مدٌنة الرماحٌة
الموقع والتاريخ :
هً مدٌنة عراقٌة مندرسة تقع ضمن الحدود االدارٌة لمحافظة الدٌوانٌة وقد تبعد
حوالً  03كم الى الشمال الؽربً من مدٌنة الدٌوانٌة * وقد ذكرها بعض مؤرخً
الدولة االٌلخانٌة فً العراق ورواه التستري صاحب كتاب (مجالس المؤمنٌن )فقال
أن بعض العشارٌن كانو ٌقٌمون فً الرماحٌة على عهد السٌد والعالم الكبٌر عبد
الكرٌم بن طاووس المتوفً سنة ( )320هـ وبمعنى أخر أن الرماحٌة كانت موجودة
أثناء العصر العباسً أالخٌر أي أن تمصٌرها تم خالل النصؾ االول من القرن
السابع الهجري وأستمرت خالل سنوات االحتالل المؽولً وأالٌلخانً ودولتً
الخروؾ االبٌض واالسود ومن ثم الدولة الصفوٌة حٌث كانت مدٌنة الرماحٌة فً
هذا العصر بدرجة لواء وقام الشاه (طهماسب االول ) بمنح هذا اللواء الى أحد
ضباطه المخلصٌن المسمى (صالح سلطان) كما أنه وهب فٌما بعد جملة من
مقاطعات الرماحٌة كان من ضمنها أراضً (كاهن الوعد) للشٌخ نور الدٌن علً بن
حسٌن بن عبد العالً الكركً الذي كان مرافقا ً للشاه الصفوي وكتب له بها عهداً
مؤرخا ً فً /63ذي الحجة من سنة 202هـ الموافق  6301وفً عام 246هـ /
 6304م قام السلطان سلٌمان القانونً بعد دخوله بؽداد محتال لها بتقسٌم والٌة بؽداد
الى سبعة عشر سنجق وهب منها سبعة الى قواده المخلصٌن وكان أحد هذه االلوٌة
سنجق الرماحٌة وأستمرت على هذا الحال الى سنة  6036م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*تعد مدٌنة الرماحٌة من المدن العراقٌة الكبٌرة وهً تماثل وتناضر مدٌنة بؽداد بأالهمٌة وكانت
برتبة سنجق وهً سنجق من أصل  61سنجق بعموم والٌة بؽداد أٌام السلطان سلٌمان القانونً
وتمتد حدود هذا السنجق من مدٌنة الدٌوانٌة الحالٌة الى أن تصل الى مدٌنة الناصرٌة الحالٌة
وكلمة السنجق هً تركٌة االصل ذات معانً عدة حٌث تأتً بمعنى الراٌة أو العلم أو اللواء
وخاصة من الحجم الكبٌر الذي هو أعظم شأنا ً من البٌرق والسنجق ٌطلق أٌضا ً على وحدة
أدارٌة أصؽر من أالٌالة وكان على رأس السنجق مٌر لواء الذي علٌه ان ٌقدم أثناء الحرب
وبهذا تكون حدود مدٌنة الرماحٌة كبٌرة جداً بأعتبارها سنجق من سناجق العراق الكبٌرة فً
العهد العثمانً لمزٌد من التفاصٌل عن هذا الموضوع ٌنظر (علً ـ علً شاكرـ تارٌخ العراق
فً العهد العثمانً من سنة 6301ـ  6033م مطبعة الشعب ـ الموصل ـ  6214ص) 16

عندما فاض نهر الفرات فٌظانا ً ؼٌر مألوؾ وقبل ذلك كان فتح نهر ذٌاب قد تم سنة
 6311م 6633 /هـ من فم نهر الفرات الرماحٌة مما أثر تأثٌراً مباشراً على نهر
المدٌنة أي الرماحٌة وأنقطاع الماء عنها بشكل نهائً سنة 6133م حٌث أنتقل عنها
سكنتها الى مناطق متفرقة من محافظتً الدٌوانٌة والنجؾ الحالٌتٌن حٌث تقع
أطاللها الٌوم بالقرب من أراضً المالك جاسم محمد الدخٌن الواقعة فً المقاطعة
()6
 /63الدهٌسٌة  /الشافعٌة على ضفاؾ نهر الحفار الحالً
أما أصل التسمٌة فقد ورد أن تسمٌتها جاءت من كلمة (روم ناحٌة) وبمرور الوقت
أندمجت الكلمتان بكلمة واحدة تسمى الرماحٌة ودلٌلهم على ذلك أن السلطان سلٌمان
القانونً ()6333/6313م عندما فتح العراق أسكن طائفة من حاشٌته فً هذا
المكان ألنهم أستطابوه وأختاروه لألقامة وكان أالهالً ٌسمونهم روما ً على عادة
()1
أهل العراق فً تسمٌة االتراك لذا قٌل روم ناحٌة
أال أن هذه الرواٌة تتعارض مع ماوصل الٌه من أخبار ترتقً الى أبعد من هذا
التارٌخ أذ أن العثمانٌن سٌطروا على العراق فً سنة 6304م وقٌل أن هذه الفترة
كان العراق خاضعا ً للسٌطرة الفارسٌة وأخبار الرماحٌة تعود الى زمن الشاه
طهماسب الذي أحتل العراق فً سنة  6312م وكانت هذه المدٌنة من ضمن أعماله
( )0والرواٌة االخرى كانت تقول أن أصل التسمٌةجاء كون أهل المدٌنة كانوا رماحة
أي ٌصنعون الرماح ألن البلدة تقع وسط العراق وٌحتاجون الرماح وهذه الرواٌة
هً االخرى ضعٌفة ألن صناعة الرماح سبقت هذا التارٌخ وهناك مدن سبقت
الرماحٌة فً التأسٌس ومعروفة بهذه الصناعة ولم تلقب أوتسمى بهذه التسمٌة
والرواٌة الثالثة تذكر بأن أشراؾ البلدة كانوا كرماء عندما ٌذبحون الذبائح وكانوا
ٌعلقونها على رؤوس الرماح لئال تصل الٌها الدٌدان والحشرات وهذا الرأي الٌمكن
الوثوق به ألن العرب كانوا مشهورون بالكرم والٌفعلون ذلك وأنما ٌقدمونها طازجة
عند االنتهاء من الطبخ وتقدم للضٌؾ مباشرتا ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ المٌالً ـ فٌصل ؼازي ـ شذرات وسوانح عن السٌاح اللذٌن مروا بسنجق لواء الرماحٌة
وبلداته الثالث ـ ج 6ـ مطبعة المارد ـ النجؾ  1331ـ ص 60ـ61
1ـ الشبٌبً ـ محمد رضا ـ مدٌنة الرماحٌة ـ مجلة لؽة العرب ـ المجلد الثالث ـ ج 0ـ 6214ـ
ص436
0ـ القهواتً ـ حسٌن محمد ـ العراق بٌن االحتاللٌن العثمانٌٌن أالول والثانً ـ رسالة ماجستٌر ـ
جامعة بؽداد ـ  6203ـ ص610ـ 612

ومن خالل البحث والتقصً ٌبدوا أن اصل التسمٌة تعود الى أن أؼلب سكان المدٌنة
ٌنحدرون من ذرٌة الرماح مالك بن وبرة الكلبً الذي أشتهر بالرماح( )6وأن قبٌلة
كلب العربٌة هً كانت بطن من قضاعة القبٌلة العربٌة المعروفة قد أستوطنت فً
بادٌة السماوة فترة طوٌلة فً عصر الدولة العربٌة االسالمٌة فً زمن االموٌٌن ومن
هذا ٌتضح جلٌا ان التسمٌة كانت متداولة قبل السٌطرة العثمانٌة وكذلك السٌطرة
الصفوٌة على العراق وأنما موجودة التسمٌة فً نهاٌة العصر العباسً االخٌر وعلى
الرؼم من خضوع المدٌنة الى السٌطرة المشعشعٌة وأصبحت مٌناء للسفن الشراعٌة
التً تسٌر فً الفرات مابٌن البصرة والرماحٌة وذلك فً زمن السٌد علً بن محمد
المشعشع فً حملته على وسط وجنوب العراق التً أنطلقت من مقره الكائن فً
الحوٌزة( )1جنوب شرقً العراق وبنى له حصنا ً كبٌرا فً الرماحٌة وٌعتبر هذا
الحصن من المؤسسات العسكرٌة القدٌمة فً الرماحٌة ألنه اصبح قاعدة لكً ٌنطلق
منها المشعشعٌن ألحتالل مدٌنة النجؾ والحلة وخصوصا ً بعدما دب الخالؾ بٌنهم
()0
وبٌن السلطان االٌلٌخانً حسن الطوٌل
ومما ٌؤكد أهمٌة مدٌنة الرماحٌة قٌام والً بؽداد محمد بلطجً باشا سنة 6331م
بتوكٌل سهٌل بك مٌر لواء الرماحٌة للقٌام بمهام والً بؽداد أثناء قٌادة الوالً محمد
بلطجً باشا للحملة العسكرٌة العثمانٌة على التمرد وفً عام 6310م خضعت
الرماحٌة الى السٌطرة الفارسٌة (الصفوٌة) مرة اخرى ووضع الفرس لهم فٌها
حامٌة وقد تعرضت هذه الحامٌة للهجوم من قبل الجٌش العثمانً التً قادها الوالً
العثمانً خسرو باشا ألعادة السٌطرة على العراق وقد اشتبك احد القواد العثمانٌن
بالحملة المدعو كنج عثمان مع افراد الحامٌة الفارسٌة كجزء من الخطة العثمانٌة
لقطع الصلة بٌن الحامٌات الفارسٌة ،وهذا الدور الذي تلعبه مدٌنة الرماحٌة دور مهم
فً تارٌخ العراق مما تضظر القواد والوالة الى الوصول الى مدٌنة الرماحٌة وفً
حكم الوالً دروٌش باشا استولى على الرماحٌة والسماوة ....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ االثٌر ـ عز الدٌن ـ اللباب فً تهذٌب االنساب ـ الجزء االول ـ القاهرة ـ 6030هـ ـ ص104
1ـ الجابري ـ محمد هلٌل ـ أمارة المشعشعٌن ـ رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ـ كلٌة االداب ـ
جامعة بؽداد ـ 6200ـ ص30
0ـ الرٌشاوي ـ متعب خلؾ ـ الرماحٌة أصل التسمٌة والنشأة والتطور والعمران والسقوط ـ
مجلة القادسٌة ـ  1331ـ العدد  6ـ مجلد 1ـ ص161

مدينت الزماحيت يف كتب الزحالني واملستشزقني
لقد مر بمدٌنة الرماحٌة الكثٌر من الرحالٌن والمستشرقٌن وأفادوا عنها الكثٌر من
االخبار والحكاٌات فقد زارها الرحالة االٌطالً فنشنسو فً عام  6333م حٌث قال
عنها بعد أستراحة قصٌرة وبعد ان تزودنا بالطعام سرنا الى الرماحٌة وهً قرٌة
كبٌرة فٌها قائد له تحت أمرته عدد من الجنود فأذا بهم ٌطلبون الرسوم ( )6وقد زار
المدٌنة الرحالة االٌطالً سبستٌانً فً عام 6331م حٌث قال عنها بأنه وصل الى
الرماحٌة وقد وجدنا فٌها الكثٌر من المسلمٌن والعلماء والفقهاء والجوامع ( )1وقد
ذكرها الرحالة االلمانً نٌبور فً عام 6033م فقال عنها الرماحٌة مدٌنة مشٌدة
على نطاق واسع وهً مؤلفة من حوالً  433بٌت والمدٌنة محاطة بسور عال أالنه
كسور البصرة والقرنة ٌتألؾ فقط من طابوق ؼٌر مفخور وهو باالضافة الى ذلك
ضعٌؾ والعناٌة به مهملة بحٌث ٌستطٌع المرء أن ٌنفذ من خالله احٌانا ً وهناك
جامع مهم وحمام بدٌع جداً وأؼلب الدور مشٌدة بطابوق ؼٌر مفخور والقلٌل منها
فقط مشٌدة بطابوق مفخور وٌعتمد السكان فً ؼذائهم االساسً على الزراعة وعلى
البساتٌن والتمور العائدة لهم وٌروى أنهم موفورو الحال والؽنى وٌضٌؾ نٌبور قائال
نزلت فً الرماحٌة عند أحد السنة حٌث كنا مرتاحٌن هناك أما صاحب الدار فكان
مال فً أحد الجوامع وقد جلسنا مع المال فً ؼرفة مكشوفة الواجهة
(طارمة)لٌنصت الى بعض االخبار ( )0وقد وصفها وزارها المؤرخ العراقً السٌد
حمود الساعدي فً عام  6233وصل الى المدٌنة وقال عنها التزال خرائب مدٌنة
الرماحٌة ماثلة ترى حتى الٌوم فً نقطة تقع على مسافة نحو ثالثٌن كٌلو متر من
شمال ؼربً الدٌوانٌة وقد زرتها فً شهر ذي الحجة 6233/م وقد شاهدت سورها
()4
الذي الٌزال أكثره قائما وكل ماوجدت فٌها من بقاٌا اثارها (رحى كبٌرة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ رحلة فنشنسو الى العراق فً القرن السابع عشر ـ ترجمة بطرس حداد ـ مجلة المورد ـ مجلد
الخامس ـ العدد الثالث ـ  6203ـ ص10
1ـ رحلة سبستٌانً الى العراق فً القرن السابع عشر ـ ترجمة بطرس حداد ـ مجلة المورد ـ
مجلدالتاسع ـ العددالثالث  6213ـ ص613
0ـ مشاهدات نٌبور فً رحلته من البصرة الى الحلة 6033م ـ ترجمة سعاد هادي العمري ـ
دار المعرفة للطباعة ـ بؽداد ـ  6233ـ ص00ـ 04
4ـ الساعدي ـ حمود ـ من المدن العراقٌة المندرسة مدٌنة الرماحٌة ـ مجلة البالغ ـ العدد 6ـ
6203ـ ص43ـ 46

نبذةعن ختطيط وعمارة مدينت الزماحيت
لقد قمت بزٌارة مٌدانٌة الى مدٌنة الرماحٌة بشكل مٌدانً وعملً ألكثر من مرة وقد
وقفت فً الوهلة أالولى الأدري الى أٌن تنتهً حدود تلك المدٌنة الكبٌرة ومن أٌن
أتبت ع بداٌة أسسها فأسوارها وبقاٌا جدرانها مندرسة تحت التراب الٌظهر منها اال
الجزء القلٌل فالمدٌنة مبنٌة على مرتفع فهً أعلى نسبٌا ً من االماكن المحٌطة بها
وتقع على ضفة نهر قدٌم ومندرس ٌسمى فرات الرماحٌة وهو فرع من فروع نهر
الفرات الرئٌسً وبموت هذا النهر ماتت المدٌنة أي هجرها أهلها وسكانها وذلك فً
عام 6036م وكما ذكرنا ذلك سابقا ً فقد بقٌت المدٌنة تصارع الطبٌعة لمدة قرن من
الزمان أي ألى سنة 6133م أنتهت تماما ً وتفرق سكانها الى أماكن متعددة من
محافظة الدٌوانٌة الٌوم .
من خالل تتبع االسس البنائٌة المنتشرة داخل المدٌنة فأنها على أكثر الظن قد تكون
على شكل مستطٌل ؼٌر منتظم االضالع وبشكل تقرٌبً قد ٌصل أبعاد هذا
المستطٌل الى ( )6333×1333م وٌحٌط بلمدٌنة سور من جمٌع الجهات وٌبلػ
سمكه من االسفل ()33،6سم وهو مبنً بأالجر والجص ومن بعض االجزاء العلٌا
مبنً بالبن والطٌن وكلما أرتفع البناء الى االعلى قل سمك السور أنظر (الشكل ـ )6
وتدعم هذا السور عدد من االبراج عددها ( )3وهً متباٌنة فً القٌاسات واالبعاد
وكما قلنا أن هذه االبراج هً أٌضا ً لم ٌبقً منها سوى االساسات البنائٌة أنظر
(الشكل ـ  )1والتوجد ضمن حدود السور الخارجٌة بقاٌا مدخل واضح للمدٌنة ألن
أؼلب أجزاء السور مندرسة وتؽطٌها طبقات كبٌرة من االنقاض .
أما عن داخل المدٌنة فتوجد الكثٌر من االبنٌة وأالسس متكونة على أشكال مختلفة
فتوجد بناٌة كبٌرة الحجم ٌبلػ سمك أسسها البنائٌة حوالً ( ) 1، 13م وحسب
تخطٌط هذه البناٌة أنها كانت مركز أدارة المدٌنة أو تلك القلعة الشهٌرة التً تتحدث
عنها المصادر والمؤرخٌن التً بنٌت من قبل االمٌر المشعشعً ( )6عندما ملك جملة
من الحواضر ومنها الرماحٌة وبنى فٌها قلعة حصٌنة فً عام 133هـ أنظر (الشكل
ـ  )0ومن االسس أالخرى الموجودة داخل حدود المدٌنة هً بناٌات صؽٌرة نسبٌا ً
وحسب الظن أن هذه االساسات كانت حمامات تستخدم فً المدٌنة وهذا مأكدته عدة
مصادر بأن المدٌنة كانت زاخرة بالحمامات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ الساعدي ـ حمود ـ بحوث عن العراق وعشائره ـ دار أالندلس للطباعة ـ النجؾ ـ 6223ـ
ص604ـ 603
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وتوجد أسس وأبنٌة منتشرة داخل المدٌنة ومن هذه االسس بٌوت سكنٌة فً المدٌنة
حٌث تخبرنا المصادر عن عدد كبٌر جداً من البٌوت فً داخلها فأنها كانت تضم
حوالً أربعمائة بٌت معظمها مبنً من اللبن والطٌن والقسم االخر مبنً بأالجر
والجص وكانت بٌوت مدٌنة الرماحٌة الؽالبٌة منها طابق واحد وعادتا ً ٌتقدم البٌت
(طارمة) وهذا مأكده نٌبور فً مكوثه فً الرماحٌة حٌث قال جلسنا فً بٌت المال
(أحمد) وكان بٌته ٌتكون من طابق واحد وتتقدمه ؼرفة مكشوفة وٌعنً هذا أن البٌت
فٌه طارمة وكما ٌضٌؾ نٌبور قائال بأن أهل الرماحٌة كانوا أؼنٌاء وموفورو الحال
والؽنى فالبد لهذا الؽنى من حال جدٌد على عمارة المدٌنة وأبنٌتها مما تجعلها فً
مصاؾ المدن والحواضر العراقٌة الكبٌرة مثل مدٌنة البصرة والكوفة وبؽداد والبد
من االشارة بان الرماحٌة كانت تجمع على عدد من الطوائؾ والمذاهب المسلمة
وؼٌر المسلمة من الشٌعة والسنة والنصارى والٌهود وؼٌرهم وهذا التعدد الطائفً
والمذهبً قد ٌضٌؾ للمدٌنة أعداد كبٌرة من الجوامع والكنائس والمعابد وؼٌرها من
أماكن العبادة الخاصة بكل مذهب وطائفة وهذا ماتم االتفاق علٌه بٌن المؤرخٌن
والكتاب بأن جوامع مدٌنة الرماحٌة كانت جمٌلة جداً وبدٌعة البناء .
والٌوم نرى بأن جمٌع الكتل البنائٌة المتناثرة داخل المدٌنة أنما هً قد تكون حمام
أوبٌت أوجامع أوكنٌسة وؼٌرهامن المرافق البنائٌة أو أجزاء السور الذي ٌحٌط
بالمدٌنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ لمزٌد من التفاصٌل عن حمامات مدٌنة الرماحٌة وأعدادها ٌنظر (6ـ الرفٌعً ـ عبد االمٌر ـ
العراق بٌن سقوط الدولة العباسٌة وسقوط الدولة العثمانٌة ـ مطبعة المٌناء ـ 1333ـ ج 1ـ
ص104ـ 103وكذلك ٌنظر 1ـ حرزالدٌن ـ محمد ـ معارؾ الرجال ـ ج1ـ مطبعة االداب ـ
النجؾ ـ  6234ـ ص) 143

االستنتاج
نستلخص من خالل البحث والتقصً عن أحوال تلك المدٌنة بأنها كانت من المدن
العراقٌة الكبٌرة جداً ولها الدور الممٌز فً جذب الكثٌر من الرحالٌن والمستشرقٌن
وعلماء دٌن من مختلؾ الطوائؾ والمذاهب لما تحوٌه من مختلؾ الجنسٌات وكذلك
ٌتبن لنا أنها من مدن العصر العباسً االخٌر حٌث أستقطبت الكثٌر من الناس فً
العصر العباسً وعلى رأسهم العشارٌن اللذٌن كانوا ٌمتهنون العشر وأصنافه
وكذلك سكنتها ثلة من طبقة الشطار والعٌارٌٌن الذٌن طردتهم الدولة من مدٌنة بؽداد
وٌتضح لنا اٌضا ً من خالل الزٌارات المٌدانٌة بأن المدٌنة تضم بٌن دفتٌها الكثٌر من
أالثار واالبنٌة الكبٌرة ولعل التنقٌب هو الذي ٌكشؾ لنا عن مافً داخل هذه المدٌنة
من أخبار وحقائق تؽٌر مجرى الكثٌر من االحداث التارٌخٌة

