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 الخمـــيـفـة أبو جـعـفــر المـنـصـور ودوره فـي بـنـاء بــغــداد
 ميدي عبد الحميد حسين السامرائي .م

 كمية التربية/ جامعة سامراء
 المقدمة

ذات األمجػاد ووارةػة بابػؿ اليػام ة ذات خػار ر زاسػر وميػخربؿ بػاسر ويدػارة مج ػدة بغداد عاصمة الدولػة الببايػ ة 
ورأت ماقػػؿ أف رأخػػص عاصػػمة مػػف عواصػػـ الػػدص ا سػػذي الباصػػمة ال ب ػػرة والمد صػػة ، وسػػإ إلػػك ذلػػؾ مػػف المػػدف الم ػػ ورة، بد بػػة

ة والبلػـو والنصػوف فدػال عػف الخػار ر البظ مة قامت بدور فإ الخار ر علك اخخالؼ دروبص وأصواعص مػف خػار ر اليػرب والةرافػ
ف إ يّر ة إف خؤلؼ ل ا وخيجؿ يدارخ ا بمئات اليجالت لل  ؼ عف وج  ػا اليدػاري بمػا خظ ػر بػص للبػالم ف ، الي ايإ

ي امػا ي ػث ايدػر المصصػور ، ّداية الجب ف وأعجوبة للرارئ فو  وقػد وصػنت بغػداد باص ػا  اصػت مػف أعظػـ المػدف سصديػًة واث
ائ ف  والمياي ف والصصاع مف الصجار ف واليداد ف فّمةؿ ل ـ صورة المد صة اليص صة الخإ  ر د إص ائ ا وطلػب الم صدي ف والبص

 .رأي الب ف فخيرر ا وعرؼَ ريم اإف  راسا باالخخطاط 
ا بػػاربس يػػصوات و ػػ ر ف ـ وأص ػػك البصػػات ف  ػػ 762سػػػ / ب  145وابخػػدأ المصصػػور ببصػػات مد صخػػص فػػإ جمػػادي األولػػك 

مد صػػة البلػػـ والخلػػؽ واألدب ، فاصػػبيت يادػػرة الخالفػػة الببايػػ ة ودار اليػػالـ مػػف أسػػـ المػػدف وأ ةرسػػا ب جػػة ويػػرور ،خرر بػػاً 
ومػف إف خوصػؼ فػإ  لمػات قل لػة لم اصخ ػا فػإ ، ف ػإ ا بػر مػف الوصػؼ، نر ات وميخرر الخلنػات واألول ػاتوموطف البلمات وال

   0أف أوفؽ فل ذا  اف مودس بصائ ا خ ارًا لبيةإ عيك ، الرلوب
والدخػػص و  و ص خػػص  ػػا أبػػو جبنػػر المصصػػور ايػػمص وصيػػبصاصريػػـ البيػػث إلػػك ةالةػػة مبايػػث  ػػاف المبيػػث األوؿ عػػف باص 

أما المبيث الةاصإ فخ لمت ف ص عف بصات بغداد فذ رت ما ف  ا مف مبصك اليـ بغػداد ويػبب اخخ ػار ، وصناخص وخالفخص ووفاخص
فخ لمػت عػف قصػر بػاب الػذسب ، لمبيػث الةالػث خصػاوؿ المظػاسر اليدػار ة فػإ بغػدادأمػا ا ،الم اف وخطط البصات وخنص الخص

 .وجامس المصصور وقصر الخلد وأبواب المد صة
خػار ر الطبػري ، ايخبصت ببدة مصػادر ومراجػس  ػاف ل ػا األةػر فػإ إظ ػار البيػث بصػورخص اليال ػة وسػإ  ة ػرة مص ػا

خار ر اإليالـ ووف ات الم ػاس ر و  وج الذسب ومبادف الجوسر للميبوديمر و  ،وخار ر الخلنات لجالؿ الد ف الي وطإ، للطبري
خػار ر بغػداد للخط ػب و  ،مبجػـ البلػداف ل ػاقوت اليمػويو  ،وف ات األع اف وأصبػات أبصػات الزمػاف البػف خل ػافو  ،واألعالـ للذسبإ

فخػػوح البلػػداف و  ،لل برػػوبإ، لػػدافالبو  خػػار ر ال برػػوبإو  ، ػػذرات الػػذسب فػػإ أخبػػار مػػف ذسػػب البػػف البمػػاد اليصبلػػإو  ،البغػػدادي
بغػداد لبػاقر و  ،أما المراجس ف اف مص ا األعالـ لخ ػر الػد ف الػزر  لػإ، وغ رسا مف المصادر خجدسا فإ ةصا ا البيث، للبالذري

فػػإ الخػػار ر الببايػػإ واألصدليػػإ أليمػػد و  ،والدولػػة الببايػػ ة لل ػػ ر ميمػػد الخدػػري، والببايػػ وف األوائػػؿ لنػػاروؽ عمػػر ،أمػػ ف
  .وغ رسا مف المراجس، ار ألبباديمخخ
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 المبحث األول
 أبـو جـعـفـر المنصور 

 ـ :اسمو ونسبو -:أوال
 .(1)عبد اهلل بف ميمد بف علإ بف عبد اهلل بف البباس بف عبد المطلب بف سا ـ بف عبد مصاؼ ال ا مإ   
 .(3) (صنذي)عكوايم ا يالمة بصت  بر وخصخمإ إلك قب لة بربر ة خد، (2)وأمص أـ ولد  

 -(:ألرابص) ص خص  -:ةاص اً 
 ػػػاف :))ي ػػػث  ػػػذ ر    الػػػذسبإ(، بمػػػدرؾ الخػػػراب)لرػػػب أبػػػو جبنػػػر المصصػػػور ببػػػدة ألرػػػاب مص ػػػا فػػػإ فخػػػرة ي اخػػػص األولػػػك:     

، (5))وعبػػد اهلل الطو ػػؿ( وذلػػؾ لطػػوؿ قائمخػػص ، بػػابإ الخلنػػات()ولرػػب أ دػػا، (4)المصصػػور  لبػػب فػػإ صػػغري بمػػدرؾ الخػػراب(( 
و ػػاف رغػػـ سػػذا  لػػص  بطػػإ ، لخدص رػػص وميايػػبص للبمػػاؿ والصػػصاع علػػك الػػدواص ؽ واليبػػات لمػػا بصػػا بغػػداد، )أبػػا الػػدواص ؽ( و ػػذلؾ

 .(6)البطات البظ ـ 
وسػػإ الصاقػػة الخػػإ خيػػمف فػػإ ، لرػػب بػػذلؾ  ػػب ا بػػالمرالص مػػف اإلبػػؿ (مرػػالص)و ػػاف  رػػاؿ لػػص فػػإ صػػغري أ دػػا 

 . (7)المصصورنر و ذلؾ  اف أبو جب، وخ زؿ فإ ال خات، الص ؼ

                                                           

دار ، ايمد ميمد صور ي ؼ :خير ؽ، مف  الـ أبإ ز ر ا فإ الرجاؿ(، سػ233ت ، ) يإ بف مب ف، (  أبإ ز ر ا1)
، خار ر الريؿ والملوؾ(، سػ 310ت، )ميمد بف جر ر، ؛ الطبري 121ص(، د.ت، )ب روت، دم ؽ، الماموف للخراث

، ابإ الندؿ ميمد بف طاسر، ؛ المرديإ 470ص، 7ج، 4ط، مصر، دار المبارؼ، ميمد ابو الندؿ ابراس ـ :خير ؽ
؛ ابف  178ص، 2001، مصر، م خبة الةرافة الد ص ة، 1ط، عدصاف يمود :خير ؽ،  خاب مبرفة األلراب(، سػ507ت )

(، سػ630ت ، )ر ـ بف عبد الوايد ال  باصإعز الد ف أبإ الييف علإ بف أبإ ال ـر ميمد بف ميمد بف عبد ال ، األة ر
دار ، خار ر الخلنات(، سػ911ت، )جالؿ الد ف، ؛ الي وطإ 135ص، 4ج، 1995، ب روت، 6ط، ال امؿ فإ الخار ر

قاموس أل  ر الرجاؿ والصيات مف ، األعالـ، خ ر الد ف، ؛ الزر لإ 206ص، 2004، 2ط، الراسرة، النجر للخراث
مبجـ أعالـ ، مص ر، ؛ البل إ 113ص، 4ج، 2007، 17ط، ب روت، دار البلـ للمال  ف،  رق فالبرب والمخبرب ف والم

دار البلـ ، مويوعة الخراجـ أل  ر األعالـ البرب واألجاصب الردامك والميدة ف مصخراة مف " مويوعة المورد "، المرد
مصذ خاي ي ا ، رؤيائ ا، ملو  ا، والخ ا، خلناؤسا، بغداد، باقر أم ف، ؛ الورد 435ص، ـ1992، 1ط، ب روت، للمال  ف

   . 23ص، ـ1984، بغداد، دار الخرب ة للطباعة والص ر(، ـ1984 -سػ 1404)إلك عاـ (، ـ762 -سػ 145)عاـ 
، ا. ل نك بروفصياؿ :خير ؽ وص ر،  خاب صيب قر ش(، سػ236ت، )عبد اهلل  المصبب بف عبد اهلل المصبب، (  الزب ري2)

   . 31ص، 3ط(، .تد، )دار المبارؼ
، خير ؽ: قايـ ال ماعإ، مروج الذسب ومبادف الجوسر، سػ(346ت)أبإ الييف علإ بف الييف بف علإ ، (  الميبودي3)

، دار المبارؼ، أبو جبنر المصصور الخل نة الببايإ، ؛ عبد اليالـ ريخـ 265ص، 3ج، ـ1995، 1ط، ب روت
   . 27ص، ـ1969، ب روت، دمل خاف فإ بغدا، ؛ صاب ا ابوت 35ص، ـ1965، مصر

، خار ر اإليالـ ووف ات الم اس ر واألعالـ، أبإ عبد اهلل  مس الد ف ميمد بف ايمد بف عةماف بف قا ماز :( الذسبإ4)
   .       218، ص4ج، ـ2005، 1ط، ب روت، دار ال خب البلم ة، مصطنك عبد الرادر عطا :خير ؽ(، سػ748ت)

   . 265ص، 3ج، (  الميبودي5)
، مصطنك عبد الرادر عطا :خير ؽ، ي ر أعالـ الصبالت(، سػ748ت، ) مس الد ف ميمد بف ايمد بف عصاف، (  الذسبإ6)

   . 19ص، الخالفة البباي ة، ؛ فاروؽ عمر 49-48ص، 6ج، ـ2004، 1ط، ب روت، دار ال خب البلم ة
   .  49ص، ـ1981، دار الر  د للص ر،  ةي اية المصصور أبإ جبنر الداخل ة والخارج، ييف فادؿ زع ف، ( الباصإ7)
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براس ـ أخوي، ببد اصديار ميمد ذي الصنس الز  ة (بالمصصور)ولرب  فالمصصور لغو ا  بصإ ال خص الذي أعاصص ، واث
 .(1) ( ا ميمد  ا مصصور) بارات الةورة البباي ة  اصت  أيدواسـ مف سذا  لص إف ، فإ خير ؽ الصصر (اهلل)

 ــ:والدتو - :ثالثا
. وق ؿ ولد فإ يصة (3)سػ(95فإ   ر ذي اليجة يصة )، (2)* (اليم مة)فإ مصطرة خدعك  ولد أبو جبنر المصصور  

 (.سػػػ95)وأرجػػو ولػػد فػإ يػػصة ، (5) (سػػ101. وق ػػؿ ولػد فػػإ يػػصة )(4)يػصة خميػػة ويػبب ف فػػإ اليػػصة الخػإ مػػات ب ػػا اليجػاج 
، فاجخمبػت يولػص األيػد، ـ أقبكلما يملت بابإ جبنر رأ ت  اصص خرج مف مزجإ أيد فزار ة)) :وذ ر عف أمص يالمة قول ا

 .(6)( (ف ما ا خ ك إل ص أيد يجد لص
وول ت الخالفة فإ ، وأعذرت فإ ذي اليجة، ولدت فإ ذي اليجة)) :و وف مبرفة والدخص فإ ذي اليجة لرولص سو

 .(7)((خوفإ فإ ذي اليجة، ف اف  ما ذ ر، واييب إف األمر   وف فإ ذي اليجة، ذي اليجة
 ػػ:صناخص :راببا 
 خدػب ، ريب الجب ة، مبرؽ الوجص، (8)عر ض الياجب ف ، طو ؿ الرامة، صي نا،  اف أبو جبنر المصصور ايمر الوجص )) 

 .(9)خخربلص الرلوب وخخببص الب وف(( ، خخالطص أب ة الملؾ،  اف ع ص ص لياصاف صاطراف،  خدب باليواد
 امػؿ البرػؿ ، خار ػَا الل ػو واللبػب، للمػاؿ  ػاف جامبػاً ،  اف فيؿ بصػإ الببػاس س بػة و ػجاعة ويزمػا ورأ ػا وجبروخػا 

 . (10)ج د الم ار ة فإ البلـ واألدب وصاؿ قيطا مف علـ اليد ث 
 .(11) ينظ ال بر مف أوؿ إلرات ل ا عل ص(( ، يذقا، )) اف فطصا :وذ ر اصص

 

                                                           

   . 211ص، 1ج، ـ1970، 1ط، ب روت، دار اإلر اد، البباي وف األوائؿ، (  فاروؽ عمر1)
، وف ات األع اف وأصبات أبصات الزماف(، سػ681ت، )أبإ البباس ايمد بف ميمد بف إبراس ـ بف أبإ ب ر، ( ابف خل اف2)

 .88ص، 1ج، 1ط، ـ1998، ب روت
  اب الد ف أبإ ،  صظر: اليموي، بلد مف ارض الةراة مف أعماؿ عماف فإ أطراؼ ال اـ  اف مصزؿ بصإ البباس، يم مة* ال 

   .  307ص، 2ج، ـ1955، ب روت، دار صادر، مبجـ البلداف(، سػ626ت ، )عبد اهلل  اقوت بف عبد اهلل الرومإ البغدادي
   .  218ص، خار ر اإليالـ، ( الذسبإ3)
م خبة الةرافة ، عدصاف يمود :خير ؽ،  خاب مبرفة األلراب(، سػ507ت ، )أبإ الندؿ ميمد بف طاسر، ديإ( المر4)

   .  178ص، ـ2001، 1ط، مصر، الد ص ة
   . 52ص، ـ2004، 2ط، ب روت، دار ال خب البلم ة،  خب سوام ص ميمد دنادي، الدولة البباي ة، ال  ر ميمد، ( الخدري5)
، مخخار مخخصر  خاب خار ر بغداد، ؛ أبإ علإ  يإ بف علإ يذلة 65ص، 1ج، خار ر بغداد، ي(  الخط ب البغداد6)

   . 45ص، ـ2003، بغداد، صدى صبماف البربإ، خير ؽ:  ا ر ميمود عبد المصبـو  دراية
   . 180ص، 2ج،  ذرات الذسب، (  الميبودي7)
 ذرات الذسب فإ (، سػ1089ت ، )اليإ ايمد بف ميمداإلماـ   اب الد ف أبإ النالح عبد ، ( ابف البماد اليصبلإ8)

د.ايمد ، ؛ الببادي 397ص، 1ج، ـ1998، ب روت، مصطنك عبد الرادر عطا :دراية وخير ؽ، أخبار مف ذسب
   .  51ص(، د.ت، )ب روت، دار الص دة البرب ة، فإ الخار ر الببايإ واألصدليإ، مخخار

   . 22ص، ال امؿ فإ الخار ر، بف األة ر؛ ا 218ص، 4ج، خار ر اإليالـ، ( الذسبإ9)
، ـ2009، ب روت، دار الصنائس، خار ر الدولة البباي ة، ميمد ي  ؿ، ؛ طروش308ص، خار ر الخلنات، ( الي وطإ10)

   . 47ص، 7ط
   . 52ص، ـ2009، عماف، دار يمو رابإ للص ر والخوز س، ي رة الخل نة الببايإ أبو جبنر المصصور، ميمد، ( إبراس ـ11)
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 -:استخالفو -:خامسا 
و ػػاف خول ػػص فػػإ عػػاـ ، مػػؿ أمرسػػاولػػـ   ػػف ميػػ طر علػػك  ا، خػػولك المصصػػور الخالفػػة ولػػـ خ ػػف قػػد وطػػدت دعائم ػػا  
و اف وقخ ا بم ػة فػإ اليػا واخػذ ع يػك بػف مويػك الب بػة لػص ، ببد وفاة أخ ص أبو البباس اليناح بو س بالخالفة لص (سػ136)

 . (1)و ذلؾ مبا بخص مف أسؿ البراؽ ،  ما أريؿ إل ص  خاب  بلمص بوفاة أخ ص، مف أسؿ البراؽ
صما  ػاف َ يػذر مػف ةػالث  اف الخل نة أبو جبنر المصصور قد  امف مف األمو  ف ألصص لـ خبؽ ل ـ بر ة  خاؼ مص ا واث

، مف أبػإ ميػلـ الخرايػاصإ الػذي  ػاف  ػرى مصػص ر بػة :والةاص ة، عمص عبد اهلل بف علإ ومصافيخص لص فإ األمر :األولك :ج ات
 اف مصص إال أف صنك عمص بابإ ميػلـ . فما (ردإ اهلل عص ـ)وسإ أقوى الج ات بصإ عمص  ؿ علإ بف أبإ طالب  :والةالةة

وفإ ذلؾ  الـ  طوؿ  ريص وسػو لػ س ، (2)وصنك أبإ ميلـ ببدي ةـ خنرغ آلؿ علإ بف ابإ طالب )ردإ اهلل عص ـ( ببدسا 
دار )ل س مبرض بيةصا سػذا الػذي صػخ لـ عػف جاصػب  خػر مػف ع ػد الخل نػة أبػإ جبنػر المصصػور أال وسػو بصػاتي مد صػة بغػداد 

 .(اليالـ
 ــ:وفاتو -:سادسا 

مػػف ، 3عػػاـ 22واألصػػو ايػخمرت ، عامػا 21عامػا وق ػػؿ  22سػػ( مػػدة 158ػػػ136ايػخمرت خالفخػػص أبػو جبنػػر المصصػور)     
 .(4)و اف عمري ي صذاؾ قد صاسز اليخ ف  (سػ158)إلك أف خوفإ عاـ  (سػ136)عاـ 

ليجػػة عصػػد بئػػر م مػػوف فادر ػػص اجلػػص  ػػـو اليػػادس ذي ا، خوجػػص المصصػػور لليػػا)) :سػػػ(808، )ت قػػاؿ ابػػف خلػػدوف
 (              (وخوفإ ولص ةالةة ويخوف يصة، فايخخلؼ الم دي، بظاسر م ة ميرما

  -:فرةاي ميلـ الخاير فراؿ ف ص، (6) (م موف)وب ف ، (5) (اليجوف)ودفف ب ف       
 قنؿ اليج ا وخلنوا ابف ميمد                  رسنا  م ف فإ الدر و المليد

مام ـ                   خيت الصنا ميـر لـ    د   دوا المصايؾ   .(7) ل ا واث
 
 
 
 
 

                                                           

؛ 223، ص1ج، ـ1999، النخويات اإليالم ة، ايمد، ؛ ديالف471، ص7ج، خار ر الريؿ والملوؾ، ( الطبري1)
   . 477ص، ـ2005، الراسرة، دار النجر للخراث، المجلد األوؿ، الخار ر اإليالمإ ، علإ ميمد، الصالبإ

   .53-52ص، الدولة البباي ة، الخدري (2)
   .  178ص، مبرفة األلراب، ( المرديإ3)
، ب روت، خل ؿ مصصور :خير ؽ، خار ر ال بروبإ(، سػ292ت ، )ايمد بف اييؽ بف جبنر بف وسب، ( ال بروبإ4)

خار ر خل نة بف ، سػ(240أبو عمر خل نة بف خ اط الل ةإ البصنوري )ت ، خ اط ؛257، ص1ج، 1ط، ـ1999
عبد ، ؛ ابف خلدوف126، ص1397، ب روت، دم ؽ، مؤيية الريالة، دار الرلـ، د ات البمري أ ـر :خير ؽ، خ اط

الميمك الببر ود واف المبخدأ والخبر فإ أيواؿ البرب والبجـ والبربر ، خار ر ابف خلدوف (سػ810ت ، )الريمف بف ميمد
   .  210ص، 1ج، ـ1970، ب روت، ومف عاصرسـ مف ذوي اليلطاف األ بر

   . 225ص، 2ج، مبجـ البلداف،  اقوت، يمويال، جبؿ باعلك م ة عصدسا مدافف أسلص :( اليجوف5)
   . 302ص، 1ج، اليموي، سو بئر بم ة  صيب إلك م موف بف خالد بف عامر الخدرمإ :( بئر م موف6)
   . 178ص ، مبرفة األلراب، ( المرديإ7)
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 الــمـبـحـث الـثـانــي
 بـنـا ء بـغـداد

  -:معنى بغداد وأسماؤىا -:أوال 
))إف ايػػدسا )ببػػؿ جػػاد( باللغػػة  :فمػػص ـ مػػف قػػاؿ، اخخلػػؼ المؤرخػػوف قػػد ما ويػػد ةا فػػإ ب ػػاف ايػػـ بغػػداد وخبػػ ف مبصػػاي       
))ذ ػر االيػـ علػك رقػ ـ :ومػص ـ مػف قػاؿ، أي الػص ال ػمس (ببؿ داد)اصص )) :ومص ـ مف قاؿ، اسا )مبي ر جاد((ومبص، البابل ة

 .(1)ط صإ  بود إلك عصر يمو رابإ بص غة )ب دادو(( 
ذسب النخػؾ" و ػداد"  لمػة أرام ػة مبصاسػا ""و " بػؿ " ايػـ اإللػص ال لػداصإو اصػص  لػداصإ واف أصػلص " بلػداد ")) :ومص ـ مف قػاؿ   

سػذي الرر ػة خخل ػدا  فاص ػا، مليمة عظ مة ظنر مص ا باعدائػص (ؽ.ـ. 562-604)سؤالت إلك اصص يدث علك ع د صصجز صصر 
ومص ـ مف  روؿ إف االيـ بػابلإ فػإ ع ػد يمػو رابػإ فػإ الرػرف الةػامف ع ػر قبػؿ المػ الد ، لظنري ويم ت بايـ الصصـ " بؿ "

 .(2)واف أصلص " ب ت  داد " أي ب ت الغصـ((
واف ال    ف ايخبملوسا أوؿ مرة فػإ ميػخ ؿ األلػؼ الةػاصإ قبػؿ ، إف  لمة بغ داد  ر ة األصؿ)) :و روي ببض الباية ف     

 .(3)( (الم الد ومبصاسا " عط ة اإللص
الف ببػض رقبػة ، مبرب عػف بػاغ داذو ػة (باغ داد)أما النرس ف نيروص ا علك عاداخ ـ و رجبوص ا إلك أصؿ فاريإ وسو    
 .(4)صة المصصور  اف باغا لرجؿ مف النرس ايمص " داذو ة " أي بيخاف داذو ة مد 
و ػاف  يػرى مػف عبػاد األصػصاـ ، قاؿ ببض األعاجـ " بغ " سو ايـ لصصـ ذ ر اصص اسدي إلك يػرى خصػإ مػف الم ػرؽ   

غ  داد " وسو ايـ بيخاف أص ػاي أو " با، وداد مبصاسا أعطإ، وق ؿ بغ سو البيخاف، فراؿ " بغ داد " أي الصصـ أعطاصإ، ببلدي
 .فإ سذي البربة فيم ت الرر ة بايمص (ـ579-532) يرى اص ر واف     

و اصػت بغػداد قد مػة فمصػدرسا )) -:سػ( عص ا يػ ف قػاؿ279، أما عصد المؤرخ ف البرب الميلم ف فرد ذ ر البالذري )ت     
 .(5).....(( .أم ر المؤمص ف

صمػا  اصػت قر ػة مػف ، لـ خ ف بغداد مد صة فإ األ اـ المخردمة اعصإ أ اـ األ ايرة واألعاجـو )سػ(: )292، وقاؿ ال بروبإ)ت  واث
 .(6)أي إف الرر ة الخإ يملت ايـ بغداد  اصت مبروفة ب ذا االيـ قبؿ ايخالؿ النرس للبراؽ ، ......((.قرى طيوج بادو ا

))و اصت بغداد قد مة فمصدرسا  :فراؿ، ار ة فإ البالـ  صذاؾأما ال مداصإ فرد روى عف قدـ ايم ا و  رخ ا وم اصخ ا الخج    
 .(1)( (و اصت بغداد يوقا  رصدسا خجار الص ف بخجارخ ـ ف ربيوف الربو الوايس، أبو جبنر المصصور

                                                           

   . 18ص، ـ1985، مطببة المجمس البلمإ البراقإ، دل ؿ خارطة بغداد، ( مصطنك جواد وايمد يوية1)
بغداد فإ ع وف ،  ا ر ميمود، ؛ الزب دي 414-413ص، د.ط، خخط ط المدف البرب ة اإليالم ة، ( طاسر البم د2)

   . 4ص، الخار ر
وايمد ، ؛ مصطنك جواد 271ص، ـ1986، البصرة، درايات فإ خار ر المدف البرب ة اإليالم ة، ( عبد الجبار صاجإ3)

   . 19ص، دل ؿ خارطة بغداد، يوية
، لبصاف –ب روت ، دار ال خب البلم ة، البلداف(، سػ292ت، )ايمد بف أبإ  بروب بف جبنر بف وسب ال اخب، روبإ( ال ب4)

   .11ص، ـ2002، لبصاف
، 2ج، ـ1957، الراسرة، صالح الد ف المصجد :خير ؽ، فخوح البلداف(، سػ279ت ، )ايمد بف  يإ بف جابر، ( البالذري5)

، مجلد الةالث، دار صادر ب روت، لياف البرب، ف ميمد بف م ـرأبإ الندؿ جماؿ الد ، ؛ ابف مصظور361ص
، الراسر،  ر ة صوابغ الن ر، الدولة البباي ة الخار ر الي ايإ واليداري، ميمد عبد البظ ـ، ؛ أبو الصصر94ص

  .82ص، ـ2009
   . 235ص، خار ر ال بروبإ، ( ال بروبإ6)
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 ػػػػاف  بػػػػرؼ بػػػػص المودػػػػس  –اد بغػػػػد –والمينػػػػوظ إف سػػػػذا االيػػػػـ )سػػػػػ( فػػػػذ ر: )463، إمػػػػا الخط ػػػػب البغػػػػدادي)ت
 .  (2)قد ما((

.... فػإ الػدسر الرػد ـ وسػإ ارض بابػؿ " .))بغداد ايـ مودس  ػاف فػإ خلػؾ البربػة :ر ابف ريخة فإ خبر بغداد فراؿوذ     
 .(3)((أي إف االيـ مبروؼ مصذ زمف البابل  ف

 .(4) (())رق ـ ط صإ  بود الك البصر ال  إ  ذ ر ايـ الموقس بايـ ب دادي : ما ذ ر المويوي    
 أصبيت عاصمة:ػػ أيمات مد صة بغداد ببد اف

 :أطلؽ الخل نة أبو جبنر المصصور علك بغداد الخإ بصاسا عدة خيم ات مص ا 
ـْ  :قػاؿ خبػالك، الػوارد فػإ الرػر ف ال ػر ـ، (5)خ مصا وخ ب ا لذ ر اهلل  -:مد صة اليالـ -1 ـْ َوُسػَو َوِلػ  ُ  ـْ َداُر اليالػالـِ ِعْصػَد َربمِ ػ )َل ُػ

  .( 7) (َواللالُص َ ْدُعو ِإَلك َداِر اليالالـِ َوَ ْ ِدي َمْف َ َ اُت ِإَلك ِصَراٍط ُمْيَخِر ـٍ وقاؿ خبالك: )، (6)ِبَما َ اُصوا َ ْبَمُلوَف( 
الف دجلػة  رػػاؿ  (بمد صػة اليػػالـ)وق ػػؿ يػم ت سػػذي المد صػة ، خنػاؤال باليػالمة (مد صػة اليػػالـ)وق ػؿ يػماسا المصصػػور 

 .(8)ل ا وادي اليالـ 
 0زورار أبواب ا الخارج ة عف الداخل ة وذلؾ ال -:الزورات -2

، وق ػؿ الزورار الربلػة فػإ جػامس المصصػور، بغداد فإ الجاصب ال ػرقإ يػم ت الزورار فػإ قبلخ ػا، مد صة الزورات)):وق ؿ      
 .(9)فاف المصلإ  يخاج مصص إلك أف  صيرؼ إلك باب البصرة(( 

 .(10) و  ل ا الدائري، صيبة اليخدارة خخط ط ا -:المدورة -3
 .(11)ول ف االيـ لـ  لؽ قبوال فلـ  صخ ر ب ف الصاس ، صيبة إلك مؤيي ا أبو جبنر المصصور -:مد صة المصصور -4
 .(1)يم ت صيبة الصبياط مجرى ص ر دجلة والرخ ايص ف  ا  -:الرويات -5

                                                                                                                                                                                     

، وزارة األعالـ، بغداد مد صة اليالـ، ف ي ا فإ اواخر الررف الةالث ال جري ""  ا، ابف النر ص ايمد بف إبراس ـ، ( ال مداصإ1)
   . 28-27ص، ـ1977، البراؽ

   . 62ص، 1ج، د. ت.، ب روت، خار ر بغداد(، سػ463ت ، )ابو ب ر ايمد بف علإ، ( الخط ب البغدادي2)
   . 108ص، 7ج، د.ت.، االعالؽ الصن ية، ابو علإ ايمد بف عمر، ( ابف ريخة3)
   .134ص، ـ1982، دار الر  د، البوامؿ الخار خ ة لص اة وخطور المدف البرب ة اإليالم ة، مصطنك عباس، ( المويوي4)
، خير ؽ ايياف عباس، الروض المبطار فإ خبر األقطار ،سػ(866)ت ، ابو عبد اهلل ميمد بف عبد المصبـ، ( اليم ري5)

، البدد الخايس، ـ1981، البراؽ، مجلة المؤرخ البربإ، اد مج دعو ، ؛ االعظمإ103-102ص، 1984، ب روت، 2ط
   . 16ص، 1973ط، دار المبارؼ، البصر الببايإ االوؿ، ؛  وقإ د ؼ143ص

     127( يورة األصباـ:  ة /6)
   .  24ا ة /، ( يورة  وصس7)
، ب روت، إي ات الخراث البربإ دار، ميمد عوض مرعب :خير ؽ، خ ذ ب اللغة، ابو مصصور ميمد بف ايمد، ( األزسري8)

   .  68ص، ـ1973، ال و ت، دولة بصإ البباس، ؛  ا ر مصطنك 309ص، 12ج، ـ2001
، 1890، بار س، دار الطبس، ر صود :خير ؽ، خرو ـ البلداف(، سػ732ت)عماد الد ف إيماع ؿ بف عمر ، أبإ الندات (9)

؛ 140، صـ1977، مطببة البصرة، ة بغداد الرد مةالمبجـ الجغرافإ لمد ص، ميمد رؤوؼ، ؛ طص ال  خلإ303ص
   .11ص، ـ1962، بغداد، مطببة اإلر اد، م خائ ؿ عواد :خير ؽ، فدائؿ بغداد والبراؽ، بزدجرد بف م مصدار، الناريإ

   .135ص، البوامؿ الخار خ ة لص اة وخطور المدف البرب ة اإليالم ة، ( المويوي10)
، ـ1983، بغداد، دار الير ة، البراؽ، ؛ صالو ايمد البلإ111ص، خبر األقطارالروض المبطار فإ ، ( اليم ري11)

   .  376ص
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 -:سبب اختيار مكان بغداد -:ثانيا
ي إف خ وف ل ـ عاصمة خل ؽ بمرام ـ  ػوف الباصػمة ببد صجاح البباي ف فإ الوصوؿ إلك الي ـ  اف مف الدرور 

دار ػػا فػػاف األمػػر  جػػب إف  خصايػػب وطمويػػات الب ػػت الببايػػإ واف  ػػاف ، خيخػػؿ م اصػػص غا ػػة فػػإ األسم ػػة ل ػػؿ دولػػة ي ايػػ ا واث
مػا سػ( قد خبذر عل ص خير ػؽ م ػروع بصػات الباصػمة فػاف الخل نػة المصصػور أدرؾ خما136 -132)الخل نة أبو البباس اليناح 

 .(2)أسم ة  بصات عاصمة جد دة خردإ طموياخص وخطلباخص 
ببث الخل نػة المصصػور روادا  رخػادوف األمػا ف ل   ػنوا المودػس الػذي خرػاـ ف ػص عاصػمة ملػؾ بصػإ الببػاس الجد ػدة 

رج إل ص فذ ر لص عصص غذات وط ب فخ، (3)بي ث   وف المودس وايبا رافرا بالبامة والجصد فذ ر لص مودس قر ب مف )بارما( 
سػو مودػس ط ػب  :قػالوا ؟لجماعة مف خاصخص" مػا رأ  ػـ فػإ سػذا المودػس)):فراؿ، بصنيص يخك صظر إل ص وبات ف ص فر ي ط با

 .(4)( (وأصا أر د مودبا  رخنس بص الصاس، صدقخـ ول صص ال  يمؿ الجصد والصاس والجماعات، قاؿ، صالو
خػػرى صظػػرا لبػػدـ اصطباق ػػا علػػك ال ػػروط والمواصػػنات الخػػإ وببػػد اعخػػراض المصصػػور علػػك سػػذا المودػػس رفػػض موادػػس أ   

فيار إلك بغداد ومص ا إلك الموصػؿ ةػـ عػاد إلػك ، فخرج بصنيص  رخاد األما ف الوايد خلو اآلخر الخخبار األصلو مص ا، أرادسا
.. و صػلو . رداي))سذا المودس أ :وقاؿ، فبات ف ص وخنيصص خنيص الخب ر البارؼ فاعجبص، (5)بغداد ألصص ايخطاب سوائ ا

 .(6)إف خبصك ف ص مد صة((
أريػػػؿ الخل نػػػة المصصػػػور فػػػإ طلػػػب المبػػػروف ف مػػػف يػػػ اف المصطرػػػة للخ ػػػاور مب ػػػـ ، وز ػػػادة فػػػإ دقػػػة االخخ ػػػار وصػػػوابص   

وايدػػر البطر ػػؽ صػػايب ريػػك البطر ػػؽ وصػػايب بغػػداد وصػػايب الميػػػـز ، فػػدعا صػػايب الػػد ر، وااليػػخماع إلػػك  رائ ػػـ
 ؟و  ؼ سإ فإ الير والبرد واألمطار والوصؿ والبؽ وال واـ، فيال ـ عف موادب ـ، بيخاف الرسوصايب الد ر المبروؼ ب

فبات  ػؿ رجػؿ مػص ـ ، إف  ب ت فإ قر ة مص ا، فوجص رجاال مف قبلص وأمر  ؿ وايد مص ـ، فاخبري  ؿ وايد بما عصدي مف البلـ
ص ػوف بػ ف صخػؿ وقػرب  ))إصصػا :و ػاوري فػاخبري وقػاؿ لػصفايدػري ،  مػا اخػذ م ػورة صػايب بغػداد، فإ قر ػة مص ػا واخػاي بخبرسػا

فػذذا قطبػت الجيػور وخربػت الرصػاطر لػـ  صػؿ إل ػؾ ، وأصػت بػ ف اص ػار ال  صػلؾ إل  ػا عػدوؾ إال علػك جيػر أو قصطػرة، مات
هلل قػد وأصت قر ب مف البر والبير والجبؿ ومس سذا فاف ا، اليواد  لصو  وأصت مخويط البصرة ووايط وال وفة والموصؿ، عدوؾ

والخػدب ر فػإ المػدف إف خخخػذ ، فل س ايد مف أعدائص  طمس فإ الػدصو مصػص، مف علك أم ر المؤمص ف ب ةرة ج و ص وقوادي وجصدي
 .(7)((ودجلة والنرات خصادؽ لمد صة أم ر المؤمص ف، ل ا األيوار والخصادؽ واليصوف

))سذا مودس أرداي خاخ ص الم رة مف دجلة  :اقوالصف ودو المصصور بصنيص ذلؾ ب، أما عف يبب اخخ ار مودس الباصمة    
 . (8)( (والنرات ومف سذي الصراة

                                                                                                                                                                                     

   .  193ص، ـ1975، الصجؼ، مطببة الصبماف، بصات بغداد فإ ع د أبإ جبنر المصصور، رمز ة ميمد، ( االطرقجإ1)
؛ د. 125ص، ـ1962، الراسرة، ةالنخري فإ اآلداب اليلطاص (، سػ79ت )ميمد بف علإ بف طبا طبا ، ( ابف الطرطرإ2)

   .  6ص، ـ1982، بغداد، دار الجايظ للص ر، خخط ط ا، بص خ ا، مد صة بغداد صموسا، خالص األ بث
   . 153ص، 5ج، مبجـ البلداف،  اقوت أليموي، مد صة علك دجلة فوؽ خ ر ت :( بارما3)
   . 30ص، 1ج، آلداب اليلطاص ةالنخري فإ ا، ؛ ابف الطرطرإ 614ص، 7ج، خار ر الطبري، ( الطبري4)
   .  14ص، 5ج، ال امؿ، ؛ ابف األة ر 29ص، بغداد مد صة اليالـ، ؛ ال مداصإ 614ص، 7ج، خار ر الطبري، ( الطبري5)
   . 362، صاألخبار الطواؿ، ؛ الد صوري 617-616ص، 7ج، خار ر الطبري، ( الطبري6)
، ـ1983، ب روت، أييف الخراي ـ فإ مبرفة األقال ـ(، سػ387ت، )فبإأبو عبد اهلل  مس الد ف ميمد ال ا، ( المرديإ7)

   .   46ص ، ب روت، دار الص دة البرب ة، فإ الخار ر الببايإ واألصدليإ، ايمد مخخار، ؛ ألببادي 119ص
   .375ص ،ـ1983، بغداد، دار الير ة، البراؽ فإ الخار ر، صالو ايمد، ؛ البلإ617، ص7ج، خار ر الطبري، ( الطبري8)
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وسػذا ))، (1)( (وسذا مودس خاخ ص المادة مف النرات ودجلة وجماعة مف األصصار وال  يمؿ الجصػد والبامػة إال مةلػص))
وخاخ صا الم ػرة مػف الجز ػرة وأرم ص ػة ، ر اخ صا مص ا ما فإ البي، سذي دجلة ل س ب صصا وب ف الص ف  إت، مودس مبي ر صالو

مػا رأ ػت مودػبا أصػلو )) :وقولػص، (2)( (وسػذا النػرات  جػإت مصػص  ػؿ  ػإت مػف ال ػاـ والرقػة ومػا يػوؿ ذلػؾ، وما يوؿ ذلؾ
لبصات مد صة مف سذا المودس ب ف دجلة والنرات و ر بة البصرة واألبلػص وفػارس ومػا واالسػا والموصػؿ والجز ػرة وال ػاـ ومصػر 

 .(3)( (رجة الجبؿ وخرايافومد
لرد   نت أقواؿ المصصور إف م اف بغداد امخاز بصنات أّسلخص دوف غ ري الف   وف صاليا خماما إلقامػة الباصػمة 

 ف ص مف الصوايإ الي اي ة والبي ر ة والجغراف ة واالقخصاد ة.
وعظمخ ػا وفدػال عػف خويػطص البػراؽ  لرد أردػك الموقػس طمػوح المصصػور وخطلباخػص الي ايػ ة وخوافػؽ مػس ص ػوض الدولػة    

واصػػص  مخػػاز بيصػػاصة عيػػ ر ة طب ب ػػة ايػػخمدسا مػػف وجػػود األص ػػار والخػػرع المي طػػة بػػص والخػػإ خ ػػ ؿ ، والدولػػة مبػػا  ػػرقا وغربػػا
 ما اصص  رس مف مصطرة جغراف ة ذات مصػاخ مالئػـ وممخػاز بػارض يػ لة مصبيػطة خ ةػر ف  ػا المػزارع والبيػاخ ف ، ماصبا لألعدات

ربما أدر ص المصصور باخخ اري م اف الباصمة فإ الجاصب الغربإ مف ص ػر ، وةمة أمر مم ز، علك ملخرك أطراؼ الخجارةوخرس 
إدرا ا مصص بالخطر مػف ج ػة ال ػرؽ فجبػؿ دجلػة فاصػال ب صػص ، دجلة المبروؼ اآلف بال رخ مندال إ اي علك الجاصب ال رقإ

 .(4)((الغربإ مخيصف بدجلة وسإ خمصس البجـ)) :جوزي فراؿول ف ذ ر ابف ال، وب ف الخطر الرادـ مف خراياف
 -:خطة بناء بغداد -:ثالثا

  :و رػػوؿ الخط ػػب البغػػدادي، وسػػذا  بخبػػر مػػف إبػػداع المصصػػور وابخ ػػاري، لرػػد اخخػػار المصصػػور لمد صػػة بغػػداد  ػػ ال مػػدورا      
، وقيػػمة االرادػػ ف، والبلػػـ والػػذراع والميػػاية إف المصصػػور لمػػا عػػـز علػػك بصاتسػػا ايدػػر الم صديػػ ف وأسػػؿ المبرفػػة بالبصػػات))

 .(5)( (ةـ اخخط ا وجبل ا مدورة، فمةؿ ل ـ صنخ ا الخإ فإ صنيص
إف سذا ال  ؿ المدور لمد صة بغداد مصي ا طاببا خاصا م زسا عف يػائر المػدف إذ  اصػص ال  بػرؼ فػإ أقطػار المد صػة  ل ػا    

 . (6)مد صة مدورة يواسا 
الف مبظػـ المػدف اإليػالم ة  اصػت أمػا ، لك   ؿ دائري سػو اخجػاي جد ػد فػإ فػف بصػات المػدف اإليػالم ةولرد بص ت بغداد ع   

ميػػخط لة  النيػػطاط أو مرببػػة  الرػػاسرة أو ب دػػو ة  صػػصبات ولبػػؿ اليػػبب فػػإ ذلػػؾ  رجػػس إلػػك إف سػػذي المػػدف ص ػػات بجػػوار 
 .(7) ة جد دة فإ النف المبماري اإليالمإإف خطة بصات بغداد خبخبر ظاسرة مبػمار ، مرخنبات يالت دوف ايخدارخ ا

إف ل ذا ال  ؿ مباصإ وأسداؼ ل يت مخوفرة فإ مد صة يوى بغداد وقد أدر  ا المصصور بطببػص وخبرخػص فجبػؿ قصػري فػإ     
ويط ا لئال  ة ر اليياي ات ب ف أسلص وذو ص وقادخص و بار رجاؿ دولخص فإ قرب ـ وببدسـ عصص فدال عف ي ولة الػدفاع عػف 

 .(8)ي جزت مف أجزائ ا إذا خبرض ل جـو مناجئ أ

                                                           

   .52ص، ـ2006، 1ط، دار ويإ الرلـ، الدولة البباي ة مف الم الد إلك اليروط، ( ميمد قباصإ1)
   .30ص، بغداد مد صة اليالـ، ال مداصإ (2)
   .619ص ، 7ج، خار ر الطبري، ( الطبري3)
طببة ، ميمد ب جت االةري :خير ؽ، مصاقب بغداد(، سػ463ت )أبو النرج جماؿ الد ف عبد الريمف ، ( ابف الجوزي4)

    .34سػ ص1342، بغداد
     .67-66ص، 1ج، خار ر بغداد، ( الخط ب البغدادي5)
    .67ص، 1ج، خار ر بغداد، ؛ الخط ب البغدادي 338ص،  خاب البلداف، ( ال بروبإ6)
    .49ص، فإ الخار ر الببايإ واألصدليإ، ايمد مخخار، ( الببادي7)
ز ف الد ف عمر ، ؛ ابف الوردي 35ص، بغداد مد صة اليالـ، ؛ ال مداصإ 72ص، 1ج، خار ر بغداد، ( الخط ب البغدادي8)

    .265ص، 1ج، ـ1969، مطببة الصجؼ، خار ر ابف الوردي(، سػ749ت )عمر 
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، أمر أف  دؽ سصاؾ وخد، إف المصصور لما أراد بصات بغداد ويط الم اف الذي قرر إف  جبلص مد صة)) :أما ال مداصإ ف روؿ    
أربب ف ذراعػا  فخرج ةـ صرص مف مرداري، ةـ أمر بطرح الرماؿ، وقد اخذ يبال فمد علك المردار الذي أراد إف خ وف ايخدارخ ا

وجبؿ فخيص أربب ف ذراعا ةـ عمؿ اليور الذي خلؼ النص ؿ وعردص ةماص ة ، ةـ أدار خطًا  خر وجبؿ ب ف الخط ف الخصدؽ
وجبؿ علك ذراع مصص مما  لإ الخصدؽ ال رفات فصار الباقإ خمية اذرع عاش عل  ا ، ع ر ذراعا وعرض أعالي يخة اذرع

 .(1)((الصاس
ةػـ اقبػؿ  ػدخؿ مػف  ػؿ ، فػامر أف  خػط بالرمػاد، لخار خ ػة إلػك إف المصصػور أيػب إف  صظػر إل  ػا ع اصػاوخ ػ ر الروا ػات ا    
ودار علػ  ـ وصظػر إلػ  ـ والػك مػا خػط مػف خصػادؽ فلمػا ، وسػإ مخطوطػة بالرمػاد، و مر فإ فصالئ ا وطاقاخ ا ورياب ػا، باب

فصظػػر إل  ػػا والصػػار خ ػػخبؿ فن م ػػا وعػػرؼ ، و صصػػب عل ػػص الػػصنط، فبػػؿ ذلػػؾ أمػػر إف  جبػػؿ علػػك خلػػؾ الخطػػوط يػػب الرطػػف
 .(2)ةـ ابخدئ فإ عمل ا ، وأمر أف  ينر األياس علك الريـ، ريم ا

صػػراري علػػك بصػػات بغػػداد ي ػػث وقػػؼ عل  ػػا     فرػػاؿ: ))واهلل البص  ػػا ةػػـ ايػػ ص ا أ ػػاـ ، و  ػػ ر ال برػػوبإ إلػػك عػػـز المصصػػور واث
  .(3)ة فإ األرض((ةـ لخ وصف أعمر مد ص، ي اخإ و ي ص ا ولدي مف ببدي

  -:اإلشراف اليندسي
ذ ػػػرسـ ، أمػػػا اإل ػػػراؼ ال صديػػػإ علػػػك بصػػػات مد صػػػة بغػػػداد مػػػف خخط ط ػػػا إلػػػك ا خمػػػاؿ بصاتسػػػا او ػػػؿ إلػػػك أرببػػػة م صديػػػ ف    

وعمػػراف بػػف (، سػػو اليجػػاج بػػف أرطػػاة)واليجػػاج بػػف  ويػػؼ ، عبػػد اهلل  بػػف ميػػرز :))و ػػاف الػػذ ف سصديػػوسا :ال برػػوبإ برولػػص 
فرلػد الربػس مػف ،   اب بف  ة ر وقيـ المصصػور االربػاض أرببػة أربػاع وقلػد للر ػاـ ب ػؿ ربػس رجػال مػف الم صديػ فو ، الوداح

باب ال وفة إلك باب البصرة وباب الميولة وال رخ وما اخصؿ بذلؾ  لص المي ب بف زس ر والرب ػس مػوالي وعمػراف بػف الودػاح 
رع طر ؽ االصبار إلك يد ربض بف عبد اهلل  يل ماف بف مجالد وواديا والربس مف باب ال وفة إلك باب ال اـ و ا، الم صدس

والربس مف باب ال ػاـ إلػك ربػض يػرب ومػا اخصػؿ بػربض يػرب و ػارع بػاب ال ػاـ ومػا ، موالي وعبد اهلل بف ميرز الم صدس
ومػػف بػػاب ، اخصػػؿ بػػذلؾ إلػػك الجيػػر علػػك مصخ ػػك دجلػػة يػػرب بػػف عبػػد اهلل  وغػػزواف مػػوالي واليجػػاج بػػف  ويػػؼ الم صػػدس

خراياف إلك الجير الذي علك دجلة مارا فإ ال ػارع علػك دجلػة إلػك البغػ ف وبػاب قطربػؿ س ػاـ بػف عمػرو والخغلبػإ وعمػارة 
 .(4)((بف يمزة و  اب بف  ة ر الم صدس

  -:االستعداد والتييؤ لمبناء -:رابعا
فاقاـ مبي ر ف ص ي د ف ص  ؿ األصػصاؼ مػف ، قاـ المصصور بخ  ئة  ؿ ميخلزمات البصات والبمؿ فإ موقس مد صة بغداد      

فجمب ػـ وخرػدـ إلػ  ـ أف ، واخخار المصصور قوما مف أسؿ الندؿ والبدالػة والنرػص واألماصػة والمبرفػة بال صديػة، الصصاع والنبلة
 .(5)  رفوا علك البصات 

و ػاف ، واخػذ الرجػاؿ بالبمػؿ، وعػدي فرد ع د إلك أبإ يص نة الصبماف بف ةابت النر ص باإل راؼ علك البمػؿ ودػرب اللػبف    
 . (6)أبو يص نة أوؿ مف عد اللبف بالرصب 

                                                           

   .35ص، بغداد مد صة اليالـ، ال مداصإ (1)
    .618ص، 7ج، خار ر الطبري، ( الطبري2)
   .238ص،  خاب البلداف، ( ال بروبإ3)
   .242-241ص ،  خاب البلداف، ( ال بروبإ4)
؛  618ص، 7ج، خار ر الطبري، ؛ الطبري 113ص، ؛ خار ر ال بروبإ 32ص، بغداد مد صة اليالـ، ( ال مداصإ5)

(، سػ733ت )  اب الد ف ايمد بف عبد الوساب ، ؛ الصو ري 121ص، أييف الخراي ـ فإ مبرفة األقال ـ، المرديإ
براس ـ مصطنكو  ميمد جابر :خير ؽ، إ فصوف األدبص ا ة اإلرب ف    .   90ص، 2ج، ـ1984، مصر، اث

   . 618ص، 7ج، خار ر الطبري، ( الطبري6)



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     41العدد/

622 

دػػرب اللػػبف البظػػاـ و ػػاف فػػإ اللبصػػة الخامػػة )) :ومػػف االيػػخبدادات األخػػرى الخػػإ أمػػر ب ػػا الخل نػػة ابػػو جبنرالمصصػػور      
وينػرت اآلبػار ، اع ووزص ا مائة رطؿذراع ووزص ا مائخا رطؿ واللبصة المصصنة طول ا ذراع وعرد ا صصؼ ذر × المرببة ذراع 

للمات وعملت الرصاة الخإ خاخذ مف ص ػر  رخ ػا وسػو الص ػر األخػذ مػف النػرات فاخرصػت الرصػاة وأجر ػت إلػك داخػؿ المد صػة لل ػرب 
 .(1)((ولدرب اللبف وبؿ الط ف

الت البصػات والخ ػب والصػاج ))إف أبػو جبنػر المصصػور  ػاف قػد اعػد جم ػس مػا خيخػاج إل ػص المد صػة مػف  : و ذ ر الصو ري    
 .(2)((وغ ري

 -:بناء بغداد المدورة -:خامسا
    -:أــ  المباشرة بالبناء ومراحمــو

خجمػػػػس اغلػػػػب الروا ػػػػات الخار خ ػػػػة علػػػػك إف المصصػػػػور قػػػػد بػػػػدا البمػػػػؿ فػػػػإ يادػػػػرخص بغػػػػداد فػػػػإ جمػػػػادي االولػػػػك عػػػػاـ 
، بر مف رجاؿ الدولة وادػبا ب ػدي أوؿ لبصػة فػإ أيايػ اوقد عمؿ لذلؾ ايخناال يدري األع اف واأل ا .(3)(ـ762/ ب سػ145)

واألرض هلل  ورة ػػػا مػػػف   ػػػات مػػػف عبػػػادي والباقبػػػة ، واليمػػػد هلل، ))بيػػػـ اهلل :مبلصػػػا بػػػدت البمػػػؿ والمبا ػػػرة بالبصػػػات وذلػػػؾ برولػػػص
 .(4)((ابصوا علك بر ة اهلل :ةـ قاؿ، للمخر ف
))و ػاف  بمػؿ فػإ  ػؿ  ػـو خميػوف ألػؼ  :فػإ  ػؿ  ػـو برولػص و   ر الميبودي إلك عدد البماؿ الذ ف  اصوا   ػخغلوف 

ومبصك سذا إف الباقإ مف المائة ألؼ رجؿ  اصوا منرغ ف ألعماؿ أخرى غ ر الصيػات  اليػدادة والخجػارة واإل ػراؼ ، (5)( (رجؿ
 ف اإلعماؿ األخرى.و ذلؾ  جب مراعاة ميالة خوف ر الطباـ والمات للبماؿ ومراقبخ ـ وغ رسا م، ال صديإ واإلداري والمالإ

وفػػإ سػػذا سػػدر ، وفػػإ روا ػػة خرػػوؿ إف المصصػػور اعمػػؿ مائػػة ألػػؼ رجػػؿ قيػػم ـ إلػػك قيػػم ف  ػػؿ خميػػ ف ألػػؼ فػػإ  ػػـو 
دػػافة إلػػك إف رايػػة مةػػؿ سػػذا البػػدد الدػػخـ فػػإ  ػػـو وايػػد غ ػػر مخبػػارؼ عل ػػص وغ ػػر ، للطاقػػة واإلم اصػػات الب ػػر ة ال ب ػػرة واث

لذا فالرأي المبروؿ سو الخري ـ الػذي قيػـ يػابرا وسػو اقػرب ، ري بوجبة ص ار ة فرطمبموؿ بص إذا ما خـ ماليظة إف البمؿ  ج
 .(6)إلك المصطؽ والواقس

  -:لرد مر البصات لمد صة بغداد بمريلخ ف اياي خ ف سما -:مراحل انجاز البناء -ب 
 -:المرحمة األولى -:أوال

مػػف مرايػػؿ البصػػات علػػك الػػرغـ مػػف إف البمػػؿ قػػد صػػايبص  وسػػإ أسػػـ مريلػػة(، سػػػ146)خػػـ اصجازالمريلػػة االولػػك فػػإ يػػصة      
))لما بلػغ   :و ذ ر المؤرخوف، خوقؼ ف ص لمدة يخة أ  ر خرر با بيبب ي ايإ سو خمرد ميمد ذو الصنس الز  ة وأخ ص إبراس ـ

ت يخػك فػرغ فرطس البصػا، اليور مردار قامص وذلؾ فإ يخة خمس وأربب ف ومائة اخصؿ بص خروج ميمد بف عبد اهلل  بف ييف

                                                           

      .338ص،  خاب البلداف، ( ال بروبإ1)
     .90ص، 2ج، ( ص ا ة اإلرب فإ فصوف األدب2)
، ـ1969، طببة مصر، د.ةروت ع ا ة :خير ؽ ،المبارؼ(، سػ276ت)أبو ميمد عبد اهلل بف ميلـ ، (   ابف قخ بة3)

، 2ج، ـ1967، الراسرة، علإ يب بة :خير ؽ، خار ر الموصؿ(، سػ334ت) مدصالح ز ر ا بر د بف مي؛ 38ص
، مطببة الزع ـ، د. صنات خلوصإ :خير ؽ، خار ر بغداد، عبد الريمف بف عبد اهلل بف اليي ف، ؛ اليو دي 194ص

طبس  ر ة الخجارة ، ريلة المص ك البغدادي، ميمد ابف الي د ايمد اليي صإ، لبغدادي؛ المص ئ ا 4ص، ـ1962، بغداد
ي ومات بغداد مصذ خاي ي ا يخك ع دسا ، عبد اليم د، ؛ البلوجإ 23ص، ـ1948، بغداد، والطباعة الميددة

   0 5ص، دل ؿ خارطة بغداد، و خروف، ؛مصطنك جواد 7ص، الجم وري
     .15ص، 5ج، ال امؿ فإ الخار ر، ؛ ابف االة ر 616ص، 7ج، خار ر الطبري، الطبري( 4)
   .  17ص، خخط ط بغداد، ؛مصطنك جواد وايمد يوية318ص، 3ج، مروج الذسب، ( الميبودي5)
    .27ص، 3ج، ت.د، ب روت، جم رة خطب البرب، ( ايمد ز ف صنوت6)



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     41العدد/

622 

 اف مف أسـ ما خـ و  ،فاخـ بصاتسا"(، سػ146)"وخـ البودة إلك البصات فإ صنر يصة ، (1)مف أمري وأمر أخ ص إبراس ـ بف عبد اهلل
 ما خـ بصات ب وت خاصة والبامة ، بصات قصر الخالفة فإ ويط المد صة وبصإ بجاصبص الميجد الجامس، اصجازي فإ سذي المريلة

يػػواؽ والخصػػادؽ والطاقػػات واليػػور والنصػػالف وال ػػوارع واأل، وأصجػػز بصػػات األبػػواب، ؤييػػاخ ا اإلدار ػػة والمال ػػةوم، وأبص ػػة الدولػػة
 .(2)والرباب
وصرػػؿ إل  ػػا الخػػزائف وب ػػوت  (سػػػ146)اصخرػػؿ إل  ػػا الخل نػػة ابوجبنرالمصصػػور يػػصة ، وببػػد اصجػػاز األبص ػػة الرئ يػػ ة للمد صػػة      

 .(3)اليالـ  األمواؿ والدواو ف ويماسا مد صة
 -:المرحمة الثانية -:ثانيا

 (سػػػ146)ودامػػت ةػػالث يػػصوات ابخػػدأت مػػف اصخرػػاؿ المصصػػور إل  ػػا يػػصة ، وسػػإ المريلػػة الخ م ل ػػة والص ائ ػػة فػػإ البصػػات     
ي اـ جم س أمور المد صة  اليصة إ ماؿي ث خـ فإ سذي  (سػ149)وأصجزت فإ يصة   0(4)اليور والخصدؽ واث

ف مجموع المر      0يلخ ف االولك والةاص ة اربس يصوات و  ر ف خرر باً واث
 المــبـحـث الـثـالـث

 المظـاىـر الحـضـاريـة فـي بـغـداد
  :قصر باب الذىب -:أوال

وجبل ػػا ذات طػػابس خػػاص مخم ػػز لػػـ  النػػص الصػػاس فػػإ المػػدف ، ودػػس المصصػػور بصنيػػص خصػػم ـ خخطػػ ط مد صخػػص المػػدورة       
 .(5)األخرى الخإ   دوسا 

المذ ورة باإلخراف واإلي اـ بال امات و  ))قد رأ ت المدف البظاـ :فراؿ الجايظ، ولرد لنت سذا الطابس المم ز أصظار الصاس     
وال أجػود ، وال أويػس بابػا، وال أجػود ايػخدارة وال أصبػؿ صػبال، وبالد الرـو وفػإ غ رسػا مػف البلػداف فلػـ أرى مد صػة قػط ارفػس يػم ا

 .(6)و اصما أفرغت إفراغا"، صة أبو جبنر المصصور  اصما صبت فإ قالبفص ال مف الزورات وسإ مد 
وسصػػا  خبػػ ف مػػف وصػػؼ الجػػايظ إف المد صػػة خم ػػزت بطػػابس مخم ػػز فر ػػد ولبػػؿ ابػػرز مم زاخ ػػا سػػو قصػػر الخل نػػة مر ػػز      

ولػذلؾ جػاتت قبلخػص مػزورة فػإ يػ ف إف الميػجد بصػإ خال ػا ومليرػا للرصػر ، الخدو ر ف  ا والذي خـ اخخ اري مصػذ بدا ػة الخخطػ ط
 .(7)قل ال

)إذا خرج الخارج مف الطاقات خرج إلك ريبة ةػـ إلػك دسل ػز عظػ ـ ) :برولص اف الرصر والجامس ريبة وصن ا ال بروبإ      
 .(1)ةـ  خرج مف الباب إلك الريبة البظمك(( ، عل ص باب يد د، أزج مبرود باآلجر والجص

                                                           

    .619ص، 7ج، خار ر، ؛ الطبري 36ص، 2ج، ففخوح البلدا، ؛ البالذري 33ص، بغداد مد صة اليالـ، ( ال مداصإ1)
خير ؽ:إيياف ، الب اف المغرب فإ إخبار األصدلس والمغرب(، سػ695ت )ميمد بف ميمد بف عذارى ، ( المرا  إ2)

منخاح دار (، سػ751ت )أبو  عبد اهلل ميمد بف أبإ ب ر أ وب ، ؛ ألزرعإ 30ص، 1ج(، ـ1950، ب روت، )عباس
   .30ص، 2ج(، د. ت، ب روت، )البلـ واإلدارةاليبادة وق ور وال ة 

، الراسرة، )والراسرة، الصجـو الزاسدة فإ ملوؾ مصر(، سػ874ت ، )جماؿ الد ف أبإ الميايف ابف خغري بردي، االخاب إ (3)
   . 340ص، 1ج(، ت .د

بوالإ فإ أبصات األوائؿ يمط الصجـو ال (سػ1111ت ، )عبد الملؾ بف يي ف بف عبد الملؾ ال افبإ، ( الباصمإ الم إ4)
   .381ص، 3ج، ـ1998، ب روت، علإ ميمد مبوض، عادؿ ايمد بف عبد الموجود :خير ؽ، الخوالإ

   .67ص، 1ج، خار ر بغداد، ( الخط ب البغدادي5)
مس بغداد فإ  خابات الريالة واألجاصب مف الررف الخايس إلك الررف الخا، ييصإ داخؿ، عبد الجبار الب ادلإ، ( صاجإ6)

   .138ص، ـ2003، بغداد، ع ر الم الدي
   .108ص، 1ج، خار ر بغداد، البغدادي ؛ الخط ب322ص، 3ج، خار ر الطبري، ( الطبري7)
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 .(2)إ باب الذسب والك جاصب الرصر الميجد الجامسفإ ويط الريبة الرصر الذي يم      
وسػػو ، ف ػػو المر ػػز والرلػػب،  ػاف مودػػس الرصػػر فػػإ مر ػػز المد صػػة  ببػػر عػػف الطػػابس األيايػإ الػػذي  ص ػػدي أبػػو جبنػػر      

، ذاوالمدورة مر زسػا بب ػد عػف  ػؿ جواصب ػا بصػورة مخيػاو ة ال  ز ػد سػذا عػف سػ، علك ببد وايد عف الجم س الف مد صخص مدورة
 .(3)وال سذا علك سذا 

يخػػك الميػػجد الجػػامس خ  ػػؼ خببػػا لخخطػػ ط الرصػػر ، والخل نػػة أبػػو جبنػػر المصصػػور سػػو الميػػور وقصػػري سػػو األيػػاس        
فػػاوالدي ال  ر مػػوف مبػػص بػػؿ فػػإ ، وميػػور الدولػػة سػػو  ػػخص الخل نػػة ولػػ س أيػػرخص، ولػػذلؾ  اصػػت قبلخػػص مػػزورة، ولػػ س الب ػػس

 .(4)الريبة الخإ ال  جوز أليد يخك  بار إفراد أيرخص إف  جخازسا إال ي را علك األقداـ  ب وت صغ رة خنصل ا عف قصري
 . (5)وقد يمإ سذا الرصر فإ ببض المصادر بػ )قصر أبإ جبنر(    

)قصػػر و وفػػإ مصػػادر أخػػرى يػػمإ بػػػ )قصػػر بػػاب الػػذسب( ويػػمإ )قصػػر الربػػة الخدػػرات(  مػػا يػػمإ )دار الخالفػػة(    
إف خيم ة الرصر او بابص بالذسب راجبة إلك  وصص مذسبا ومف المبلـو إف الخذس ب  اف مف ابرز الزخارؼ والظاسر ، اليالـ(

 . (6)فإ بغداد 
أي أ ةر ، ذراعا مرببا( 160000ذراع( أي )400ذراع( فإ ) 400وذ ر الخط ب البغدادي إف مياية الرصر  اصت )    

 .(7)مف أربب ف ألؼ مخر مربس 
صػػػر إ واصػػػا طولػػػص ةالةػػػوف ذراعػػػا وعردػػػص ع ػػػروف ذراعػػػا ويػػػرؼ قبػػػة وعل ػػػص مجلػػػس مةلػػػص فوقػػػص الربػػػة  ػػػاف فػػػإ صػػػدر الر   

 .(8)الخدرات ويم ص إلك يد عرد الربة ع روف ذراعا فصار مف األرض إلك رأس الربة الخدرات ةماص ف ذراعا 
درات  بلوسػا ريػـ فاريػإ و اصػت الربػة بلغ قصرالخل نة المصصور ذو الباب الذسبإ غا ة الروعة واسـ مبالمص قبة خ         

 .(9)سذي فوؽ اآلص ة الرئ ي ة الخإ  يظك الصاس ف  ا بالمةوؿ 
 .(10)((خاج بغداد وعلـ البلد ومآةرة مف مآةر بصإ البباس)و صؼ المؤرخوف الربة باص ا: )        

 -:جامس المصصور -:ةاص ا
 .(11)( (إلك جاصب الرصر الميجد الجامس)ذ ر ال بروبإ اصص: )   
،  اف أبو جبنر المصصور قد جبؿ الميجد الجامس بالمد صة مالصؽ قصػري المبػروؼ برصػر الػذسب)) :وذ ر الخط ب اصص  

 .  (12)وسو الصيف البخ ؽ((

                                                                                                                                                                                     

   .240ص، البلداف، ( ال بروبإ1)
   .77ص، 1ج، خار ر بغداد، ( الخط ب البغدادي2)
، ـ2001، بغداد، سػ656البصر الببايإ يصة قصور البراؽ البرب ة واإليالم ة يخك ص ا ة ، طالب علإ، ال رقإ (3)

   . 159ص
   . 83ص، الدولة البباي ة الخار ر الي ايإ واليداري، أبو الصصر (4)
   . 816ص، 3ج، خار ر الريؿ والملوؾ، ( الطبري5)
   . 160ص، قصور البراؽ البرب ة واإليالم ة، ( ال رقإ6)
   . 377ص، البراؽ فإ الخار ر، صالو ايمد، البلإ؛  79ص، 1ج، خار ر بغداد، ( الخط ب البغدادي7)
 .450ص، 2ج، مبجـ البلداف، ( اليموي8)
   . 41ص، بغداد، 1ط، 1ج، بغداد مد صة اليالـ خبل ؽ فؤاد جم ؿ ومصطنك جواد، ( ر جارد د وؾ9)
   . 22ص، مصاقب بغداد، ( ابف الجوزي10)
   . 240ص، ( البلداف11)
   . 107ص، 1ج، ( خار ر بغداد12)
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 . (1)الف ميجد المد صة بصاي علك الرصر((، إف المصلك ف ص  يخاج إلك إف  صيرؼ إلك باب البصرة قل ال)) :و روؿ الطبري  
 . (1)الرصر((

وقػػػد خطػػػط  (ذراع 200) × (ذراع200)بػػػد جػػػامس المصصػػػور أوؿ ميػػػجد جػػػامس  ػػػ دي الببايػػػ وف ببغػػػداد وميػػػايخص و       
 . (2)وايط و  الجامس ف ما  ظ ر صيؽ الجوامس الخإ بص ت فإ البصرة وال وفة

 -:وقد مر جامس المصصور بمرايؿ عمراص ة مخبددة أوجزسا باآلخإ      
 -:مريلة الخاي س :المريلة األولك

و ػػاف  (ـ766 -سػػػ 145)فػػإ عػاـ ، وقػد خػػـ خصن ػذ بصػػات الميػػجد فػإ سػػذي المريلػة علػػك  ػػد الخل نػة أبػػإ جبنػر المصصػػور     
، وعلػك المػؤخرة والمجصبخػ ف والنصػات،  يخػوي الميػجد علػك المصػلك وف ػص الميػراب،   لص علػك س ئػة مربػس مخيػاوي األدػالع

و يخوي علك خمية ، وؿ دلس الميجد و  غؿ ةلث مياية الميجد  لصوخم ز المصلك باالخياع  اف طولص بردر ط، ومآذصص
 .(3)وصؼ  ؿ أي وب مص ا يخة ع ر عمودا مف الخ ب  (أيا  ب)يواري أو 

وايػػخخدـ المصصػػور فػػإ بصػػات الميػػجد الجػػامس اللػػبف والطػػ ف وسػػإ المػػواد الخػػإ ايػػخخدمت فػػإ إقامػػة مبظػػـ مبػػاصإ المد صػػة    
 .(4)المدورة 

الػذي أمػر (.سػػ193 -سػػ 192)وخبدأ سذي المريلة فػإ ع ػد الخل نػة سػاروف الر ػ د يػصة   -:مريلة الخجد د -:المريلة الةاص ة
عػػادة بصػػاتي بػػاآلجر والجػػص وقػػد خػػـ علػػك صنػػس المخطػػط اليػػابؽ لػػص وبػػصنس  ب ػػدـ الميػػجد الػػذي  ػػ د فػػإ ع ػػد المصصػػور واث

 .(5)أي اصص برإ مربس ال  ؿ، األبباد
فػػإ ع ػػد  (سػػػ279)خبػػدأ سػػذي المريلػػة ببػػد عػػودة الباصػػمة مػػف يػػامرات إلػػك بغػػداد يػػصة    -:ز ػػادةمريلػػة ال -:المريلػػة الةالةػػة

الخل نػػة المبخمػػد وطب بػػػإ إف الخل نػػة ي صمػػػا اصخرػػؿ إلػػك  بغػػػداد اصخرلػػت مبػػػص جم ػػس الػػدواو ف الريػػػم ة بمػػا ف  ػػػا مػػف مػػػوظن ف 
وطب بػإ إف الميػجد لػـ ،  اف عل ص فإ ع د المصصوروال  خنك إف البدد قد خداعؼ  ة را عما ، وخابب ف ةـ اليا  ة والجصد

 .(7)دار الرطبات  ال ص  (6)  ف ل يخوعب مةؿ سذا البدد ال ب ر مف المصل ف ي ث أزاد منلو الخر إ
، (8)ةاص ا وميػخرطبات يػم ت بالبدر ػة  وسو الذي قاـ بص الخل نة المبخدد  واداؼ مصص صيصا -:الخطو ر -:المريلة الراببة

 .(9) (سػ280)عاـ و اف ذلؾ ، (8)
ولجامس المصصور دور  ب ر فإ الير ة الن ر ة والبلم ة فػإ بغػداد اذ  اصػت خبرػد ف ػص يلرػات البلػـ والنرػص ومجػالس الػذ ر    

 .(10)و اف روادي مف البلمات والمةرن ف والنر ات الذ ف  اف ل ـ مؤلناخ ـ و خب ـ وروا اخ ـ البلم ة 

                                                           

   . 322ص، 3ج، ( خار ر الريؿ والملوؾ1)
   . 20ص، ـ1966بغداد ، دار الجم ور ة، خخط ط بغداد، ( صاجإ مبروؼ2)
   . 318ص، ـ1984، بغداد، خرجمة صالو ايمد البلإ، خطط بغداد،  بروب بيصة (3)
   . 35ص، 8ج، ـ1985، بغداد، يدارة البراؽ، ( ب ار مبروؼ4)
   .279ص، ـ1967، مطببة البماف، بغداد مد صة المصصور المدورة ،( طاسر مظنر البم ر5)
م خبة ، البدا ة والص ا ة، أبو الندات إيماع ؿ بف عمر الرر إ،  صظر:ابف  ة ر، ( قائد الج ش علك زمف الخل نة المبخمد6)

ت )ميمد  أبو النرج جماؿ الد ف عبد الريمف بف علإ بف، ؛ ابف الجوزي22ص، 11ج، د.ت، ب روت، المبارؼ
 .    79ص، 8ج، سػ1358، ب روت، دار صادر، 1ط، المصخظـ فإ خار ر الملوؾ واألمـ(، سػ463

   .  281ص، بغداد مد صة المصصور المدورة، ( طاسر مظنر7)
   . 517ص، مبجـ البالد، اليموي، ( البدر ة صيبة إلك بدر مولك المبخدد الذي زاد فإ مرر المصصور8)
   . 318ص، دادخطط بغ، ( ال يصة9)
    .و يخلـز لذلؾ بيوث أخرى، ( سذا ل س مودوع بيةصا10)
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     -:قصر الخمد -:ثالثا

 (د ػر مػارفة وف)وذلػؾ بموقػس  ػماؿ الػد ر البخ ػؽ ، وقد بصك الخل نة ابوجبنرالمصصور قصرا  خر يماي برصػر الخلػد         
 . (1)برل ؿ وسو الد ر الذي  اف  رس عصد مصب ص ر الصراة بدجلة 

 ػب ومػػراد وقػد يػمإ المصصػور قصػػر الخلػد ب ػذي الخيػم ة خ ػػب ا لػص بجصػة الخلػد لمػػا ف ػص مػف  ػؿ مصظػػر رائػؽ وعػرض غر     
 .(2)عج ب

إذ ، ومػا ببةػص بصػات بغػداد مػف قلػؽ وادػطراب، و اف يبب اخخ ار المصصور ل ػذا الرصػر وموقبػص للخػالص مػف  ةػرة البػؽ   
 مػا إف لرصػر الخلػد أسم ػة خاصػة أال وسػإ إف موقبػص ، مف جم س ج اخص (باب الذسب) اف صماؤسا  طبؽ علك قصري األوؿ 

والصػص   ػرؼ ، رباض ال ػمال ة مػف المد صػة المػدورة فػإ الجاصػب الغربػإ مػس الجاصػب ال ػرقإعف الجير األعلك الذي  ربط اال
 .(3)علك الموادس  ل ا ببغداد 

المصصور بصائص علك موالي الرب ػس وابػاف بػف صػدقة ووصػؼ باصػص مػف  سػ وقيـ157وقد خـ بصات قصر الخلد فإ يصة          
 .              (4)اي ة الرصور الخإ بص ت علك ع د الدولة البب أعظـ
   -:أبواب بغداد -:راببا
وأرببػة ، أرببػة داخل ػة صػغار، خذ ر الروا ات الخار خ ة إف أبواب مد صة بغداد  اصت ةماص ة أبواب ))وللمد صة ةماص ػة أبػواب   

 .(5)خارج ة  بار(( 
 .(6)( (وأرببة خارج ة  بار، وجبل ا ةماص ة أبواب أرببة داخل ة صغار))

إل  ػا  المػدف المؤد ػةأرببػة أبػواب يػم ت بايػمات  الخػارجإ وسػإفػإ اليػور  وأدػخـ ف اصػت أ بػرألبواب الخارج ػة وسػإ فا   
 . (7)يماي باب ال اـ  خراياف وبابا يماي بابال وفة وبابا يماسا باب البصرة وبابا  يماي باب)بابا( 

 .   (8)وخـ جبؿ سذي األبواب علك خدب ر البيا ر فإ اليروب 
ذا جػات مػف ، فاذا جات ايد مف اليجاز دخؿ مف بػاب ال وفػة))      ذا جػات ايػد مػف األيػواز ، بػاب ال ػاـ المغػرب دخػؿواث واث

ذامف باب  والبير ف دخؿوال مامة  ووايطوالبصرة   .(9)مف باب خراياف((  الم رؽ دخؿجات ايد مف  البصرة واث
 . (10)خمية  الؼ بالذراع اليودات مف خارج الخصدؽ(( )) :وبإمص ا إلك اآلخر  ما  ذ ر ال بر ب ف  ؿو اصت الميافة     

و ػاف ل ػػؿ بػػاب مػف سػػذي األبػػواب األرببػػة فػإ اليػػور الخػػارجإ و ػذلؾ علػػك األبػػواب الداخل ػػة فػإ اليػػور األعظػػـ " بابػػا      
 .(1)ص" ال  غلؽ الباب الوايد مص ا وال  نخو إال جماعص مف رجال، أي ل ؿ باب فرداف عظ ماف جل الف –يد دا 

                                                           

   .  168ص، قصور البراؽ، ( ال رقإ1)
   .  168ص، يدور بغداد، ال رقإ، 98ص، 1ج، البدا ة والص ا ة، ( ابف  ة ر2)
 خاب الروض المبطار  مف األصدلس مصخخبةصنة جز رة ، سػ(866)ت ، ابو عبد اهلل ميمد بف عبد المصبـ، ( اليم ري3)

     .99ص، 1ج، 1988، ب روت 2ط، . ل نإ بروفصياؿأ :خير ؽ، فإ إخبار األقطار
   . 99ص، 10ج، البدا ة والص ا ة، ابف  ة ر (4)
   .238ص، البلداف، ؛ ال بروبإ 41ص، بغداد مد صة اليالـ، ؛ ال مداصإ 651ص، 7ج، خار ر الطبري، الطبراصإ (5)
   . 121ص، الخراي ـ فإ مبرفة األقال ـ أييف، المرديإ (6)
   ـ. 1932، مصر، مطببة االعخماد، يدارة اإليالـ فإ دار اليالـ، جم ؿ صيلة، ( المدور7)
   . 65ص، 7ج، خار ر الطبري، ( الطبري8)
   .10ص، مصاقب بغداد، ؛ ابف الجوزي 72، 1ج، خار ر بغداد، ( الخط ب البغدادي9)
   .10ص ،البلداف، ( ال بروبإ10)
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 . (3)مف ازاج سذي االبواب مجلس لص درجخص وعل ص قبة عظ مة مزخرفة "(( (2)))و"علك  ؿ ازج      
قػوى عيػػ ر ة خيػت إمػػرة  األرببػة الخارج ػػةعػ ف الخل نػػة علػك  ػػؿ بػاب مػف األبػػواب ، وز ػادة فػإ يما ػػة مػداخؿ المد صػػة     

وعلػك بػاب البصػرة أبػو األزسػر الخم مػإ ، ل ماف بف مجالد فإ ألؼو اف علك باب ال اـ ي)) :ف ذ ر الخط ب البغدادي، قائد
 .              (4)وعلك باب خرياف ميلمة بف ص  ب البصاصإ فإ ألؼ((، وعلك باب ال وفة خالد الب إ فإ ألؼ، فإ ألؼ

ت علػػك يػػمت ومػػف األمػػور الم مػػة الخػػإ  جػػب إف خاليػػظ فػػإ األبػػواب إف المصصػػور جبػػؿ األبػػواب الداخلػػة مػػزورة ل يػػ    
 .(5)االبواب الخارج ة 

ف ػاف الػػداخؿ مػف بػػاب خريػاف األوؿ عطػػؼ علػك  يػػاري فػػإ دسل ػز أزج مبرػػود بػاآلجر والجػػص ع ػروف ذراعػػا وطولػػص      
 . (6)المدخؿ إل ص فإ عردص والمخرج مصص مف طولص ، ذراعا
                                                                                                                                     .                                                                                                                            (7)خدؿ علك اإلبداع واالبخ ار  وسذا الطراز مف الداخؿ لص أسم خص البي ر ة فدال عف اصص ظاسرة مبمار ة     

 لخــــاتـمـةا
 -:فإ خاخمة بيةإ خوصلت إلك الصخائا اآلخ ة

  بد الخل نة أبو جبنر المصصور المؤيس الير رإ لدولػة بصػإ الببػاس علػك الػرغـ ممػا فبلػص يػابروي فرػد وّطػد أر ػاف 
 .الدولة وقدك علك الخمردات الخإ يدةت ددسا فإ بدا ة خاي ي ا

  أبػإ الخلنػات(  و)عبػد اهلل الطو ػؿ( وذلػؾ  و بمػدرؾ الخػراب()نة أبو جبنر المصصػور  لرػب ببػدة ألرػاب ؛  اف الخل(
 المصصور(.) و (مرالص)و (أبا الدواص ؽ)و ذلؾ، لطوؿ قائمخص

  سػ( 158ببد وفاة أخ ص أبو البباس وايخمر الك وفاخص عاـ ) (سػ136)خولك الخل نة أبو جبنر المصصور الخالفة فإ عاـ 
 .اخخلؼ المؤرخوف قد ما ويد ةا فإ ب اف ايـ بغداد وخب  ف مبصاي 
 ومد صة المصصور( و)الرويات()المدورةو الزورات()و(مد صة اليالـ) اف مف أيمائ ا( (. 
 دراؾ وُببػػد صظػػر عصػػد الخل نػػة أبػػو جبنػػر المصصػػور وذلػػؾ لمػػا خيملػػص ،  ػػاف اخخ ػػار موقػػس المد صػػة مبصػػإو علػػك ف ػػـ واث

 ة وم اصة م مة للدولة اإليالم ة. الباصمة مف أسم 
 فاقاـ مبي ر ف ػص ي ػد ف ػص  ػؿ األصػصاؼ ، قاـ المصصور بخ  ئة  ؿ ميخلزمات البصات والبمؿ فإ موقس مد صة بغداد

 واخخار قوما مف أسؿ الندؿ والبدالة والنرص واألماصة والمبرفة بال صدية.، مف الصصاع والنبلة
 0(سػ145)ف المصصور قد بدا البمؿ فإ يدارخص بغداد عاـ خجمس اغلب الروا ات الخار خ ة علك إ 
 ( وصرػػؿ ال  ػا مؤييػػات الدولػة وخزائص ػػا وب ػػوت  146اصخرػؿ الخل نػػة ابػو جبنػػر المصصػور الػػك مد صخػص بغػػداد يػػصة )سػػ

 0االمواؿ وااليلية 
 رر بػػػًامف يػػػصة ايػػػخمرت فخػػػرة بصػػػات مد صػػػة بغػػػداد الخػػػإ بصاسػػػا الخل نػػػة ابػػػو جبنػػػر المصصػػػور اربػػػس يػػػصوات و ػػػ ر ف خ

 0سػ( 149ػ145)

                                                                                                                                                                                     

 .75ص، 1ج، خار ر بغداد، ؛ الخط ب البغدادي 238ص، البلداف، ال بروبإ (1)
 .208ص ، 2ج ، لياف البرب، ابف مصظور، ( األزج: ب ت  بصك طوالً 2)
 .10ص، مصاقب بغداد، ابف الجوزي (3)
 .77ص، 1خار ر بغداد / ج، الخط ب البغدادي (4)
 .36ص، بغداد مد صة اليالـ، ال مداصإ (5)
 .74ص، 1ج، خار ر بغداد، الخط ب البغدادي (6)
 .78، صالمصدر صنيص (7)
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 و)قصػػػػػر (بػػػػػاب الػػػػػذسب( و)جػػػػػامس المصصػػػػػور)يملػػػػػت مد صػػػػػة بغػػػػػداد ال ة ػػػػػر مػػػػػف المظاسراليدػػػػػار ة مةػػػػػؿ قصػػػػػر
  وغ رذلؾ (و)االبواب االرببة للمد صة(الخلد


