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مدینة قدیمة، عمرھا یزید على األربعة آالف سنة. یختلف  بغداد
المؤرخون في أصل تسمیتھا بھذا االسم. منھم من یقول بأن 

م من یقول بانھا سمیت اإلسم فارسي ومعناه "ھبة هللا". ومنھ
باسم قریة قدیمة، كانت في موضعھا، وكانت تقام فیھا سوق 
عظیمة كل شھر، یقصدھا تجار الصین، فاشتقت اسمھا من 
الكلمتین الصینیتین: بغ (اسم ملكة الصین)، وداد (عطیة)، 

واألرجح بأن االسم بابلي ظلت محافظة علیھ منذ عھد 
 ً على حجر میشو. سمى  السومریین. وقد وجد اسمھا منحوتا

المنصور المدینة "دار السالم" أو "مدینة السالم" إال أن اسمھا 
القدیم ظل غالباً.  

كانت بغداد قریة نصرانیة صغیرة على الضفة الغربیة من نھر 
دجلة. یھرول النھران من منبعیھما لیصبحا على أقرب مسافة 

الجنائن، ھذه البقعة الخصیبة، حیث البساتین و ىبین بعضھما عل



وحیث النخل یتبختر بشموخھ، حیث بغداد. لكأن النھرین جاءا 
قبل أن یفترقا مرة اخرى لیتعانقا في البصرة. ببغدداد لیتباركا  

شرع الخلیفة المنصور بإعادة إعمار بناء بغداد حوالي عام 
میالدیة، جاعالً منھا مقراً للخالفة االسالمیة وعاصمة  726

للدولة العربیة.  

ضي األمر الى أبي جعفر المنصور، وآلت إلیھ الخالفة، حین أف
ولكنھ سرعان بنى مدینة لجنده بجانب الكوفة أسماھا الھاشمیة. 

خذ یبحث عن موقع آخر یشید علیھ عاصمتھ، وكانت أما 
االسباب كثیرة جملھا المؤرخ العربي الكبیر الطبري في كتابھ 

جند أمیر المؤمنین تاریخ األمم والملوك، قال: "أفسد أھل الكوفة 
المنصور علیھ، فخرج نحو الجبل یرتاد منزالً".  

ثم یقول في موضع آخر: "فلما ثارت الراوندیة بأبي جعفر في 
مدینتھ التي تسمى الھاشمیة، وھي التي بحیال مدینة ابن الھبیرة، 

كره سكانھا الضطراب من إضطرب أمره من الراوندیة، مع 
ن أھلھا على نفسھ، فأراد أن مأقرب جواره من الكوفة، ولم ی

یبعد عن جوارھم، فذكر أنھ خرج بنفسھ یرتاد لھا موضعاً یتخذه 
مسكناً لنفسھ وجنده، ویبتني بھ مدینة، فبدأ فانحدر الى 

ا الى الموصل، ثم عاد الى رجرایا، ثم صار الى بغداد، ثم مضج
بغداد، فقال: " ھذا موضع عسكر صالح، ھذه دجلة لیس بیننا 



صین شيء یأتینا فیھا كل ما في البحر، وتأتینا المیرة من وبین ال
الجزیرة وأرمینیا وما حول ذلك، وھذا الفرات یجيء فیھ كل 

فنزل وضرب عسكره على شيء من الشام والرقة وحول ذلك. 
الصراة، وخط المدینة، ووكل بكل ربع قائداً". ویذكر الطبري، 

عن ابن عیاش،  في موضع آخر، نقالً عن الھیثم بن عدي، نقالً 
فیقول: "لما أراد ابو جعفر االنتقال من الھاشمیة، بعث رواداً 

یرتادون لھ موضعاً ینزلھ واسطاً، رافقاً بالعامة والجند، فنعت لھ 
موضع قریب من بارما، وذكر لھ عنھ غذاء طیب، فخرج إلیھ 

بنفسھ حتى ینظر إلیھ، وبات فیھ، وكرر نظره فیھ، فرآه موضعاً 
ال لجماعة من أصحابھ.... ما رأیكم في ھذا الموضع؟ طیباً، فق

قالوا: ما رأینا مثلھ، ھو طیب صالح موافق، قال: صدقتم، ھو 
ھكذا، ولكنھ ال یحمل الجند والناس والجماعات، وإنما أرید 
موضعاً یرتفق الناس بھ ویوافقھم مع موافقتھ لي، وال تغلوا 

ؤونة، وشق ذلك علیھم في االسعار، وقلت المادة، وإشتدت الم
على الناس، وقد مررت في طریقي على موضع فیھ مجتمعة 

فإن اجتمع لي فیھ ما ھذه الخصال، فأنا نازل فیھ، وبائت بھ، 
أرید من طیب اللیل والموافقة، مع إحتمالھ للجند والناس أبتنیھ". 

ثم یتابع الطبري حكایتھ نقالً عن الھیثم بن عدي فیقول: 
الجسر، فعبر في موضع قصر للسالم، "فخبرت أنھ اتى ناحیة 

وكان في صیف، وكان في موضع القصر  –ثم صلى العصر 



ثم بات لیلة حتى أصبح، فبات أطیب مبیت في  –بیعة قس 
االرض وأرفقھ، وأقام یومھ فلم یَر إال ما یحب، فقال: "ھذا 

موضع أبني فیھ، فإنھ تأتینا المادة من  الفرات ودجلة وجماعة 
ال یحمل الجند والعامة إال مثلھ، فخطھا، وقدر من االنھار، و

بناءھا، ووضع أول لبنة بیده، وقال: "بسم هللا والحمد "، 
> یورثھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. ثم قال:  واألرض

إبنوا على بركة هللا". ویأتي الطبري على السبب األخیر لبناء 
ین أبي جعفر وبین بغداد فیورد ما نقلتھ الرواة من حدیث ب
احب بغداد: "یا أمیر بطریك كان صاحباً لبغداد. یقول ص

لتني عن ھذه األمكنة وطیبھا وما یختار منھا، المؤمنین، سأ
 –فالذي أرى یا أمیر المؤمنین أن نتزل أربعة طساسیج (الطسج 
القریة او الناحیة). في الجانب الغربي طسوجان وھما قطربل 

الشرقي طسوجان وھما نھر بوق وبادوریا، وفي الجاني 
نخل وقرب ماء، فإن أجدب طسوج  وكلواذي، فأنت تكون بین

الطسوج اآلخر العمارات، وأنت یا خرت عمارتھ كان في وتأ
میر المؤمنین على الصراة، تجیئك المبرة (الھبات) في السفن أ

وتجیئك طرائف مصر والشام، وتجیئك من المغرب في الفرات، 
من الصین والھند والبصرة وواسط (عاصمة المیرة في السفن 

الحجاج)، في دجلة، وتجیئك المیرة من أرمینیا وما اتصل بھا 
في تامرا حتى تصل الى الزاب، وتجیئك المیرة من الروم وآمد 



وأنت بین انھار ال یصل الیك والجزیرة والموصل في دجلة، 
عدوك إال على جسر او قنطرة، فإذا قطعت الجسر وأخربت 

اطر ال یجیئك أحد من المشرق والمغرب إال احتاج الى القن
وواسط والكوفة والموصل العبور، وانت متوسط للبصرة 

وانت قریب من البر والبحر والجبل. فازداد والسواد كلھ، 
المنصور عزماً على النزول في الموضع الذي اختاره. وقال لھ 

مّن على  (صاحب بغداد): یا أمیر المؤمنین، ومع ھا فإن هللا قد
امیر المؤمنین بكثرة جیوشھ وقواده وجنده، فلیس آحد من 
لھا  ذأعدائھ یطمع في الدنو منھ، والتدبیر في المدن أن تتخ

األسوار والخنادق، والحصون، ودجلة والفرات خنادق لمدینة 
أمیر المؤمنین".  

إذن، نفھم من المؤرخ العربي الطبري، بأن العوامل التي ادت 
صمة اإعادة بناء ھذه المدینة الجمیلة، وجعلھا عبالمنصور الى 

لھ ھي:  

1( عن جو الكوفة المفعم بالفكر المتمرد  الرغبة باالبتعاد 
والمشحون بالتذمر. لقد كانت الكوفة مدینة الفكر والثورة، 

وكانت قد أرھقت واعیت خلفاء بني أمیة من قبلھ وھم 
یحاولون إحتوائھا.  



2( ق القادمة من موقع بغداد االستراتیجي على الطر 
البصرة، والمؤدیة شرقاً باتجاه فارس، وشماالً باتجاه حقول 

في الجزیرة، وغرباً باتجاه الشام ومصر. حالقم  

3( موقع بغداد كحصن طبیعي تحیط بھ االنھر، ویسھل  
الدفاع عنھ ضد غزوات االعداء، وثورات االنقالبیین 

المتمردین.  

4( خصب أرضھا وجمال طبیعتھا.   

اء بغداد خبراء وصناعاً وعماالً من الشام جلب المنصور لبن
والموصل والكوفة والبصرة وواسط. وكان ممن استشارھم 
ببنائھا خالد بن برمك الذي كان خازناً للمنصور، والذي إلیھ 
تعود اسرة البرامكة. ویقال أن الخلیفة اراد ان یھدم القصر 
عمل األبیض في المدائن عاصمة الدولة الساسانیة القدیمة، لیست

إال أن بن برمك نصحھ بالتخلي عن مواد البناء فیھ لبناء بغداد. 
ھذه الفكرة بحجة أن كلفة الھدم والنقل ستزید عن كلفة المواد 

فیما إذ كانت جدیدة. وقد داعبھ المنصور حینھا قائالً: "ھیھات یا 
خالد! أبیت إال المیل الى اصحابك العجم". وكان بن برمك 

اعجمیاً.  

 بأربعة أبوا مدینة الحجاج بن یوسف الثقفي، واسط، وكان في
من حدید یقال بانھ لم یكن بإمكان الناس صنع مثلھا في تلك 



فلما بنى ابو جعفر المدینة أخذ تلك األیام. ویقول الطبري: "
األبواب فنصبھا على المدینة، فھي علیھا الى الیوم". "وبنیت 

سطھا الى موضع منھا المدینة مدورة لئال یكون الملك إذا نزل و
على تدبیر أقرب منھ الى موضع، وجعل أبوابھا أربعة، 

العساكر في الحروب، وعمل لھا سورین، فالسور الداخلي 
أطول من السور الخارجي، وبنى قصره وسطھا، والمسجد 

الجامع حول القصر".  

إحتوى الجانب الشرقي من المدینة ( الرصافة ) قصور األسرة 
ة العباسیة وما تبعھا من أیضاً مراكز االدار العباسیة. واحتوى

كومیة، وثكنات ودور للجند وأسواق الى ان كان یوم دوائر ح
حل علیھ ضیفاً بطریق من بطارقة الروم. ویورد الطبري ھذه 

الحادثة كاآلتي: "ولما أمر المنصور بسد األبواب مما یلي 
نة دیالن صیرت األسواق في طاقات المالرحبة وفتحھا الى الفص

فلم تزل على ذلك مدة حتى قدم األربع، في كل واحد سوق، 
علیھ بطریق من بطارقة الروم وافداً! فأمر الربیع (الفضل بن 

وما حولھا لیرى العمران ربیع) أن یطوف بھ في المدینة 
والبناء، فطاف بھ الربیع، فلما انصرف قال: كیف رأیت مدینتي 

- باب األبواب؟ قال: رأیت وقد كان أصعد الى سور المدینة وق  
بناءاً حسناً، إال أنني قد رأیت أعداءك معك في مدینتك، قال: 

ومن ھم؟ قال: السوقة، قال: فأضب علیھا أبو جعفر، فلما 



إنصرف البطریق أمر بإخراج السوق من المدینة". وذكر 
بعضھم أن السبب في نقل أبي جعفر التجار من المدینة الى 

ا ھو خارج المدینة، أنھ قیل ألبي الكرخ وما قرب منھا مم
جعفر: "إن الغرباء وغیرھم یبیتون فیھا، وال یؤمن أن یكون 

فیھم جواسیس، ومن یتعرف األخبار، أو أن یفتح أبواب المدینة 
لیالً لموضع السوق، فأمر بإخراج السوق من المدینة وجعلھا 

للشرطة والحرس، وبنى للتجار باب طاق الحراني وباب الشام 
كرخ". والكرخ مشتقة من الكلمة اآلرامیة كرخا، ومعناھا وال

المدینة.  

إستغرق بناء بغداد أربعة سنوات، أنفق المنصور على بنائھا 
أربعمئة ملیون وثماني مئة وثالثة وثمانین ألف درھم. وكما كان 
الحال مع الكوفة والبصرة، حین بناھا الخلیفة عمر بن الخطاب 

بصحتا من أقوى مراكز العلم والفكر كمعسكرین لجنده، الى ان ا
في العالم العربي، كذلك كان الحال مع بغداد، فقد تطورت ھذه 

مون، آخذة دوراً أالمدینة الى أن بلغت األوج في عصر الم
لتصبح من أكبر مراكز االشعاع ریادیاً في العلم والفكر والفن، 

 والتقدم في العالم، في ذلك الحین. وأخذت بغداد، كما یقول
الدكتور فیلیب حتي "مرتبة تلیق بھا كوارثة لعدد من المدن 

التي قامت في العراق القدیم بدءاً بأور بابل فالمدائن. العظیمة 
 29ولم تؤثر على مكانتھا حتى أزمة البرامكة، التي حدثت في 



میالدي، حین اعدم الرشید جعفر بن  803كانون الثاني من عام 
الى نقل مركز الخالفة الى  یحیى بن خالد البرمكي، وإضطر

الرقة على الفرات.  

وقد اختلفت الحیاة في العاصمة العربیة الجدیدة، واكتسب مركز 
وأباطرة روما. فلم الخالفة ھیبة شبیھة بعروش ملوك الفرس، 

یعد الخلیفة شیخاً من شیوخ القبائل، یؤمھ الناس من كل طبقة 
لوك ال یحظى من طبقات المجتمع، بل أصبح ملكاً كأي من الم

بمقابلتھ إال المقربون من المستشارین والوزراء وموظفي الدولة 
الكبار. وبالفعل فقد استحدث للخلیفة، وبعد ذلك إزدادت 

صالحیاتھ لیصبح بمثابة ما نسمیھ الیوم رئیس الوزراء. أما 
االدارة الحكومیة فقد قسمت الى دواوین، فكان ھناك دیوان 

وان للسجل حیث یبیت المال، ود للجند، ودیوان للخزانة أو
ولكن تصنف وتحفظ السجالت والمراسالت الحكومیة الرسمیة. 

نظام الدولة استمر كما كان قد بدأ في دمشق حین تأسست الدولة 
األمویة وحیث قسمت الدولة الى والیات على رأس كل منھا 

وال كفوء ینوب عن الخلیفة في إدارة شؤون الوالیات ویكون 
امھ عن كل ما یحصل في والیتھ.مسؤوالً أم  

وإزدھرت بغداد، كما قلنا لیس كعاصمة سیاسیة فحسب بل 
كمركز فكري، آخذة الصدارة من الكوفة والبصرة. وعاشت 



دار الحكمة". "عصراً ذھبیاً في عھد المأمون، الذي أنشأ 
وحصل إحتكاك بین الحضارة العربیة من جھة والحضارات 

نیة من جھة أخرى. فتنشطت حركة الفارسیة والھندیة والیونا
الترجمة. وظھر علماء وأطباء وفالسفة ومفكرون وتراجمة. 

منھم فیلسوف العرب األول الكندي، وعالم الریاضیات الشھیر 
والمفكر حنین بن الخوارزمي، والطبیب الشیخ ابن سینا، 

عمالھم وإنجازاتھم، قدموا لالنسانیة أاسحق. ھؤالء الذین، ب
خدمات جّمة.  

إزدھرت الحركة الفنیة، وخطت الموسیقى العربیة خطوات و
 واسعة نحو التجدید والتطور على أیدي موسیقیین كإبراھیم

الموصلي وإبنھ اسحق.  

وانطلق الفقھ واالجتھاد، فظھرت أفكار جدیدة تبلورت في 
والمعتزلة التي تبناھا إبنھ مذاھب كالحنفیة التي تبناھا الرشید، 

التي انطلقت صوب شمال إفریقیا.المأمون، والمالكیة   

وظھر اھتمام كبیر بالنحو وعلم اللغة كالخلیل بن احمد البصري 
وظھرت صاحب معجم "فقھ اللغة" وسیبویھ تلمي البصري. 

انجازات رائدة في تدوین التاریخ كالذي حققھ الطبري في كتابھ، 
"كذلك إستعادت بغداد شھرتھا على انھا تاریخ األمم والملوك. 

تلك الشھرة التي اكسبتھا إیاھا قصص ألف نة اللھو والبذخ، مدی



لیلة ولیلة". وفي عھد الرشید ظھرت القصیدة الغزلیة كفن 
مستقل. وكان من روادھا أبو نواس وابو العتاھیة.  

وازدھرت حركة التجارة في أسواق بغداد، وعم الرغد. فكانت 
الضرائب تصل من جمیع أطراف البالد. وساعد موقعھا 

ان وسوریة لتجاري على توفیر كثیر من السلع القادمة من لبنا
ومصر والبحرین والیمن، كالكتان والمصنوعات المعدنیة 

والمجوھرات الذھبیة والزجاج واللؤلؤ والبخور والرخام 
الفضیة.  

إزدھرت بغداد في عھدي الرشید والمأمون، وبلغ عدد سكانھا 
ا بدأت تتضاءل حین آنذاك حوالي ملیوني نسمة، إال أن أھمیتھ
ت الدولة العربیة، وكان ابدأت األعاجم والترك بالتغلغل في ادار

من نتائجھ نقل المعتصم لمركز الخالفة الى سامراء. أما الكارثة 
الكبیرة فقد جاءت حین أباح ضعف المستعصم بغداد لجنود 

. فبلغ عدد القتلى أكثر من ملیون وثالثمئة 1258ھوالكو عام 
جاء من بعده تیمورلنك لیعید جرائم القتل والنھب ألف قتیل. و
والحرق.  

ھجریة أخضعت بغداد للعائلة الصفویة في إیران،  906في عام 
ھجریة.  941وبقیت تحت سلطتھم الى أن دخلھا العثمانیون سن 

سقطت بید البریطانیین، وظلت تحت  1917آذار  10وفي 



دى العواصم وعادت بغداد لتكون إححكمھم حتى استقل العراق، 
الرئیسیة في العالم العربي.  

 
 

 


