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 .بناء مدينة بغداد
بعػػد ايػػاـ اة الػػة اةعباذػػية ا ػػذ اة سيػػاء اةعباذػػياف يبجدػػاف طػػف طا ػػمة  ديػػدة يطم نػػاف      

ذماها هاشمية اةكالة دػـ انتلسػاا اةػى شػماؿ االنبػار  اةكالةاةى االء ذكانها اا تاراا مكانا ارب 
اف هػػػذل اةمػػػدف ةػػػـ يػػػرتا اةيهػػػا اةعباذػػػياف  ابنػػػاا ب اارهػػػا مدينػػػة ذػػػماها ب هاشػػػمية االنبػػػار   اال

نشػ  ليػ  يطا مة  ديدة لا ذ يبجػث طػف مكػاف  ةهذا لكر اة سيية ابا  عير اةمن ار  ببناءا 
ملرا ال لا ة التػ  ابعػد لجػص ميػدانس ااذػا ادراذػة شػامسة ا تػار ابػا  عيػر اةمن ػار بنيذػ  

اةػػد يؿ ااػػرر اف  راعػػ  مرتيعػػة مػػف االرض طسػػى اة انػػب اةغربػػس مػػف د سػػة طنػػد م ػػب  نهػػر
اةاااعة بيف نهري د سة ااةيرات طرلت ليما بعػد بمدينػة  اةراعةطسى هذل  يشيد طا مت  اة ديدة

 بغداد 
 
   االذباب اةتس ادت اةى لكرة بناء بغداد 
ةيذػت مكػاف مناذػب ةس الػة اةعباذػية بذػبب انهػا مركػز  اةكالػةا د اة سيية اةمن ػار اف 10 

رتػاجيف ةهػا بذػبب اةػاالء الن ػار اةعسػاييف ابعػد ا تيػار هاشػمية االنبػار ظػؿ اةعباذػياف  يػر م
 ااةظراؼ اةمناخ ااةماا ات .

ر بة ابا  عير اةمن ار لس ااامة طا مة  ديػدة تسيػؽ بداةػة بنػس اةعبػاس تنييػذ ةذياذػية  10
شياخ اةدطاة  اةعباذية ااذرة اةبيت اةعباذس نيذ  ةتكاف رمزا ةم دهـ اتماشيا مػا مػف ذػبلاهـ 

ااةب رة ا يرها . كما ادرؾ اةمن ػار بػاف  اةكالةؿ مف جكاـ لس ااامة مدف طربية اذامية مد
كيانػػػ  اةش  ػػػس اكيػػػاف اةعباذػػػييف  يػػػر مرتكػػػزيف طسػػػى اذػػػاس اػػػاة يتمدػػػؿ لػػػس مدينػػػة ج ػػػينة 

 . آنذاؾةـ يطم ناا اةى االذتلرار لس مدف اةعراؽ اةمعرالة  فاةعباذييتجميهـ  ا ة ااف 
اراد اة سيية اةمن ار اتباع ذياذة تلسيدية ةاالة اةمذسميف مػف تسذػيس ااطػدة ةمسكهػـ تشػمؿ 10 

 دااايف جكامتهـ ادكنات  يشهـ جتى يكاف اةااةس اا اة سيية بمعزؿ طف اةعامة .
 
   ا ؿ تذميات بغداد 



 هناةؾ طدة اراء جاؿ ا ؿ تذمية مدينة بغداد منها . 
طػدة تػسايات لليػؿ انػ  ةيػظ مركػب مػف ب داد   بمعنػى ر ػؿ ليما ي ػص  معنػى بغػداد لسػ   10

 اباغ بمعنى بذتاف ليكاف اةمعنى بذتاف اةر ؿ .
ااػػػد  األةػػػةططيػػػة ليكػػػاف معنػػػى هبػػػ   اا اذػػػـ اةػػػ  اػػػديـ باداد   بمعنػػػى هبػػػ  اايػػػؿ اف بػػػاغ 10

 -ذميت بعدة مذميات منها:
كمػػا ذػػميت مدينػػة اةذػػاـ ذػػميت بمدينػػة بغػػداد نذػػبة اةػػى اذػػـ مؤذذػػها ابانيهػػا اةمن ػػار     

الزارار اباابهػػا اة ار يػػة طػػف اةدا سيػػة  ااةذػػاـ هػػا اجػػد اذػػماء ا  اةجذػػنى اذػػميت بػػاةزاراء
اايػػػؿ ذػػػميت بػػػاةزاراء النجػػػراؼ نهػػػر د سػػػة طنػػػد مػػػرارل منهػػػا  كمػػػا ذػػػمس اة انػػػب اةشػػػراس ب 

ميت باةمػدارة باةراجاء   النبذاط م رى اةنهر طندل اذميت بدار اةذاـ تشبيها ةها باة نة اذػ
طػػـ الف ت ػػميمها دا ػػري اةشػػكؿ امػػا كػػؿ هػػذل اةتذػػميات للػػد بلػػس اذػػـ بغػػداد هػػا االشػػهر اال

 1اف يذا سب طسى االذماء اال رى اةن
 -اهناةؾ اشارات تشير اةى ادـ تذمية بغداد امنها : 

 رايـ طينس يعاد اةى ط ر جمارابس يذكر لي  اذـ اةمدينة ب يغة بكدادا  10
 داد  لس   رة جداد تعاد ةعهد اةمسؾ اةبابسس مرداخ ارد اذـ بغ 10
 راـ طينس يعاد اةى ط ر اةكشس يذكر اذـ اةمااا بكدادي 10

هػػػػ  بعػػػد اف  اجلػػػر اة سييػػػة  041 – 041اذػػػتغرؽ بنػػػاء مدينػػػة بغػػػداد اربعػػػة اطػػػااـ ب        
كمػا كتػب اةمن ار  معا مف اةمهندذيف امف ةهـ  برل لس م اؿ بناء اةمدف اتلذيـ االرالػس 

اةػػى االتػػ  ةيرذػػساا ةػػ  اةبنػػا ييف ااهػػؿ اةجػػرؼ اةم تسيػػة ةتشػػييد اةمدينػػة لت مػػا طنػػدل اطػػداد اليػػرة 
 مسياف دينار. 01 دا ايراى ان  كاف يعمؿ لس بناءها كؿ يـا اةؼ طامؿ ااف نيلاتها بسغت 

 الكر اةمن ػار باذػتعماؿ انلػاض ا ػر كذػرى االبػيض لػس مدينػة اةمػدا ف لاذتشػار  اةػد    
بف برمػؾ لن ػج  باةعػداؿ طػف هػذا اةػري الف كسيػة نلػؿ اةسػبف مػف ايػااف كذػرى هػس اطسػى مػف 
كسيػة انتا ػػ  لػس مااػػا اةعمػػؿ الػالة اةػػى اف بلػاء هػػذل اةل ػػر يػدؿ طسػػى طظمػة اةمذػػسميف اةػػـ 

اةمن ػػار بن ػػيجت  لػػنا مػػف اف ابػػف برمػػؾ مػػازاؿ طسػػى تع ػػب  ةسيػػرس لػػامر باذػػتعماؿ  يس ػػذ
 يؼ نلؿ هذل االنلاض كانت مكسؼ لتااؼ طف اذتعماة .انلاض اةل ر اةكف تكاة

 
 اذباب ا تيار مااا بغداد  



بعكػس نهػر اةيػرات  اةػذي يمكػف  اف اةبناء ارب نهر د سة يمكف اف يمتد اةى ليتس اةنهػر1 0
 1للط  اةشرايةاذتغاؿ ليت  

 1اةغذا ية بذهاةة اااطها لس منطلة زراطية  اليرة اةميال ةغرض تالير اةغاؿ ااةمااد  10
اانػػت   (اااطهػػا لػػس اذػػط اةعػػراؽ للػػد ذكػػر اةمؤر ػػاف اف اجػػد اةملػػربيف ةسمن ػػار اػػاؿ ةػػ  10

اانت  اريب مف اةبػر ااةبجػر ااة بػؿ  امكةااةما ؿ ااةذااد   اةكالةاااذط ا  اةب رةمتاذط 
1 

 ػرب تلا طسى طريؽ اةماا ػات بػيف اةشػرؽ ااةغػرب  اذا يمػر طريػؽ اةجريػر بهػا ايت ػ   14
ااةلاالػؿ لػس م ػر ااةشػاـ لػس اةباديػة ات ي ػؾ االالؼ  اةيراتيػةلػس اةذػيف  اةميػرةذارية ات ي ؾ 

 1مف اة يف لس اةبجر امف اةرـا ااةما ؿ لس د س  
ي ػؿ اةيػؾ طػدا  تلا بيف نهري د س  ااةيرات اتمتػاز بمااػا ذػتراتي س اانػت بػيف انهػار ال 11

 1اا ربت اةلنطرة ةـ ي ؿ اةيؾ طداؾ االطسى  ذر اا انطرة لاذا اطعت اة ذر 
 ااالنبار . اةكالةجذف منا ها اطيب  اها ملارنة ما 10

تكػػػاف طسػػػى شػػػكؿ اةمػػػدف  ااػػػد  طػػػط اةمن ػػػار مدينػػػة بغػػػداد طسػػػى شػػػكؿ دا ػػػري جتػػػى ال     
االذػػامية اةتػػس بنيػػت ابسهػػا الف هػػذل اةمػػدف كانػػت طسػػى شػػكؿ مربػػا اا مذػػتطيؿ اكػػاف ا ػػرل 

متذػػااية مػػف  ميػػا نلػػاط  اةذػػار ااذػػتغرؽ بنػػاء  بسبعػػاديػػث يبعػػد اةمركػػز ج  اةػػدا رةمركػػز ةهػػذل 
 ااةمذػػػاجةباةبنػػػاء  اةمعرلػػػةاةمدينػػػة اربعػػػة اطػػػااـ ااػػػد أجلػػػر ةهػػػا اةمن ػػػار اةمهندذػػػيف ااهػػػؿ 

ااةكالػػة ات طػػيط اةمدينػػة يػػاجس اف ابػػا  عيػػر  ااةب ػػرةااة ػػناع مػػف اةشػػاـ ااةما ػػؿ  ااةيعسػػة
ة اةمعمػػػػار ااراد اةمن ػػػػار اف يشػػػػاهد ت طػػػػيط اةمدينػػػػة  يػػػػدل بهندذػػػػ درايػػػػةاةمن ػػػػار كػػػػاف ةػػػػ  

 ل ططت االعت طسيها كرات اةلطف اةمغمار باةنيط ااشػعست ليهػا اةنػار لتبػيف ةػ  ت طيطهػا 
 :. يستس ت طيط اةمدينة نشاهد ما اال جلنااذا 
  نداا  ار يا ي ري لي  اةماء طرل  ذتة امتار  10
 ذارا  ار يا  10
 متر ةسزراطة ايعرؼ باةي يؿ االاؿ  00لرا ًا كبيرا طرل   10
 11ذػػارا ا ػػر دا سيػػا ااػػاى اامػػتف مػػف اةذػػار االاؿ باةذػػمؾ ااالرتيػػاع ااالبػػراج  ارتياطػػ   14

 مترا 03ادـ  اما طرض اةلم  ليبسغ  01ادـ اطرض ااطدت  
 ااةلااد يعرؼ باةي يؿ اةدانس اةجاشيةلرا ا داف لي  اةذ ف امذاكف  11



 ةميداف ذارا داةدا يجيط با10
اةميػػػػداف الػػػػس اةميػػػػداف بنػػػػى اةمن ػػػػار ا ػػػػرل اةمذػػػػمى بل ػػػػر اةػػػػذهب ابنػػػػى لااػػػػ  اةلبػػػػ   13

اة لػػػراء اب ػػػاار اةل ػػػر بنػػػػى اة سييػػػة  اة ػػػاما اااػػػاـ طسػػػػى  ػػػانبس اةميػػػداف ا ػػػار االمػػػػراء 
ادااايػػػف اةجكامػػػة  اةم تسيػػػة مدػػػؿ بيػػػت اةمػػػاؿ اديػػػااف اةرذػػػا ؿ اديػػػااف اة ػػػراج اديػػػااف اة نػػػد 

يديػة مزدا ػة كػؿ اربعة ابػااب جد اةدادةاكاف لس كؿ ذار مف اذاار اةمدينة  ا زا ف االذسجة
يف باب  ار س اباب دا سس ابينهما دهسيز ارجب  ااالبػااب اة ار يػة مػزارل باب طبارة طف باب

 طف االبااب اةدا سية اهذل االبااب هس .
 باب اةشماؿ ايلا لس اةشماؿ اةغربس  10
 ايلا لس اة ناب اةشراس  اةب رةباب  10
 باب  راذاف يلا لس اةشماؿ اةشراس  10 

 يلا لس اة ناب اةغربس  اةكالةباب  14
ااايمػػت االذػػااؽ   ااةكالػػةااػػد  سػػب ابػػا  عيػػر اةمن ػػار ابػػااب اةجديػػد مػػف ااذػػط ااةشػػاـ      

جاب لس بداية االمػر طسػى اةطػرؽ اةر يذػية لػس مدينػة بغػداد  دػـ ا ػرج اةمن ػار االذػااؽ اا ػ
امنية اةى منطلة اةكػرخ ابنػس ةهػـ   امعػا  ااذػـ اةذػاؽ  لػس  ألذباباةمهف اةى  ارج اةمدينة 

اةكػرخ جذػب اةمهػف ااة ػناطات بب لكػػؿ اهػؿ ت ػارة منيػردة بت ػػارتهـ اكػؿ اهػؿ مهنػ  معتزةػػاف 
 طف طبلتهـ   

ملػػرا دػػـ ات ػػذ ابػػا  عيػػر اةمن ػػار معذػػكرا ةس ػػيش  اةعباذػػس لػػس ر ػػالة بغػػداد  ةتكػػاف       
البنػػ  اةمهػػدي . اربطهػػا ببغػػداد طبػػر دػػاث  ذػػار طلػػدت طسػػى نهػػر د سػػ  ا  ا ػػا بعػػدما 

  1شغب اة ند طسى اة سيية لس بغداد 
اذكرت لس   ػا ص بغػداد ااا ػالها ااػااؿ كديػرة مػف اشػمسها اػاؿ اةيعلػابس بب اةمدينػة       

ارة اكدػػػرة ميػػػال اةعظمػػػى اةتػػػس ةػػػيس ةهػػػا مديػػػؿ لػػػس مشػػػارؽ االرض امغاربهػػػا ذػػػعة اكبػػػر اطمػػػ
ذػػكنها مػػف ا ػػناؼ اةنػػاس ااهػػؿ االم ػػار ااةكػػار اانتلػػؿ اةيهػػا مػػف  ميػػا  األنػػ ا ػػجة هػػااء 

اادرهػػا  ميػػا اهػػؿ االلػػاؽ طسػػى ااطػػانهـ لسػػيس مػػف اهػػؿ بسػػد اال اةهػػـ  اةدانيػػ  اةلا ػػيةاةبسػػداف  
طيػب ةيس مف مدينػة لػس اةػدنيا  اباطتػداؿ اةهػااء ا  ليها مجس  امت ر امن رؼ لا تما بها ما

اةدػػػرى اطذابػػػة اةمػػػاء جذػػػنت ا ػػػاؽ اهسهػػػا انلػػػرت ا ػػػاههـ  اانيتلػػػت اذهػػػانهـ جتػػػى للػػػساا 
اةناس لس اةعسـ ااةيهـ ااالدب ااةنظر ااةتمييز ااةت ارات ااة ػناطات  ااةمكاذػب ااةجػذؽ بكػؿ 



 اراى مػف راايػتهـ اال مناظرة اأجكاـ كؿ مهن  اأنياؽ كؿ  ناطة لسيس طاةـ أطسـ بعػاةمهـ  اال
 ا ػػا مػػف اػػار هـ اال امهػػر مػػف متطبػػبهـ اال اطػػرؼ مػػف  نجػػاهـ اال اال   مكسمهػػـمػػف   ا ػػدؿ

ابػيف مػف مػنطلهـ  اال اطبػد  اكتػب مػف كػاتبهـ اال اجذؽ مف مغنػيهـ اال اةطػؼ مػف  ػانعهـ اال
اشػػعر مػػف  اللػػ  مػػف جػػاكمهـ اال ا طػػب مػػف  طيػػبهـ اال اراع مػػف زاهػػدهـ اال مػػف طابػػدهـ اال

 1شاطرهـ 
اةمن ػػار لػػس شػػبيبت  يطسػػب اةعسػػـ  مػػف اةجػػديث ااةيلػػ   اكػػاف شػػغؿ اةمن ػػار لػػس اكػػاف       

ااةنهػػػس ااةااليػػػات ااةعػػػزؿ اشػػػجف ااةدغػػػار ااالطػػػراؼ ااةنظػػػر لػػػس اة ػػػراج  بػػػاألمر ػػػدر نهػػػارل 
بيتػ  لػاذا  ػسى اةعشػاء  سػس  ألهسػ لاذا  سى اةع ر  سػس  اةرطيةااةنيلات ام سجة معاش 

 ينظر ليما ارد مف كتب اةدغار ااالطراؼ اااللاؼ .
يكػػاف طسػػى بػػابس اطػػؼ  لكػػاف اةمن ػػار يلػػاؿ مػػا اجػػا نس اف يكػػاف بػػابس اربعػػة نيػػر ال       

تس ػػذل لػػس ا  ةامػػة ال ػػـ  ي ػػسا اةمسػػؾ االبهػػـ امػػا اجػػدهـ للػػاض  ال مػػنهـ هػػـ اركػػاف اةداةػػة اال
يظسػـ  ن ػؼ اةلػعيؼ مػف اةلػاي ااةداةػث  ػاجب  ػراج يذتل ػس االااال ر  اجب شػرطة ي

دادػة مػرات يلػاؿ لػس كػؿ مػرل ال  اةذػبابةلانس طف ظسمهـ ا نػى دػـ طػض طسػى ا ػبع   اةرطية
اكػػاف  اة ػػجةاػػاؿ  ػػاجب بريػػد يكتػػب  بػػر هػػؤالء طسػػى   اةمػػؤمنيفميػػر يػػا أ هػػا ي ال ايػػؿ مػػا

بسغػة مػف تيريػؽ االمػااؿ  ااةػس اةػيمف ةمػا يرااب االت  ايجاذبهـ  للػد ذػ ط طسػى معػف بػف زا ػدل
طسى  اةناس  اةذي ا دال مف ااطػار االرض الشػتهار  ػادل ايػذكر اف ر ػؿ كتػب اةيػ  يشػكا 

ااف ادػػرت اة ػػار  اةذػػامةاف ادػػرت اةعػػدؿ  ػػجبتؾ  اةراعػػةبعػػض طماةػػة لااػػا اةػػى اةعامػػؿ لػػس 
 لان ؼ هذا اةمتظسـ مف اةظامة.  اةندامةلما ااربؾ مف 
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