
165 
 

 

 

 

 

 

 بخش نوزدهم 

 بغداد
 

های آن لذت بردم. اعراب پرداختم و از دیدنی  ایوان مدائنحدود یک ساعت به تماشای       

تر طاق باال رفته و از باال سنگ و  همراه من مدتی شوخی کردند. آنها از دیوارهای کوتاه

ردند. انعکاس صدا در این خرابه بسیار عجیب  کمی ای آجر به سمت من پرتاب ههتراش

دقیقه طول کشید تا به سمت شمال جزیره رفتیم. مجیدیه از دور دست   1٠بود. سپس حدود  

رفته . رفته شدمی شت، دیده گمیبه صورت یک نقطۀ سفید که دود سیاهی از آن خارج 

کشید اما حدود یک ساعت  کشتی بزرگتر و بزرگتر شد و باالخره عظمت خود را به رخ ما  

های خود را از تن  طول کشید تا به ما برسد. در طول این یک ساعت همراهان من لباس 

آلود تیگریس به آبتنی و شنا پرداختند. آنها به من هم پیشنهاد  در آورده و در آب تیره و گل

تر از تمیزی باعث  زار رود بیشآلود و ته لجننکردم زیرا آب گل  آبتنی دادند اما من قبول

ای را و حرکات این شناگران حرفه  ه . من به روی سنگی نشست شدمی آلوده شدن بدن آدم 

سوزاند. البته یک بوته با  و تابش آفتاب سر مرا می شدمیای پیدا ننظارت کردم. هیچ سایه 

خارهای فراوان در نزدیکی من وجود داشت اما چون تابش نور خورشید عمودی بود سایۀ  

زیر خودش افتاده بود. باالخره مجیدیه به نزدیکی ما رسید و کشتی با فریاد و تکان   آن به

دادن دستمال ما توقف کرد. قایقی به آب انداخته شد و ما را به مسکن متحرکمان برد. در 

قران به اعراب همراه خود انعام    ٢داخل کشتی آب آشامیدنی و سایه در انتظار ما بود. من  

ا تشکر کردند و گفتند که این مبلغ زیاد بود و این کار آنها باعث تعجب من شد  دادم. آنه

بود. شاید ناخدا کارگران کشتی    انعام در این سفر سخن نگفته  کنون کسی از زیادی  زیرا تا

نواخت و  حرکت در آمد و تابلو یک بود. چرخ مجیدیه مجددأ بهرا از گرفتن انعام منع کرده

راف آغاز شد. پس از مدتی به دهانۀ رود دجله رسیدیم که عرض آن به  آور مناظر اطحزن

شود هنگامیکه کوروش  آلود بود. گفته میعرض تیگریس و آب آن هم تیره و گل اندازۀ نصف

پادشاه باستانی ایران به این نقطه رسید هنگام عبور از دجله به قدری عصبانی شد که یکی  

 مجرای آن انداخت. ٣۶٠کرد و قطعات آن را در   های خود را قربانیاز بهترین اسب 

   بغداد، هیجان و انتظار خاصی در مسافر پدیدا نزدیک شدن به شهر بزرگ و شلوغ ب     

 در ذهن خود   پس از دیگری های هزار و یک شب را یکیآگاه داستان آید. مسافر ناخود می
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ند. چشمان مسافر به  کمیمرور کرده و قصرهای پادشاهان را در کنار رود دجله جستجو 

ای قوسی و هه مرمرین، پنجربا دیوارهای 1الرشیددنبال قصر بزرگ و زیبای هارون 

ردد. گمی ای بنفش رنگ با تزئینات طالدوزی شده که تصویر آن در آب دجله افتاده،  ههپرد

ائی با تزئیناتی از کاشی آبی آسمانی یا سفید را جستجو  هه ی طالئی و منارنظرها گنبدها

 مختلف  ایهههای الوان و در گروبا لباس  باشد که ند. مسافر در انتظار دیدن مردمی می کمی

 

 
 

های ای باشکوه زمان خلفا را که در داستان هههای شهر در رفت و آمدند. آدم محلدر خیابان 

شهر   ند. اما خدای من، زمانی که کمیناشدنی از آنها یاد شده، در ذهن خود مرور فراموش

اندازه ردد، مسافر بیگمی   آفتاب از دور پدیدار شده و واقعیت عیان   ۀ هنگام غروب زیر اشع

شود. در عوض دیدن قصر خلیفه در میان نخلستان، در سمت راست غمگین و پشیمان می 

اند و طالئی غیب شده  بیند. گنبدهای ای سفید و کوتاه را می هه زیادی خان رودخانه تعداد

هائی  ای خشتی با روکشی از گچ سفید که قسمت هه منار طالئی جای خود را به ایهه منار

همه   واند. گچ آنها به روی زمین ریخته و کوچه را سفید کرده از آنها ترک برداشته، داده

 .باشدجا گچی و خاکی می 

شود به خود جلب اولین نکته که نظر مسافری را که از این طریق وارد شهر می     

و ناخدا آن را از دور به من نشان داد. این مقبره در سمت راست    است  ٢ند، مقبرۀ زبیدهکمی

ضلعی با گنبد مخروطی شکل است. تاالر جادار وسط بنا سابقأ محل   ٨رود، یک اطاق 

احترامی به مقبرۀ  ها و دزدها بود. از زمانی که حکومت این عمل را بی بست نشستن قاتل 

های ای آن دیواری کشیده شد. نخلستان ههزن مورد عالقۀ هارون اعالم کرد، مقابل درواز

  بزرگی سمت چپ رود را پوشانیده و در فواصل معین دستگاهی برای انتقال آب از رود

 در محیط    دستگاه چرخ بزرگ و چوبی دواری است کهشود. این جهت آبیاری آنها دیده می
م خالفت   ٨٠٩تا    ۷٨۶آورترین خلیفه عباسی که از  م، پنجمین و نام  ٨٠٩مارس    ٢۴، درگذشت  ۷۶٣تولد  .  1

 بود.پسر المهدی سومین خلیفۀ عباسی او  کرد.می

 الرشید و مادر امیندختر ابوجعفر منصور خلیفۀ عباسی، همسر هارون. ٢
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چرخش در آمده، آب   آن تعداد زیادی سطل چوبی بسته شده است. این چرخ توسط اسبی به

ریزد و در نهرهای نخلستان  به داخل جویبار چوبی می  آب. آوردمی را از رودخانه باال 

نند. در کمی ها را آبیاری و نخلستان  بودهها دائمأ در چرخش شود. این چرخ جاری می

فوت کشیده شده تا از ورود مجدد آب  ۴تا  ٣سرتاسر ساحل رود، دیوار چوبی به ارتفاع 

 خانه جلوگیری کند. به رود 

های ها و کشتی ها، بلم زورقخود کاست تا از برخورد با سرعت  کشتی مجیدیه از     

تعداد زیاد در رودخانه در حرکت بودند جلوگیری کند. بنای سفارت فرانسه    کوچک که به 

های زیبا در سمت راست رود دیده شد. پرچم سه رنگ فرانسه  های بزرگ و باغ با ایوان 

خارج از محوطۀ گمرک لنگر  و نیم عصر  ۶بر فراز آن در اهتزاز بود. کشتی ساعت 

هر  بهردند. از این نقطه منظرۀ خوبی کمی انداخت. مسافرین و کاال باید از گمرک عبور 

ریزی بوده اما هنوز هم دو طرف رود را  های بزرگی که در حال فروو پل رود دو سوی 

کشتی را احاطه  های متعددی شبیه سبد، دور  ردند، داشتم. بالفاصله زورق کمیم مربوط  ه  ه ب

ها، گرد، کوچک و  این زورق 1کردند تا مسافرین را به ساحل برسانند. به قول هرودوت

 دور آنها و محل نشستن مسافرین از تا شبیه سپر بودند و دماغه یا عقبه نداشتند. دور

ودند.  های گیاهی پر کرده با و تیغ ههو بین آنها را با شاخ بود ای درختان بافته شده هه شاخ

به روی تنۀ زورق هم از درون و هم از بیرون یک الیه قیر ریخته شده بود تا از ورود 

ها بسیار جادار بودند و از آنها برای حمل  آب به داخل آن جلوگیری کند. این زورق

ا، هه . تعدادی از آنها در حال حمل خربزه و سایر میوشدمیمحصوالت و کاال هم استفاده 

داخل   بار سنگین آنها حتی یک قطره آب  بودند. با توجه به   توقف کرده  در خارج از گمرک 

ها حمل مسافر و کاال به دو طرف رود یا از روستاهای اطراف به  . این زورقشدمی آنها ن

ردند. کمیم متصل  ه  هعدد را ب  ٢٠دادند. گاهی تعداد زیادی از آنها حتی تا  بغداد را انجام می

رفت. اما پارو  و در جهت حرکت آب پیش می  شدمینفر هدایت  ٣تا  ٢این قطار فقط با 

چرخید.  زدن آن در خالف جهت رودخانه کار مشکلی بود زیرا زورق گرد به دور خود می 

داشت به این دلیل دو نفر برای حرکت آن الزم بود که یکی پاروی خود را در آب نگه می

  ٢٠که حدود  زد. با رسیدن به وسط رودود نگردد و دیگری پارو می تا زورق به دور خ

پرداختند. مسافر  فوت عمق داشت هر کدام از پاروزنان در یک سمت آن به پارو زدن می

های معمولی از این وسیله استفاده  ها و قایقردد که چرا در عوض بلمگمی ابتدا متعجب 

ارزش که بسیار با   اهان الزم برای ساخت این نوع زورقای گیهه ها و شاخشود اما چوب می

شود. قبأل من  می حمل  توسط رودخانه  ،های تاروسباشد از ارتفاعات ارمنستان و کوه می

 هایچرمی یا خیکهای  روی کیسه باشد که به چوبی میکلک صحبت کردم که تخته   در مورد

نگار یونانی زبان است که آثارش تا زمان ما پ م، نخستین تاریخ ۴٢۵، درگذشت ۴٨۴هرودوت، تولد . 1

نشین آسیای صغیر بود و چون در آن هنگام این هالیکارناس، شهر یونانیاست. هرودوت از مردم    باقی مانده

او پدر به اند. رفت، مورخ مذکور را تبعه ایران ذکر کردهشهر بخشی از حکومت ایران به شمار می

 اند.لقب داده نگارانتاریخ
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وسیلۀ آن به بغداد حمل  شمالی رود محصوالت خود را به  باد شده قرار دارد. تجار مناطق 

فروشند. سپس باد  های نسبتأ گران و با ارزش آن را هم مینند و در مقصد حتی چوب کمی

نمایند تا مجددأ این  می ها را خالی نموده، بار قاطر کرده و به آبادی خود مراجعتخیک 

نند.  کمی ها استفاده  از این چوب  ،چوبی  عمل را تکرار کنند. سازندگان کشتی و سایر لوازم

روید و در ساخت این  شود که در سواحل رود فرات میچوب دیگری هم در شهر دیده می 

بلم و سایر  های گرد، کلک،  رود. باید اضافه کنم روش ساختن زورقنوع زورق به کار می 

مانده از زمان  ها از سالیان بسیار دور به یادگار مانده و تصاویر آنها در آثار باقیقایق 

های است. تنها اختالف زورق شود و هرودوت در مورد آنها سخن گفتهآشورها دیده می

 گرد امروزی استفاده از قیر در عوض چرم برای جلوگیری از ورود آب به داخل آنهاست. 

به زودی تمامی مسافرین و کاال به ساحل حمل شدند. تاریکی شب همه جا را پوشانیده       

های شهر به زیبائی  بود و رفت و آمد شدیدی در عرشه خالی کشتی جریان داشت. چراغ 

اما هنوز هنگام خواب نرسیده بود و رفت و آمد در شهر فراوان بود. در  شدمی تمام دیده 

های کاغذی در این شب ماه رمضان در رفت و ا با فانوس ههدساحل رود سوارکاران و پیا

های خود از روی زدند. مردان با فانوس می  خرید و فروش چانه کار در  ،آمد بودند. تجار

خشکی    ردند. من شب را در کشتی به سر بردم زیرا برای رفتن بهکمیهای شهر عبور  پل

خوابی که احتماأل به خاطر  د ساعت بی و پیدا کردن محل اقامت دیر شده بود. پس از چن

  خواب رفتم. گذشته از آن چند تن از ها بود، باالخره به شهر داستان  هیجان رسیدن به 

خاطر گرمای هوا در عرشه برپا کرده بودم  افسران کشتی در نزدیکی تختخواب من که به 

مانع از به خواب   ،دردنکمی سرگرم ورق بازی بودند. اگر آنها مانند مردم معمولی بازی 

ند اما من هرگز قماربازانی به این قهاری و قماری با این سر و صدا ندیده  شدمی رفتن من ن

بودم. بدتر از همه صدای نیمکت فلزی بود که یکی از آنها آن را به روی عرشه کشیده و  

  زودی برای غلبه بر حریف خود به بازی مراجعترد. او بهکمیصدای گوشخراشی ایجاد  

کرد و نبرد سختی آغاز شد. مشت و لگد به سبک انگلیسی به سر و روی هم باریدن گرفت.  

پس از خونین شدن هر دو، جنگ و دعوا به پایان رسید اما بازی با سر و صدای فراوان 

 ادامه پیدا کرد. به نظر من این سرمشق خوبی برای خدمۀ مسلمان کشتی نبود. 

رفتم و به جستجوی منزل یک تاجر انگلیسی به نام  صبح روز بعد به شهر  ۶ساعت      

 ای از آقای الیاس برای او داشتم، پرداختم. او مرا بسیار دوستانه به که نامه  1آقای هیلپرن

حضور پذیرفت و اطاقی به من داد که در آن سه تخت هندی قرار داشت. پس از صرف 

ای را ساله  ۵٠مرد ترک محل کار وی رفتم. او یک  مراه او به ه  ه صبحانۀ مفصلی ب

  بود. من در قطعۀ زیر که  ٢من نشان دهد. نام او وابیب شیکا  مأمور کرد تا شهر را به

 ام.های او استفاده کردهباشد از اطالعات و راهنمائیهای بغداد می دیدنیشرح 

سمت شرقی آن که محل اروپائی  در دو سوی رود تیگریس بنا شده است.  روزی  بغداد ام     

 شهر و تر از ساحل غربی آن است که گورستان باشد خیلی بزرگتر و مدرن می  نشین شهر

1 .Hilpern ٢ .Vabib Schika 
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باشد. دو پل  حومۀ شهر می  ،توان گفت که سمت غربیاند. می در آن واقع شده  مقبرۀ زبیده

  ٣٠م بردم با ها که سابقأ از آن ناند. یکی از پلکمیم مربوط ه ه دو سوی رودخانه را ب

شود  چشمه، تردد بیشتری داشته و در قسمت باالتر شهر قرار دارد. آنچنان که دیده می

باروی شهر بارها با مصالح مختلف تعمیر شده است. در ساخت آن از آجر استفاده شده و  

باشد. رنگ آجرهای این  های جدیدأ تعمیر شده می تر از قسمتهای قدیمی آن محکم قسمت 

 اند.ای کار شدهت و به طرز ماهرانه پل زرد اس

 

 
 

در قسمتی از آن لوحی پیدا کرده که تاریخ ساخت این پل را به زمان خلیفه   1نیبور     

های گرد و  ای آن برج هه رساند. در گوش میالدی می 1٢٢۵تا  11٨٠های بین سال ٢ناصر

باروی شهر سه دروازه  شود. های کوچکتری دیده می بلندی ساخته شده و در بین آنها برج 

شوند. رفت و آمد بیشتر از دارد که رو به شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرق باز می

یرد. خارج از بارو خندق عمیقی وجود دارد که اینک خشک شده  گمیدروازۀ اول صورت  

 است.

کند  است و تا چشم کار می قابل کشاورزیخراب، غیرمسکونی و غیر  ،اطراف شهر     

مسطحی به سمت شمال و شرق گسترده شده که حتی یک روستا و یا یک درخت در   کویر

 هایل شرقی داخل بارو هم غیرمسکونی است و فقط تپه خورد. منطقۀ شماآن به چشم نمی 

   شهر های ولگرد و آن دسته از اهالی  شود. سگ ها دیده می های خانه بزرگ و خرابه   ایماسه 

1 .Neibuhr   نگار و م، جهانگرد، نقشه 1٨1۵آوریل  ٢۶، درگذشت  1۷٣٣مارس 1۷کارستن نیبور، تولد

به او پیشنهاد شد تا با گروهی که از سوی فردریک پنجم، پادشاه دانمارک   1۷۶٠ریاضیدان آلمانی، در سال 

ماه اقامت  1۴و پس از  هند رفت رفت همراه شود. سپس او بهبه منظور اکتشافات علمی به خاورمیانه می

م از راه مسقط، بوشهر، شیراز، تخت جمشید، بیستون، خاور نزدیک و  1۷۶۴در بمبئی توانست در سال 

 قسطنطنیه به دانمارک بازگردد.

م، وی سی و چهارمین خلیفه عباسی در بغداد بود   1٢٢۵، درگذشت 11۵٨ابوالعباس احمد ناصر، تولد . ٢

کرد. ناصر آخرین خلیفه قدرتمند عباسی پیش از فروپاشی آن به م خالفت می 1٢٢۵تا  11٨٠که از سال 

 پرداخت.دست مغوالن است. او درعین تندخویی، در شعر و ادبیات دستی داشت و به روایت حدیث می 



                                                                1٩بخش  بغداد

1۷٠ 
 

ای  هه برند. بزرگترین و زیباترین خانکه محلی برای سکونت ندارند در این محل به سر می 

اند ای ساخته شده ا از آجر پخته هه . این خانها در کنار رودخانه قرار دارندشهر در میان نخل 

ی شهر شبیه  هاخانه ای است.  قهوه  اند و رنگ آنها زرد مایل به ا به دست آمدهههاز خراب  که 

خیابان  پنجره ندارند و پنجره و   رو به ،های طبقۀ همکفباشد. اطاق ای بصره می هه خان

شود. از مانندی در طبقۀ دوم و سوم دیده می های قفس ایوان آنها رو به باغ است. ایوان 

فوت    ۶تا    ۵ای بغداد محلی به نام سرداب است که حدود  هه مشخصات عجیب و غریب خان 

دهد. آب و هوای گرم و زیرزمین واقع شده و خود یک طبقۀ کامل و مستقل را تشکیل می

تابستان در این مکان    بغداد در طولشود اهالی و به ویژه اروپائیان مقیم  خفۀ شهر باعث می

ها وجود دارد. بادبزن عبارت است  نسبتأ خنک به سر برند. بادبزنی در وسط این زیرزمین

شود تا پارچه عمودی بماند. دو  از یک تکه پارچه که قسمت پائین آن به چوبی متصل می

دهند. در سردابۀ و دو خدمتکار آن را به نوبت تکان می  استریسمان به وسط آن وصل 

ای گیاهانی را  ههائی نزدیک سقف وجود داشت. ساقهه کوچکی با نرد قای هیلپرن پنجرۀآ

ریختند تا نسیم، اطاق را خنک   روی آن آب می  در آن قرار داده بودند و هر از گاهی به 

رسد آدم ارزش این محل را درجه می  ۵٠و حتی  ۴٠کند. در شرایطی که گرمای هوا به 

 ند. کمیدرک 

ها هم در بغداد هوا گرم و خفه است و مردم در پشت بام  در طول تابستان حتی شب      

  ای چوبی کشیده و رختهه ای با پایخوابند. دور تا دور پشت بام، پارچه محافظت شده می 

وند. در فصل  شنند. هنگام طلوع آفتاب همه بیدار می کمیها را در داخل آن پهن  خواب

ایام حتی   وزد. در این نام سام از جهت غرب می روز بادی به  ۴٠مدت   تابستان به 

نند. بادهای شمالی و  کمی ترین اعراب هم در ساعات گرم روز در کویر سفر نشجاع 

باشند. پائیز بهترین فصل سال  خیلی شدید نیستند اما بادهای جنوبی خطرناک می شرقی

زنند و در سواحل  هر خارج شده، در اطراف تیسفون چادر می است. اکثر اهالی از ش

پردازند. هوای بغداد در فصل زمستان  تیگریس به شکار خوک وحشی و پرندگان می 

ای بدون جوی که سنگفرش  هه ها و کوچسرد و بارانی است. پس از بارش باران خیابان 

پائیان با اسب و یا با احتیاط از شوند. اهالی و به ویژه اروهائی می نیستند، تبدیل به باتالق 

ا و  هه های آنها گلی نشود. گذشته از آن، راه آب خان نند تا کفش کمی کنار دیوارها حرکت 

ا و  هه ا در کنار دیوار کوچ هه ریزند و فضوالت و زبالناودان ها مستقیمأ به خیابان می 

نیست. فروشندگان دوره  د. در شهر از منابع آب و لوله کشی خبری شوها جمع میخیابان 

آورند. ای چرمی به روی االغ و قاطر برای فروش به شهر می هه گرد آب را در کیس

های شهرهای ایران  های شهر پرپیچ و خم، باریک و نامنظم بوده و حتی از خیابان خیابان 

ها نبودند پیدا کردن  های مستقیم بازار، حیاط مساجد و میداناست. اگر خیابان  هم بدتر

 نمود.این شبکۀ پیچ در پیچ محال می درس در آ

 ترین آنها مسجد جامع  مسجد گنبد و مناره دارد. قدیمی  ٣٠مسجد شهر حدود   از صدها     
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ا و قسمتی از دیوارهای آن باقی مانده است. راهروها و  هه است که فقط منار  1السوق الغزل

های قدیم زیبا  این بنا در زمان دهد که  کاری شدۀ آن گواهی می کاری و کنده ای کاشیههحجر

ای از آن را به  ای که به دست آمده و یکی از روحانیون نسخه و با شکوه بود. در نوشته 

  1٢٣۵در سال    ٢آقای نیبور داده بود ذکر شده است که این مسجد در زمان خالفت مستنصر

یکی باب  میالدی ساخته شده است. اما مسجد دیگری به نام مسجد جامعۀ الوزیر در نزد

جسر یا دهانۀ پل واقع شده که بنای بلندی با منارۀ مرتفع دارد. یکی دیگر از مساجد زیبای 

 شود. بغداد در نزدیکی المیدان قرار گرفته و درب شمالی آن به میدان باز می

الرشید خان یا کاروانسرا وجود دارد که یکی از آنها در زمان هارون   ٣٠در بغداد حدود       

نمانده زیرا در زمان المنصور از  از قصر هارون حتی آجری هم باقی ساخته شده اما

بغداد بسیار بدتر از   هایگذاری بغداد جدید استفاده کردند. حمام های آن برای پایه آجر

باشد. بازار اصلی شهر پهن بوده و طاق  ما بازارهای آن بهتر میست اهای ایران احمام 

یک فرد  نگاری تزئین شده است. بهترین راستۀ آن متعلق به مرتفع و کمانی آن با نقش و 

باشد  هندی است. سایر بازارهای شهر چندان جالب نیستند و سقف آنها از جنس چوب می

که با الیاف گندم و برنج پوشیده شده است. اگر مسافر قصد دیدن محصوالت زیبا را داشته  

ای  هه ، دیدن کند. پارچستهندی و داخلیباشد باید از بازار اصلی شهر که مملو از کاالی 

ا هه که در اکثر مغاز  استنفیس ابریشمی با تار و پودی از زر از اجناس مشهور بازار بغداد  

  ۶روپیه معادل  ۴رسد و جدأ پارچۀ بسیار زیبا و گرانبهائی است. قیمت آن به فروش می

سایر بناهای عجیب  اورۀ سوئدی بود که مرا از خرید آن منصرف کرد. از  ۷٢کرون و 

 ٣شهر باید از مقبرۀ عمر نام برد که در میان گورستان بزرگی قرار دارد. مقبرۀ عبدالقادر

 روند.میالدی به جای مانده و زوار زیادی به زیارت آن می  1٢۵٢هم از سال 

دیدن کلیسای کاتولیک فرانسوی شهر   مراه وابیب شیکال به ه ه ژوئن ب  ۶روز یکشنبه      

 خوبی مراقبت شده بود. یکی از پدران مقدس که از آن به  سبتأ زیبائی بود کهرفتم. بنای ن

دیده  هائی در پیشانی او  ای داشته و چین مردی با ریش خاکستری بود و ظاهر متفکرانه   پیر

 بودای های آن را به ما نشان داد. او مرد فهمیده استقبال کرد و دیدنی شد از ما دوستانهمی

شناسی تحصیالتی داشت و مرا به آزمایش جدی گرفت. صحبت کردن من  و در رشتۀ زبان 

 های انگلیسی، فرانسه، ان با زبان به زبان سوئدی باعث خندۀ وی شد. او از مقایسۀ این زب
1 .Djamael-Sok-el-Gazel 

م در بغداد،  1٢۴٢ه ق برابر  ۶۴٠، درگذشت 11٩٢المستنصر باهلل، سی و ششمین خلیفه عباسی، تولد . ٢

م خالفت کرد. او   1٢۴٢تا  1٢٢۶از  و او پسر ابونصر محمد ظاهر و نواده ابوالعباس احمد ناصر بود 

مدرسه مستنصریه   شخصی مداراگر و خوشخو بود اما خالفتش صرفاً نمادین بود و در عمل قدرتی نداشت. او

 را در بغداد در سمت شرقی رود دجله ساخت.

 ۴۵۷اسفند  ٢٢عبدالقادر بن صالح جنگی دوست گیالنی، عارف، صوفی، محدث و شاعر ایرانی، تولد . ٣

م در بغداد، وی مؤسس و شیخ تصوف طریقت  11۶۶خ،  ۵۴۴دی  ٢٩م در گیالن، درگذشت  1٠۷۷خ، 

کشاه سلجوقی متولد شد. او یازده سال از عمر خود را در انزوای کامل قادریه است که در زمان حکومت مل

 به سر برد. در اصول و فروع فقه و تصوف تألیفات زیادی به وی منسوب است. 
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ای به رفتن ما نداشت  ساعت نزد او بودیم. او عالقه  ٢. حدود شدمی آلمانی و التین خسته ن 

اما به زحمت موفق شدیم از کلیسا خارج شویم. ما از گنبد آن دیدن کردیم و منظرۀ شهر  

ای نامنظم با ایوان  هه اناز آن باال بسیار جالب و تماشائی بود. منظره تعداد بسیار زیادی خ

خورد. هر ای مساجد به زیبائی به چشم میههها و منارها، گنبد بود که در میان آنها نخلستان 

. در جهت شمال غرب در محلۀ قدیم در حومۀ شهر،  شدمی دو سوی تیگریس کامأل دیده 

روستائی است که  . قدیم شدمی رؤیت  عجعفرگنبد طالئی آرامگاه امام شیعیان موسی بن 

 باشند. شود و سکنۀ آن شیعه می کیلومتر به بغداد متصل می ۵توسط راه آهنی به طول 

وجود راهبان فرانسوی در شهر سابقۀ طوالنی دارد و آنها به کار آموزش زبان فرانسه       

جوانان ترک اطراف  ،های غیرمسیحی مشغولند. هنگام ورود من به این مدرسهبه جوان 

آمد گفتند. آنها عجله داشتند معلومات خود  ده و به زبان فرانسه به من خوشمرا احاطه کر

آموزان و معلمین آنها باید اذعان کرد  من نشان دهند. در مورد دانش  را در زبان فرانسه به

شود. به زحمت در ممالک شرقی یافت می  ،که مردمانی با این رفتار محترمانه و دوستانه

ها، مراه ما بوده و برای دادن اطالعات در مورد شهر، خیابان ه  ه بدو تن از آنها تمام روز  

زن با پدران مقدس   ا و بناهای آن با هم مسابقه گذاشته بودند. تعداد نسبتأ زیادی هه کوچ

شوئی و اطوکشی  داری، خیاطی، لباسردند. وظیفۀ این بانوان آموزش خانه کمیهمکاری 

 به دختران جوان بود. 

پیاده روی، در منزل وابیب شیکال مشغول صرف صبحانه شدیم و من  پس از این      

سالۀ او به   1۴حجاب وی مالقاتی داشته باشم. پسر افتخار آن را پیدا کردم که با همسر بی 

ها بود در کشیدن نقشه مهارت خاصی داشت. او آلبومی  نام نجیب که عضو کالس راهب

کرده بود. هنگامیکه من به او گفتم که من   شورها را نقاشیک میداشت که در آن نقشۀ تما

هم به کشیدن نقشه عالقه دارم او نقشۀ قسمت آسیائی ترکیه را با نوشتۀ عربی از آلبوم خود  

خارج کرد و به عنوان یادگاری به من هدیه نمود. من هم در عوض چهرۀ او را در اندازۀ 

 رد. طبیعی نقاشی کرده و به او دادم که او را بسیار خوشحال ک

ها رفتیم که در ساحل چپ رود واقع شده بود.  دیدن یک پادگان نظامی ترک  سپس به      

  و  اروپائی داشت. در محوطۀ چهارگوشی چند قبضه توپ مستقر بود معماری بنا سبک

هزار نفر بود. گروه   ۵تا  ۴یک برج با ساعتی در باالی آن داشت. تعداد سربازان بین 

اند. البته شاید این  ای عربی و کردی کشور اسکان دادههه بزرگی از سربازان را در منطق

تعداد برای حفاظت این منطقه کافی نباشد زیرا والی منطقه در نبردهای خود با آشوبگران  

باشد که  قانون که دادگاهی میند. آنگاه از بنای خانۀ کمی هیچ کمکی از قسطنطنیه دریافت ن

 به احکام آن عمل کنند، دیدن کردیم.  ها هم بایدعالوه بر مسلمین، سایر اقلیت 

  باشد که مخلوطی از اقوام مناطق مختلف هستند. هزار نفر می ٩٠جمعیت بغداد حدود      

ها  ها، اعراب، ایرانیتقریبأ تمام فروشندگان و تجار عربند. سایر اهالی مخلوطی از ترک

نند.  کمی ه تن های مخصوص به خود را بباشند. یهودیان و مسیحیان لباس ها میو هندی

سر  طور موقت در شهر به . از مردمانی که بههستنداهالی یهودی  یک چهارمحدود 
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گرد نام برد. افسران ارتش و کارمندان  های دورهها و بدویتوان از اکراد، ایرانیبرند میمی

 باشند و سربازان تمامأ ترک هستند. های عثمانی می اداری همه از ترک 

ای سرشناس ههسال از یکی از خانواد ۵یا  ۴که برای مدت  ستمنطقه یک پاشا والی      

ند و ارتباط چندانی  کمی شود. او تقریبأ به تنهائی و مستبدانه حکومت استانبول انتخاب می

با سلطان ترک ندارد. فاصلۀ طوالنی این دو شهر باعث شده سلطان کنترل چندانی به روی  

ادارات پاشا را در یئتی از افسران واالمقام و رؤسایه  ه باشد. البتاتفاقات این منطقه نداشته  

نند. پاشا از بصره تا ماردین، از ایران در شرق تا سوریه در غرب و  کمی این مورد یاری  

شود.  منطقۀ فلسطین را در اختیار دارد. در واقع فرامین او در تمامی این منطقه اجرا نمی 

حی شرقی و غربی والیت از اجرای فرامین وی سر باز  چند خان کرد و شیخ عرب در نوا

رودان واقع شده برای قسطنطنیه  موقعیت جغرافیائی شهر که در وسط میان   زنند. ارزشمی

رسد. این شهر در آینده  خیلی بیشتر از مالیاتی است که از این منطقه به دربار خلیفه می

 باشد. ران مینقش به سزائی خواهد داشت زیرا مرز بین ترکیه و ای 

صغیر نقش مهمی داشته و  های غربی آسیایبغداد از نظر تجارت بین هند و قسمت      

فارس باشد. اگر طرح راه آهن بین دریای مدیترانه و خلیج مرکز تجارت این محدوده می 

ای ارزش شهر افزوده خواهد شد. کاالی تجاری، بیشتر محصوالت کارخانه   عملی گردد به 

رسد تا به سوریه، کردستان،  از طریق بوشهر و بصره به بغداد میباشد که هندی می

 صغیر حمل گردد.ارمنستان و آسیای 

جدیدأ مقداری از تجارت ایران با بغداد کاسته شده زیرا تجار ایرانی برای صدور      

نند. محصوالت  کمیکاالی خود به اروپا بیشتر مسیر ارزروم تا قسطنطنیه را انتخاب 

خربزه، زردآلو، پرتقال، سیب،  هلو،    صادراتی منطقه، ذرت، گندم، جو، برنج، کنجد، لیمو،

نوع   . یکاست های طبیعی و اسب ن، گیاهان داروئی، رنگگالبی، انجیر، انگور، زیتو

های رنگ آنها را با حنا به  رنگ بزرگ، قوی و سریع در منطقه وجود دارد که االغ سفید 

طرف دیگر حرکت   طرف شهر به  نند. اهالی سوار بر آنها از یککمیرنگ    سرخ،زرد یا  

نند. بدون شک تجارت اسب بزرگترین تجارت بغداد  کمیکرده و کاالی خود را حمل 

باشد. از محصوالت داخلی منطقه باید از پارچه، فرش، شال ابریشمی و کفش نام برد می

 شود.که از چرم سرخ یا طالئی رنگ و با کیفیت باال تهیه می

روباه، شغال، گراز، خرگوش، اسب، شتر   جانوران منطقه عبارتند از گرگ، گورکن،      

یک کوهانه، گاومیش، چهارپایان خوراکی، االغ، قاطر، غزال، مار و عقرب. در بغداد 

الغزل هزاران هزار از آنها النه  شود و در منارۀ سوقای بزرگی کبوتر مشاهده می هه دست

شکار غزال استفاده  شود. از عقاب و شاهین در اند. کبک، کالغ، پلیکان هم دیده می کرده

گزنده فراوان است که از ماه مارس تا  ردد. از حشرات، مگس، پشه، آنوفل و حشراتگمی

 باشد. آهن میسنگ و سنگ نند. مهمترین صنایع معدنی منطقه نفت، زغال کمی آوریل غوغا  

 در مورد تاریخ بغداد و چند   1خواهم قسمتی از نوشتۀ پرفسور مولرباالخره اجازه می      

1  .Müller  آلمانی  شناسم، شرق  1٨٩٢سپتامبر    1٢، درگذشت  1٨۴٨امبر  دس  ٣مولر، تولد  فردریک آدولف  
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 ر مهم دیگر را به قلم آورم.ماآ

خوانند در بغداد که مردم بومی آن را شهر منصور و خلفا دارالسالم یا شهر صلح می      

میالدی توسط خلیفه ابوجعفر المنصور در ساحل راست رود تیگریس بنا نهاده   ۷۶٢سال 

گروهی عقیده  نویسان عرب اختالف نظر بسیار است.  شد. در مورد نام شهر در میان تاریخ 

باشد و داد نام پیرمردی بود که در نخلستانی در این محل  داد میدارند که بغداد همان باغ 

 دانند. گروه سومی آن را هدیۀ خدارد. گروه دیگری نام آن را باغ هدیه شده میکمی زندگی  

 

 
 

  ۷۶٢سال  منطقه بود. پیش از  بومی این باغ نام یکی از خدایان   معنی کرده و عقیده دارند که 

ا هه مشخص  یک از این میالدی بغداد یک روستای کوچک با بازار محدودی بود. اما هیچ 

گذاری شهر نبود. دلیل اصلی آن علت اصلی انتخاب این محل توسط منصور برای پایه 

م مربوط بودند.  ه  ه هائی ب نزدیکی این محل به رود اوفرات بود. این دو رود به وسیلۀ کانال

   پائین رفت و میالدی روزی سطح آب بیش از حد معمول   1٨۴٨در سال 

 ها بقایای بندر کوچک و قدیمی را یافت. این بندر که در در یکی از این کانال 1رولینسون
1 .Rolinson 1٨1٠آوریل  11شناس انگلیسی، تولد دان و باستانکرسویک رولینسون، تاریخسر هنری ،

تا  1٨٢۷فرستادۀ انگلستان به ایران در سال م، افسر ارتش انگلستان در هند و  1٨٩۵مارس  ۵درگذشت 

 ، فرماندار برای بهبود قشون که موفق شد کتیبۀ بیستون را ترجمه کند  ،علی شاهم در زمان سلطنت فتح  1٨٣٣

 م 1٨۴۴و بغداد از سال  1٨۴٠ندهار از سال ق
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مانده بود. در چند آجر آن او نام  راست رود واقع شده بود، سالم و یک دست باقیمت س

 النصر را یافت.بخت 

ترین خلیفۀ عباسی بود که در زمان خالفت او  ترین و پرانرژیشک قویمنصور بی      

صلح طوالنی مدتی در بغداد برقرار شد و کشور از تمامی  ،میالدی ۷۷۵و  ۷۵۴بین 

نمود تا فرامین   سیستم پستی ابداع پیشرفت و شکوفائی قرار گرفت. او یکجهات در کمال 

گذاری گری برسد. او مسیر زوار مکه را پایه نقاط دوردست خلیفه  او در اسرع وقت به

ا را گسترش داد تا ارتباط آبی و  هائی امن کرد. او کانالهه نمود و آن را با ایستگا 

ها به راحتی انجام گیرد. او بیش از هر خلیفۀ دیگری موفق شد مردمان  مزارع و باغ آبیاری

م نزدیک کرده و یکی کند. او یک وزیر  ه ه سامی، عرب و ایرانی را با هم آشتی داده، ب 

مملکت رسیدگی  داشت که به کارهای مالی  1بسیار باهوش و ذکاوت ایرانی به نام خالد

 رد.کمی

رسمی و علمی مملکت  او پیشرفت شایانی کرد. عربی زبان  حتی ادبیات هم در زمان      

ها گناه بود.  تغییر متن و ترجمۀ قرآن به سایر زبان  صبود. مطابق روایتی از پیامبر اسالم

به   را ٣های هندی کلیله و دمنهایرانی کتاب داستان  ٢در زمان او بود که روزبه ابن مقفع

های هزار و یک شب شد. او  ای برای داستان های فارسی و عربی ترجمه کرد که پایه زبان 

میالدی   ۷۷۴بعدها شاهنامه، شاهکار فردوسی را هم به زبان عربی برگرداند. در سال 

قصر دارالخلد را به نام خانۀ ابدی در ساحل راست تیگریس بنا نهاد. سه پل   ،منصور

 ساخته شد، حومۀ شهر پیشرفت کرد و بصره پیش بندر بغداد گشت. 

میالدی بغداد به اوج شکوفائی خود رسید و   ٨٠٩تا  ۷٨۶الرشید بین در زمان هارون      

مرکز هنر، ادبیات و  بدیل به میالدی ت 1٣بود تا اینکه در قرن چنان در حال پیشرفت  هم

 گسترشرا در ساحل چپ رود هم  زیبائی شهر کرد و آنعلوم شد. هارون کمک فراوانی به 

رد زیرا عقیده  کمیاما خود او اغلب در قصر عمبر در ساحل رود اوفرات زندگی داد 

  اما در واقع او از شورش مردم  است داشت آب و هوای بغداد برای سالمتی او مضر 
عباسی در بغداد گری منصور م در خلیفه ٨خالد برمکی نام آورترین شخصیت برمکیان بود که در سدۀ . 1

اعتبار فراوانی داشت. پس از او پسرش یحیی در مقام پدر انجام خدمت نمود. این خاندان ایرانی در زمان 

شود که تبار ایشان به گردانندگان بودایی معبد شدند. گفته می  طور کل از میان برداشته  الرشید بههارون

 رسید.نوبهار در بلخ می

م، نویسنده و مترجم  ۷۶٠ه ق برابر  1۴٢ابن مقفع، مقتول در سال ف به عبدهللاروزبه پسر دادویه معرو. ٢

ایرانی، پدر او از مردم شهر فیروزآباد در فارس بود که در بصره ساکن بود. روزبه کتب زیادی از پارسی 

 میانه به عربی برگرداند که یکی از آنها کلیله و دمنه بود. 

باشد که در آن اسانی به فارسی میانه ترجمه شد. کتاب پندآمیزی میاست هندی که در دوران سکتابی . ٣

دمنه و های کلیلهاز نام دو شغال با نامکتاب است. نام  های گوناگون بیشتر از زبان حیوانات نقل شدهحکایت

است. بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال دارد. در روایات سنتی به غلط گرفته شده 

 دانند.رزویه مهتر اطبای پارس در زمان خسرو انوشیروان را مؤلف این اثر میب



                                                                1٩بخش  بغداد

1۷6 
 

میالدی علوم به نهایت   ٨٣٣و  ٨1٣های بین سال  1ترسید. در زمان خالفت مأمونمی

و   ٣، بطلمیوس، بقراط٢. آثار نویسندگان باستانی یونان مانند اقلیدسندپیشرفت خود رسید

ترجمه و انتشار یافت. او یک کتابخانه، یک رصدخانه و یک خانۀ علوم در بغداد    ۴ارسطو

بیعی، فلسفه و نجوم  ط تأسیس کرد که در آن پزشکی، ریاضیات، فیزیک و سایر علوم

های فراوانی شد و اعراب و  . پس از مرگ او بغداد شاهد درگیریدمی ش آموزش داده

میالدی پایتخت را به   ٨٣۵در سال  ۵. خلیفه مستعصمبرخاستندمبارزه  به با هم ایرانیان 

زمان  اهمیت در کنار رود تیگریس و در شمال بغداد کوچ داد. سامرا تا  سامرا یک آبادی بی

میالدی پایتخت بود تا اینکه او مجددأ به بغداد   ٨٩٢و  ٨۷٠های بین سال ۶خالفت المعتمد

میالدی قدرت معنوی و زمینی خلفا   ٩۴٠تا  ٩٣٣از  ۷در زمان احمد الرودی کوچ کرد.

 افول کرده و پایان خجلت باری یافت. 

  با در اختیار خلفای عباسی بود اما کماکان بغداد  میالدی 11های ابتدائی قرن تا سال      

 ند. در سال  داشتافول قدرت خلفای این سلسله امرای کشورهای مجاور نظری به بغداد 

م، درگذشت    ۷٨۶ه ق برابر    1۷٠خلیفه عباسی، تولد    ، هفتمینالرشیدابوالعباس عبدهللا مأمون پسر هارون.  1

م، پس از برادرش امین به خالفت رسید. او مرو را محل خالفت کرد و از  ٨٣٣ه ق برابر  ٢1٨سال 

را به خراسان آورد. در زمان او  عمشاوران و وزیران ایرانی چون فضل بن سهل استفاده نمود و امام رضا 

 ایجان را تصرف نمود.بابک خرم دین قیام کرد و آذرب

٢  .Euklidos  یه زندگیپ م در شهر اسکندر  ٢۷۵تا    ٣۶۵که حدود    یونانی یدانیاضی، ریدس اسکندرانیاقل 

تمام   ٔ  خ به نام اصول است که مدت دو هزار سال شالودهیتار ین کتاب درسیترموفق  ٔ  سندهیکرد. او نومی

 آموزش هندسه در غرب بود. 

٣ .Hippokrates  س، درگذشت  وپ م در جزیره ک ۴۶٠بقراط دوم از بزرگترین حکمای یونانی، تولد

هراکلیدس، نزد دموکریت، فیلسوف ش  بقراط پس از آموختن علوم در مکتب پدر  پ م در شهر الریسا،  ٣۷۵

گرد در سرزمین یونان و آسیای صغیر به سیاحت و  عنوان پزشک دوره تحصیل کرد و مدتی بهبزرگ 

 زیست.افالطون می و همزمان با سلطنت اردشیر درازدست  زمانرداخت. بقراط در طبابت پ

۴ .Aristoteles  ترین باستان و یکی از مهمپ م، فیلسوف یونان ٣٢٢پ م، درگذشت  ٣٨۴ارسطو، تولد

افالطون فیلسوفان غرب است. او شاگرد افالطون و آموزگار اسکندر مقدونی بود. ارسطو بهمراه سقراط و 

 د.باشنباستان میگذارترین فیلسوفان یوناناز تأثیر

کرد. او م خالفت می ٨۴٢تا  ٨٣٣های ابواسحاق محمد المعتصم باهلل، هشتمین خلیفه عباسی که بین سال. ۵

دین، سردار ایرانی که به قیام علیه اعراب برخاسته بود را به اسارت گرفت. به م بابک خرم ٨٣٨در سال 

اش را در شهر سامرا بر سر تدریج قطع کرده، سپس جنازه دستور معتصم باهلل ابتدا دست و پای بابک را به

 دوران معتصم دوران تسلط ترکان بر دستگاه عباسی بود.به علت ترک بودن مادرش، دار کشیدند. 

م خلیفه  ٨٩٢تا  ٨۷٠ابوالعباس محمد معتمد یا احمد معتمدعلی هللا، پانزدهمین خلیفه عباسی که از سال . ۶

سال خالفت کرد. معتمد در امور سیاسی دخالت  ٢٢ و کرد. او پسر بزرگ متوکل خلیفۀ دهم بودگری می

 شد.زده می  کرد، و فقط عنوان امیرالمومنین را داشت و به نام وی خطبه گفته و سکهنمی

م تا زمان مرگش در سن سی و سه سالگی   ٩٣۴ابوالعباس محمد راضی بیستمین خلیفۀ عباسی که از سال  .  ۷

کرد و خود به داد و در باب مسائل دینی با ایشان مذاکره میکرد. او جلساتی با فالسفه تشکیل میخالفت می

 م بر اثر بیماری درگذشت.  ٩۴٠ق برابر ه ٣٢٩در سال او خواند. ایستاد و خطبه مینماز جمعه می
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بغداد را فتح کرد. هرچند او ظاهرأ به نام خلیفه این   1طغرل بیک سلجوقیمیالدی  1٠۵۵

عمل را انجام داد اما در نهایت دشمن خلیفه بود. قدرت سالطین سلجوقی مدت زیادی دوام 

 داد.  ٢نداشت و جای خود را به خلفای فاطمی

 

 
 

میالدی آغاز کرد   11۷٣سفرهای شرقی خود را در سال  ٣بنیامین از توتالزمانیکه      

از بغداد هم دیدن نمود و از آن به عنوان شهر زیبا و باشکوهی یاد کرده است. قصر خلیفه  

های بزرگی ا و باغ هه رسید و شکارگامتر می   ٢۵٠٠ای وسیع بود که محیط آن به  اندازه  به 

چکی در وسط آن قرار داشت که آب آن از آب تیگریس رفت. دریاچۀ کوگمیرا در بر 

در ایام ماه رمضان با   او گیری از کارهای روزانۀ خلیفه بود. . شکار و ماهی شدمیتأمین 

مسجد بزرگ    و برای نماز به شدمیلباس شاهانه و نشسته بر قاطری از قصر خود خارج  

انداخت سر می   بهاه رنگی  رفت. او از روی عمامۀ خود پارچۀ نازک و ظریف سیشهر می 

که کنایه از آن داشت که تمام این مال، منال، جالل و جبروتی که دربار او را در میان  

 و   سرشناس دربار گرفته، روزی در سایۀ مرگ او به زیر خاک خواهد رفت. اشخاص

 1٠۶٣سپتامبر  ۴ه ق برابر  ۴۵۵رمضان  ۷م، درگذشت  ٩٩٠بیک بن سلجوق، تولد الدین طغرل رکن. 1

های م، مؤسس سلسلۀ سلجوقی، سلطان مسعود غزنوی ابتدا به مخالفت با او پرداخت اما چون سرگرم جنگ

هندوستان بود در جنگ دندانقان از طغرل شکست خورد و غزنویان برای همیشه برچیده از جملهدیگری، 

 باشد. جا مانده از دورۀ سلجوقیان می شدند. برج طغرل در شرق آرامگاه ابن بابویه در شهر ری از آثار به 

آسیا فرمانروایی داشتند. فاطمیان مدعی غربدر شمال افریقا و  مریق ۵تا صدۀ  ٣ای که از صدۀ سلسله. ٢

اند، خلفای این سلسله از به  گرفته سهستند و نام خود را از نام فاطمه زهرا ععلیحضرت بودند که از نسل 

م  11۷1سال در خ با تا مرگ ابومحمد عبدهللا  ٢٨٨م برابر با  ٩1٠ در سال قدرت رسیدن ابومحمد عبیدهللا

 دین شاهان اینمصر و خاور نزدیک حکمفرمایی داشتند.  تا  خ بر مناطق مختلفی از مغرب ۵۵٠برابر 

 مذهب تشیع بود. از حکومت شاخۀ اسماعیلیۀ 

٣ .Benjamin av Tudela  م که از اروپا، آسیا و آفریقا دیدن کرد. یادداشت  1٢جهانگرد یهودی قرن

سال پیش از مارکوپولو نوشته شده و بسیار  1٠٠های او در مورد جغرافیا و مردمان غرب آسیا حدود 

 هائی در مورد دین یهود هم به جای مانده است.. از او نوشتهاستارزشمند 
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های اصیل عربی در کنار او دیده  های فاخر و اسبرؤسای قبایل عرب همواره با لباس 

ردند و در میان آنان گروه موسیقی،  ک میند. مردم گروه گروه بر سر راه او اجتماع شدمی

شیدند "سالم بر تو ای کمیم وجود داشت. مردم با دیدن او فریاد ه ه خواننده و زنان رقاص 

داد "سالم علیکم".  ان و پیشانی پاسخ می ده  پادشاه و سلطان ما" و خلیفه با بردن انگشت به 

ردند جای تعجبی ندارد زیرا کمی مین گونه رفتار  ه  ه های یهودی هم با او بخاخام اینکه حتی  

 . گشتمیاو فقط در ایام رمضان از قصر خارج شده و در انظار ظاهر 

تعداد بغداد را فتح کرده و  1خانفرماندهی هالکو ها تحت میالدی مغول 1٢٨۵سال      

میالدی بغداد به تسخیر   1٣٩٢از بناهای دوران عباسی را ویران نمودند. سال بسیاری 

فتح شد. او پس از حکومت    ٢میالدی توسط اوسوم قاسم  1۴۷۷تیمور لنگ در آمد و در سال  

ان  سلط  ۴شکست خورد. سپس شهر در اختیار سلیمان کبیر  ٣ساله توسط شاه اسمعیل اول  ۴٠

نثاران ترک به دست شاه  میالدی شهر از دست جان   1۶٢۴عثمانی قرار گرفت اما در سال  

 بزرگی به  عباس بزرگ افتاد و باعث عصبانیت خلیفۀ عثمانی در قسطنطنیه شد. قشون

ه  ک می. روزی هنگاندزودی مبارزات آرام شد به و ای ندادرودان اعزام شد اما نتیجه میان 

وی رساند    ای خود را به در حال سجده در مسجدی بود درویش ژولیده  ۵چهارمسلطان مراد  

نی  کمیارزش پیامبر که خود را در حرم مخفی جانشین بی "تو ای و در گوش او فریاد زد

یرند. آیا هیچ خبر داری که شیعیان  گمیدر حالیکه این حیوانات نجس مالیات از مردم 

اند؟" خلیفه از این سخن به جوش آمد  دالقادر را ویران کردهدین و محکوم به فنا مقبرۀ عببی

و در حال خشم به قرآن سوگند خورد که مقبرۀ او را تجدید بنا کند. در طول یک ماه او با  

 وارد شهر شد، شهر را غارت    ،کوتاهی  ۀمحاصرقشون خود به باروی بغداد رسید. پس از  
ه ق مامور تسخیر ایران   ۶۵1در سال  او  هالکوخان یکی از چهار پسر تولی و نوۀ چنگیزخان مغول بود.  .  1

وارد  هالکو ه ق  ۶۵۶های اسماعیلیان و سرکوب خلیفه عباسی شد. روز نهم صفر سال و فرونشاندن فتنه

خزائن بغداد را تسلیم وی کرد اما هالکوخان خلیفه را به قتل رسانده بغداد شد و مستعصم به دست خود کلید  

و پس از مدتی در سن شد م بیمار  1٢۶۵ه ق برابر  ۶۶٣عمر طوالنی عباسیان پایان داد. وی در سال و به

 سالگی درگذشت. ۴٨

٢ .Usum Kasim 

سلسه تماماً ایرانی و حاکم بر سراسر ملقب به ابوالمظفر بهادر خان حسینی، مؤسس سلسله صفوی، اولین  .  ٣

 1۵٢۴مه    ٢٣خ برابر    ٩٠1در اردبیل، درگذشت    1۴٨۷ژوئیۀ    1۷خ برابر   ٨۶۶ایران پس از اسالم، تولد  

قویونلو و کوراکاترینا م، پدرش شیخ حیدر نوادۀ شیخ صفی الدین اردبیلی و مادرش مارتا دختر اوزون حسن آق

طان سلیمان اول همسر او را به اسارت در آورد اما شاه اسماعیل برای شاهزاده یونانی ترابوزان بود. سل

بدست آوردن همسر محبوب خود حاضر نشد یک وجب از خاک ایران را تسلیم او کند و از دوری همسر  

 خویش در سن سی و پنج سالگی درگذشت.

ترین آور  م، نام  1۵۶۶مبر  سپتا   ۶م در ترابوزان، درگذشت    1۴٩۵آوریل    ٢۷فرزند سلطان سلیم اول، تولد  .  ۴

سلطان عثمانی، در جنگ با شاه طهماسب صفوی ارتش او زیر فرمان وزیر بزرگش ابراهیم پاشا، توانست 

 دسامبر همین سال به بغداد دست یابد.  ۴م تبریز پایتخت ایران را فتح کند و در  1۵٣۴ژوئن  1٣در 

۵ .Amurath  ٩، درگذشت 1۶1٢ژوئیۀ  ٢۷هفدهمین سلطان عثمانی و فرزند سلطان احمد اول، تولد 

 م 1۶۴٠تا  1۶٢٣سپتامبر  1٠م، سلطنت از  1۶۴٠فوریۀ 
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شده این   دروازۀ طلسم که اینک تخته خونی از شیعیان به راه انداخت. باالی کرد و حمام 

  ۴٠اد پس از میالدی سلطان مر 1۶٣٨دسامبر سال  ٢۴خورد. "روز چشم می  عبارت به

 .از دروازۀ طلسم وارد شهر شد" ،ادروز محاصرۀ بغد

ها بوده و فقط یک بار در زمان نادر شاه  از آن تاریخ شهر منصور در اختیار ترک      

محاصره شده است. اما این سعی وی راه به جائی نداشت زیرا شهر تحت اختیار حاکم  

ای با  سختی تمام، مبارزۀ دلیرانه مقتدر عثمانی احمد پاشا بود که در نهایت شجاعت و سر

 نادر شاه انجام داد.


