   L٣٤والمن هو عبارة عن 
) ٦٥٠كيلغرامــاً ونحــو ( ١٥ســنتغراماً (فيكــون المــن   ٤٥) غرامــاً و ٤٣٥(

ن رغبة اإلفرنج فيه؛ فبيع كلّ غراماً)، والظاهر أن ارتفاع سعره فجأة نشأ م
  ما كان مخزوناً ولم يبق منه شيء. 

�ë�]†ÓÖ]æ�ê‰]çÃÖ]�Íç’Öا �

كانت أسواق أوربا وأميركـا كثيـرة هـذه األصـواف، ولهـذا لـم يبـع        
وتسع، وفي آخر الموسـم بيـع المـن     ١٣بقيمة  �
	 منهما في أول الموسم 

  غسل.للصنف الذي لم ي L٢٤منه بقيمة 
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ða�nÓÖ]�Gomme adraganthe 
كان موسم الكثيرآء متوسطاً من جهة القدر والصنف، وكانـت قيمـة   

، وهـو عبـارة    hundred - weigtالقنطار اإلنكليزي، وهـو الهنـدرويت   
  ليرات. ١٠و ٦أعشار الكيلوغرام، بين  ٨كيلو غراماً و ٥٠عن 

“ËÃÖ]�Noix de galle 
صـنفه فكـان سـيئاً،    كان إتاء العفص متوسط القدر هذه السـنة، وأمـا   

ويأتينا العفص عن طريق الموصل بأكياس، وفي كلّ كيس مـن العفـص   
ليـرة   ١١األبيض أكثر مما فيه من األخضـر، وكانـت قيمتـه تختلـف بـين      

) ٦٤٠عثمانية ونصف بزيادة ونقصان في كلّ قنطار، والقنطار عبارة عن (
  سنتغراماً). ٥٤غراماً و  ٤٥٣(والليرة اإلنكليزية هي  ،ليرة إنكليزية

ÛjÖ]†  Dattes 

غالء العيشة فـي بغـداد رفـع أسـعاره ال      لكن ،تاء التمر متوسطاًكان إ
شـيئاً نـزراً إلـى     �
	 سيما ألنّه طعام المتوسطي الحال، ولهذا لم يرسل منه 

  أوربة وديار الشام.

áçéÊù] Opium  
إصدار األفيون كان متوسطاً، وكانت أسعاره أعلى من سـابق، وكـان   

) ليـرة  ١٣٠إلـى   ٩٠) ليرة إنكليزيـة مـن (  ١٤٠ثمن الصندوق الذي يزن (
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  عثمانية، وكان أغلب هذه السلعة إلى هنكنغ وسنكابور.

çf£]h Cereales� �

كان إتـاء الحبـوب أدنـى مـن المتوسـط، وارتفعـت أسـعاره ارتفاعـاً         
إن المعيشة أصبحت صعبة لغالئها، ومع ذلك فقد شحن  محسوساً بحيث

من الحنطة والشعير إلى ديار اإلفرنج قدر ال يسكت عنه، وما بقي منهمـا  
  بيع في المدينة بأثمان باهظة.

هذه مجمل ما يقال عـن البضـائع المجلوبـة والصـادرة، ودونـك اآلن      
    بيان هذه البياعات بالتفصيل.

  (له تلو)

  البر كسبر خان 

  ]٤٨٥ص آذار) العدد التاسع/ -١٩١٤[السنة الثالثة (

� �

� �

� �



� �

� �
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تخمين الوزن     رزمة  أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ١٦،٦٢٥  ١١،٧٠٠  كيساً  ١١٧  لوز

  ٢،١٢٥  ٢،٩٠٠  كيساً  ٢٩  نوى مشمش

  ٢،٢٥٠  ٣،٩٠٠  كيساً  ٣٩  زرنيخ

  ٩،٦٧٥  ٦٢،٠٠٠  كيساً  ٦٢٠  شعير

  ٤،٣٢٥  ٢٥،٩٠٠  كيساً  ٢٥٩  باقالء

  ٢،٠٠٠  ٦٠٠  صناديق  ٨  كثب

  ١١،٧٠٠  ١٧٤،٧٠٠  كيساً  ١،٧٤٧  عظام

  ٨٧٥،٢٥٠  ٥٨،٣٥٠  بالة  ٣٨٩  طنافس

  ٧،١٧٥  ٥،٧٥٠  كيساً  ٩٢  حنظل

  ٤٥٠  ٤٠٠  صناديق  ٤  أمشاط

  ٤،٤٠٥  ١٢،٥٠٠  صندوقاً  ١٥٦  دم جامد

  ٤٨٧،٣٢٥  ١،٥١٣،٣٠٠  كيساً  ١٥،١٣٣  تمر

  ٢٣٤،٩٠٠  ١،١٧١،١٠٠  جلداً  ٢٣،٤٢٢  تمر

  ١٨٧،٧٢٥  ٨٥١،١٠٠  صندوقاً  ٣٤،٠٤٤  تمر
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تخمين الوزن     رزمة  أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ٣١،٠٧٥  ٨٣،٥٥٠  صندوقاً  ١،١١٤  عقاقير

سقط ( خرء 
  الكلب)

  ٨٣،٣٧٥  ٧٤٧،١٠٠  كيساً  ١٠،٨٦٧

  ٧٥،٥٠٠  ١،٥٠٠  صناديق  ١٠  ريش

  ٤٨،٦٥٠  ١٣٦،٢٠٠  كيساً  ٢،١٧٩  رازنايج

  ٧،٠٠٠  ٥،٨٠٠  كيساً  ٥٨  (قصني) قتة

  ١٣٩،٩٢٥٠  ١،٧٦٧،٥٠٠  كيساً  ١٥،٦٧٥  عفص

  ٢٠٩،٩٢٥  ١٠٥،٠٠٠  صندوقاً  ٣،٣٦٠  سمن (دهن)

  ١،٧٨٩،١٥٠  ٤٤٥،٣٠٠  صندوقاً  ٤،٤٥٣  كثيراء (ورق)

كثيراء فص 
  (قوره)

  ٨٨،٣٢٥  ١٣١،٩٠٠  كيساً  ١،٣١٩

  ٩٠٠  ٣٦٠  كيساً  ٣٦  حبوب

  ١،٥٠٠  ٧،٩٠٠  كيساً  ١٢٩  ظلوف

  ٥٠٠  ٤،٠٠٠  كيساً  ٦٥  قرون

  ٣٣،٧٥٠  ٢٠،٢٥٠  بالة  ١٣٥  وبر

  ٨٦،٤٠٠  ٨٦،٤٠٠  صندوقاً  ٨٦٤  مصارين

  ١٥،٠٠٠  ٢٥  صناديق  ٣  جواهر
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تخمين الوزن     رزمة  أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ٢٤٠  ٣،٤٠٠  صندوقاً  ٣٢  توى

  ١٦،٣٠٠  ٩٧،٨٠٠  فردة  ٩٧٨  سوس

  ٣،٣٠٠  ١٢،٣٠٠  فردة  ١٦٤  بزر كتان

مغاث (عرف 
  عرب قوزي)

  ٤٧،٠٠٠  ٩٨،٠٠٠  فردة  ٧٠٠

  ٨٧٠٠  ٦٣،٢٠٠  فردة  ٦٣٢  دخن

  ١٢٥،٤٠٠  ٦٢،٧٠٠  بالة  ٣٦٨  مرعزي

  ٨٥،٠٠٠  ٢،٤٠٠  صندوقاً  ٣٢  أفيون

  ١١،٢٥٠  ٤،٥٠٠  صندوقاً  ٤٥  عروض

  ١٥،٧٧٥  ٨،٢٠٠  كيساً  ٨٢  نحاس قديم

  ٢٦،٢٥٠  ٧٥٦،٠٠٠  كيساً  ١،٠٤٠  جذور أو عروق

  ٦٨٠٠٠  ١٢،١٥٠  كيساً  ٨١  زبيب

  ١،٨٠٠  ٢،٢٥٠  بالة  ١٨  خرق

  ٩،٠٠٠  ٢،٢٥٠  بالة  ١٨  أقمشة

(سعلب) جفتا 
  فريد

  ١،٢٠٠  ٥٠٠  صناديق  ٤

          (خصي الثعلب)
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تخمين الوزن     رزمة  أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ١،٣٥٠  ٢،٣٠٠  كيساً  ٢٧  ور مختلفةبذ

  ١٤٧٥٠  ٣٥،٥٥٠  كيساً  ٢٣٧  سمسم

جلود مدبوغة 
  مدبوغةوغير 

  ١،٨٤٦،٦٠٠  ٧٦٥،٢٥٠  بالة  ١٢٢

  ٢٩٨٣٥  ٢٥،٥٥٠  بالة  ٣٤١  أشياء مختلفة

  ١٤،٠٠٠  ٥،٦٠٠  بالة  ٧٥  تنباك عراقي

  ١٠،٦٣٣،٤٥٠  ٥،١٠٤،٠٥٠  بالة  ٣٤،٠٢٧  صوف

  ١،٤٦٩،٢٥٠  ٥،٤٨٥،١٠٠  كيساً  ٥٤،٨٥١  حنطة

قصاقيص صوف 
  (قصاصات)

  ١٨٩،٢٠٠  ٢٠٦،٤٠٠  بالة  ١،٣٧٦

  ]٥٠٩ص نيسان) العدد العاشر/ -١٩١٤[السنة الثالثة (
  �
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تخمين الوزن     رزمة  أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ٢،٧٥٠  ٦٠٠  باالت  ٥  أعبئة

  ٦٢،٦٧٥  ٤٦،٨٠٠  كيساً  ٤٦٨  لوز

  ١،١٢٥  ١،٨٠٠  صندوقاً  ١٨  زرنيخ

  ٣٧،١٢٥  ٢٣٢،٠٠٠  كيساً  ٢،٣٢٠  شعير

  ٣٢،٧٥٠  ١٣٥،٩٠٠  كيساً  ١،٥٥٣  حبوب

  ٧٥  ٢،٠٠٠  كيساً  ٢٠  قير

  ٦٢٥٠٠  ٧،٥٠٠  بالة  ٥٠  فرش

  ٣،٦٠٠  ٣،٦٠٠  صندوق  ٣٦  أمشاط

  ٩٠٠  ١،٠٠٠  كيس  ١٣  بزر كمون

  ٢١،٥٠٠  ١١٣،٢٠٠  كيس  ١،١٣٢  تمر

  ٣٩٠،٧٥٠  ١،٩٤٦،١٠٠  جلداً  ٣٨،٩٢٢  تمر

  ٦٥٠  ٥،٧٥٠  صندوقاً  ٢١١  تمر

  ٨،٢٥٠  ١٥،٣٠٠  بالة  ١٥٣  عقاقير

  ١٠،١٢٥  ١٠٠،٨٠٠  كيساً  ١،١٥٢  (إدرة) ذرة

  ١٣٣،٠٢٥  ١٦١،٥٠٠  كيساً  ١،٦١٥  عفص
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تخمين الوزن     رزمة  أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ٤،٥٠٠  ١،٥٠٠  كيساً  ١٢  اوزبان)گلسان الثور (

*...  *...  *...  *...  *...  

  ١٥،٠٠٠  ٥٠  صناديق  ٤  مجوهرات

  ٣٩،٥٠٠  ٢٣٦،٧٥٠  كيساً  ١،٨٩٤  سوس

  ١٦،٥٢٥  ١٢،٣٥٠  كيساً  ٩٩  محلب

  ١٥٧،٥٠٠  ١،٠١٢،٣٠٠  كيساً  ١٠،١٢٣  ماش

  ٧٥٠  ٥،٤٠٠  كيساً  ٥٤  دخن

  ٢،٢٥٠،٠٠٠  ٤٥،٠٠٠  صندوقاً  ٥٩٩  أفيون

  ٦٣،٠٠٠  ١٦،٦٠٠  كيساً  ٢٢١  حب سفرجل

  ٨،٨٠٠  ١٤،٨٥٠  كيساً  ٩٩  زبيب

جفتافريد (خصي 
  الثعلب)

  ١٥،٥٠٠  ٤،٦٥٠  بالة  ٣١

  ٨،٠٠٠  ٧،٠٠٠  كيساً  ٨٠  بزورات

  ١،٠٥٠  ٣١،٠٠  كيساً  ٢٥  سمسم

  ٦٠،٠٠٠  ٢٥،٥٠٠  بالة  ١٧٠  جلود مدبوغة

  ٣٤،٨٢٥  ٣٨،٨٠٠  صندوقاً  ٣٩٨  أشياء مختلفة

  ٣،٧٥٠  ١،٠٥٠  صندوقاً  ١٤  شاي
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تخمين الوزن     رزمة  أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ١٢١٢٥  ٧،٢٥٠  بالة  ٩٧  تبغ (تتن)

  ٧٥٩،٥٢٥  ٢،٨٣٥،٦٠٠  كيساً  ٢٨،٣٥٦  حنطة

  ٣١٥٠  ١،٨٠٠  بالة  ١٢  صوف

  ]٥١١ص نيسان) العدد العاشر/ -١٩١٤[السنة الثالثة (
  �
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تخمين الوزن   قطعة    أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ٥،٩٢٥  ٢٤،٢٥٠  قطعة  ٩٥  شب

  ٤،٥٠٠  ١،٥٠٠  قطعة  ١٥  خرز

  ٤،٤٠٠  ٢،٢٠٠  قطعة  ٢٢  كتب

  ١٢٥  ٢،٠٠٠  قطعة  ٨٠٠  طاباق

  ٧،٢٠٠  ١،٦٠٠  قطعة  ١٦  كافور

زوج   ١،٠٣٠  شمع
  صندوق

٢٣،١٧٥  ٥١،٥٠٠  

  ٥٢،٥٠٠  ٤،٢٠٠  قطعة  ٥٦  هيل

  ١١٣،٠٠٠  ٢٢،٦٠٠  بالة  ١١٣  فرش

  ٧٣،٥٠٠  ٤٩،٠٠٠  قطعة  ٩٨٠  دارصيني

  ٦،٤٢٥  ٥٥،١٠٠  برميالً  ٢٨٦  (شمنتو) مالط

  ٢،٦٢٥  ٣٥،٠٠٠  طناً  ٣٥  فحم حجري

  ٣٣،٦٧٥  ١٩،٢٥٠  قطعة  ٣٨٥  قرنفل

  ٢٧،٠٥٠  ٥٤،١٠٠  قطعة  ٥٤١  نارجيل

  ٣٩٠،٨٧٥  ١٥٦،٣٥٠  كيساً  ٢،٠٨٥  قهوة

  ٦٥،٠٠٠  ٥٢،٠٠٠  قطعة  ٥٢٠  (أنيلين) نيل
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تخمين الوزن   قطعة    أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ١٦،٨١٠  ١٦،٨٠٠  قطعة  ١٦٨  زاج

          قطنيات

  ٥،٧٢٦،٨٧٥  ١،٣٠٩،٩٠٠  بالة  ٦،٥٤٥  طول

  ٢،٨٢٤،٥٠٠  ١،٣١٨،١٠٠  بالة  ٧،٥٣٢  غزل

  ٦٧،٢٧٥  ٤١،٤٠٠  بالة  ٢٠٩  (تيرة) خيوط دقيقة

  ٩،٤٠٠  ٦٢،٠٠٠  بالة  ٩٤  سكاكين

  ٢٩٧،٠٠٠  ١٨٧،٢٠٠  قطعة  ٢،٣٧٦  عقاقير وأدوية

فغفوريات (آنية صينية 
  وكاشية)

  ١،٤٠٠  ٢،٨٠٠  صندوقاً  ١٤

  ٤،٣٠٠  ٤،٤٠٠  صندوقاً  ٤٤  أشياء فيها ميناء

  ٥،١٠٠  ١،٧٠٠  صندوقاً  ١٧  عروض متنوعة

  ١٨١،٣٠٠  ١٤٥،٠٥٠  كيساً  ١،٩٣٤  زنجفيل

  ٩،٩٠٠  ٣،٣٠٠  قطعة  ٦٦  (بلوريات) زجاج

  ٦٨٣،٠٠٠  ١،٣٦٦،٠٠٠  فردة  ٢،٧٣٢  ي) جنفاص(أكياس كون

  ١٢٤،٨٥٠  ٩٠،٨٠٠  فردة  ٤٥٤  جلد بقر

  ٧٤،٨٥٠  ١٤٩،٧٠٠  قطعة  ١،٤٩٧  حناء

          حدائد
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تخمين الوزن   قطعة    أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ١،٨٠٠  ٧٥٠  قطع  ٦  ايات) أسرة من حديدپرچ(

  ٨،٠٠٠  ٤،٨٠٠  قطعة  ٣٢  أقفال

  ٥،١٥٠  ١١،٨٠٠  قطعة  ٢٣٦  مسامير

  ١٩،٥٢٥  ١١٩،٢٥٠  قطعة  ٤٧٧  أنابيب (لول)

  ١٠٧،١٠٠  ٤٤،٦٠٠  قطعة  ٧١٤  أشياء مختلفة

  ٦٩١،٤٧٥  ٨١،٣٥٠  صندوقاً  ٦٥١  نيل

  ٢٢،٥٠٠  ٣،٠٠٠  قطعة  ٣٠  جلود

  ٣١،٥٧٥  ٢١٠،٧٥٠  سلة  ٨٤٣  تورة

  ٢٩،٥٥٠  ١٩،٧٠٠  صندوقاً  ١٩٧  مرايا

          معادن

  ٤٤،٦٢٥  ١٧،٧٠٠  ريطة  ١٧١  صفائح وربط نحاس

  ٤٦،٨٧٥  ١٢١،٢٥٠  ريطة  ٢،٤٢٥  (إشياش حديد) قضبان

  ٢،٠٢٥  ٢،١٥٠  قطعة  ٤٣  حديديات

  ٣٢٥  ١،٠٠٠  ريطة  ٤٠  حلقات

  ٢٩،٤٧٥  ٤٩،١٥٠  قطعة  ٩٨٣  رصاص

  ٢،٦٥٠  ٢،٨٥٠  قطعة  ٥٧  فوالذ

  ٤٦،٢٥٠  ٥٠٠  قطعة  ٢١  فضة
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تخمين الوزن   قطعة    أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ١٧٥،٨٠٠  ٢٩،٣٠٠  قطعة  ٥٨٦  قصدير (قالي)

  ١٩،٠٠٠  ٤٢،١٥٠  صحيفة  ٨٤٣  قصدير

  ٨٤١،١٠٠  ٢١٠،٢٥٠  قطعة  ٣٣،٠٦٤  بضائع لم تعين

  ١٥،٢٧٠  ٣،٤٠٠  قطعة  ٣٤  (مكائن) ممينات

  ٨٠٠  ٧٥٠  صناديق  ١٠  (شخاطات) ثقاب

  ٨٤١،٠٠٠  ٩٧،٩٠٠  قطعة  ٩٧٩  مقوى (كرتون)

  ٦٦٩،١٥٠  ٤٤٦،١٠٠  كيساً  ٥،٩٤٨  فلفل

  ٨٥٠  ٣،٠٠٠  قطعة  ٣٤  (طورشي) رواصير

(صبغ وارتش ودهن للصبغ) 
  طالء

  ٣٦،٦٠٠  ٣٦،٦٠٠  قطعة  ٧٣٢

  ٢٣،٩٠٠  ١١،٩٥٠  قطعة  ٢٣٩  مأكوالت

  ١٦،٦٧٥  ٢١،٣٥٠  كيساً  ٢٨٥  أرز (تمن)

  ٤٥،١٠٠  ٩٠،٢٠٠  قطعة  ٩٠١  حبال

  ٧٦٢،٠٠٠  ٥١،٢٠٠  قطعة  ٥١٢  حريريات

  ٢٨،٢٥٠  ١٩،٩٥٠  قطعة  ١٣٣  (شنادر) نشادر

  ٣٥،٤٧٥  ٩٥،٩٥٠  صندوقاً  ١،٤١٩  صابون

  ٥،٠٠٠  ٣،٠٠٠  صندوقاً  ٢٠  لوازم للمكاتب
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تخمين الوزن   قطعة    أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ٣٩،٤٠٠  ٥٩،١٠٠  كيساً  ٧٨٨  سكر قند

  ١٨١،٤٥٠  ٣٦٢،٩٠٠  كيساً  ٣،٦٢٩  سكر بلوري

  ٨٥،٦٠٠  ٤٢،٨٠٠  كيساً  ٤٢٨  أشياء مختلفة

  ١٠٢،٠٥٠  ٤٥٣،٦٥٠  قطعة  ٦،٠٤٩  تمر هندي

  ٢،٦٠١،٧٥٠  ١،٥٦١،٠٥٠  صندوقاً  ٢٠،٨١٤  شاي

  ٤٩٠،٥٠٠  ١٩٧،٢٠٠  قطعة  ٣،٩٢٤  تبغ (تتن أو تنباك)

  ٥٣،٥٧٥  ١٠٧،١٥٠  قطعة  ١،٤٢٩  زعفران

  ٤٣،٠٠٠  ٣٢،٢٥٠  قطعة  ٢١٥  خشب صندل

  ٧٥،٥٠٠  ١،٢٠٨،١٥٠  قطعة  ٣٢،٢١٩  خشب جاوى

  ٥،٤٧٠  ١٠،٩٥٠  صندوقاً  ٧٣  أصواف

  ]٥١٢ص نيسان) العدد العاشر/ -١٩١٤[السنة الثالثة (
  �
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تخمين الوزن   قطعة    أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

دهن الكبريت (حامض 
  الكبريتيك)

  ٢،٢٥٠  ١،٠٠٠  صندوقاً  ١١

]...*[  ...*  ...*  ...*  ...*  

  ٩،٢٥٠  ٢٢،٢٠٠  صندوقاً  ١٤٨  شب

  ١٣٥،٩٠٠  ٤٥،٣٠٠  صندوقاً  ٣٠١  خرز

  ٣،٢٠٠  ١،٦٠٠  صندوقاً  ١٦  كتب

  ٢،٢٠٠  ١،٥٠٠  رزمة  ٥٩  سطل

  ٩٥٠  ١٧،٨٥٠  رزمة  ٧،٦٣٦  طاباق

  ١٨٧،٧٢٥  ٤١٧،٢٠٠  صندوقاً  ٨،٣٤٤  شمع صناعي

  ١٨،٧٢٥  ١٤٣،٨٥٠  برميالً  ٧٥٩  (شمنتو) مالط

  ١٨٦،٠٠٠  ١،٤٨٨،٠٠٠  كيساً  ١٤،٨٨٠  ورتالندپمالط (شمنتو) 

  ١٣١،٠٢٥  ١،٧٤٧،٠٠٠  طناً  ١،٧٤٧  فحم حجري

  ٦٥،٦٢٥  ٧٥،٠٠٠  رزمة  ٥٠٠  نحاس

  ١،٠٠٠  ٥٠٠  رزم  ٥  قرمز

  ١،٣٥٦،٧٥٠  ٥٤٢،٧٠٠  كيساً  ٨،٦٨٣  قهوة

  ١٧٠،١٢٥  ١٣٦،١٠٠  صندوقاً  ١،٣٦١  صبغ أنيلين
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تخمين الوزن   قطعة    أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ٦٩،٩٠٠  ٥٢،٤٠٠  صندوقاً  ٦٩٩  ثياب

          قطنيات

  ٢٩،٢٤٢،٥٠٠  ٦،٤٣٣،٣٥٠  صندوقاً  ٢٣،٣٩٤  أطوال خام

  ٨٩،٠٠٠  ١٣،٣٥٠  صندوقاً  ٨٩  خيوط

  ٢،٢٣٠  ٦٠٠  صناديق  ٥  سكاكين

  ٨،٧٥٠  ١،٠٥٠  صندوقاً  ١٤  أقمشة

  ٤٧٠،٥٠٠  ٤٧،٠٥٠  صندوقاً  ٩٤١  أدوية وعقاقير

فغفوريات (صيني 
  وكاشي)

  ٢،٣٠٠  ٤٤،٦٠٠  صندوقاً  ٢٢٣

  ١٧٧٠،٢٠٠  ١٧٧،٢٠٠  صندوقاً  ١،٧٧٢  فيها ميناء عروض

  ١٧٤،٠٠٠  ١١،٦٠٠  صندوقاً  ١١٦  طرابيش (فين)

  ٨،٤٠٠  ٣،٥٠٠  صندوقاً  ٢٨  أدوات مختلفة

  ٢٣٩،٢٥٠  ٧٩،٧٥٠  صندوقاً  ١،٥٩٥  زجاج

  ٥٤،٢٠٠  ١٦٩،٣٥٠  صندوقاً  ٢،٧١١  بيكزجاج للشبا

  ٤،٥٠٠  ٦٠٠  صندوقاً  ١١  مصطكي

  ١٢،٠٠٠  ١،٢٠٠  صندوقاً  ١٢  عروض ذهبية

  ٣،٥٠٠  ٣،٥٠٠  صندوقاً  ٢٨  (بقاليات) نقل
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تخمين الوزن   قطعة    أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

          (خرداوات) خرثي

  ٦٦،٩٠٠  ٢٧،٨٥٠  صندوقاً  ٢٢٣  ايات) أسرة حديدپرچ(

  ٢٧،٥٠٠  ٥،٥٠٠  صندوقاً  ٢٢١  سالسل حديد

  ١٩،٥٠٠  ٥،٨٥٠  صندوقاً  ٣٩  أقفال حديد

  ٩٥،١٢٥  ٢١٧،٤٥٠  صندوقاً  ٤،٩٤٩  مسامير

  ٢١،٣٧٥  ٩٥،٥٠٠  صندوقاً  ٣٨٢  أنابيب (لول)

  ٦،٨١٠  ٦،٨٠٠  صندوقاً  ٦٨  [تيل] سلك حديد

  ١٣١،٢٥٠  ١٧٥،٥٠٠  صندوقاً  ٢،٣٤٠  أشياء مختلفة

  ٥٩٣،١٠٠  ٥٩،٣٠٠  صندوقاً  ٥٩٣  جلود مدبوغة

  ١٩٥،٠٠٠  ١٥،٦٠٠  صندوقاً  ١٥٦  كتان

  ٣،٧٥٠  ١٠،٠٠٠  قطعة  ٢،١٩٤  خشب بناء

          معادن

  ٨٨٩،٨٧٥  ٣٣٩،١٠٠  رزمة  ٣،٣٩١  الواح صفر

  ٣٢١،٢٥٠  ٨٨٥،١٠٠  رزمة  ١٧،٧٠٢  قضبان حديد[إشياش] 

  ٤،٧٢٥  ١٨،٩٥٠  رزمة  ٣٧٩  حديديات

  ٨،٧٥٠  ٢٧،٢٥٠  ريطة  ١،٨٩٠  حلقات حديد

  ١٥،٠٠٠  ٤٠،٤٠٠  ريطة  ٨٠٨  حديد ملبس بالتوتياء
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تخمين الوزن   قطعة    أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ٢٥،٩٧٥  ٤٣،٣٠٠  قطعة  ٨٦٦  رصاص

  ١٢٢،١٠٥  ١٢٢،١٠٠  قطعة  ٤،٤٤٢  فوالذ

  ٣٧،٠٠٠  ٤،٠٠٠  قطعة  ١٦  فضة

  ٢٢،٨٠٠  ٣،٨٠٠  رزمة  ٧٦  قصدير

  ١٦،١٢٥  ٣٥،٨٥٠  رزمة  ٧١٧  صفائح

  ٥٥٠  ٢٠٠  ريطات  ٤  [تيل] سلك نحاس

  ٤،١٧١،٥٠٠  ٦٢٥،٧٠٠  ريطة  ٨،٣٤٣  بضائع غير مقيدة

  ٢،٦٢٣،٥٠٠  ١،٣١١،٧٥٠  قطعة  ٥،٢٤٧  [مكائن] معينات مختلفة

  ٤٩،٢٥٠  ١٩،٧٠٠  صندوقاً  ١٩٧  [مكائن] معينات خياطة

  ٩،١٦٩،٥٠٠  ١٠،٦٦٩،٥٠٠  قطعة  ٣٦،٦٧٨  أدوات سكّة الحديد

  ١٨٩،٤٧٥  ١٧٤،٩٠٠  صندوقاً  ١،٣٣٢  [شخاط] ثقاب

  ٧،٣٥٠  ٧،٣٥٠  صندوقاً  ١٤٧  ماء معدني

  ١٠،٩٩،٦٠٠  ١،٠٩٩،٦٠٠  رزمة  ١٠،٩٩٦  كاغد ومقوى

  ٣،٠٠٠  ١،٥٠٠  رزمة  ١٥  كاغد لعب

  ٣٢٥،٤٠٠  ٣٢٥،٤٠٠  قطعة  ٦،٥٠٨  دهن للصبغ

  ١٠٥،٣٥٠  ٣٠،١٠٠  صندوق  ٦٠١  مأكوالت

  ٦٩٣،٦٥٠  ٢،٧٩٤،٥٠٠  صندوق  ٧٤،٥٢٣  زيت حجري
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تخمين الوزن   قطعة    أسماء البضائع
  بالكيلو

تخمين القيمة 
  بالفرنك

  ٢٢،١٠٠  ٣،٠٠٠  قطعة  ٤٠  عشبة

  ٤٩٠،٠٠٠  ١٤،٧٠٠  قطعة  ١٩٦  حريريات

  ٢٩،٠٠٠  ٣٣،١٥٠  قطعة  ٤٤٢  بزورات

  ٢٣،٠٠٩  ١٦،٠٥٠  قطعة  ١٠٧  [شنادر] نشادر

  ٦٦،٨٥٠  ١٣٣،٧٠٠  قطعة  ٢،٦٧٤  صابون

  ١٩،٥٠٠  ٥،٨٥٠  صندوقاً  ٧٨  كاغد كتابة

  ٢،٥٥٠  ٧،٥٠٠  صندوقاً  ١٥٠  نشاء

  ٢،٦٧٩،٢٧٥  ٤،٢٨٦،٨٥٠  كيساً  ٦٨،٥٩٠  سكر

  ٩٨٢،٥٠٠  ١،٩٦٥،٠٠٠  كيساً  ١٩،٦٥٠  سكر بلوري

  ٢٥٨،٠٧٥  ٥٧،٣٥٠  قطعة  ١،١٤٧  عروض شتّى

  ٢،٧٥٠  ٥٠٠  صناديق  ١٠  شاي

  ٢١٥،٨٠٠  ٣٤٥،٣٠٠  صناديق  ٦،٩٠٦  مشروبات

  ٣٢٥،٤٢٥  ٣،٩٠٤،٨٥٠  قطعة  ١٠٣،١٣٠  خشب جاوى

  ١،٥١٤،٠٠٠  ١٥١،٤٠٠  قطعة  ٧٥٧  أصواف

  ]٥١٥ص نيسان) العدد العاشر/ -١٩١٤[السنة الثالثة (
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Mouvenent eommereial a Bagdad 

pendant lannee 1913  

M�{ovfÖ]�Ø}‚ÚV� �

بكسـاد ال مثيـل لـه فـي سـابق      ١٩١٣رفت تجارة بغـداد فـي سـنة (   ع (
من تراجع صدى حرب البلقان في هذه الديار، فكان  �
	 العهد؛ وما ذلك 

منها ما كان وال سيما األطعمـة ومـن بينهـا الخبـز، فقـد تضـاعفت أثمانـه        
  المثل مثلين عما كان يباع قبل نحو ثالث سنوات.

g×¢]� �

البيـع   ) أن التجارة ارتقت قليالً، لكـن ١٩١٣ة (ظهر من الجلب في سن
والشـراء وأنواع المعامالت كانت في غايـة السـوء، فلقـد شـاهدنا عسـراً      

  مالياً غريباً سبب انكسار (إفالس) عدة تجار وال سيما بين اليهود.

� EVØèçvjÖ]�†Ã‰ 
) ليرات عثمانية تحويالً على ١٠٩كان سعر التحويل على هذا الوجه (

  ) ليرة إنكليزية.١٠٠عن  ١١١لندن بعد االطالع إلى (
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) ليــرات ١٠٨أشــهر مــن االطّــالع عــن كــلّ ( ٣التحويــل عليهــا بعــد 
  ) عن مائة ليرة إنكليزية.١٠٩وثمن إلى ( ،عثمانية

  لكلّ ألف ربية. ٧٤ليرة إلى  ٧٢التحويل على بمبي بعد االطّالع عن 

F EVDØÃ¢]E�ÙçßÖ]�†Ã‰ 
)، وكـذلك نـول النهـر فإنّـه     ١٩١٢من نول سنة (نول البحر كان أدنى 

  وكان النول يتردد هكذا: كان أدنى من السنة الماضية بكثير،
  عن كلّ طن. ٣٠شليناً إلى  ٢٥بين البصرة ولندن من 

  كلّ طن. ٣٥شليناً إلى  ٣٠بين البصرة ومرسيلية من 
  ) حقّة.٨٠٠شليناً عن كلّ طن أو ( ١٧إلى  ٣بين بغداد والبصرة من 

G EVl^éßŞÏÖ] 
لما ارتفعت أثمان النقل مـن بغـداد إلـى ديـار العجـم هبطـت أسـعار        
القطنيات بالنسبة إلى ما كانت عليه فـي السـابق، وهـذا مـا سـبب خسـائر       

  كثيرة واضطر التجار إلى تقليل مبعوثاتهم إلى تلك األقطار.

H EV†CÓŠÖ] 
ويتلـوه فـي    أصبح سكّر بلجكة أهم سكّر يجلب إلى ديارنا العراقية،

النجاح سكر النمسة، وكان سكّر القوالب دون مقدار مـا جلـب منـه فـي     
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  السنة المنصـرمة، وكان بيعه أيضاً أقلّ مما بيع في سائر األعوام.

R�{ë…çC×fÖ]�†CÓŠÖ]V� �

  يأتينا من بمبي.

I EVD½^fl~�Ö]E�h^ÏnÖ] 
الثقاب تأتينا من أسوج، وقد أخذت تجارتها تزداد ويبـاع الصـندوق   

 ٣بنسـات إلـى    ٤شـلينات و  ٣لكبير عندنا مـن ثـالث ليـرات إنكليزيـة و    ا
  شلينات. ٧ليرات و

J EVë^�Ö] 
جميع ما يردنا من الشاي أو الشاهي هو مـن الهنـد، وتختلـف أثمانـه     

شلينات قيمـة الحقّـة التـي     ٣ليرتين إنكليزيتين و ٢على الوجه اآلتي: من 
  هي عبارة عن ليرتين إنكليزيتين.

…]‚‘ý]� �

M�{Vhçf£]� �

كان حاصل الحبوب في السنة الماضية سيئاً؛ لقلّة أمطارها إذ جـاءت  
  في آخر الموسم.
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) صـندوقاً إلـى لنـدن    ١٥٠وأصـدر منـه نحـو (    ،كان ثمن األفيون فاحشـاً 
ور، وأثمانه في بغداد تتراوح بـين  پإلى سنغا ٤٠) صندوقاً إلى هنكن و٢٨٠و(
  .) ليرة١٤٠ليرة لكلّ صندوق وزنه ( )١٥٠) ليرات عثمانية إلى (١١٠(

OVêe]†Â_�Íç‘�{ 
كان موسم الصوف في هذه السنة المنقضية دون موسـم السـنة التـي    

 ) شليناً عن المن٢٠إلى  ١٥قبلها بالقدر والجودة، وقد اختلف ثمنه بين (
) جزءاً مـن الليـرة، وفـي أول    ٣٧٥ليرة إنكليزية و( ٣٤الواحد الذي وزنه 

من عالياً لكثرة ما طلب منه في مرسيلية ولندن، ثـم هـبط   الموسم كان الث
  لقلّته وسوء صنفه.

PVë�]†Òæ�ê‰]çÂ�Íç‘�{� �

   كان قدر هذين الصوفين وصفتهما على حالتيهما، وكـان ثمـن المـن 
شليناً للمن الواحـد الـذي وزنـه     ١٦بنسات وبين  ٦شليناً و ١٤يتراوح بين 

  ) جزءاً من الليرة.٣٨٥ليرة و( ٣٤

QÓÖ]�{Våa�n� �

كان موسم الصموغ دوين صموغ السنة التي سبقتها، ولم يصدر منها 
 	
 ٣شـلينات وبـين    ٥شيئاً قليالً، وكان ثمنها يتردد بين ليـرة إنكليزيـة و  �
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) ٣٧٥الواحد الذي وزنـه ليـرة إنكليزيـة و(    شلينات عن المن ١٠ليرات و
بموجب الصنف وحسنه، وقد رغب النـاس كثيـراً فـي الصـنف الفـاخر،      

  لكن لم يلتفتوا إلى الصنف السافل.

RV“ËÃÖ]�{� �

 ١٠كان حاصل هذه البياعة قليالً جداً، وكانـت أسـعاره تتـراوح بـين     
  شليناً بموجب صنفه. ١٦ليرات إنكليزية وبين عشر ليرات و

S{�V÷†ËÖ]� �

ونفقت تجارته نفاقاً عظيماً واألثمـان   ،طلب الناس كثيراً فرش العجم
صــدر إلــى اآلســتانة ��  -جديــداً كــان أو عتيقــاً  -كانــت حســنة وأغلبــه 

وبيروت والسويس وأميركا، وكانت أثمانه أعلى مـن أثمـان السـنة التـي     
  في المائة. ١٥قبلها 

TVÝ�ù]æ��ç×¢]�{� �

كان هذا الحاصل قليالً هذه السـنة، وقـد جـاء منـه قليـل مـن العجـم        
وأثمان جلد المعز غير المدبوغ كانت هنا مـن   رسل إلى ديار اإلفرنج،.��� 

  نسات إلى شلينين عن الحقّة الواحدة حقّة اآلستانة. پ ٦شلين واحد و
ني واحد إلـى  پشلينات و ٣وأما أثمان األديم لحسن الدباغ فكان من 

نسات، وأثمان أديم الخروف المدبوغ دباغاً حسـناً شـلين   پ ٣نات وشلي ٣
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  ني عن الجلد الواحد.پواحد و
وافـي  �� )، وسـوف  ١٩١٣هذه نظرة عامة في حالـة التجـارة فـي سـنة (    

  .القراء بالبيان السنوي في عدد قادم واهللا الموفّق
  البر كسبرخان

 ]٥٨٦ص /رالعدد الحادي عش )آيار -١٩١٤( [السنة الثالثة  
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ÑÛþa@ÒŠy@ @

  .٥٣إبراهيم أفندي الحيدري، السيد: 
ــالك   ــدير األمــ ــا (مــ ــراهيم باشــ إبــ

  .٧٦المدورة): 
، ٤٣، ٣٨، ٣٧إبراهيم حلمي أفنـدي:  

٨٢  .  
  .٤٦، ٤٢إبراهيم صالح شكر: 

إبراهيم فصيح بن صبغة اهللا الحيدري 
  .٢٠البغدادي، السيد: 

، ٤٧، ٤٦إبراهيم منيـب الپاچـه جـي:    
٨٦ .  

  .١٠١ابن األنباري: 
  .١٢١ابن دريد: 

  .١٩ابن سرابيون: 
  .١٧ابن القطيعي: 

  .٣٩ابن المنذر: 
  .١٨اني: أبو بكر المارست

ــة:    ــور، الخليف ــر المنص ــو جعف ، ١٣أب
٣١، ٢٥.  

  .١٦٤أحمد آغا، الحاج: 
ــور       ــن طيف ــاهر ب ــو ط ــن أب ــد ب أحم

  .١٤البغدادي، أبو الفضل: 
  .٢٣أحمد جودت باشا: 

أحمد بـن علـي بـن ثابـت، أبـو بكـر       
  .١٥الخطيب: 

  .١٩أحمد بن محمد بن خالد البرقي: 
  .٢٣أحمد مختار باشا: 

  .١٣٥األزهري: 
  .٣٣أسبورن، الدكتور: 
  .٦٦اشتريك البافاري: 

  .٣٥أصغر زاده معروف أفندي: 
  .٣٦أعظمي عبد الجبار أفندي: 

  .٤٨أم يسوع: 
  .٢٢أمين بن حسن الحلواني المدني: 
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õbnÛa@ÒŠy@ @

  .٥٦توفيق الفكيكي: 
áî¦a@ÒŠy@ @

ــت:    ــفر، الكون ــوش أص ــل حن جبرائي
١٧٩، ١٧٥، ١٧٢، ٢٨.  

  .٥١جميل صدقي الزهاوي: 
  .٢٣نخلة مدور: جميل 

  .٣٠جونس فيلكس: 
õb§a@ÒŠy@ @

  .٧٤حازم بك: 
  .١٧٤حافظ أفندي الريزة لي: 

  .٢٩حبيب أفندي شيحا: 
  .١٥٩الحجاج بن يوسف الثقفي: 

  .١٧٢حسن أفندي الباچه چي: 
  .١٧٩حلمي أفندي، أبو بكر: 

  .٣٠، ٢٠حمد اهللا، المؤرخ الفارسي: 
  .١٧٤حمودي الوادي الخانچي: 

õb¨a@ÒŠy@ @

، ٩٥خضوري بن شـماس، الخواجـا:   
١٠٨.  

Þa†Ûa@ÒŠy@ @

  .١٧٣داود أفندي النقيب، السيد: 
õaŠÛa@ÒŠy@ @

، ١١٥ ،١٠٩، ١٠٧، ٣٤رزوق عيســى: 
١٧٨، ١٧٥، ١٣٩، ١٣٢، ١٢٧، ١٢٢.  

  .٦٨، ٦٥رفائيل بطي: 
´�Ûa@ÒŠy@ @

  .٢٤ساتسنا: 
  .٥٢سلمان الصفواني: 

  .١٦سلمون (مستشرق): 
  .٣٧سليمان أفندي الدخيل: 

  .٣٩ان أفندي عنبر: سليم
  .١٤٧سليمان الحكيم: 

´’Ûa@ÒŠy@ @

  .٢٠شارل شفل: 
  .٢٨شكري أفندي اآللوسي، السيد: 

õbİÛa@ÒŠy@ @

  .٦٠طه الراوي: 
õbÄÛa@ÒŠy@ @

  .١٧١ظريفي الصراف: 
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´ÈÛa@ÒŠy@ @

  .٧٧عباس، الميرزا: 
  .١٤٣عباس الكبير: الشاه: 

  .٦٩عبد اإلله حافظ: 
  .٦٦، ٦٣عبد األمير الناهض: 

  .١٢٩الباقي العمري: عبد 
ــيري زاده،    ــي خض ــار چلب ــد الجب عب

  .١٧١الحاج: 
  .٥٢عبد الجليل آل جميل: 
  .٢٣عبد الحميد، السلطان: 
  .٥٩عبد الحميد الدبوني: 

ــري   ــراهيم المصـ ــرحمن إبـ ــد الـ عبـ
  .٢٣الدندني: 

  . ٨٦، ٦٤عبد الرحمن البنّاء: 
عبد الـرحمن بـن عبـد اهللا السـويدي     

  .٢١أبو الخير، الشيخ: 
  .٦٨عبد الرزاق الحصان: 

  .١٧٢عبد القادر باشا: 
عبــد الكــريم بــن محمــد أبــو ســعيد  

  .١٧، ١٦السمعاني: 

ــاج:    ــان، الح ــف ثني ــد اللطي ، ١٤٨عب
١٦٨، ١٥٥.  

  .٧٨عبد الوهاب: 
  .٦٦، ٦٣، ٥٦: �ah\ عبود الكرخي، 

ــوائلي،    ــري ال ــند البص ــن س ــان ب عثم
  .٢٢الشيخ: 

  . ٨٢عزرا دنكور، الحاخام: 
ــي بـــن   ــن الســـاعي   علـ أنجـــب ابـ

  .١٨البغدادي، تاج الدين: 
  .٦٩علي جودت: 

  .٦٢علي ظريف األعظمي: 
علي بن الفضل المؤيد الطالقاني، أبو 

  .١٤٨الحسن: 
  .١٧٣علي كافل حسين، الحاج: 

ــفاء    ــدنيجي، ص ــادري البن ــى الق عيس
  .٢٨الدين: 

عيسى بـن يحيـى البـابلي النصـراني،     
  .٣٠الدكتور: 

´ÌÛa@ÒŠy@ @

�i غي لسترانج، \a?�� :٣٣، ٢٠.  
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ÒbØÛa@ÒŠy@ @

  .٢١٢، ١٨٨كسبر خان، البر: 
  .١٤كلير األلماني، الدكتور: 

كيروب ستيان، المحـامي البغـدادي:   
١٧٢.  

âýÛa@ÒŠy@ @

  .٣٦لطفي: 
، ٦٦، ٢٩لــويس ماســنيون، العلّامــة:   

١٤٧.  
áî½a@ÒŠy@ @

  .١٥، ١٣المأمون: 
  .٤٤مبدر الفرعون، الشيخ: 

ــي،    ــدي البزرنحب ــد أفن د: محمــي الس
١٧١.  

محمــد بــن أحمــد الحــافظ الــذهبي، 
  .١٧شمس الدين: 

  .٦٠محمد السيد خليل: 
  .١٨محمد بن رافع، تقي الدين: 

، ٤٥، ٤٠، ٣٩محمــد رشــيد الصــفّار: 
٧٥.  

ــن     ــد اهللا ب ــو عب ــعيد أب ــن س ــد ب محم
  .١٧الدبيثي الواسطي: 

  .٦٣محمد سعيد العزاوي: 
محمــد صــادق أفنــدي األعرجــي،    

  .٤١السيد: 
  .٥٨محمد صالح سالم: 

محمد بن محمد بن حامـد ابـي عبـد    
  .١٧اهللا، عماد الدين: 

ــار   ــن النجـ ــود ابـ ــن محمـ ــد بـ محمـ
  .١٧البغدادي، محب الدين: 

  .٢٨محمد ملك، الميرزا: 
  .٦٧محمد مهدي الجواهري: 

  .٣٦محمد هادي أفندي: 
  .١٩محمد بن هالل أبو الحسن الصابئ: 

  . ٨١ محمود أفندي الشابندر:
لوسي، محمود شكري بن عبد اهللا اآل

  .١٤٨، ٧٦، ٤٠، ٢٥السيد: 
  .٤٧محيي الدين فيض اهللا الكيالني، 

، ٧٤، ٧٢مدحت باشـا، أبـو األحـرار:    
٧٨.  
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  .٤٨مريم العذراء: 
مــزاحم أفنــدي األمــين الباجــه جــي: 

٤٣.  
مسعود بن محمد أبو اليمن البخاري: 

١٦.  
ــيخ:    ــافي، الش ــدي الرص ــروف أفن مع

١٣٠، ٦٠، ٣٥، ٢٥.  
  .١٠٨، ١٠٧، ٩٥منشي مثلون: 

  .١٠٨مهدي القزويني، السيد: 
  .٦٨الميجر صون: 

  .٣٢ميخائيل أيلو السرياني، القس: 
æìäÛa@ÒŠy@ @

  .٢٢نابليون بن ميخائيل الماريني: 
  .١٤٦نرسيس صائغيان، األبيل: 
õb�a@ÒŠy@ @

  .١٣هارون الرشيد: 
  .٦١هاشم السعدي: 

ــو عبــد      ــاف، أب ــد من ــن عب ــم ب  هاش
  .١١٩المطلب: 

  .٣٠هنري رولنصن، السر: 
  .٣٣، ٢٥هوالكو: 

ëaìÛa@ÒŠy@ @

ــد      ــن أس ــط ب ــن قاس ــل ب ــر (وائ كبي
  .٢٢الوائليين): 

õbîÛa@ÒŠy@ @

ــهل      ــو س ــدار أب ــن مهمان ــرد ب يزدج
  .١٨الكسروي: 

  .١٧٣يعقوب باشا عيسائي: 
  .١٠٨يهودا شنطوب: 

  .٧٩يهوذا بنجور، الحاخام: 
يوسف أفنـدي فرنسـيس الموصـلي:    

٧٩.  
  .٦٠يوسف عز الدين الناصري: 
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ÑÛþa@ÒŠy@ @

  .٢١١، ١٧١، ١٤٣، ٧٥، ١٦اآلستانة: 
  .١٧٨أبو سيفين: 

  .١٧٩أرض جبرائيل أصفر: 
  .٢٠٩، ١٨٥، ٧٧أسوج: 

  .١٤٥أصبهان: 
  .٢١١، ١٨٦، ١٨٥، ١٧٨أميركا: 

، ١٨٥، ١٧٨، ٧٣، ٣٢، ١٣أوربــــــــا: 
١٨٧، ١٨٦.  

  .١٨٤، ١٤٣إيران= بالد فارس: 
õbjÛa@ÒŠy@ @

  .١٧٧، ١٧٣، ١٧١الباب الشرقي: 
  .١٧٨باب الشيخ: 

  .١٧٨، ١٧٧اب المعظم: ب
  .٣٢، ٢٠، ١٦باريس: 

  .١٧٢باغچة خليل أفندي: 
، ١٤٨، ١٤٣، ٧٢، ٤٤، ٢١البصــــــرة: 

٢٠٨، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢.  

، ١٣، ٥بغداد= دار السالم= الـزوراء:  
٣١ ،٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٨، ١٥، ١٤، 
٤٣، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٣ ،٣٢ ،
٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦ ،٥٢، ٤٧، ٤٦، ٤٥ ،
٧١، ٦٨، ٦٦، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠ ،
٨٦، ٨١، ٧٩، ٧٨، ٧٦، ٧٤، ٧٣ ،

١٤٧، ١٤٣، ١٣١، ١٣٠، ١٢٤، ١٢٣ ،
١٨١، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٥، ١٦٤، ١٤٨ ،
٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ١٨٧، ١٨٢.  

  .٢٠٨بلجكة: 
ــي:  ، ١٨٤، ١٨٣ ،٣٠ ،٢٨، ٢٢، ٢٠بمب

٢٠٩، ٢٠٨.  
  .١٧٨بني سعيد: 

  .٢١١، ٢٢بيروت: 
õbnÛa@ÒŠy@ @

  .٤٤تونس: 
áî¦a@ÒŠy@ @

  . ٨٦الخلفاء: جامع 



   (القسم الثالث) ة لغة العرببغداد في مجلّ   ................................................  ٢٢٢

  .١٧٢جامع السيد سلطان علي: 
  .٣٣جامعة أكسفورد: 

  .٤٤، ١٥الجزائر: 
õb§a@ÒŠy@ @

  .٤٤، ٤٣حضرموت: 
  .٩٨حي اليهود: 

õb¨a@ÒŠy@ @

ــاء    ــث اآلبـ ــر مبعـ ــب ديـ ــة كتـ خزانـ
  .٢٩ ،٢٨، ٢١الكرمليين المرسلين: 

ــرحمن     ــد ال ــيد عب ــب الس ــة كت خزان
  .١٥أفندي: 

  .١٦خزانة كتب الكلية المستنصرية: 
Þa†Ûa@ÒŠy@ @

  .١٧٣دار السرور: 
  .٢١دار يوسف أفندي السويدي: 

  .٣٠دائرة المعارف البريطانية: 
  .١٤٣ديار بكر: 

õaŠÛa@ÒŠy@ @

  .١٨٥روسية: 

´�Ûa@ÒŠy@ @

  .١٣٠سامراء: 
  .١٧٢السماكية: 
  .٢١٠، ١٨٨سنكابور: 

  . ٨١، ٧٩، ٧٥سورية: 
  .٢١١، ١٨٣سويس: 

´’Ûa@ÒŠy@ @

  .١٩شالون: 
  .١٨٧الشام: 

@ÒŠy´ÈÛa@ @

  .١٨٦عبادان: 
ــراق:  ، ٥٩، ٥٧ ،٥١، ٣٧، ٣٥، ٢٥العــ

١٢٣، ٧٩، ٧٧، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٦٦ ،
١٤٧، ١٤٣، ١٢٥.  

õbÐÛa@ÒŠy@ @

  .١٤٨الفجالة: 
  .١٨٤فرنسا: 

  .١٧٨الفضل: 
  .١٧٢فندق بابل: 



 ٢٢٣  ........................................................  فهرس األماكن والبلدان/ هارس الفنّيةالف

ÒbÔÛa@ÒŠy@ @

  .٢٩القاهرة: 
  .٤٤قزان: 

  .١٥القسطنطينية: 
  .١٧٨قنبر علي: 

ÒbØÛa@ÒŠy@ @

  .٥٢الكاظمية: 
  .١٧٣الشرقية: الكرادة 

  .٦٨كردستان: 
âýÛa@ÒŠy@ @

، ١٨٣، ١٨٢، ٣٣، ٢٠، ١٥لنـــــــــدن: 
٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ١٨٤.  

  .١٥ليبسك: 
áî½a@ÒŠy@ @

  .٣٠، ٢٠، ١٥المتحفة البريطانية: 
  .١٧٨محلّة الميدان: 

  .١٧٢مخفر محلّة السنك: 
  .٤٤مراكش: 
  .٢١٠، ٢٠٨، ١٨٣مرسيليا: 

  .١٧٨، ١٤٨، ٧٤ ،٥٠ ،٢٩، ٢٣مصر: 
  .١٩برطرند: مطبعة 

  .٢٢المطبعة الحسينية: 
  .٦٣، ٦١مطبعة دار السالم: 

  .٣٩مطبعة دنكور: 
  .١٤٨مطبعة رعمسيس: 

  .٤٣، ٣٥، ٢٥مطبعة الشابندر: 
  .٦٠مطبعة العراق: 

  .٢٢المطبعة اللبنانية: 
  .٣٣مطبعة كالرندون: 

  .٢٣مطبعة المؤيد: 
  .٢٤مطبعة الوالية: 

  .١٧٤مقبرة الشيخ معروف الكرخي: 
، ٢٠، ١٥مكتبة األهلية في بـاريس:  ال

٣٠.  
  .١٥مكتبة برلين: 

  .١٥مكتبة جامع آيا صوفيا: 
  .١٧مكتبة جامع مرجان في بغداد: 

  .١٥المكتبة الخديوية في مصر: 
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مكتبــة الســيد عبــد الــرحمن أفنــدي: 
٢١.  

  .١٥مكتبة كوپرلي: 
  .١٨٧، ١٤٨، ١٤٥، ١٢٦الموصل: 

æìäÛa@ÒŠy@ @

  .٤٤، ٤٣نجد: 
õb�a@ÒŠy@ @

  .٢٠٩، ١٨٤، ١٧٨الهند: 
�.٢١٠، ١٨٨هنكنغ= هنكن:  �

� �
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� �

� �

� �

� �

� �
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  .١٧٣آل الشيخلي: 

أبنــاء الــزوراء= البغــداديون= أهــل    
، ٩٣ ،٢٧، ١٣بغدد= أهل دار السالم: 

١٤١، ١٢٧، ١٢٣، ١١٧ ،١٠٨، ١٠٢ ،
١٨٣، ١٦٤، ١٤٥.  

أبناء العراق= العراقيون= أهل العراق: 
١١٩، ١١٧، ٧٢، ٦٧.  

  .١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣األرمن: 

  .١٤٥أرمن العجم: 

  .١٨٦، ١٤٤اإلفرنج: 

  .١٢٦األلمان: 

  .١٢٥اإلنكليز: 

  .١٢٦اإليطاليون: 

õbjÛa@ÒŠy@ @

  .٣١البرامكة: 

õbnÛa@ÒŠy@ @

  .١١٩الترك: 

õaŠÛa@ÒŠy@ @

  .١١٤الروم: 

´�Ûa@ÒŠy@ @

  .١٤٣سريان: 

الســوريون= الشــاميون= أهــل الشــام: 
١٢٠ ،١٠٢ ،٧٢، ٥٤.  

@ÒŠy´’Ûa@ @

 .٤٤الشامية: 

  .١١٧، ٧٩، ٥٩الشيعة= الجعفرية: 

´ÈÛa@ÒŠy@ @

  .١١٩، ١١٤، ١٠٢، ٤٨، ٤٣العرب: 

  .٢٢عنزة: 

´ÌÛa@ÒŠy@ @

  .١٧٧، ١٧٤الغربيون: 
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ÒbØÛa@ÒŠy@ @

  .١٤٣كلدان: 
áî½a@ÒŠy@ @

، ٩٣، ٤٥، ٤٠، ٣٣، ٢٥المســـــلمون:  
١٤٨، ١٤٥، ١٢٣ ،١٠٨.  

مسيحيي العراق= نصارى العـراق = :  
١٤٤، ١٤٣.  

  .٧٢، ٥٤المصريون= أهل مصر: 
æìäÛa@ÒŠy@ @

  .١٤٣نساطرة: 
ــيحيون:  ــارى= المســ ، ٩٣، ٤٠النصــ

١٤٨، ١٤٣، ١٢٣، ١١٧ ،١٠٨.  
  .١٤٦نصارى بغداد: 

  .١٤٤نصارى سوريا: 
  .١٢٦النمسيون: 

õbîÛa@ÒŠy@ @

  .١٤٣يعاقبة: 
، ١١٧، ١٠٠، ٩٧، ٩٣، ٤٠اليهـــــــود: 

٢٠٧، ١٤٨، ١٢٤، ١٢٣.  
  .١٠٣، ٩٦، ٩٣يهود بغداد: 

  .١٢٠العراق:  يهود
  .١١٤اليونان: 

� �

� �

� �

  
  

  
  
  



  
  
  

ì…çÒ„¹]�gjÓÖ]�Œ†ãÊ� �

ÑÛþa@ÒŠy@ @

أخبار بغداد وما جاورهـا مـن القـرى    
  .٢٥والبالد/ لمحمود اآللوسي: 

اإلسالم في عصر خلفاء دار السـالم/  
  .٣٣ألسبورن: 

  .١٦األنساب/ للسمعاني: 
õbjÛa@ÒŠy@ @

  .٧٨بحر الكالم/ لسيف الحق: 
  .٣٣بغداد/ للبستاني: 

بغية األنام في لغة دار السالم/ لرزوق 
  .١١٥عيسى: 

õbnÛa@ÒŠy@ @

  .١٢١التاج: 
  .٤٢تاريخ ابن خلّكان: 

  .١٦٦، ١٥٣تاج العروس: 
تــاريخ بغــداد/ ألبــي بكــر الخطيــب: 

١٧، ١٦، ١٥، ١٤.  

تاريخ بغداد/ ألبـي الحسـن الصـابئ:    
١٩.  

تاريخ بغـداد/ ألبـي سـهل يزدجـرد:     
١٨.  

  .١٦تاريخ بغداد/ ألبي اليمن: 
ــرزوق    ــديث/ لـ ــداد الحـ ــاريخ بغـ تـ

  .٢٧عيسى: 
ــاء   تـــاريخ بغـــداد فـــي عهـــد الخلفـ

  .٣٣العباسيين/ للسترانج: 
تــاريخ الجزيــة/ لحمــد اهللا الفارســي: 

٣٠.  
  .٢٩تاريخ والية بغداد/ لحبيب شيحا: 

  .٥٠التصريف الملوكي/ البن جني: 
تلخيص ذيـل ابـن الـدبيثي/ لشـمس     

  .١٧الدين الذهبي: 
تنزّه العباد في مدينة بغـداد/ لنـابليون   

  .٢٢الماريني: 
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áî¦a@ÒŠy@ @

ــوار فــي   ــار/ جــامع األن مناقــب األخي
  .٢٨لصفاء الدين البندنيجي: 

õb§a@ÒŠy@ @

  .٢١حديقة الزوراء/ ألبي الخير: 

حضــارة اإلســالم فــي دار الســالم/    
  .٢٣لجميل نخلة: 

ÞaˆÛa@ÒŠy@ @

  .١٨، ١٧ذيل ابن الدبيثي: 

ذيل تاريخ ابن النجار/ لتقـي الـدين:   
١٨.  

ذيــل تــاريخ بغــداد/ البــن النجــار     
  .١٨، ١٧البغدادي: 

ذيل تاريخ تقي الـدين/ للمارسـتاني:   
١٨.  

، ١٦ذيل تاريخ الخطيب/ للسـمعاني:  
١٧.  

ذيـــل تـــاريخ المارســـتاني/ البـــن    
  .١٨الساعي: 

õaŠÛa@ÒŠy@ @

  .١٤٨رسالة األمثال البغدادية/ للطالقاني: 

  .٣٠رفيعة/ لجونس فيلكس: 

  .١٩روضة األريب: 

ðaŒÛa@ÒŠy@ @

زينة البالد في تاريخ بغداد/ لمحمـد  
  .٢٨ملك: 

´�Ûa@ÒŠy@ @

سـجع الورقــاء فـي مشــاهير الــزوراء/   
  .٢٧لرزوق عيسى: 

  .١٧السيل على الذيل/ لعماد الدين: 

…b–Ûa@ÒŠy@ @

  .١٧صلة الذيل/ البن القطيعي: 

´ÈÛa@ÒŠy@ @

عنوان المجد في بيـان أحـوال بغـداد    
  .٢٠والبصرة ونجد/ إلبراهيم فصيح: 

õbÐÛa@ÒŠy@ @

الفــوز بــالمراد فــي تــاريخ بغــداد/     
  .٢٤لساتسنا: 



 ٢٢٩  ........................................................  فهرس الكتب المذكورة/ هارس الفنّيةالف

ÒbÔÛa@ÒŠy@ @

  .٤١القاموس: 
ÒbØÛa@ÒŠy@ @

  .١٩كتاب البيان/ ألحمد البرقي: 
  .١٩، ١٦كشف الظنون: 

كشف اللثـام عـن آثـار دار السـالم/     
  .٢٦لرزوق عيسى: 

الكنز الثمين في أخبار الـذميين علـى   
ــى   ــيين/ لعيسـ ــاء العباسـ عهـــد الخلفـ

  .٣٠النصراني: 
áî½a@ÒŠy@ @

مختصر المستفاد مـن تـاريخ بغـداد/    
  .٢٨لجبرائيل حنوش: 

  .٢٩مدارس بغداد/ للويس ماسنيون: 
  .٢٨مساجد بغداد/ لشكري اآللوسي: 

ــار داود/    ــب أخب ــعود بطي ــالع الس مط
  .٢٢للشيخ عثمان الوائلي: 

ــداد/     ــاريخ بغ ــي ت ــاد ف ــع المرت منتج
  .٢٨لجبرائيل حنوش: 

æìäÛa@ÒŠy@ @

ــري   ــاريخ بغـــداد/ لهنـ نبـــذة مـــن تـ
  .٣٠رولنصن: 

نزهــة القلــوب/ لحمــد اهللا الفارســي:  
٢٠.  

õb�a@ÒŠy@ @

الهدية المصرية للخطة العراقية/ لعبد 
  .٢٣الرحمن الدندي: 

ëaìÛa@ÒŠy@ @

ــن     ــداد/ البـ ــرة وبغـ ــف الجزيـ وصـ
  .١٩سرابيون: 

� �

� �

  
 

� �
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ــو  الالهــــــا  شــــــبح   وخالبــــ
  

  ١٢٩  عبد الباقي العمري  البو

  أمئذنــةَ الرشـــيد شــمختَ قـــدرا  
  

  ٨٦  عبد الرحمن البنّاء  فخرا

   كبيـــــر ـــــكلم هبنـــــاٌء شـــــاد  
  

  ٨٥  الپاچه جيإبراهيم منيب   الصُخُور

  شـــنافور شـــنافور هـــزار شـــنافور
  

  ١٤٦  ______  شنافور

  إن العنـــــاكير ســـــاهت بعـــــدما
  

  ١٢٦  ______  طراشيش

  رِيـحقـــــوق الطبـــــعِ للمصـــــ  
  

٢٤  عبد الرحمن المصري  ملحوظَه  

  عمــرو العــال هشــم الثريــد لقومــه
  

  ١١٩  بنت هاشم بن عبد مناف  عجاف

  شكري دام يشكرهاآثار محمود 
  

  ٢٥  معروف الرصافي  األقوامِ

  مســـاعدةُ الغريـــبِ أجـــلُّ شـــيٍء
  

  ٢٤  عبد الرحمن المصري  األنامِ

ــنِها   ــن حسـ ــلَ عـ ــرٍ قيـ ــةُ ديـ   دميـ
  

  ٤٨  ______  وولدان
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  .gالعباس )١(

تـــأليف: الســـيد عبـــد الـــرزاق 

  هـ).١٣٩١(تالموسوي المقرم 

  تحقيق: الشيخ محمد الحسون.

المجالس الحسينية (الطبعـة   )٢(

  األولى والثانية)

تأليف: الشـيخ محمـد الحسـين    

آل كاشــــــــــف الغطــــــــــاء 

  هـ).١٣٧٣(ت

تحقيــــق: أحمــــدعلي مجيــــد 

  الحلّي.

راجعه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

انتخب من  سند الخصام في ما )٣(

  .مسند اإلمام أحمد بن حنبل

جـــة الشـــيخ شـــير الحتـــأليف: 

بن صفر علـي الهمـداني   محمد 

  هـ).١٣٩٠(ت

أحمـــد علـــي مجيـــد  تحقيـــق:

  الحلّي.

راجعه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

معــارج األفهــام إلــى علــم  )٤(

  الكالم.

ــأليف: ــدين   ت ــال ال ــيخ جم الش

علــــي الجبعــــي  بــــنأحمــــد 

  ).٩الكفعمي (ق

ــق: ــوض   تحقيـ ــدالحليم عـ عبـ

  الحلّي.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

)٥(   ــي ــالق النبـ ــارم أخـ مكـ

  .bواألئمة



ــام قطــب     ــأليف: الشــيخ اإلم ت

  هـ). ٥٧٣الدين الراوندي (ت 

 د حسين الموسويتحقيق: السي

  البروجردي.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

منار الهدى في إثبات النص  )٦(

ــي    ــة االثنـ ــى األئمـ علـ

  عشرالنُجبا.

تأليف: الشيخ علي بـن عبـد اهللا   

  هـ). ١٣١٩البحراني (ت 

ــق ــوض   تحقي ــيم ع ــد الحل : عب

  ي.الحلّ

  التحقيق.  مراجعة: وحدة 

األربعــون حــديثاً. (الطبعــة  )٧(

  األولى والثانية)

ــادق   ــد ص د محمــي ــار: الس اختي

ــان   ــا الخرس ــد رض د محمالســي

  (معاصر).

  تحقيق: وحدة التحقيق.

فهــرس مخطوطــات العتبــة  )٨(

ــة.(الجزء   ــية المقدس العباس

  األول والثاني)

إعــداد وفهرســة: الســيد حســن  

  الموسوي البروجردي.

الصـــولة العلويـــة علـــى  )٩(

  القصيدة البغدادية.

تأليف: السيد محمد صادق آل 

  هـ). ١٣٩٩بحر العلوم (ت 

  التحقيق.تحقيق: وحدة 

ديوان السيد سـليمان بـن    )١٠(

  ي.داود الحلّ

ــر   ــق: د. مضــ ــة وتحقيــ دراســ

  ي.سليمان الحسيني الحلّ

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

كشف األستار عـن وجـه    )١١(

  .fالغائب عن األبصار

تأليف: العالّمة الميرزا المحـدث  

  يـــــطبرســحســـين النـــوري ال 

  .هـ) ١٣٢٠(ت  

  ي.تحقيق: أحمد علي مجيد الحلّ

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  وحدة التحقيق.

نهج البالغة (المختـار مـن    )١٢(

  ).gكالم أمير المؤمنين



جمـــــع: الشـــــريف الرضـــــي 

  هـ)٤٠٦(ت

  الميالني.تحقيق: السيد هاشم 

  التحقيق.وحدة مراجعة: 

  .اللطف بأرض الطف مجالي )١٣(

نظــم: الشــيخ محمــد بــن طــاهر 

  هـ). ١٣٧٠السماوي (ت 

  شرح: عالء عبد النبي الزبيدي.

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  التحقيق.وحدة 

في آداب المجـاورة  رسالة  )١٤(

  ).b(مجاورة مشاهد األئمة

ــالي:  ــن أمـ �����مـ ــيخ  ����� الشـ

  هـ).١٣٢٠حسين النوري (ت 

حررهــا ونقلهــا إلــى العربيــة:    

الشـــيخ محمـــد الحســـين آل   

  هـ).١٣٧٣كاشف الغطاء (ت

تحقيــق: محمــد محمــد حســن  

  الوكيل.

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

ــاعر    )١٥( ــيدة الش ــرح قص ش

(محمــد المجــذوب) علــى 

  قبر معاوية.

الناظم: الشـاعر األسـتاذ محمـد    

  المجذوب.

زة الســالمي شــرح: الشــيخ حمــ

  (أبو العرب).

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  وحدة التأليف والدراسات.

دليل األطـاريح والرسـائل    )١٦(

الجامعيـــة. (الجـــزء األول 

  والثاني)

ــة   ــدة المكتبـــ ــداد: وحـــ إعـــ

  اإللكترونية.

الدرر البهيـة فـي تـراجم     )١٧(

  علماء اإلمامية.  

تأليف: السيد محمد صادق آل 

  هـ). ١٣٩٩بحر العلوم (ت 

  التحقيق.  تحقيق: وحدة 

جواب مسألة في شأن آيـة   )١٨(

  التبليغ.  

ــد اهللا   ــيخ أســـ ــأليف: الشـــ تـــ

  هـ).١٣٢٨الخالصي الكاظمي (

تحقيــق: ميـــثم الســيد مهـــدي   



  .الخطيب

  مراجعة: وحدة التحقيق.

ما نزل من القرآن في علي  )١٩(

  .  gابن أبي طالب

تأليف: أبي الفضائل أحمد  بن 

بـن المختـار   د بن المظفّـر  محم

  هـ).٦٣١في الرازي (تالحن

ــدي   ــد مه د محمــي ــديم: الس تق

الســـــيد حســـــن الموســـــوي 

  الخرسان.

تحقيق وتعليـق: السـيد حسـنين    

  الموسوي المقرم.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

درر المطالـــب وغُــــرر   )٢٠(

المناقب في فضائل علي ابن 

  .gأبي طالب

د ولي بـن نعمـة اهللا   تأليف: السي

  الحسيني الرضوي.

د حســين تحقيــق: الشــيخ محمــ

  النوري.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

  تصنيف مكتبة الكونغرس. )٢١(

المجلــد األول: تــاريخ آســيا،    

  أفريقيا، استراليا، نيوزلندا.

المجلد الثاني: الفلسـفة العامـة،   

المنطق، الفلسـفة التأمليـة، علـم    

الــنفس، علـــم الجمــال، علـــم   

  األخالق.

المجلد الثالث:  العلوم الملحقة 

  بالتاريخ.

  وحدة الترجمة.ترجمة: 

 سماته وسيرته. gالعباس )٢٢(

ــأليف:  ����ت ــد   ����� د محمــي الس

  .رضا الجاللي الحائري (معاصر)

إصـــــدار: وحـــــدة التـــــأليف 

  والدراسات.

من روائع ما قيل في نهـج   )٢٣(

  البالغة.

عـــداد: علــــي لفتـــة كــــريم   إ

  العيساوي.

صـــــدار: وحـــــدة التـــــأليف إ

  والدراسات.

 دليــل الكتــب اإلنكليزيــة. )٢٤(

  (الجزء األول والثاني)



ــة   ــدة المكتبـــ ــداد: وحـــ إعـــ

  اإللكترونية.

ـ   )٢٥( ن موجز أعالم النـاس مم

ــل   ــي الفض ــد أب ــوى عن ث

  .gالعباس

 ــي ــأليف: السـ ــدين  تـ ــور الـ د نـ

  الموسوي.

صـــــدار: وحـــــدة التـــــأليف إ

  والدراسات.

  تراجم مشاهير علماء الهند. )٢٦(

تأليف: السيد علي نقي النقـوي  

  هـ).١٤٠٨(ت

  التراث.تحقيق: مركز إحياء 

كنـــز المطالـــب وبحـــر  )٢٧(

المناقب في فضائل علي بن 

 .gأبي طالب

تأليف: السيد ولي بـن نعمـة اهللا   

الحســيني الرضــوي (كــان حيــاً 

  هـ).٩٨١سنة 

تحقيـــــق: الســـــيد حســـــين   

  الموسوي.

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

  فن التأليف )٢٨(

د رضـــا تـــأليف: الســـيد محمـــ

  الجاللي.

إصـــــدار: وحـــــدة التـــــأليف 

  والدراسات.

وشائح السـراء فـي شـأن     )٢٩(

  سامراء.

نظــم: الشــيخ محمــد بــن طــاهر 

  هـ).١٣٧٠السماوي (ت 

شرحه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  مركز إحياء التراث.

ذكر األسباب الصادة عـن   )٣٠(

ــلة   ــواب. (سلس إدراك الص

  )١تراثيات/ 

الفـتح الكراجكـي    تأليف: أبـي 

  هـ).٤٤٩(ت

ــوض     ــيم ع ــد الحل ــق: عب تحقي

  ي.الحلّ

  مركز إحياء التراث. مراجعة:

فهرس مخطوطـات مكتبـة    )٣١(

. (الجـزء  Hاإلمام الخوئي

 األول)



ــي    ــد عل ــة: أحم ــداد وفهرس إع

  مجيد الحلّي.

ــوير   ــز تصـــ ــدار: مركـــ إصـــ

  المخطوطات وفهرستها.

غة العـرب.  كربالء في مجلّة ل )٣٢(

  ).١(سلسلة اخترنا لكم/ 

  .إعداد: مركز إحياء التراث

ــام   )٣٣( ــوق لإلم ــالة الحق رس

واإلعالن العالمي  gالسجاد

 لحقوق اإلنسان.

ــاخر    ــي ف ــدكتور عل ــأليف: ال ت

  الجزائري.

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  وحدة التأليف والدراسات.

لّـف عـن أبـي    �� معجم مـا   )٣٤(

 . (باللغـة gالفضل العباس

  �العربية)

ــأليف   ــدة التـــ ــداد: وحـــ إعـــ

  .والدراسات

فـي   gأبو الفضل العباس )٣٥(

   .الشعر العربي

   (الجزء األول).

   ).الثاني(الجزء 

ــأليف جمعــه ورتّ ــه: وحــدة الت ب

  .  والدراسات

 لقمان الحكيم ووصاياه. )٣٦(

 ـ تأليف: السـيآل د رضـا د محم 

  بحر العلوم. 

ــأليف    ــدة التــ ــة: وحــ مراجعــ

  والدراسات.

صدى الفـؤاد إلـى حمـى     )٣٧(

  .cالكاظم والجواد

د بــن طــاهر نظــم: الشــيخ محمــ

  هـ).١٣٧٠السماوي (ت

شرحه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  مركز إحياء التراث.

المختصر في أخبار مشاهير  )٣٨(

 الطالبية واألئمة االثني عشر.

د صفي الـدين ابـن   تأليف: السي

-٧٢٠الطقطقـــي (ت حـــدود  

  .هـ)٧٢٥

د عالء الموسوي.تحقيق: السي  

 مراجعة: مركز إحياء التراث.



������  موســـوعة  )٥٩ - ٣٩( ��	
�

   .Hاالُوردبادي

تــأليف: الشــيخ محمــد علــي    

  هـ).١٣٨٠االُوردبادي (ت

جمع وتحقيـق: سـبط المؤلّـف    

مهــــدي آل المجــــدد  الســـيد 

  الشيرازي.

بنظـــر ومتابعـــة: مركـــز إحيـــاء 

    .التراث

 بغداد في مجلّة لغة العرب )٦٠(

   .القسم األول

    القسم الثاني.

(الكتاب الذي  القسم الثالث.

  بين يديك)

 ) ٢(سلسلة اخترنا لكم/ 

�مركز إحياء التراث.إعداد:  �

� �

� �
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ــى   )٦١( ــازات إل ــرب المج أق

  مشايخ اإلجازات.

ــيد   �����للسـ ــي   ����� ــي نقـ علـ

  هـ).١٤٠٨النقوي (ت 

أعــده ووضــع فهارســه: مركــز  

  إحياء التراث .

إلينـا مـن كتـاب    ما وصل  )٦٢(

مدينــة العلــم (فــي ضــمن 

  سلسلة التراث المفقود).

 بــن دمحمــ جعفــر للشــيخ أبــي 
ــي ــن عل ــين ب ــن الحس ــه ب  بابوي

ــيخ   ــروف بالشــ ــي المعــ القمــ

  هـ).٣٨١الصدوق (ت

: الشـيخ  وتحقيـق  جمع وتقديم

  ي.عبد الحليم عوض الحلّ

  مراجعة: مركز إحياء التراث. 

 مسند أبي هاشم الجعفري. )٦٣(

ــري   ــم الجعفـ ــن القاسـ ــداود بـ لـ

 .هـ)٢٦١(ت

ــول    ــيخ رس ــق: الش ــع وتحقي جم

  .الدجيلي

راجعـه ووضـع فهارسـه: مركـز     

  إحياء التراث.

إجازات الرواية واالجتهاد  )٦٤(

�� ��	�
 النقوي. 

لســـيد علـــي نقـــي النقـــوي    ل

  هـ).١٤٠٨(ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

تعليقة الشيخ محمد الحسين  )٦٥(
علـى   wآل كاشف الغطـاء 

 .أدب الكاتب

  .يتحقيق: الدكتور منذر الحلّ

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

د السـي  فاترسالة في مصنّ )٦٦(

  .حسن الصدر



الكـاظمي   د حسن الصـدر لسيل 

  ).هـ١٣٥٤(ت

  تحقيق: حسين هليب الشيباني. 

  مراجعة: مركز إحياء التراث. 

نور األبرار المبين من حكم  )٦٧(

أخ الرسول أميـر المـؤمنين   

  السالم. عليه

ــ ــدين   لمحمـ ــاث الـ ــن غيـ د بـ

  هـ). ١١الشيرازي الطبيب (ق 

  . مركز إحياء التراث تحقيق: 

)٦٨(    حاشية الوحيـد البهبهـاني

ــاد   ــرة المعـ ــى ذخيـ علـ

.للسبزواري  

ــولىل ــ لم ــاقر دمحم ــد ب  الوحي

هـ).١٢٠٥(ت  البهبهاني  

 .مركز إحياء التراث تحقيق: 

  وفيات األعالم. )٦٩(

لعالّمــة الســيد محمــد صــادق ل 

  هـ).١٣٩٩آل بحر العلوم (ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

)٧٠(  د هدية الرازي إلى المجـد

  الشيرازي.

������ ���
ــ  ــيخ آقـ ــزرك الشـ ا بـ

  هـ).١٣٨٩الطهراني (ت 

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

ــي   )٧١( ــق أب ــي ح ــاالت ف مق

(القسـم   gالفضل العبـاس 

  األول).

ــداد ــأليف  إعــ ــدة التــ : وحــ

  والدراسات.

كتاب الحج لمعاويـة بـن    )٧٢(

�� عمار �� ����−  ���

 ������� ����� ��−  

ــد  :جمــع وإعــداد الشــيخ محم

  عيسى آل مكباس  

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

اإلمام الثاني الحسـن ابـن    )٧٣(

أمير المؤمنين علي بن أبـي  

  .bطالب

 للسي    د عبـد الـرزاق الموسـوي

  هـ).١٣٩١المقرم (ت

  .تحقيق: مركز إحياء التراث 

تعليقة السيد حسن صـدر   )٧٤(

الـــــدين الكـــــاظمي  



هـ) علـى خاتمـة   ١٣٥٤(ت

���الوسـائل  مسـتدرك   ��	�
 

هـ) ١٣٢٠حسين النوري (ت

ــلة   ــمن سلسـ ــي ضـ (فـ

  تراثيات).

الكـاظمي   د حسـن الصـدر  لسيل

  ).هـ١٣٥٤(ت

ــق: الشــيخ ضــياء    جمــع وتحقي

  عالء هادي الخطيب.

  .مركز إحياء التراثمراجعة:  

عنوان الـشرف في وشـي   )٧٥(

رجوزة في تـاريخ  �� ( النجف

  .)مدينة النجف األشرف

لشــيخ محمـد بــن طــاهر  نظـم: ا 

هـ)١٣٧٠(ت السماوي.  

ــرحه  ــبطه اشــ ــع  اوضــ ووضــ

  .مركز إحياء التراث :افهارسه

آللــئ النيســان (ديــوان    )٧٦(

 ���	
مة الحجة السيد محمد �

علي خير الدين الموسـوي  

 هـ).١٣٩٤الحائري (ت

 ضبطه: عدة من األدباء.

ــة: ــأليف  مراجع وحــدة الت

 والدراسات.

  

  

 

  

  

 











sayings), and commercial such as: (where the inside and 

outside of it). It salary on these three chapters. 

We ask Allah to help us to complete the fourth and 

final section of the serve heritage and its people, he 

listens and responds. 
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Foreword 

The blessing of God Almighty and we reconcile the 

issuance of the first section and the second from (Baghdad in 

Arab Language Journal), who were energized investigation 

and audit in great detective and scientific demands, that ran 

good area in the mind of specialists from the people of 

science and knowledge, which encouraged us to move 

forward on our approach to the issuance of a series (We 

Select to You). And the completion of what was left of the 

scientific article on the city of Baghdad in Arab language 

journal  AL-Baghdadi. 

It contains the third section of Baghdad in the Journal 

of the language of the Arabs on the profiles for the value 

of this inveterate city, several aspects including: 

intellectual, such as: (customs, traditions and words and 
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Baghdad 

 in Arab Language Journal 

 

The third Section 

 

Glimpses of : (the intellectual movement, social 

life, commercial traffic) 
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