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      هلل    ظيم

.80سس ر  اس  ا  اآلي    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إه  ا

  ل     ...   ل    عّ م     تأ ب  ع    اس...   ا هيبي    س ُقا  هلل  ل       ل  
"    ح"  ل     حم   سمل  ب   فت ا      د    عآلع  ... ساع    ف  ط آلق  جاح 

  طال  هلل ف  عم ه

  ل     ان  عااها س   جاح   ...   ل  سمي   حيار  س    س س ...  ل  ال   ف    حيار
"  آلجي"       حبيبي... ح ا ها   سم    ح   

"سميي"  ل   لم ي   سحي ر   ت  ع فف   ها    ل   حيار   ت     عآلعر    

  ل  س م   ح     آليت   ...   ل    سه  ا سسآلا   بي ا  ف ح ا  حس    جاح   ا   ع
"  اا ش  ك"       

  ل   آليُقا    " عاا ي ش  ك"    ل عاا ت    ثا يي   ت          ا  طف    ح ان

،   ل    عاا ت  سمي، سا ر،  ب ل،   يمي  

 بم  مي ا  ه د هه    بحح   متس اع    يي      مس ل عّع      ن آلج    يبسل  
     جاح

 

 

 

 

 



 

 شب    ي آل 

         ي آل    هد    م ع      مي    يُق      آل ،   يُقاا  ف    هلل شب   
  حبم   ت عآل 

" فَْسَ  ُ  ِّب  د ِعْ ٍم َع يمُ "   

      هلل    ظيم... 76  سس ر آلسسف آآلي

إ َْيُبْم َ ْ  ُ فُقاً َفَباِفُ سُه، فُقِ ْن َ ْم  "   ّ ل  هلل ع يل  سّ م سسل  هلل  ُقال   َ ْ  َ َ ع َ
َ افُقأُْ ُمسه َحتَّل َ  َْ    َ َُّبم ْ     ه   س      "...  َ ِجُ    َ ا ُ َباِفُ سَ ُل فُقاْ ُعس  َ ل ٌ

"  مال     ا س"   ي م  جعآل    لب       فُقان   ل  استا      تس   
  ش  فل ع ل ههه    سا ي   متس ا ي  ع ل  س يها ل   ساع  ل   ببي ر ا جاا  

.ههه      سي  صس  ها    هاايي  

   استا   طسها ر فؤ   ما   ي م  ا لب    جعآل    ل        استا   
 ع ل  تف هما  يبسل   ا لي ههه    سا ي    م ل  ن آل جبهما    ال اياف    ح

.عم    

 ما   ي م  ا لب    ل    عمال  بتبي  ا  ي  ا ي  عب    يُقا    عمال  بتبي  
 ا  ي  ُقا مي  عمال  بتبي  ا  ي سس   ه  س    ل        ّ       آل     سن  

.   مساع ر ف  إ     ههه    سا ي ع ل   م    ل  
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 مقدمة

الحمدهللربالعالمينوالصالةوالسالمعمىسيدنامحمدوعمىآلووأصحابوالطيبين
:والطاىرين،أّمابعد

شيدتالدولةالعباسيةعصرىاالذىبيفيعيدمؤسسياالخميفةأبيجعفرالمنصور
الذييعودلوالفضلفيتثبيتدعائمالدولةمنخاللانجازاتوالعظيمةعمىالمستوى
االجتماعيوالثقافيواالقتصادي،فضالعمىالمستوىالعمراني،حيثاختارلمعباسيين

مكانًامالئمًالالستقرارفكانتبغدادعاصمتيموكعبةلمعمماءوالشعراءالذينوفدواإلييامن
كلالمناطقألخذالعمموالمعرفةعمىيدعممائياالبارزينالذينوجدواكلالتحفيزاتمن
طرفالخميفة،وبالتاليزادابداعيموكثرتمؤلفاتيمخصوصاوأنالمنصوركانمنرّواد

.العمموالمشجعينلو

لذلكفدراسةموضوعاألوضاعالحضاريةلمدولةالعباسيةفيعيدالخميفةأبيجعفر
كانمنأىمالمواضيعالتيجذبتعقميلمغوص(م775-754/ه158-136)المنصور

فيأزىىفترةمنفتراتدولةعظيمةىيالدولةالعباسيةوفيعصرأقوىخمفائياوىو
:المنصور،لذلككانالتطرقليذاالموضوع

.محاولةلمعرفةحياةالمجتمعالعباسيفيظلفترةخالفةأبيجعفرالمنصور-

كذلكالحاجةالىدراسةتاريخالدولةالعباسيةومعرفةمميزاتياوتطورىافيعيد-
.الخميفةأبيجعفرالمنصور

.ميوليالشخصيفيدراسةتاريخالدولةالعباسيةالسيماالجوانبالحضارية-

.الرغبةفيالتعريفبأزىىعصرمنعصورالدولةالعباسية-



 مقدمة

 

 ب
 

ولدراسةىذاالموضوعومحاولةالكشفعنوالبدمنتحديدمحورهفياإلشكالية
:اآلتية

كيفكانتاألحوالاالجتماعيةوالثقافيةواالقتصاديةوالعمرانيةلمدولةالعباسيةفي
.عيدالخميفةأبيجعفرالمنصور؟

:ولإلجابةعنىذهاإلشكاليةالجوىريةطرحنامجموعةمنالتساؤالتالفرعيةوىي

.منىوالخميفةأباجعفرالمنصور؟-

.ماىوالدورالذيلعبولتثبيتدعائمالدولةالعباسية؟-

.كيفكانوضعالمجتمعالعباسيفيظلخالفتو؟-

.مامدىتطورالحياةالثقافيةوالعمرانيةفيعيده؟-

.وكيفكانالوضعاالقتصاديلمدولةالعباسيةفيمدةخالفتو؟-

ولتوّخيالدقةالعمميةوالشموليةاستعانالبحثبجممةمنالمصادروالمراجعذات
:عالقةبالموضوعفمنالمصادرنذكر

،الذيأفادالبحثفي(م922/ه310ت)لمطبري"تاريخ الرسل والمموك"كتاب
التعريفبشخصيةالخميفةأبيجعفرالمنصوروفيتوضيحالمعالمالعمرانيةفيعيده،
واعتمدالطبريعمىالسندفيروايتوإاّلأنوأغفلنوعاماالجانباالقتصاديومعذلك

مروج الذهب ومعادن "يبقىكتابالطبريمنأىمالمصادرفيالتاريخاالسالمي،وكتاب
حيثاعتمدعميوالبحثفيالمجالالعمرانيوالثقافي(م957/ه346ت)لممسعودي"الجوهر

.فضالعنمصادرأخرى



 مقدمة

 

 ج
 

لصاحبوياقوت"معجم البمدان"كمااستفادالبحثكثيرًامنكتاب
الذيساىمفيالتعريفببعضالبمدانالتيوردتفيموضوع(م1256/ه626ت)الحموي

البحثفيتمكالفترةوالتيكانتغيرواضحةالمعالمولكنبفضلىذاالمصدراتضحماىو
.كانمبيم

لممؤرخالبغدادي" تاريخ بغداد أو مدينة الّسالم"كذلكاعتمدالبحثعمىكتاب
الذياعتمدعميوأكثرفيتوضيحتخطيطمدينة(م1070/ه463ت)الخطيبالبغدادي
لمحمدبنالحسنبنمحمدبنكريمالكاتبالبغداديالذيزود" الطبيخ"بغدادوكذلككتاب

.البحثبمختمفألواناألطعمةالتيكانتسائدةفيعيدالخميفةأبيجعفرالمنصور

كمااليمكنأننغفلعنأىميةكتبالرحمةوالجغرافيافيتزويدالبحثبمعمومات
الذيأفادالبحثفي(م868/ه255ت)لمجاحظ"البيان والتبيين"قيمةخصوصاكتاب

الذيساىمفي"التبصر بالتجارة"المجالاالجتماعيوخصوصااأللبسةباإلضافةالىكتابو
"صورة األرض"تزويدالبحثبمعموماتعنالعالقاتالتجاريةلمدولةالعباسية،وكذلككتاب

الذيزودالبحثفيوصفإقميمالعراقالذيأقيمفيو(م992/ه380ت)البنحوقل
(م912/ه300ت)البنخرداذبة"المسالك والممالك"عاصمةالعباسيينبغدادوكذلككتاب

.وغيرىامنالكتباألخرى

"تهذيب التهذيب"واعتمدالبحثكذلكعمىكتبالطبقاتوالتراجمومنأىمياكتاب
الذيأفادالبحثفيمعرفةتراجمالشخصيات(م1448/ه852ت)البنحجرالعسقالني

الميمةالواردةفيضمننطاقالبحث،كماالننسىأىميةالمصادراألخرىفيإثراء
.الموضوع

تاريخ االسالم السياسي والديني "ومنأىمالمراجعالتياعتمدناعميياكتاب
-132)والثقافي واالجتماعي العصر العباسي في الشرق ومصر والمغرب واألندلس



 مقدمة

 

 د
 

لحسنابراىيمحسنالذيأفادالبحثكثيرافيمايتعمقبألوان"م 847-749/ه232
دراسات في تاريخ "األطعمةواألشربةوالمالبسووسائلالتسميةوالترفيو،وكذلككتاب

.لعبدالعزيزسالمالذيكانميماجدافيالمجالاالجتماعي"العرب

كمااعتمدالبحثعمىمجموعةمنالرسائلالجامعيةنذكرمنياباألخصرسالة
-132دمشق في العصر العباسي "دكتوراهلجميلمحمودبنيسالمةالتيكانتبعنوان

التيأفادتالبحثكثيراخصوصافيالجانباالقتصادي،ورسالة"م877-749/ه264
حركة الترجمة وأثرها في الحضارة العربية "ماجستيرلجمانوراسممنيرتحتعنوان

التيدعمتالبحثفيالمجال"(العراق، الشام، فارس)االسالمية في العصر العباسي األول
موسوعة التاريخ االسالمي العصر :"الثقافي،باإلضافةالىالعديدمنالموسوعاتأىميا

لقصيالحسينوغيرىامنالموسوعات"الموسوعة الثقافية العامة"لخالدعّزامو"العباسي
.األخرى

وكانتىناكدراساتسابقةليذاالموضوعمنبينيامقاللمحمدميديعبدالحميد
حيثركزالكاتبفيىذاالمقال" أبو جعفر المنصور ودوره في بناء بغداد"حسينبعنوان

عمىجانبواحدمنأعمالالخميفةوىوبناءبغدادميماًلالجوانباألخرىكالثقافية
"أبو جعفر المنصور اديبا"واالجتماعيةمثال،ودراسةأخرىوىيرسالةماجستيربعنوان

لنايفعبداهللمحمدالجبورتيحيثتطرقتىذهالدراسةالىالناحيةاالدبيةلمخميفةدون
التطرقالىاألوضاعالحضاريةفيعيده،وىذامادفعنيإلعادةتناولموضوعالخميفةأبي
جعفرالمنصورمنجديدمنالناحيةالحضاريةالكاممةلمدولةمبرزةدورهفييا،ألندراسة

شخصيةالخميفةأبيجعفرالمنصوراليمكنأننقتصرىافيجانبكالجانباألدبيودوره
فيبناءبغدادمثمماتعرضتلوالدراسات،بلكانتأعمالوتتجاوزكلىذا،حتىاعتبره

.المؤرخونالمؤسسالحقيقيلمدولةالعباسية



 مقدمة

 

 ه
 

وقداقتضتطبيعةالموضوعأنيقسمالىخمسةفصولوخاتمةذكرتفيياأىم
النتائجالتيتوصمتإليياومجموعةمنالمالحقتمتياقائمةبأسماءالمصادروالمراجع،

فكانالفصلاألولبعنوانالخميفةأبوجعفرالمنصوروواليةالعيدتعرضنافيوالىترجمة
لشخصيتومنحيثنسبوووالدتوونشأتووأزواجووأوالدهووفاتووكذلكخالفتووالبيعةالبنو

.الميديبعدخمععيسىبنموسى

وخصصالفصلالثانيلدراسةاألوضاعاالجتماعيةعمىعيدالخميفةأبيجعفر
المنصورحيثتناولنافيوطبقاتالمجتمعالعباسيوالحياةاالجتماعيةالتيشممتمختمف
ألواناألطعمةواألشربةوالمالبسوأدواتالزينةوأىموسائلالتسميةوالترفيوالشائعةفي

.تمكالفترة،باإلضافةإلىاالحتفاالتاألسريةواألعياداالسالميةوالمسيحية

أّماالفصلالثالثفخصصلعرضالنيضةالعمميةوالثقافيةعمىعيدالخميفةأبي
جعفرالمنصورتطرقنافيوالىالعمومالنقميةوالعقميةوالىالترجمةوأىمالوفودالعمميةفي

.عيده

وكانالفصلالرابعبعنوانالحواضراليندسيةفيالدولةالعباسيةتطرقنافيوالىبناء
بغدادوأصلتسميتياواختيارالموقعلبنائياوالتخطيطلياوكذلكبناءالّرصافةوالكرخ

.ومدينتيالمصيصةوالّرافقة

أّماالفصلالخامسفحددبعنواناألوضاعاالقتصاديةعمىعيدالخميفةأبيجعفر
المنصورتحدثنافيوعمىالجانبالزراعيوالصناعيوأىمالحرف،والىالجانبالتجاري

.الذيشيدتطورًاكبيرًاسواءداخلالدولةالعباسيةأوخارجيا





 مقدمة

 

 و
 

وتوصمنافيالنيايةإلىجممةمنالنتائج،كماتمتطعيمالموضوعبعدةمالحق
رأيناىاضروريةفيالبحثمنياخريطةبغدادوأبوابياوخريطةالّرصافة،ولتوصيلرسالة

.الموضوعزودناالبحثبممخصبالمغةالعربيةوالفرنسيةواإلنجميزية

:ولإللمامبأطرافالموضوعواإلجابةعنالتساؤالتالمعروضةاستخدمتالمناىجاآلتية

لقراءةالنصوصوتتبعيافيمصادرالتاريخاالسالميوتوظيفيا:المنيجاالستقرائي-
.بالطريقةالصحيحةوقدُطبقباألخصفيالفصلاألولوالرابع

وقدُطبقفيرصداألحداثوترتيبياترتيباكرونولوجيا:المنيجالتاريخيالوصفي-
.ووصفياحسبكلمرحمةمنالمراحلالواردةفيخطةالبحث

كمااليخموأيبحثمنالصعوباتالروتينيةالتيتواجبأيصاحببحث،حيث
كانتمنالصعوباتالتيواجيتناقمةالدراساتالمتخصصةفيالموضوعالحضاريلمدولة

.العباسيةوكذلكصعوبةالحصولعمىبعضالمصادر
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ترجمة لشخصية الخميفة أبو جعفر المنصور : أوال
 نسبو ووالدتو وكنيتو: أ

ىو أبو جعفر عبد اهلل بن محمد بن عمي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد المطمب 
، وأمو أم 1م، ببمدة تدعى الحميمة714الياشمي ولد سنة خمسة وتسعين ىجري الموافق ل

 2.ولد يقال ليا سالمة البربرية
أطمق عمى الخميفة أبو جعفر المنصور عدة ألقاب، فقد كني بأبي الدوانيق أو 

، كما كان يعرف بعبد اهلل الطويل 3الدوانيقي، وذلك لمحاسبتو العمال والصناع عمى الّدانق
وذلك ألنو كان طويل القامة، كما ُعرف بمدرك التراب وبالمقالص وذلك تشبييا لو باإلبل، 
وىي الناقة  التي تْسمن في الصيف وتيزل في الشتاء، ولتحقيقو النصر في كل مّرة لّقب 

 4.بالمنصور وىو الشخص الذي أعانو اهلل في تحقيق الّنصر
ورغم تعدد األلقاب التي أطمقت عمى الخميفة أبا جعفر إال أنو ُعرف بمقب واحد وىو 

 .المنصور

                              
ياقوت: أنظر. بمد من أرض الشراة من أعمال عمان  في أطراف الشام، كان منزل بني العباس:  الحميمة- 1 

. 307، ص2ت، مج.ط، بيروت، د.، دار صادر، دمعجم البمدان: الحموي  
، بورسعيد، 1، تح، عدنان حمود أبو زيد، مكتبة الثقافة الدينية، طمعرفة االلقاب: (م1113/ه507ت)المقدسي:  أنظر-2

،  بيروت، 4الرسالة، ط ، تح، عمي أبو زيد، مؤسسةسير أعالم النبالء: (م1347/ه748ت)م، الذىبي178م، ص2001
، بيروت، 1، دار الكتب العممية، طالسموك لمعرفة دول المموك: (م1445/ه845ت)، المقريزي83، ص7م، ج1996
 .          116، ص1ج، م1997

، تح، عمي الّراوي، دار الغرب نزىة األنظار في عجائب التواريخ واألخبار: (م1813/ه1228ت) محمود مقديش- 3 
.243، ص1م، مج1988، بيروت، 1اإلسالمي، ط  

، بيروت،1، تح، سييل زكار، رياض زركمي، دار الفكر، طجمل من أنساب األشراف: (م892/ه279ت) البالذري - 4 
مجمةأبو جعفر المنصور ودوره في بناء بغداد، : ، محمد ميدي عبد الحميد حسين السامرائي243م، ص1996  

:(م1418/ه821ت)، القمقشندي178-277م، ص2013كمية التربية األساسية، كمية التربية، جامعة بابل، كانون األول   
. 477، ص5م، ج1915ط، القاىرة، .، دار الكتب الخديوية، دصبح األعشى   
 



الخميفة أبو جعفر المنصور ووالية العيد: الفصل األول  

 

14 
 

 نشأتو وصفاتو: ب
نشأ أبو جعفر وتربى تربية خاصة في أرض الحميمة بين أىمو وأعمامو، ولكي يصح 

 أرسل الى البادية مع األعراب، صاحب أباه 1بدنو ويشتد عوده وتتعرب لغتو ويفصح لسانو
وجده كثيرا فنشأ بذلك فصيًحا ممّما بسير المموك واألمراء، كما كان كثير الّترحال والتنقل 

، كما درس النحو والمغة والتاريخ وعني بقراءة القرآن ورواية األحاديث 2فخبر الحياة والناس
 3.والسنن، فتفيم بذلك المعاني واستنبط األحكام والشرائع

، 4أما بالنسبة لصفاتو، فقد كان أبو جعفر المنصور طويال، أسمر، خفيف العارضين
، من أحسن الناس ُخمقا، يجمس في 5حسن الوجو، شجاًعا مقداًما، طويل الروح، سديد الرأي

 6.صدر النيار لمنظر في أمور الدولة، والثغور والواليات والسبل والنفقات لمرعية
كان فحل بني العباس ىيبة وشجاعة، وحزما ورأيا :" 7ولذلك يقول عنو السُّيوطي

وجبروتا، جّماعا لممال، تاركا الميو والمعب، كامل العقل، جيد المشاركة في العمم واالدب، 
 ".فقيو النفس

                              
،، رسالة ماجستير في المغة العربية وآدابيا،أبو جعفر المنصور أديبا: نايف عبد اهلل محمد الجبورتي-  1 

. 3م، ص2004جامعة تكريت،   

.61م، ص2006، بيروت، 2، دار ابن حزم، طالخالفة العباسية:  عبد المنعم الياشمي- 2 
،1، ج1985، القاىرة، 2، تح وتع، حسين مؤنس، دار المعارف، طالحمة السيراء: (م1260/ه658ت) ابن أبار- 3 
.58ص  
، تح، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب تاريخ بغداد أو مدينة السالم: (م1070/ه463ت) الخطيب البغدادي- 4 

، االكتفاء في أخبار الخمفاء: (م1184/ه580ت)، ابن الكردبوس87، ص 10م، ج2004، بيروت، 2العممية، ط  
.   1345، ص2م، ج2008، المدينة المنورة، 1ن، ط.تح، صالح بن عبد اهلل الغامدي، د  

كنز الدُّرر وجامع الغرر الدرة السنية في أخبار، (م1432/ه736ت) أبو بكر بن عبد اهلل بن أبيك الدواداري- 5 
. 59م، ص1992، تح، دورتياكواقولكي، بيروت، الدولةالعباسية  

.321م، ص1996ط، دمشق، .، دار الفكر، دفي التاريخ االسالمي:  شوقي أبو خميل- 6 
.422م، ص2013، لبنان، 2، دار المنياج، طتاريخ الخمفاء: (م1505/ه911ت) السيوطي- 7 
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يتضح من ىذا القول أن أبي جعفر كان جّدي في عممو، وىذا ما أّىمو ليكون خميفة 
 .لمدولة العباسية

وىو من أعظم رجال االسالم دىاًء وسياسة، ومن أشّد الناس احتماال لما يكون من 
عبث أو مزاج، فإذا لبس ثيابو وخرج الى المجمس العام تغير لونو واحمّرت عيناه وانقمبت 

 1.جميع أوصافو
، شديد اإلحساس بالمسؤولية وُيقدم مصمحة الدولة عمى 2كما كان جادا في مجالسو

أّي اعتبار آخر، وال يسمح لمعواطف الشخصية أن تمعب دوًرا ذا غناء في تسيير أمور 
بابن ىبيرة وبعمو " الدولة، وُعرف عنو الغدر حيث ذكر المؤرخون لو ثالث غدرات مشيورة 

 3".عبد اهلل بن عمي وبأبي مسمم الخراساني
، والصحيح أنو كان رجل حازًما ُيعطي 4قيل عمى أبي جعفر أنو كان بخيل ومقتصًدا

، ولذلك استطاع بيذه الصفة أن يؤسس دولة 5في موضع العطاء ويمنع في موضع المنع
 6.قوية واْعتبر المؤسس الحقيقي لمدولة العباسية

                              
ط، بيروت، .، دار صادر، دالفخري في اآلداب السمطانية والدول اإلسالمية:(م1309/ه709ت)  ابن الطقطقى- 1 
70، ص1م، ج1902م، .ط، د.ن، د.، دتاريخ التمدن اإلسالمي: ، جرحي زيدان159ت، ص.د  

/ه247-132)األدب في عصر العباسيين منذ قيام الدولة حتى نياية القرن الثالث: محمد زعمول سالم- 2 
.        26ت، ص.، دار المعارف، االسكندرية، د(م750-865  
سمسمة وثائق االسالم الوثائق االدارية والسياسة العائدة لمعصر العباسي االول، درا، :  محمد ماىر حمادة- 3 

.29، ص2م، مج1985، بيروت، 4، مؤسسة الرسالة، طونصوص  
.63المرجع السابق، ص:  عبد المنعم الياشمي- 4 
م،1990، بيروت، 1، دار صادر، طإعالم الناس بما وقع لمبرامكة مع بني العباس: محمد دياب األتميدي-  5 
، عمان،1 ، دار الميرة، طتاريخ النظم والحضارة االسالمية: ، فتحية عبد الفتاح النبراوي118ص  

.201م، ص2012  
، عمان، 1، دار مجدالوي، ط(ه232/ه132 )الجيش في العصر العباسي االول:  محمد عبد الحفيظ المناصير- 6 

.     58م، ص2000  
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وبالتالي فسياسة االقتصاد التي اتبعيا في تسيير موارد الدولة، تدل عمى إدراكو حق 
اإلدراك مسؤوليتو العظمى، كمؤسس لدعائم الدولة العباسية الجديدة التي قامت عمى أنقاض 

دولة قوية ىي الدولة األموية، وما عرفتو ىذه األخيرة من تطورات سياسية واقتصادية 
 .واجتماعية شيدىا العباسيون وأرخ ليا المؤرخون
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 أزواجو وأوالده: ج
، من امرأة تدعى أروى بنت المنصور، 1مثل باقي الخمفاء تزوج أبو جعفر المنصور

وىي أخت يزيد بن منصور الحميري تكنى بأم موسى، التي أنجبت لو ولدان أحدىما يدعى 
الميدي واسمو محمد الذي أصبح خميفة لمدولة العباسية بعد وفاة والده أبو جعفر المنصور، 

 2.واآلخر يدعى جعفر االكبر توفي في حياة أبيو المنصور
كما تزوج من امرأة أخرى تدعى فاطمة بنت محمد من ولد طمحة بن عبيد اهلل، 

سميمان وعيسى ويعقوب، وتزوج امرأة أموية ولدت لو فتاة تدعى : فولدت لو ثالث أوالد وىم
العالية التي زوجيا والدىا المنصور من رجل يدعى اسحاق بن سميمان بن عمي بن عبد اهلل 

زّوجتك يا بنّي أشرف : قال لي أبي: بن العباس، حيث ذكر عن اسحاق بن سميمان أنو قال
أعداؤنا من بني : يا أباه، من أكفاؤنا؟ قال: فقمت: قال. الناس العالية بنت أمير المؤمنين

 وىذا دليل عمى أن الناس كانوا ينظرون لبنّي أمية عمى أنيم أعداء، وأن النسب 3.أمية
 .الشريف عند العباسيين فقط

ولو ولد آخر يدعى جعفر األصغر من أم ولد كّردية، وصالح الممقب بالسكين من أم 
  4.ولد رومية وابن آخر يدعى القاسم من أم ولد تعرف بأم القاسم

                              
.    122م، ص1991، دمشق، 5، المكتب االسالمي، طالتاريخ االسالمي، الدولة العباسية:  محمود شاكر- 1 

، بيروت،  1، مرا، كمال حسن مرعي، الدار النموذجية، طمروج الذىب ومعادن الجوىر: (م957/ه346ت) المسعودي-2
 . 255، ص3م، ج2005

ت، .، مصر، د2، تح، محمد أبو الفضل ابراىيم، دار المعارف، طتاريخ الرسل والمموك: (م922/ه310ت) الطبري- 3 
.102،ص8ج  
.182المرجع السابق، ص : ،محمود شاكر255، ص3المصدر السابق، ج:  المسعودي- 4 
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 وفاتو: د
عاش أبو جعفر المنصور حياتو جيد ناصب وكفاح متصل في بناء وتوطيد الدولة 

العباسية، وفي النصف الثاني من خالفتو بدأت تظير آثار الجيود التي بذليا وعزيمتو 
المتواصمة عمى العمل، حيث أصيب بمرض في معدتو جعمو ال يتذوق طعم الطعام، فعجز 
جميع األطباء الموجودين في بغداد عمى عالجو وتيدئة آالمو وأوجاعو، فاْستُْقدم لو طبيبا 

 1.ىنديا، فنجح في تيدئة مرضو وأصبح أحد أطباء المنصور
، وعند وصولو الى مكة 2م، توجو أبو جعفر المنصور لمحج775/ه158وفي سنة 

، وىو 3في الموضع المعروف ببستان بني عامر من جادة العراق، توفي قبل التروية بيوم
 7/ ه158 ذي الحجة 6، وكان ذلك مع طموع الفجر ليمة السبت 4ُمْحَرم ببئر ميمون

 5.م775أكتوبر

                              
.250- 249م،ص1969ط، مصر، .، دار الكاتب العربي، دأعالم العرب أبو جعفر المنصور:  عمي أدىم- 1 
، تح وضبط، أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني زغمول،   العبر في من خبر من غبر: (م1347/ه748ت)الذىبي-  2 

.       175، ص1م، ج1985، بيروت، 1الكتب العممية، ط  
، شيادة ماجستير في التاريخ االسالمي الوسيط،    (م786-762/ه170-145)القضاء في بغداد:  عيادي حسينة- 3 

،6م، ص2010كمية اآلداب والعموم االنسانية، قسم التاريخ، جامعة األمير عبد القادر لمعموم االسالمية،قسنطينة،   
.337، ص5ن، ج.، تح، محمد سعيد العريان، دالعقد الفريد: (ه328ت)أحمد بن محمود بن عبد ربو األندلسي  

، تح وتع، ابراىيم صالح، ، االشارة الى وفيات األعيان المنتقي من تاريخ االسالم: (م1347/ه748ت) الذىبي- 4 
ياقوت : بمفظ الميمون الذي يعني المبارك وىو بئر بمكة، أنظر: ، ميمون78م، ص1991، بيروت، 1األثير، ط دار ابن
.245، ص5المصدر السابق، مج: الحموي  

النبراس في تاريخ خمفاء بني: (م1325/ه633ت)ت)، ابن دحية60، ص 8المصدر السابق، ج: الطبري:  أنظر- 5 
 ، الحنفي عالء الدين 22م، ص2001، الظاىر، 1، درا و تق وتحق وتع، مديحة الّرقاوي، مكتبة الثقافة الدينية، طالعباس
م، 2001، القاىرة، 1، تح، آسيا كميبان عمي البارج، دار الفجر، طمختصر تاريخ الخمفاء: (م1360/ه762ت)مغمطاي

.109ص  
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: " وكان أبو جعفر المنصور يتوقع أن تكون وفاتو في ذي الحجة، حيث كان يقول
ولدت في ذي الحجة، وُأْعِذْرُت في ذي الحجة، ووليت الخالفة في ذي الحجة، وأحسب 

 . فكان لو كما ذكر1"المنية تكون   في ذي الحجة
، وكانت مدة خالفتو في الدولة العباسية 2دفن الخميفة أبو جعفر المنصور بالحجون

، قضاىا المنصور في بناء وتوطيد وتعمير الدولة العباسية 3اثنين وعشرين سنة وثالثة أشير
 .وجعميا دولة قوية من الناحية السياسية واالقتصادية و االجتماعية والثقافية والعمرانية

أما بالنسبة لسّنو يوم توفي  فقد لقي اختالف كبير، فالبعض يقر أنو يوم توفي كان 
ابن أربع وستين سنة، والبعض يرجعو الى خمس وستين سنة، والبعض اآلخر الى ثمان 
وستين سنة، والظاىر أن سنُّو يوم توفي كان ثالث وستين سنة إذا انطمقنا من أن والدتو 

  .كانت في سنة خمس وتسعين

                              
.254، ص3المصدر السابق، ج: المسعودي-  1

 

.225، ص2ياقوت الحموي، المصدر السابق، مج: جبل بأعمى مكة، أنظر:  الحجون- 2 
،2ت، ج.ط، بيروت، د.، الديار البكري، دتاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس:  حسين بن محمد ابن الحسن- 3 
.329ص  
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 خالفتو: ثانيا
انتقل أبو جعفر مع أخيو السفاح وأىمو من الحميمة التي نشأ فييا الى الكوفة، وبعد 

نجاح الدعوة العباسية في إسقاط الدولة األموية، أفضت الخالفة الى أخيو أبي العباس 
 1السفاح، فكان أبو جعفر المنصور ساِعده األشد والعضد األقوى لو، فواّله أرمينية

 3.، واشتغل باإلدارة والسياسة قبل توليو حكم الدولة العباسية2وأذربيجان
، حيث كان 4فمما توفي أبو العباس، عقدت البيعة ألبي جعفر ولعيسى بن موسى من بعده

أبو جعفر بمكة فأخذ لو البيعة بالعراق عيسى بن موسى ابن أخيو، وكتب إليو يعممو بوفاة 
 5.أخيو الّسفاح والبيعة لو

 
 
 
 

                              
بمد واسع وعمرانو كبير، عدد ممالكيا مائة وثمانية عشر مممكة، وسائر أرمينية في أيدي الروم، تواّلىا حاكم : أرمينية-1

 العباسيالعصر : ، عبد العزيز الدوري161-160، ص1ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج: سّمتو العرب أرميناق، أنظر
 .55م، ص1997، بيروت، 3، ط، دار الطميعةاالول دراسة في التاريخ السياسي واإلداري والمالي

إقميم واسع من أشير مدنيا تبريز وىي اليوم قصبتيا وأكبر مدنيا، وكانت قصبتيا قديما المّراغة، ومن مدنيا : أذربيجان -2
 .128، ص1ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج: ُخِوّي وسمماس وأرمية وغير ذلك، أنظر

:، أحمد معمور  الحق العسيري47م، ص 2008، بيروت، 6، دار النفائس، طتاريخ الدولة العباسية: سييل طقوس-   3 
.181م،  ص1996، 1، طم97-96موجز التاريخ االسالمي منذ آدم عميو السالم الى عصرنا الحاضر   

،91م،ص 2002ط، االسكندرية، .، دار المعرفة الجامعية، دفي تاريخ الدولة العباسية:  نبيمة حسن محمد- 4 
.72المرجع السابق، ص: عمي أدىم  

، بيروت1، مرا وتص، محمد يوسف الّدقاق، دار الكتب العممية، طالكامل في التاريخ: (م1232/ه630ت) ابن األثير- 5 
محمد: ، درا وتحالمنتظم في تاريخ المموك واألمم: (م1201/ه597ت)، ابن الجوزي100، ص5م، مج1987،  

.337، ص7م، ج1992، بيروت، 1عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر، دار الكتب العممية، ط  
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، وكان عمر المنصور في 1م754 جوان 9/ ه136 ذي الحجة 13وكان ذلك في 
 2.ذلك  الوقت إحدى وأربعين سنة

، وألقى عمى أىميا خطاب يوم 3ولّما رجع أبو جعفر المنصور من الحج دخل الكوفة
الجمعة، ثم توجو الى األنبار حيث ُأِخذت لو البيعة من أىل العراق وخراسان وسائر البالد 
سوى الشام، وكان عيسى بن موسى قد ضبط بيوت األموال والحواصل لممنصور حتى قِدم 
فسّمم اليو األمر، وكتب الى عبد اهلل  بن عمي وىو بدروب الروم يعممو بوفاة الّسفاح، فمّما 

الصالة جامعة، فاجتمع اليو األمراء والناس، فأخبرىم بوفاة : بمغو الخبر نادى في الناس
الّسفاح وأنو سيتوّلى الخالفة من بعده، ذلك أن الّسفاح لّما بعثو الى مقاتمة مروان بن محمد 

عيد إليو أن يكون األمر لو من بعد الّسفاح، فذّكر الناس بذلك فشيد لو بعض األمراء 
 4.فبايعوه

 وبالتالي واجو أبو جعفر المنصور أول خطر في بداية حكمو والذي تمثل في منافسة عّمو 
 
 
 

                              
، تح، فييم محمد عموي شمتوت، دار الكتب السيف الميّند في سيرة الممك المؤّيد: (م1415/ه855ت) المحمودي- 1 

: ، أنظر140م، ص1998، القاىرة، 2المصرية، ط  
Aborrut ,Mdebie :Le proche- Orient de justinien au Abbassides peuplement et 
pynamiquesSpatiales,S .P, paris, 2007, p 49 . 

.234ص3المصدر السابق، ج: المسعودي-  2 
.174، ص7المصدر السابق، ج:  الطبري- 3 
م،1998م، .، د1البداية والنياية، تح، عبد اهلل بن المحسن التركي، دار ىجر، ط: (م1372/ه774ت) ابن الكثير- 4 
.303، ص13ج  



الخميفة أبو جعفر المنصور ووالية العيد: الفصل األول  

 

22 
 

، ىذا من جية، ومن جية ثانية أْمر الداعية الكبير 2 في الخالفة1عبد اهلل بن عمي
، وىذا ما جعل 3الذي لعب دورًا مرموقًا في نجاح الدعوة العباسية وىو أبو مسمم الُخرساني

مكانتو تتعالى في نفوس وقموب أىل خراسان، مما أزعج ذلك أبا جعفر المنصور وجعمو 
، ومن جية ثالثة واجو أبو جعفر المنصور ثورات العمويين 4يفكر في طريقة لمتخمص منو

 5.وأنصارىم الذين كانوا يرون أن الخالفة ليم وليس لغيرىم
وكما واجيت الخميفة أبو جعفر المنصور أخطار داخمية ىّددت أمن دولتو، واجيتو 

كذلك أخطار ومتاعب خارجية، لذلك كان حريصا عمى مراقبة الوضع في الداخل، وفي نفس 
، لكن بفضل دىائو 6الوقت ينظر بعين أخرى ليراقب تحركات أعدائو في المشرق والمغرب

وذكائو استطاع أن يقضي عمى كل االخطار المحّدقة بالدولة، وأن يوطد أركانيا ويصفي 

                              
ىو عم الخميفة أبي جعفر: (م764-772/ه147-103)عبد اهلل بن عمي بن عبد اهلل بن العباس الياشمي العباسي - 1 

 المنصور، وىو الذي ىزم مروان بن محمد بالزاب وتبعو إلى دمشق، وفتحيا وىّدم سورىا، وقتل من أعيان بني 
  رجاًل بأرض الّرممة، وميد دمشق لدخول الّسفاح، وظل أميرًا عمى بالد الشام مدة خالفتو، ولّما وّلي المنصور 80أمية 

 خرج عبد اهلل عميو، ودعا لنفسو، فانتدب المنصور إلخضاعو أبا مسمم الخراساني، فقاتمو في نصيبين، فانيزم عبد اهلل 
 ، واختفى، وسار إلى البصرة فأّمنو المنصور، فاستسمم وأشخص الى بغداد وُحبس بيا، فوقع عميو البيت الذي حبسو 

.   104، ص4م، ج2002، بيروت، 5، دار العمم لمماليين، طاألعالم:  الزركمي: فيو فقتمو،  أنظر  
، (م1258-750/ه656-132)موسوعة التاريخ االسالمي العصر العباسي:  عبد المطيف عبد اليادي السّيد- 2 

.110، ص5م، ج2008ط، ليبيا، .المكتب الجامعي الحديث، د  

داعية وقائد سياسي، لعب دورًا بارزًا في إقامة الدولة العباسية، تعاظم نفوذه : (م755/ه137ت)أبو مسمم الخراساني- 3 
معجم أعالم المورد: منير البعمبكي: المنصور ثاني خمفاء بني العّباس عمى التخمص منو، فقتمو، أنظرالى حد حمل   

، دار العمم لمماليين،موسوعة تراجم ألشير األعالم العرب واألجانب القدامى والمحدثين مستقاة من موسوعة المورد  
.45م، ص1992، بيروت، 1ط  
.113المرجع السابق، ص:  عبد المطيف عبد اليادي السيد- 4 
.118نفسو، ص- 5 
.47م، ص1989، بيروت، 2ط، دار الكتاب العالمي، ط.، دالتاريخ العباسي السياسي والحضاري:  ابراىيم أيوب- 6 
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عمار البالد، حيث شيد عيده  المتمردين الواحد بعد اآلخر، ثم تفرغ بعدىا لبناء الدولة وا 
 1.تحواًل نوعيا في اإلدارة والنظم

لذلك يعتبر الخميفة أبا جعفر المنصور المؤسس الحقيقي لمخالفة العباسية وباني عّزىا 
  2.ومجدىا وقّوتيا

                              
.71، ص1م، ج2009، عمان، 1، دار الشروق، طالخالفة العباسية عصر القوة واالزدىار:  فاروق عمر فوزي- 1 
الياشميون: ، فاروق عمر فوزي47م، ص2014، االردن، 1، دار البداية، طالدولة العباسية:  أسامة أبو طالب- 2 

.186م، ص2008ط، عمان، .، دار مجدالوي، ددراسة تاريخية (م1500-622/ه906-1)األوائل  
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 خمع عيسى بن موسى والبيعة البنو الميدي: ثالثا
أسند أبو العباس قبل وفاتو والية العيد الى أخيو أبي جعفر ثم البن أخيو عيسى بن 

، والظاىر أنيا نفس السياسة التي سار بيا 1موسى بن محمد بن عمي العباس بتعاقب
األمويون في تولية العيد ألكثر من واحد، والتي كانت سببا في نشوب الصراع السياسي وفي 

 .إضعاف الدولة وسقوطيا
م، خّمفو أبا جعفر المنصور الذي 754/ه136ولّما توفي أبو العباس باألنبار سنة 

يعود إليو الفضل في تمكين األسرة العباسية من الحكم عدة قرون، كما أن حرصو عمى 
، فبعد توطيده 2إعالء شأن الخالفة العباسية ساعد العباسيين من بعده عمى تدعيم سمطانيم

ألركان الدولة والقضاء عمى المتمردين بقيت مسألة أخيرة اىتم بيا، وىي مسألة والية العيد، 
، حيث تشير 3فكما معروف أنيا كانت البن أخيو عيسى بن موسى وليست البنو الميدي

الدالئل أن أبا جعفر المنصور التزم بأن يكون عيسى بن موسى ولّيا لمعيد من بعده، لكن 
، 4ىذا االلتزام كان ظاىريًا فقط، فما أن َكُبر الميدي أراد أبوه أن يقّدمو في العيد عمى عيسى

، حيث استخدم وسائل 5ففكر أبو جعفر المنصور بإكراىو عمى التنازل عن والية العيد
فاستخدم المقربين والمؤثرين من - أي إبعاده من والية العيد-وأساليب عديدة تمّكنو من ذلك 

                              
الدولة العباسية دراسة في سياستيا الداخمية من أوائل القرن الثاني اليجري حتى:  بدر عبد الرحمن محمد- 1 

.59م، ص2011، القاىرة، 1، دار العالم العربي، طظيور  السالجقة  
، تح وتع،جمال الدين الشّيالالذىب المسبوك في ذكر من حج من الخمفاء والمموك: (م1445/ه845ت) المقريزي- 2 

أخبار الدول وآثار : ، القرماني أبي العباس  أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي67م، ص2000م، .، د1، مكتبة الثقافة، ط
.146ت، ص.م، د.ط، د.ن، د.، داألول في التاريخ  

.66م، ص2005ط، االسكندرية، .، مؤسسة شباب الجامعة، دتاريخ الدولة العباسية:  أحمد مختار العبادي- 3 
. 247، ص3م، ج2000م، .ط، د.، دار الفكر، دتاريخ ابن خمدون: (م1406/ه808ت) ابن خمدون- 4 
، تح وتق، قاسم السامرائي، اإلنباء في تاريخ الخمفاء: (م1184/ه580ت) ابن العمراني محمد بن عمي بن محمد- 5 

، تر، عفيف البعمبكين،  مختصر تاريخ العرب: ، سيد أمير عمي63م، ص1999، القاىرة، 1دار األفاق العربية، ط  
.208م، ص1967، بيروت، 2دار العمم لمماليين، ط  
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رجال السمطة وأصحاب النفوذ في البيت العباسي، حيث أرسل عمو عيسى بن عمي كوسيط 
 1.إلقناع عيسى بن موسى، لكن ىذا االخير اتيمو بأنو من المحّرضين ومن الّداعين لذلك

كما جرت بين أبا جعفر وعيسى بن موسى العديد من المراسالت لكن دون جدوى، 
ولّما قدم عيسى بن موسى الى بغداد كان الجنود يترّددون عميو يومًا بعد يوم حتى صاروا 

 2.الى بابو، فخاف عمى نفسو فرضي وسّمم أن يتقّدم عميو الميدي في والية العيد
حيث روي أن عيسى بن موسى لّما وافق عمى أن يخمع نفسو من التقدم في والية 

العيد أمره أبو جعفر أن يخرج الى الناس فيخاطبيم بذلك، فخرج ومعو أبو عبيدة اهلل كاتب 
الميدي، الذي أممى عميو نص التنازل في والية العيد لمميدي الذي جاء فيو أّن عيسى بن 

موسى قد تنازل عن والية العيد لمميدي لحقو في ذلك، وأن عيسى بن موسى قد باع نصيبو 
م، فصارت 764/ه147، وكان ذلك في سنة 3في والية العيد لو بعشرة آالف ألف درىم

 4.بذلك والية العيد لمميدي أواًل ثم لعيسى بن موسى من بعده
وبيذه الطريقة نجح أبو جعفر المنصور في خمع عيسى بن موسى من والية العيد 

 .وجعل ابنو الميدي ولّيًا لمعيد من بعده، وىو ما حصل فعالً 

                              
،(م849-749/ه232-132 )التنافس عمى السمطة في العصر العباسي االول:  سامي محمد يوسف الجعفري- 1 

. 203م، ص2010رسالة دكتوراه في فمسفة التاريخ االسالمي، ، قسم التاريخ، جامعة سانت كميمنتس،   
، بيروت، 1، تح، عبد األمير مينا، شركة األعممي لممطبوعات، طتاريخ اليعقوبي: (م904/ه292ت)اليعقوبي-  2 

.320-319م، ص2010  
م،1938، القاىرة، 1ن، ط.، تر، مصطفى السقا وآخرون، دكتاب الوزراء والكّتاب: (م942/ه331ت) الجيشياري- 3 
.127-126ص  
م،1985، الرياض، 2، تح، أكرم ضياء العمري، دار طيبة، طتاريخ خميفة ابن خياط: (م854/ه240ت) خياط- 4 
.66، أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص424-423ص  
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طبقات المجتمع العباسي: أوال  

كان المجتمع العباسي خميط من األجناس، شمل العرب واألتراك والفرس، الذين كان 
ليم دوٌر كبيٌر في نجاح الدعوة العباسية، فأتاح ليم ذلك التمتع بمناصب كان يختص بيا 
العرب وحدىم، سواء عمى مستوى الدولة أو عمى مستوى المجتمع بمرافقو المختمفة، بل 

، كما أن احتكاك العباسيين بالفرس قد نجم عنو 1تطمعوا الى أبعد من ذلك في بعض األحيان
عادات وتقاليد جديدة، شممت الممبس والمأكل والمشرب وحتى المناسبات واألعياد، وبالتالي 

 2.قوي نفوذ الفرس في المجتمع العباسي

الطبقة الخاصة والطبقة : يمكن تقسيم المجتمع العباسي الى طبقتين أساسيتين ىما
العامة، وعمى الرغم من ظيور طبقة أخرى وىي الطبقة الوسطى التي برزت نتيجة الثراء 

 :الذي عرفتو ىذه الفئة من خالل نشاطيا التجاري إال أن المجتمع كان يشمل طبقتين

 الطبقة الخاصة: أ

، الى جانب 3عمى مقاليد الحكم في البالدر ونقصد بيا الطبقة الحاكمة التي تسيط
كبار موظفي االدارة المركزية والقواد والقضاة والوزراء والكتاب والُحّجاب، وما ميز ىذه 

الطبقة ىي ميوليا لمّترف وحب المظاىر المموكية، بحكم تأثرىا بتقاليد الفرس القديمة، وكذلك 
قامة القصور  4.التأنق في الحياة وتشييد المساكن والمباني وا 

 
                                                             

.191م، ص1996م، .، د1، دار الكتاب الحديث، طالعقد الثمين في تاريخ المسلمين: ُعبادة ُكحيمة- 1 
، رسالة دكتوراه في المغة العربية،صور المجتمع العباسي في طبقات الشعراء البن معتز:  عز الدين أحمد التمر- 2 

.30ه، ص1428كمية اآلداب، قسم المغة العربية، جامعة الخرطوم،   
، كمية(م946-749/ه334-132 )العامة في بغداد في العصر العباسي األول والثاني:  رفاق تقي الدين عارف- 3 

.150، ص7م، مج2011، جامعة بغداد، 25التربية، ابن رشد، ع  
ط، االسكندرية،.، مؤسسة شباب الجامعة،د(العصر العباسي األول )دراسات في تاريخ العرب: عبد العزيز سالم-  4 

.295، ص3م، ج1993  
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 الطبقة العامة: ب

الطبقة الوسطى وتشمل فئات من الناس أقل : وىي عامة الشعب وتنقسم إلى طبقتين
نسبيًا في المستوى االجتماعي من الطبقة الخاصة ومن ىؤالء المؤدبون والوّعاظ والشعراء 

 1.والمغنون واألطباء

أما الطبقة العامة فتشمل الزّراع، حيث اىتم الخمفاء العباسيون بطبقة الزراع وعمموا 
عمى عدم إرىاقيم بالضرائب، فقد أمر الخميفة أبو جعفر المنصور بإلغاء الضريبة النقدية، 
التي كانت تفرض عمى الحنطة والشوفان واستبدلو بنظام المقاسمة أي دفع نسبة خاصة من 

، الذين عاشوا 3، كما تشمل ىذه الطبقة الشّطار والعّيارون والمينيون وأىل الذمة2المحصول
في كنف الدولة العباسية ووالياتيا حياة رغيدة طيبة، كما أسندت إلييم وظائف كثيرة حصموا 

 4.عمى اثرىا مبالغ مالية، جعمتيم يمثمون طبقة ليا وزن في المجتمع االسالمي

وبالتالي فالمجتمع العباسي كان يسوده النظام الطبقي، الذي عرف تطورًا كبيرًا نتيجة 
تأثر الخمفاء العباسيين بمظاىر األُْبية والمموكية التي ُعِرف بيا الفرس، عمى عكس ما كان 
عميو المجتمع االسالمي في عيد دولة الرسول صّمى اهلل عميو وسّمم ودولة الخالفة الراشدة 

 .وحتى الدولة األموية

 

 

 
                                                             

.310، ص3المرجع السابق، ج:  عبد العزيز سالم- 1 
.153المرجع السابق، ص: رفاق تقي الدين عارف- 2 
.310، ص3المرجع السابق، ج: العزيز سالمد عب-  3 
، دار"العلوم والفنون- النظم االسالمية" تاريخ الحضارة االسالمية:  عفاف سيد صبرة، مصطفى محمد الحناوي- 4 

.303م، ص2013، عمان، 1   المسيرة، ط  
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 الحياة االجتماعية: ثانيا

عرفت الحياة االجتماعية تنوعًا وتطورًا كبيرًا عمى عيد الخميفة أبي جعفر المنصور 
سواء كان ذلك عمى مستوى المأكل والمشرب أو عمى مستوى األلبسة ومختمف االحتفاالت 

 .األسرية واألعياد المسيحية التي كانت تقام في الدولة العباسية ووالياتيا

 األطعمة واألشربة: أ

أدى انتقال عاصمة العباسيين الى بغداد، الى معرفتيم الكثير من األطعمة الفارسية 
والتركية، حيث كان لمطعام آداب منيا التسمية أوَل األكل والحمد والشكر في آخره، وكذلك 

 1.اإلتكاد عمى الفخذ األيسر عند الجموس لألكل

شاع في المجتمع العباسي أصناف من األطعمة ذات أصول فارسية نتيجة التأثيرات 
الفارسية الكبيرة، حيث كان الخميفة أبا جعفر المنصور يحب أكل أنواعًا من الُمخ المعقود 

، وكان ُيكثر من الطعام وال يعمل بنصيحة األطباء مما سبب لو ذلك ضعفًا 2بالسكروالعسل
 3.في صحتو

ولم يقتصر اإلسراف في الطعام عمى الخمفاء العباسيين فقط بل تعّداه الى األمراء 
وكبار رجال الدولة، فقد ُذكر أن أبا جعفر المنصور لّما زار عمو عيسى بن عمي مع 

مجموعة قّدم ليم أنواع مختمفة من الطعامكالخبز ولحم الجدي والّدجاج والبيض والّمحم البارد 
والحموى، كما تفّنن كذلك أىل بغداد في الطعام، حيث كانوا يسرفون في اجتالب أنواع من 

                                                             

، الحضارة العربية االسالمية دراسة في تاريخ النظم:  رحيم كاظم محمد الياشمي، عواطف محمد العربي شنقارو- 1 
.131م، ص2008، القاىرة، 2الدار المصرية المبنانية، ط  

.327، ص3المرجع السابق، ج:  عبد العزيز سالم- 2 
تاريخ االسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، العصر العباسي في الشرق ومصر: حسن ابراىيم حسن-  3 

.345، ص2م، ج1996، القاىرة، 14، دار الجيل، ط(م827-749/ه232-132 ) والمغربواألندلس  
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: الطعام في غير مواعيدىا من صْيد وفاكية وخضراوات، وألوان من الطعام المختمفة مثل
 1.السمك والحبوب والجبن من بالد مختمفة كفارس وعّمان واليند

أّما األكل الذي كان يرغب فيو العباسيين ىي الّمحوم وخاصة لحوم الدجاج وكبودىا ولحوم 
 ويسمونو مخ األطعمة وسيد المرق، باإلضافة إلى البقول واألرز، 2الغنم والبزماوردوالّسكباج

كما كان بعضيم يشتري مقادير كبيرة من السمك لتقديم السنة عمى المائدة كمون من ألوان 
 3.الطعام الشيية

والجوز والموز  (الخوخ)ومن أنواع الفواكو المفّضمة لدييم الّتفاح والموز والُكمثري
واإلسفرجل والّرمان واإلجاص، وكان البطيخ لدييم كثيرًا حتى نسب إلييم سوق الفاكية 

، وعند انتياء أىالي بغداد من الطعام كانوا يفضمون 4فأطمقوا عميو سوق البطيخ ودار البطيخ
، والفانيد وىو حموى من الدقيق وكذلك الخشكنان 5الفالوذج: أكل حموى وىي أنواع نذكر منيا
 6.وىو كعك ُيحشى بالموز والسكر

وأما أطعمة األعراب والبدو فكانت بسيطة لمغاية ال تخرج عن الخبز الشعير والبقل 
 7.والخضراوات مع شرب الّمبن في األكراش

                                                             

.346، ص2المرجع السابق، ج:  حسن ابراىيم حسن- 1 
البزماورد نوع من األكل الخفيف يصنع من الشواء ويحشى حشوًا جيدًا ويرمى عميو ماء:البزماوردوالسكباج- 2 

محمد الكاتب: الورد ويدق بالساطور ويغطى بشيء من النعنع، أّما الّسكباج فيو نوع من الحوامض، أنطر  
.58،55م، ص1964م،.، د1كتاب الطبيخ، دار الكتاب الجديد، ط: (م1226/ه623ت)البغدادي  

م،2008م، .ط، د.، مركز االسكندرية، دطبقات مجتمع بغداد في العصر العباسي األول:  ابراىيم سممان الكروي- 3 
.40 ص  
م،2004، بيروت، 2، دار المدار االسالمي، طتاريخ الحضارة العربية االسالمية:  بشير رمضان التميسي وآخرون- 4 
.201ص  
المصدر السابق،  : محمد الكاتب البغدادي: نوع من الحموى يصنع من السكر والموز المدقوق، أنظر: الفالوذج- 5 
.77-76ص  
.201بشير رمضان التميسي وآخرون ، المرجع السابق، ص- 6 
.328، ص3المرجع السابق، ج:  عبد العزيز سالم- 7 
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ىذا بالنسبة لألطعمة أّما األشربة فقد كانت متنوعة ومختمفة، ومن أشيرىا 
عصيرالّرارنج، حيث ال تخمو أي دار بغدادية من ىذا العصير، إذ كانت كل عائمة تعصر 

 1.كمية منالّرارنج أو النومي الحامض وتحتفظ بو في قناني زجاجية حتى فصل الصيف

فعمى الرغم من شرب بعض الخمفاء العباسيين النبيذ، إال أّن الكثير منيم لم يسمح 
بشربو عمى موائدىم، فقد ذكر أن بْخِتيُشوع الطبيب لّما قدم الى أبي جعفر المنصور ودخل 
عميو في قصره بباب الذىب ببغداد، ُأِمر لو بطعام يتغذى بو، فمّما وضعت المائدة بين يديو 

دعوه، فمّما حضر العشاء فعل بو مثل : شراب، فُأخبر الخميفة المنصور بذلك، فقال: قال
ال يشرب عمى مائدة أمير المؤمنين الشراب، فتعشى وشرب : ذلك، فطمب الشراب فقيل لو

 2.ماء دجمة

 المالبس وأدوات الزينة: ب

تأثرت المالبس في العصر العباسي الى حد كبير بالمالبس الفارسية، وذلك نظرًا 
 3.لمنفوذ الفارسي الكبير في الدولة العباسية

كان الزي الشائع عند العرب في العصر العباسي األول وبالتحديد في عصر الخميفة 
أبا جعفر المنصور، بالنسبة لمرجال الجبب الصوفية واألقبية الطويمة المربوطة في وسطيا 

بالزنانير، والصابرات التي كانوا يرتدونيا فوق األقبية، حيث كان لباس الرأس العمامة، ولكل 
مناسبة عمامة خاصة بيا، وكان لكل طبقة لباس يميزىا عن غيرىا من الطبقات فإذا وقف 

أحد أمام الخميفة ُعِرفت وظيفتو من خالل لباسو وزّيو، ونظرًا الختالف الوظائف تعددتاألزياء 

                                                             

، سمسمة ثقافية، بغداديات، تصوير للحياة االجتماعية والعادات البغدادية خالل المائة عام:  عزيز جاسم الحجية- 1 
.79م، ص1967 ، مديرية الفنون والثقافة الشعبية واالرشاد، بغداد، 14ع  
.347، ص2المرجع السابق، ج:  حسن ابراىيم حسن- 2 
.86م، ص1992، جامعة االسكندرية، تاريخ وتطور المالبس عبر العصور:  سامية ابراىيم لطفي السمان وآخرون- 3 
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، فالطبقة الراقية كان لباسيم العادي يتكون منسروال 1في أشكاليا وأنواعيا وطرق صناعتيا
، وقباء وقمنسوة وعباءة أو ُجبة، في حين كان 3، وُقفطان2فضفاض وقميص ودراعة وسترة

القباء المفتوح عند الرقبة ويظير : الخميفة يرتدي مالبس سوداء في المواكب وتشتمل عمى
القفطان بمون زاىي ولو أكمام ضيقة، أو كان يرتدي القباء بمون بنفسجي ويصل الى الركبة، 
أما القضاة فقد كان لباسيم مكونا من العمامة والطيمسان أو معطف من الحرير الفضفاض 
، 4كما لبسوا القمنسوة الطويمة وحوليا عمامة سوداء، ذلك أن السواد ىو شعار لمدولة العباسية

 5.أما القّواد فكانوا يمبسون األقبية الفارسية القصيرة

م، أمر الخميفة أبو جعفر المنصور بمبس القبعات السوداء 770/ه153وفي سنة 
الطويمة المخروطة بصفة رسمية لتكون محل العمامة، ُأْطِمَق عمييا اسم القالنس أخذىا 

العرب عن الفرس وأصبح لبسيا شائع بين جميع الطبقات، ويبدو أن القالنس الطويمة كانت 
، كما أدخل استعمال المالبس المحاّلة 6شائعة من قبل، لذلك استبدليا المنصور بالقصيرة

بالذىب وغدا خمعيا عمى الناس من حقو، وكان األغنياء من الرجال والنساء يمبسون 
 7".موازج" الجوارب التي كانت تصنع من الحرير أو الصوف أو الجمد ويسمونيا 

                                                             

.36المرجع السابق، ص:  ابراىيم سممان الكروي- 1 
، رسالة  استخدام التقنيات الحديثة في تصميم مالبس الرجال للمناسبات الخاصة:  رابعة سالم محمد أمين سجيني- 2 

.25م، ص2004ماجستير، ، كمية التربية لالقتصاد المنزلي، مكة المكرمة،   
ثوب القطن: ُقْفتان، ومعناه في الفارسية: ُخْفتان وفي التركية: كممة فارسية تركية معّربة، وىي في الفارسية:  ُقْفَطان- 3 

المعجم: ابراىيم رجب عبد الجّواد: جبة بيضاء قصيرة من ثياب القطن، أنظر: يمبس فوق الدرع، ومعناه في التركية  
، تق، محمد فيميالعربي ألسماء المالبس في ضوء المعاجم والنصوص الموثّقة من الجاهلية حتى العصر الحديث  

.399م، ص2002، القاىرة، 1  حجازي، مرا، عبد اليادي التازي، دار اآلفاق العربية، ط  
المرجع: سامية ابراىيم لطفي السمان وآخرون: ، أنظر25المرجع السابق، ص:  رابعة سالم محمد أمين سجيني- 4 

، تح، ميخائيل عّواد،رسوم دار الخالفة: (م1056/ه448)، الصابئ أبي الحسين ىالل بن المحسن87السابق، ص  
.74م، ص1982، لبنان، 2دار الرائد العربي، ط  

.195م، ص2013، عّمان، 1الحضارة والنظم االسالمية، دار الفكر، ط:  احمد اسماعيل الجبوري- 5
 

.37المرجع السابق، ص:  ابراىيم سممان الكروي- 6 
.345المرجع السابق، ص:  حسن ابراىيم حسن- 7 
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كما اىتم الخمفاء العباسيون بحسن ىيئة المظير، فالخميفة أبا جعفر المنصور كان 
ظيار النعمة وبمزوم الوشى والطيب، كما أمر بعدم لبس  يأمر أىل بيتو بحسن الييئة وا 

السراويل الكتّانية، وبالتالي فقد كان المباس في عيده متنوعًا ومرتبًا حسب كل وظيفة، فقد 
 1.كان لمشرطي زي ولمكاتب زي ولمقضاة زي

أما لباس الطبقة العامة فقد كان يختمف عن لباس الطبقة الخاصة، حيث كان يشتمل 
زار2عمى قميص وّدراعة وسترة طويمة  باإلضافة الى األحذية والنعال، لذلك كان لباس 3، وا 

 4.العامة بسيط من حيث الشكل ومادة التصنيع

أما لباس المرأة فقد كان مختمفًا باختالف الطبقات، حيث لبست المرأة الَمالءةوقد 
كانت فضفاضة، وأيضا قميصًا ويكون مشقوق عند الرقبة وترتدي فوقو رداء قصير، وعند 

 .5خروج المرأة من بيتيا ترتدي الَمالءة الطويمة التي تغطي جسميا

 

 

 

 

 
                                                             

،3م، ج1960، القاىرة، 2ن، ط.، تح وشر، عبد السالم محمد ىارون، دالبيان والتبيين: (م868/ه255ت) الجاحظ- 1 
.320، ص3المرجع السابق، ج: ، عبد العزيز سالم114 ص  
.25المرجع السابق، ص:  رابعة سالم محمد أمين سجيني- 2 
استعمل في العصور االسالمية األولى، يعني ثوبًا بصورة عامة ميما كان شكل ىذا الثوب، ثّم استعمل حتى:  إزار- 3 

:ابراىيم رجب عبد الجواد: يومنا ىذا لمداللة عمى الغطاء الكبير والرداء الواسع التي تمتف بو نساء الشرق، أنظر  
.31المرجع السابق، ص  

.195المرجع السابق، ص:  أحمد اسماعيل الجبوري- 4 
.90المرجع السابق، ص:  سامية ابراىيم لطفي السّمان- 5 
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كما لبست المقنعة وىي التي تغطي بيا رأسيا، وكذلك الخمار والعصابة التي كانت 
 1.ُتعّصُب بيا رأسيا

وقد عرفت مالبس النساءفي العصر العباسي تطورًا كبيرًا بالنسبة ِلما كان عميو في 
العصراألموي، حيث كان نساء الخمفاء يمبسن احسن المالبس اناقة وجماال ومن اجود انواع 
الحرير،اماالوسطى فكن يزيّن رؤوسين بحمي مسطحة من الذىب وبعصابة كثيرا ما تكون 
محالةبالمؤلؤ والزمرد، ويمبسن الخالخل في أرجمين واألساور في معاصمين وزنودىن، كما 
لمتجيل النساء بفن التجميل الذي أخذتو عن النساء الفارسيات، حيث ُكّن يتعّطرن من أجود 

أنواع العطور فكان عطرىن ماء الورد المحمول وعطر القرنفل والكافور والزعفران، كما 
،ويمبسن المتظرفات القالئد 2كانالنساءيتزين بأجمل أنواع المساحيق ليظيرن في أحسن صورة

المفصمة والمعاذات المخرمة بشراباتالذىب المشبكة، التي كن يمبسنيا في المناسبات 
 3.السعيدة

ومن أدوات الزينة عند النساء العباسيات الحمي، الذي كّن يمبسنو في المناسبات 
 .العامة، كما كان الحمي من أىم اليدايا التي يقدميا األزواج لزوجاتيم

يمكن القول أن أدوات الزينة في العصر العباسي قد عرفت تطورًا كبيرا، نتيجة ميل 
العباسيين لحياة الترف والبذخ المقتبسة من عند الفرس، مما أدى الى المبالغة واالسراف في 

 .توفير مستمزمات الزينة

 
                                                             

، مميحة 39-38، ص4ت، ج.ط، لبنان، د.، دار الكتب العممية، دالمخصص:(م1066/ه458ت) ابن سيدة-1
.186م،مج،1976المالبس في العراق خالل العصور العباسية، المجمة التاريخية المصرية ، القاىرة، القاىرة ،:رحمة  
، تح، كمال مصطفى، مكتبة الخانجي،الموشي أو الظررِف والظرفاءِف : (م937/ه325ت)الوشاء أبو الطيب: أنظر- 2 
.المرجع: ، سيد أمير عمي453، ص3المرجع السابق، ج: ، حسن ابراىيم حسن162م، ص1953م، .ط، د.د  

.380  السابق، ص  
.217-216المرجع السابق، : مميحة رحمة اهلل- 3 
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 التسلية ووسائل الترفيه: ج

عرف المجتمع العباسي العديد من وسائل التسمية لمترفيو عن أنفسيم، حيث كانوا 
يقضون أوقات فراغيم في سماع الحكايات القصيرة من النوادر اليزلية واألحاديث التي 

تتجّمى فييا العبرة والفطنة، أما الحكايات الطوال فكانوا يتنّكبون عنيا ألنيا بمجالس 
 1.القصاص أولى منيا بمجالس الخاصة

الصيد - أي العامة والخاصة-ومن وسائل الترفيو التي كانت محببة لدى الطبقتين 
حيث كانوا يصطادون الطيور واألسماك، ومنيم من أصبح الصيد لديو حرفة، كما كانوا 

يمارسون الفروسية وركوب الخيل نظرًا لفوائدىا الكثيرة التي تعود عمى شخصية المسمم حيث 
، كما أن الخميفة أبا جعفر 2ُتعّممو الصبر وتقويو عمى العزيمة وتُنمي قواه العقمية والجسدية

المنصور كان محبًا لمصيد ومشجعًا لو، وكان يقترب من كل مغرم بيذه الرياضة وكل محب 
 3.ليا

أما حياة البذخ والترف واالستمتاع بالحياة، فمم تظير قط في عيد الخميفة أبي جعفر 
المنصور الذي لم يكن يميل الى الميو والطرب، النشغالو في تثبيت أركان الدولة العباسية 
وقمع الفتن واألخطار المحدقة بيا، وليذا السبب لم نسمع في مجالسو الغناء والطرب ألنو 

 4.مدرك لمسؤوليتو اتجاه الدولة التي قامت عمى أنقاض دولة قوية ىي الدولة األموية

وكانت السباحة في العصر العباسي من أىم أنواع التسمية عند العباسيين، حيث كان 
األوالد يقضون أوقات فراغيم قرب النير لمسباحة، فشغف بيا الناس شغفًا شديدًا وأقبموا عمى 

                                                             

. 362، ص2المرجع السابق، ج:  حسن ابراىيم حسن- 1 
.195المرجع السابق، ص:  اسماعيل الجبوري- 2 
، جامعة بغداد،3، مجمة التربية الرياضية، عرياضة الصيد والقنص في العصر العباسي:  كامل طو الويس- 3 

.16-15، ص11م، مج2002  
.48،42المرجع السابق،ص: ابراىيم سممان الكروي- 4 
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إتقان ميارتيا وفنونيا المختمفة بشوق كبير، وأحدثوا فييا طرائف كما كانت تجري سباقات 
 1.لمسباحة في نير دجمة وتقدم جوائز لمفائزين كتشجيع وتحفيز ليم

ومن وسائل التسمية في العصر العباسي المتنزىات، وغالبا ما تكون في العاصمة 
بغداد، التي جذبت بجماليا وىندستيا الرائعة والمتقنة جميع الناس، حيث كان المجتمع 

العباسي يقضي أوقات جميمة في شوارعيا وأسواقيا وحدائقيا المنظمة أو يذىب البعض منيم 
 2.الى شواطئ دجمة لمتجوال فيو بواسطة الزوارق

ىكذا كان المجتمع العباسي يقضي أوقات فراغو في التسمية والتجوال لمترويح عن 
 .النفس بعد األعمال اليومية التي كانوا يقومون بيا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

م،2002، جامعة بغداد،4، مجمة التربية الرياضية، عرياضة السباحة في العصر العباسي: كامل طو الويس- 1 
.7، ص11مج  
.194المرجع السابق، ص:  اسماعيل الجبوري- 2 
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 االحتفاالت األسرية واألعياد االسالمية والمسيحية: ثالثا

حفمت الدولة العباسية بالكثير من االحتفاالت األسرية والدينية، باإلضافة الى األعياد 
المسيحية التي عرفيا المجتمع العباسي، كما كانالختالط العباسيين وتأثرىم بالعنصر 
الفارسي أن أصبحت أعيادىم يحتفل بيا رسميا في الدولة العباسية ال سيما النيروز 

 .والميرجان وغيرىما

من بين االحتفاالت األسرية التي كان يحتفل بيا في المجتمع العباسي ىو حفل 
الزواج، حيث كان يتم من خالل التعاون بين أفراد األسرة واألقرباء وأبناء الحي في اإلعداد 

ليذا الحفل الضخم، فكما ىو معروف يبدأ اإلعداد لمزواج بالخطبة وتقديم المير لمعروس إما 
يكون ماديًا أو عقارًا، والثاني ال يقدم إال من الطبقة الغنية من الناس، وكان مير العروس 
بين الطبقات الوسطى ال يتجاوز األلفي دينار، وبعد االتفاق وتحديد يوم العرس، نجد أن 
أبناء الحي يتنافسون في تعميق الزينة والقناديل عمى دروب الحي ويتم احضار أصحاب 

األبواق والطبول والدفوف، كل ىذا التحضير يتم في دار الزوج، أما في دار العروس فيتم 
، كما يتم إعداد وليمة 1استعدادىا في شراء أو استعارة الحمي والزينة والّمباس الجديد المتميز

 2.لمعرس واستدعاء الجيران لمشاركتيم ىذا الحفل

ومن االحتفاالت العائمية ذات الشأن الكبير في المجتمع العباسي االحتفال بالمولود 
الجديد، فإذا وضعت األم مولودىا أقبمت عميو النساء بالتينئة وُتدّوى المزامير واألبواق عمى 

 4.، باإلضافة الى االحتفال بختان األطفال حيث تُقام والئم كبيرة ليذا الحفل3أبواب المنزل

                                                             

.194المرجع السابق، ص:  اسماعيل الجبوري- 1 
.310المرجع السابق، ص:  عفاف سيد صبرة، مصطفى محمد الحناوي- 2 
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ومن األعياد الدينية التي احتفل بيا المجتمع العباسي عيد الفطر، الذي يكون بعد 
، حيث جرت العادة أن يخرج الخميفة صباح يوم العيد 1(رمضان المبارك )إتمام شير الصيام

لقاء عمييم خطبة العيد، وبعد االنتياء من صالة العيد  الى المسجد الجامع لمصالة بالناس وا 
يعود الى الّدار ويأمر بمد الّسماط لمناس، ويستعرض أمامو موكب فيو األمراء والقواد 

ومختمف صنوف الجند بكامل اسمحتيم وزينتيم تتقّدميم األعالم، ويستمر الناس باالحتفال 
بعيد الفطر ثالثة أيام، وكان من عادة الناس ِلْبس المالبس الجديدة وتوزيع الخيرات عمى 

 2.الفقراء واليتامى من كسوة وأطعمة مختمفة

كما ُأحتِفل بعيد األضحى ومن أىم مظاىره يوم النحر، وىو أول أيام عيد األضحى 
حيث يتم فيو ذبح أعداد كبيرة من اإلبل والبقر والغنم، وكان من رسوم دار الخالفة أن توزع 

، وىذا 3عمى القّواد وحاشية الخميفة وموظفي الدولة أعداد كبيرة من البقر والغنم ليضحوا بيا
دليل عمى مدى تماسك المجتمع وتآزره لتحقيق الرحمة والمحبة بينيم، ولم يقتصر اعطاء 

 .األغنام واألبقار عمى موظفي الدولة بل كان يوزع كذلك عمى الفقراء والمساكين

إضافة الى عيدي الفطر واألضحى أحتفل العباسيون بعيد مولد الرسول صّمى اهلل 
عميو وسّمم ويوم عاشوراء وىو يوم يحتفل بو المسممون والنصارى والييود عمى حد سواء وكل 

 4.منيم لو فيو مناسبة خاصة

 

 

                                                             

.168م، ص2011، عّمان، 1، دار الخميج، طتاريخ الحضارة العربية االسالمية:  عبد الرحمن حسين العّزاوي- 1 
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لى جانب ىذه االحتفاالت الدينية احتفل المسممون باألعياد الفارسية بحكم اختالط  وا 
 العرب بالفرس وتأثرىم بيم، ومن ىذه األعياد عيد النيروز، الذي كان يحتفل بو في بداية كل

ربيع من السنة، ولم يكن يحتفل بيذا العيد إاّل الفرس بل كان جميع الناس في الدولة 
 2.، وُيقيمون لو احتفااًل واسعًا في بغداد عمى مستوى الدولة والناس معاً 1العباسية يحتفمون بو

ومن األعياد الفارسية األخرى التي احتفل بيا المجتمع العباسي، عيد الميرجان الذي 
يأتي في المرتبة ثانية في تسمسل األعياد الفارسية الرئيسية، حيث يحتفل بو بعد عيد النيروز 
بمائة وأربع وتسعين يومًا ويكون في أول أيام الشتاء في السادس والعشرين من أكتوبر من 

 3.كل عام ويستمر االحتفال بو ستة أيام ويسّمى اليوم السادس منو بالميرجان األكبر

وبالتالي فقد شارك المجتمع العباسي الفرس في أعياده وأقاموا لذلك احتفاالت كبيرة، 
وأصبحت أعياد الفرس من األعياد الرسمية لمدولة العباسية والمجتمع العباسي إلى جانب 

 .أعياد المسممين األخرى
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ازدىرت الحياة الثقافية بشكل كبير في العصر العباسي، بسبب ظيور عدد كبير من 
العمماء والمفكرين ىذا من جية، ومن جية اخرى تشجيع الخمفاء العباسيين لمعمم والعمماء، 
ومن بينيم الخميفة ابو جعفر المنصور الذي أولى عناية كبيرة لمعموم، وىو ما ساعد عمى 

 .ظيور نوعان من العموم ىما العموم النقمية والعموم العقمية
 :العموم النقمية: أوال

 : تشمل العموم النقمية عمى ما يمي
كان من بين العموم التي اىتم بيا العباسيون عمم القراءات الذي يعتبر : عمم القراءات- 1 

المرحمة األولى لتفسير القرآن، حيث يرجع سبب ظيوره الى خاصية الخط العربي، إذ أن 
الرسم الواحد لمكممة الواحدة، يقرأ بأشكالمختمفة تبعًا لمنقط فوق الحروف أو تحتيا، ومن أشير 

أصحاب القراءات في العصر العباسي األول يحي بن الحارث الذّماري المتوفي سنة 
م، وحمزة بن حبيب الزيات الذي توفي في فترة خالفة أبي جعفر المنصور سنة 762/ه145
 1.م773/ه156

وىو  (أي النقل)يعرف أوليما التفسير بالمأثور: ُفسِّر القرآن الكريم وفق اتجاىين: التفسير- 2
ما أثر عن الرسول صّمى اهلل عميو وسمم وكبار الصحابة، ويعرف ثانييما باسم التفسير 

وىو ما كان معتمدًا عمى العمل أكثر من اعتماده عمى النقل، وكان  (أي االجتياد )بالرأي
تفسير القرآن في صدر االسالم غير ُمرتب حسب ترتيب السور باستثناء تفسير ابن العباس، 

أّما الطريقة المرتبة والمنظمة لتفسير القرآن فمم تظير إاّل في العصر العباسي، حيث نبغ 
 2.م768/ه151الكثير من المفسرين ومن أشير محمد ابن اسحق المتوفي سنة 

                                                             

.266-265، ص2المرجع السابق، ج:  حسن ابراىيم حسن- 1 
، الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات، الحضارات البشرية ومنجزاتيا:  محمد سعيد حمدان، محمود عواد-2
 .266م، ص2009ط،القاىرة، .د
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ثاني مصدر من مصادر التشريع االسالمي بعد القرآن الكريم، ويقصد بو كل : الحديث- 3
، ومن أشير من 1ما أثر عن النبي صّمى اهلل عميو وسّمم من قول أو فعل أو تقرير لشيء رآه

جمع أحاديث النبي صّمى اهلل عميو وسّمم في العصر العباسي ابن ُجريح الذي توفي سنة 
 2.م في فترة خالفة أبي جعفر المنصور767/ه150

ىو إحكام اهلل تعالى في أفعال المكمفين بالوجوب والحذر والندب واإلباحة وىي : الفقو- 4
منتقات من الكتاب والسنة، كما اعتنى العباسيون بعمم الكالم الذي يقصد بو صياغة األقوال 

، ومن أشير الفقياء الذين عاصروا 3عمى نمط منطقي أو جدلي وعمى األخص المعتقدات
الخميفة  أبا جعفر المنصور اإلمام األوزاعي أحد فقياء وأعالم الشام 

 4.م774/ه157توفيسنة
شيد األدب نقمة نوعية أيام العباسيين الذين قربوا إلييم الفرس بصورة خاصة : األدب- 5

تقديرًا لفضميم في قيام دولتيم، فكان منيم الوزراء والقادة والوالة وأيضا الشعراء واألدباء الذين 
انتيجوا في شعرىم مناىج جديدة في معاني الشعر وموضوعاتو وأساليبو، ومّثل األدب 
وتاريخو في الدولة العباسية طائفة من األدباء الذين عاشوا في فترة الخميفة أبا جعفر 

المنصور نذكر منيم عبد اهلل بن المقّفع الذي يرجع إليو الفضل في نقل الكثير من الكتب 
الفارسية القديمة ومن أىم ىذه الكتب كتاب كميمة ودمنة الذي يعد من أقدم كتب النثر في 

 5.األدب من حيث سالمة األسموب والعبارة، كما ُعني بدراسة النحو وبرزت الحاجة إليو
 

                                                             

132)بيت الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العممية في الدولة العباسية:  رفيدة اسماعيل عطا المنان اسماعيل- 1 
. 22م، ص2009، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، قسم التاريخ، جامعةالخرطوم، (م1258-754/ه656-  
.107، ص2م، ج1998ط، القاىرة، .، مكتبة الييئة المصرية، دضحى االسالم:  أحمد أمين- 2 
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 العموم العقمية: ثانيا
ازدىرت العموم العقمية ازدىارًا كبيرًا، حيث تالقت في عاصمة العباسيين بغداد شتى 
الثقافات التي تمثل حضارات األمم العريقة في أثرىا في العمم والمعرفة، حيث كانت دولة 
، 1العباسيين مزيجًا من شعوب كثيرة وكانت عقمية ىذا الشعب الجديد متأثرة بثقافات مختمفة
وىذا ما ساعد عمى ظيور بوادر االجتياد من خالل المعرفة بعموم الحضارات القديمة 

 :واالستفادة منيا في تثقيف األمة وخدمة الدولة ومن بين العموم التي برزت ما يمي
يعتبر عمم الحساب من أىم فروع العموم الرياضية الذي عرف تقدمًا : عمم الرياضيات- 1

من الناحية العممية عند الينود، لكن يرجع الفضل في نيضة ىذا العمم وتطوره لمعرب خاصة 
بعد أن وصمت األرقام العددية من اليند في خالفة أبا جعفر المنصور وبذلك استعمل العرب 

، ومّما نبغ في ىذا المجال 2األرقام اليندية التي مازالت في بعض األقطار قائمة كما ىي
 3.حنين بن اسحاق الذي ترجم كتاب األصول واألركان من المغة اليونانية الى المغة العربية

ىو ذلك العمم الذي ينظر في المقادير المتصمة كالخط والسطح والجسم، : عمم اليندسة- 2
ّما المنفصمة لألعداد وفيما يعرض ليا من العوارض الذاتية ، أو ىو عمم بقوانين في 4وا 

، وقد كانت اليندسة قبل االسالم عممًا يونانيا أو ما 5األحوال العارضة لمكم من حيث ىو كم
كان يطمق عميو عممًا فيثاغوريا نسبة الى فيثاغورس، حيث استفاد العرب والمسممون 

منإنجازات اليونان في ىذا المجال وباألخص من كتاب األصول واألركان إلقميدس في 
اليندسة الذي ُترجم في أيام الخميفة أبي جعفر المنصور، ولم يكتف العباسيين من عمم 

                                                             

.26م، ص2004، االسكندرية، 1، دار الوفاء، طالحياة األدبية في العصر العباسي:  عبد المنعم خفاجي- 1 
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اليونان فياليندسة فقط بل أضافوا ليذا العمم الكثير وطبقوا النظريات اليندسية في الحياة 
 1.العممية

، أّما 2وىو العمم الذي يبحث في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيزة: عمم الفمك- 3
بأنو يسّمى بالعربية التنجيم وباليونانية اصطرنوميافاصطر ىو النجم : الخوارزمي فيقول
 3.ونوميا ىو العمم

وكان عمم الفمك معروفًا منذ القديم عند اليونانيين والينود وغيرىم كما عَرفو العرب 
قبل االسالم وكذلك البابميين والكمدانيين والفرس، حيث استعان العرب بمواقع النجوم 

ومطالعيا لالىتداء بيا في البراري ومعرفة االتجاىات، وبدأ اىتمام المسممين بعمم الفمك في 
العصر األموي وازداد االىتمام بو في العصر العباسي خصوصًا في عيد الخميفة أبي جعفر 

المنصور الذي أولى عمم الفمك عناية كبيرة، حيثكان يصطحب معو نوبخت الفارسي كما 
، لذلك شيد عمم الفمك 4كّمف ابراىيم الفزاري بنقل كتاب في حركات النجوم وىو السند اليند

تطورًا كبيرًا نظرًا لمحاجة إليو وفق ما تتطمبو الشريعة االسالمية في بيان تواريخ الحج 
والمناسبات الدينية واألشير الحرم ومواقيت الصالة والصوم، باإلضافة الى أىميتو من 

الناحية االقتصادية التي تتمثل في الحاجة إليو في األعمال التجارية لدى المسممين وذلك من 
 5.خالل معرفة أوقات ىبوب الرياح الموسمية او مواسم سقوط األمطار
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-749/ه247-132)الوفادات العممية في العصر العباسي األول:  طمب صبار محل، محمد حسين خالد مصمح- 5 

.475م، ص2014، كمية اآلداب، قسم التاريخ، جامعة تكريت، 20، مجمة آداب الفراىيدي، ع(م861  
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وعمى الرغم من االىتمام الكبير بعمم الفمك إاّل أّن ذلك لم يمنع من االىتمام بعمم 
التنجيم، فالخميفة أبو جعفر المنصور انتقل الى عاصمتو الجديدة بغداد في وقت اختاره لو 

 .بعض المنجميين وىذا دليل عمى عنايتو الكبيرة بعمم التنجيم
ازدىر الطب في عصر بني العباس نتيجة اىتمام الخمفاء بو، والى حاجة : الطب- 4

، الذي أدركو ضعف في معدتو فعجز 1بعضيم لمعالج مثل الخميفة أبي جعفر المنصور
 يدعى جورجيس بن 2جميع األطباء في بغداد عمى عالجو فاستُْقِدم لو طبيب من جند ياسبور

بختيشوع، وكان ماىرًا في الطب ولو مصنفات جميمة، فنجح في عالج الخميفة أبي جعفر 
، كما كان من أطباءه ايضًا ابن الّمجالج 3المنصور ففرح بو فرحًا شديدًا وأصبح أحد أطباء

الذي صاحب الخميفة أبي جعفر المنصور في حجتو األخيرة الى مكة، ولو ُكّناش أخذ عنو 
، وبذلك انعكس التطور في العصر العباسي عمى ميدان الصحة 4الرازي في كتابو الحاوي

العامة، حيث تعرض العرب ألمراض الحضر، فازدادت حاجتيم الى الطب وفنون العالج، 
فوجدوا بذلك لكل حالة دواء، فانفردوا بيذا المجال، وكان لطب نصيب وافر من االىتمام 

نتيجة الحركة العممية وحركة النقل والترجمة التي عرفيا العباسيون في عيد الخميفة أبوجعفر 
المنصور الذي كان محبًا لمعمم والعمماء، فيب الناس في عيده عمى دراسة عموم اليونانيين 

 5.والفرس

                                                             

، اإلمارات العربية1، دار الكتاب الجامعي، طأضواء عمى تاريخ العموم عند المسممين:  محمد حسين محاسنة- 1 
.219م، ص2011المتحدة،   

ياقوت: مدينة بخوزستان بناىا سابور أردشير فنسب إليو وأسكنيا سبي الروم طائفة من جنده، أنظر:  جند ياسبور- 2 
.170، ص2المصدر السابق، ج: الحموي  

الحضارة السريانية حضارة عالمية دور السريان في النيضة العربية األولى العصر األموي والعصر:  موسى مخول- 3 
.515م، ص2009، لبنان، 1ن، ط.، دالعباسي  

.463ت، ص.ط، بغداد، د.، دار النظال، دمختصر تاريخ الطب العربي:  كمال السامرائي- 4 
، تق وتح وتع، محمد زينيم محمد عزب، مكتبة الثقافة التبر المسبوك في تواريخ المموك: (م1331/ه732) أبي الفداء-5

،514المرجع السابق، ص: ، موسى مخول44-43م، ص1995القاىرة، ،1الدينية، ط  
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 حركة الترجمة: ثالثا
تعد حركة الترجمة من أىم األنشطة الفكرية التي وجدت في العالم العربي واالسالمي، 
حيث كانت الدعامة األولى لمواجية الفكر الحضاري بفكر حضاري آخر يفيم معنى مقومات 
الحضارة، وكانت الثقافة األجنبية وخاصة اليونانية والسريانية والفارسية واليندية ىي المنابع 

 1.الذي استقى منو الفكر العربي االسالمي أىم مقوماتو الحضارية
مع تطور الدولة العباسية وازدىارىا اقتصاديا واستقرارىا سياسيا بعد إخماد الثورات 
التي قامت ضد الخميفة أبا جعفر المنصور، ظيرت الحاجة الى حركة الترجمة باعتبارىا 

الجسر الذي َتْعُبُر منو ثقافة وحضارة أمة الى أمة أخرى، كما ُتْظِير الترجمة عمى مدى تقدم 
 2.ىذه األمة ثقافيا وعممياً 

ويعتبر الخميفة أبو جعفر المنصور أول خميفة عباسي راَع حركة الترجمة والتي بدأت 
بوادرىا في العصر األموي، كما كان أول خميفة راسل مموك الروم وأغدق عمييم باليدايا في 

سبيل حصولو عمى الكتب فبعثوا إليو كتب أفالطون وأرسطا طاليس وأبقراط وجالينوس 
، حيث عمل عمى تشجيع الترجمة وتنشيطيا بمختمف الوسائل 3واقميدس وغيرىم من الفالسفة

والسبل و عّين أمير المترجمين في عيده، فترجمت لو عدة مؤلفات من مصادر مختمفة من 
يونانية وفارسية وىندية، ومن بين الكتب التي ترجمت في عيده الِكتاب اليندي في النجوم 

، كما ترجمت لو كتب في الفمسفة والمنطق لمفيمسوف اليوناني "السند ىند" المعروف باسم
أصول " في الفمك لبطميموس وكتاب" المجسطي"أرسطو طاليس،  باإلضافة الى ِكَتاب 

،  كون الخميفة أبو جعفر المنصور كان مولع بعمم اليندسة، ويبدو ىذا 4إلقميدس" اليندسة
                                                             

. 465المرجع السابق، ص: موسى مخول- 1 
العراق، )حركة الترجمة وأثرىا في الحضارة العربية االسالمية في العصر العباسي األول:  جمانة راسم المنير-2

 .6م، ص2012، رسالة ماجستير، ، الجامعة األردنية، "م846-749/ه232-132"(الشام،فارس
.48م، ص1912ط، بيروت، .ن، د.، دطبقات األمم: (م1070/ه462ت) ابن صاعد األندلسي- 3 

، كمية المغات والترجمة، جامعة أثر جيود السريان عمى الحضارة العربية االسالمية:  أحمد محمد عمي الجمل-4
 .16م، ص2005األزىر،القاىرة، 
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األثر واضح في بناءه لمدينة بغداد إذ أقاميا مستديرة عمى شكل طيسيفون المعروفة باسم 
المدائن حاضرة الساسانيين، فضاًل عمى أن قصره كان مثل قصور الساسانيين ذات األواوين 

، كما اىتم الخميفة أبو جعفر المنصور بنقل كتب الطب وترجمتيا الى المغة العربية 1الفخمة
م بمرض أفقده شيوة األكل، 765/ه148والسبب في ذلك أنو أصيب في أواخر أيامو سنة 

فاستدعي لو أشير أطباء عصره وىو جورجيس الذي تمكن من عالجو، وأثناء بقائو فيبغداد 
أمره المنصور بتعريب كتب كثيرة في الطب عن الفارسية والعربية، ونظرا لثقة المنصور فيو 
نقل كتبا من اليونانية الى العربية وُأعتبر الشرارة األولى التي أليبت نبض الطب عند عمماء 

 2.العرب
وكان عمم الكيمياء من ضمن اىتمامات الخميفة المنصور لذا عمل عمى إرسال 

البعوث الى امبراطور الروم لجمب ما عنده من كتب الكيمياء، فقد أوفد لذلك عمارة بن حمزة 
 3.الى ممك الروم

وبالتالي كان لحركة الترجمة أثر واضح في دخول ثقافة جديدة عمى الفكر االسالمي 
 .التي أحدثت تغيرًا كبيرًا في العقول واألفكار

وكان أغمب الذين ترجموا في عيد الخميفة أبي جعفر المنصور من النصارى وحديثي 
االسالم ومن نوابغيم المترجم الفارسي عبد اهلل بن المقفع الذي ترجم كتاب كميمة ودمنة من 

المغة اليندية القديمة الى المغة العربية، ولم يكتف عبد اهلل بن المقفع بترجمتو بل أضاف إليو 

                                                             

.88ت، ص.، القاىرة، د8، دار المعارف، طتاريخ األدب العربي العصر العباسي األول:  شوقي ضيف- 1 
رسالةدور حركة الترجمة والنقل في الحياة العممية ابان العصر العباسي األول،:  محمد حساين، قدور مموك- 2 

.35، ص2014م،  .ماجستير، د  
-132)البعثات العممية في العصر العباسي: ، سندس زيدان خمف48المصدر السابق، ص:  ابن صاعد األندلسي- 3 
.43م، ص2004، رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي، جامعة بغداد، (م1009-749/ه400   
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أبوابًا مثل باب غرض الكتاب وباب الفحص عن أمر دمنة وباب الناسك والضيف وباب 
 1.بطة ومالك الحزين

، ومن أشير 2كما ترجم ابن المقفع األدب الفارسي بقصد تميين النثر العربي
، الذي ترجم كتب أبقراط رئيس أطباء 3المترجمين أيضا جورجيس بن بختيشوع الطبيب

اليونان وكتاب لبطميموس الجغرافي اليوناني الشيير، وقد أجزل بو الخميفة المنصور العطاء 
حتى رويت لو في ذلك أخبار كثيرة، وصار طبيبو الخاص حيث بقي محافظًا عمى نصرانيتو 

 4.وعاشت أسرتو حياة زىيدة في بغداد رغم تقمبات الدىر عمييم
ومن أىم النقمة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في ازدىار حركة الترجمة في بغداد عمى أيام 
الخميفة المنصور يوحنا بن البطريق الذي كان أمينا عمى الترجمة ويحسن تأدية المعاني، 
وكان يميل الى الفمسفة أكثر من الطب، حيث ترجم كتب أرسطو طاليس وكتب أبقراط في 

 5.الطب
  في صناعة أحكام النجوم لبطميموس منtetrabiblios))كما ترجمت المقاالت ا ألربعة

                                                             

.90المرجع السابق، ص:  نصر الدين جار النبي سميمان- 1 
، تر، محمد يحياين، منشورات مخبر الممارسات المغوية، جامعة مولود معمري،موسوعة الترجمة: جوئيل رضوان- 2 

.10م، ص2010تيزي وزو،   
م الى بغداد لُيداويو، ثّم جعمو765/ه148من مدرسة ْجنَد ْيسابور، استقدمو المنصور سنة : جورجيس بن بختيشوع- 3 

 طبيبو الخاص، وكان جورجيس ناقال من المغة اليونانية الى السريانية، ولو كتاب في الطب نقمو ابن اسحق الى 
، بيروت،2، منشورات عويدات، طالجامع في تاريخ العموم عند العرب: محمد عبد الرحمن مرحبا: العربية، أنظر  

.223م، ص1988  
الحضارة: ، عاطف عمي21م، ص1992ط، دمشق، .، دار المعرفة، دالمسممون وعموم الحضارة:  محمد حبش- 4 

، 1، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، طالعربية االسالمية ودورىا في تكوين الحضارة األوربية  
.28م، ص2009لبنان،   

.16المرجع السابق، ص:  أحمد محمد عمي الجمل- 5 
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طرف المترجم أبويحي البطريق، حيث اىتم الخميفة أبو جعفر المنصور بعمم النجوم لما لو 
من تأثير في تسيير الحياة واالستدالل بحركاتيا عمى الحوادث المستقبمية، لذلك راع الخميفة 

 1.أىمية كبيرة بترجمة ىذه المقاالت
الذي ترجم من " السند ىند" ومن المؤلفات اليندية التي نقمت الى المغة العربية كتاب

م، وأثناء ترجمتو 773/ه157، سنة 2طرف المترجم المشيور محمد بن ابراىيم الفزاري
أوصى الخميفة أبو جعفر المنصور بأن يؤلف عمى نيجو كتابًا يوضح فيو حركة الكواكب، 
فأّلف بذلك محمد بن ابراىيم الفزاري كتابا باسم السند ىند كبير، وأضاف إليو جداول فمكية 

تسمى باألزياج، وظل عمماء العرب يعتمدون عمى ىذا الكتاب حتى عصر الخميفة المأمون، 
ثم أضاف إليو الخوارزمي زيادات عديدة تمثمت في الجداول الفمكية التي تخص أقاليم العالم 

االسالمي، وىكذا تمكن العرب عن طريق ترجمة واسعة األطراف أن يتطمعوا عمى تراث 
كبرى الحضارات البشرية القديمة وأن يستفيدوا من تراث اليونان والفرس القديم، ولم يكتف 

العرب المسممين بمجرد نقل ىذا التراث بل تخطت جيودىم الى أبعد من ذلك، الى التحميل 
، وىذا ما جعل الدولة العباسية تشيد عصرىا الذىبي 3والنقد والتصحيح ثم االبتكار واإلضافة

 4.في المجال العممي والثقافي التي لم تشيده دولة من قبل
 

                                                             

، كمية اآلداب،(م847-750/ه232-132)حركة الترجمة في العصر العباسي األول:  عبد الفتاح رجب محمد- 1 
.5ت، ص.م، د.قسم التاريخ، جامعة عمر المختار، د  

م، وىو من أنبو عمماء الشيعة في عصر777/ه161منجم المنصور العباسي، توفي سنة :  محمد بن ابراىيم الفزاري- 2 
المرجع السابق،: محمد عبد الرحمن مرحبا: المنصور، واشتير بعمم النجوم والترجمة من اليندية الى العربية، أنظر  

.221ص  
، الدولية موجز في تاريخ العموم والمعارف في الحضارات القديمة والحضارة العربية االسالمية:  طو باقر-3

الروافد الخارجية لحركة الترجمة عند : ، عبد الفتاح رجب محمد حمد160م، ص2004ط، القاىرة، .لالستثماراتالثقافية، د
، كمية اآلداب، قسم التاريخ، العربوالمسممين وأثرىا في الفكر العربي االسالمي حتى نياية العصر العباسي األول

 .8-7ت، ص.م، د.جامعةعمر المختار، د
.161م، ص2009، األردن، 1، دار صفاء، طتاريخ الحضارة العربية االسالمية:  فخري خميل النجار- 4
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 الوفود العممية في عيد الخميفة أبي جعفر المنصور: رابعا
ازدادت حاجة الخمفاء الى العمماء تزايدًا كبيرًا نظرًا لتطور أساليب الحياة، فاحتاج 

الخمفاء الى تكيفيا مع قيم االسالم، كما احتاجوا الى اجتيادات العمماء الفقيية لمتعامل مع 
ىذه المتغيرات ىذا من جية ومن جية أخرى لما كان لمعمماء من مكانة كبيرة في نفوس 

المجتمع، فأدى ىذا الى تعاظم رغبة الخمفاء في استقدام كبار العمماء الى بغداد ليكونوا الى 
 1.جانبيم ويأخذون بآرائيم في كل كبيرة وصغيرة

ولّما انتيى الخميفة أبو جعفر المنصور من بناء بغداد، دعا الكثير من العمماء 
والشعراء والخطباء من مختمف األقاليم لزيارتيا لالجتماع بيم وعقد مجالس الدرس ليم، ومن 
ىؤالء العمماء االمام مالك وربيعة بن عبد الرحمن ويحي بن سعيد األنصاري وىشام بن عروة 
وعبد العزيز بن أبي سممة الماجشون ومحمد بن اسحاق صاحب السير والمغازي، كما كتب 
الخميفة المنصور الى كافة العمماء المشيود ليم بالعمم واألدب والشعر بالقدوم الى بغداد، 
ومن الذين وفدوا الى بغداد نوبخت الفارسي الذي كان عالمًا في النجوم، فاستقبمو الخميفة 

أحسن استقبال وأكرمو وقربو إليو، ثّم أسمم وأصبح مولى لو، كما وفد عميو العالم الشرقي بن 
القطامي، الذي اختص بمجالسة الخميفة المنصور، فأعجب الخميفة بفصاحتو فضّمو الى 

 2.ولده الميدي ليأخذ منو عممو وأدبو

ووفد الى بغداد أيضا الطبيب جورجيس بن جبرائيل الذي ترجم لمخميفة المنصور عديد 
، وخصوصا في مجال العموم الطبية التي أولىبيا 3 اليونانية الى المغة العربيةالكتب من المغة

 1.الخميفة المنصور عناية كبيرة، ذلك أن عمم الطب جزء ال يتجزأ من التقدم الحضاري لمدولة

                                                             

العمماء والسمطة دراسة عن دور العمماء في الحياة السياسية واالقتصادية في العصر: عبد الحكيم سيف الدين- 1 
.160م، ص2009م، .ط، د.ن، د.، دالعباسي األول  

.475،473المرجع السابق، ص:  طمب صبار محل، محمد حسين خالد مصمح- 2
 

، عمان، 1، دار الفكر، طعالقة الخالفة العباسية بالعمماء في العصر العباسي األول:  أحمد اسماعيل الجبوري- 3 
.119م، ص2009  
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كما َقدم الفمكيون والرياضيون واألطباء والجغرافيون والفالسفة والمترجمون واألدباء من 
كافة أقاليم العالم ليشيدوا ىذه النيضة العممية والفكرية، ويساىمون في ظيور حضارة جديدة 

التي ىي مزيج من الثقافات الكبرى تشمل جميع ميادين العموم ومن ىؤالء العمماء الذين 
عاصروا زمن الخميفة المنصور أبو أيوب المرياني واسمو سمان بن ُمحّمد الذي كان ظريفًا 

 2.خفيفًا عمى القمب متأنيا لما يريده منو الخميفة وأخذ من كل شيء جزءاً 

كما ُعقدت في قصر الخميفة العديد من حمقات العمم حيث يتناظر فييا العمماء في 
، وجعل المنصور قصوره ُممتقى 3المغة واألدب والشعر والفقو والحكمة والمنطق وعمم الكالم

لمعمماء والشعراء بعناية الدولة، ذلك أنو كان شغوف بالطب واليندسة والفمك والنجوم وىذا ما 
جعمو يجمع صفوة من العمماء يتقنون المغات األجنبية لترجمة الكتب واالستفادة منيا وفي 

 4.سبيل ذلك أنشأ ديوانًا لمترجمة

ولذلك قيل أن االسالم لم يعرف الفكر اليوناني إاّل مع بداية تمك الحركة التي بدأت 
، حيث صارت مدينة بغداد المركز العممي األول في الشرق ووفد 5في عيد الخميفة المنصور

إلييا طالب العمم والعمماء من كل صوب، فبدأت بذلك عممية التصنيف والتدوين في مختمف 
، وأول من 6العموم، فكان أبو المنصور أول الخمفاء من حّثوا عمى دراسة العموم الصحيحة

                                                                                                                                                                                              

م،1998، لبنان، 1، مؤسسة الرسالة، طرواد عمم الطب في الحضارة العربية االسالمية:  عمي بن عبد اهلل الدفاع- 1 
.84ص  
، كمية التربية، جامعةتطور عمم الفمك في العراق خالل العصر العباسي:  عمي نايف مجيد، رعد يونس عباس- 2 

.07من ص2014ديالي،   
، 4، مجمة المؤرخ العربي، عنشأة الحركة التعميمية في العراق وأثرىا في نيضة األدب والعموم:  حسين أمين- 3 

.14م، ص1977بغداد،   
، منشورات اتحاد كتابالترجمة في خدمة الثقافة الجماىيرية تاريخيا، قواعدىا، أثارىا وأنواعيا:  سالم العيسى- 4 

.19م، ص1999العرب، دمشق،   
بواكير الثقافة االسالمية وحركة النقل والترجمة من أواخر القرن األول وحتى منتصف:  عصام الدين محمد عمي- 5 

.05م، ص1986، منشأة المعارف، االسكندرية، القرن الرابع اليجري  
تاريخ العرب العام: ، سيديو63، ص"العصر العباسي األول" تاريخ الدولة العباسية:  أحمد اسماعيل الجبوري- 6 
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ترجمت لو الكتب من :" 1اىتم بحركة الترجمة التي أثمرت فيما بعد والذي قال عنو المسعودي
المغات العجمية الى المغة العربية، منيا كتاب كميمة ودمنة، وكتاب السند ىند، وترجمت كتب 

أرسطا طاليس في المنطقيات وغيرىا وترجم لو كتاب المجسطي لبطميموس 
 ...".وكتاباألرتماطيقيوكتاب اقميدس وسائر الكتب القديمة

وبواسطة حركة الترجمة جمع الخميفة أبو جعفر المنصور كمًا ىائاًل من الكتب في 
مختمف العموم في مجال الطب والفمك واليندسة واألدب والتاريخ، فكون بذلك مكتبة التي 

ُعدت النواة األولى لمكتبة بيت الحكمة، حيث لعبت ىذه األخيرة دوًرا ميما في ميدان 
، حيث اتسعت الثقافة 2الترجمة وكانت أكبر جسر ثقافي شيدتو األمة العربية االسالمية

العربية ودخمت عمييا ثقافات األمم األخرى وكثرت المصطمحات العممية و التعابير الفمسفية 
، 3المختمفة، وىذا ما أدى الى إثراء المغة التي أدت بدورىا الى تطور حضاري غير مسبوق

وىذا التطور ُيْظِير بوضوح عن شغف الخمفاء العباسيين في مواكبة النشاط الفكري والوقوف 
 4.عمى ما وصمت إليو الحضارات األخرى من تطور

ويمكن القول أن نشاط حركة الترجمة في العصر العباسي كان ليا أثر كبير في خمق 
الحوار والتفاعل الحضاري الذي كان لو دور عظيم في ازدىار العموم واآلداب في مدينة 

 . بغداد التي صارت كعبة لمعمم والعمماء ومقصد لكل طالب عمم

                                                                                                                                                                                              

، األردن،1، تر، عبد اهلل عمي الشيخ، االىمية لمنشر والتوزيع، طحضارتيم، مدارسيم الفمسفية والعممية واألدبية  
.332م، ص2002  

.250، ص4المصدر السابق، ج- 1 
، طمب صبار201م، ص2009م، .ط، د.، مؤسسة شباب الجامعة، دتاريخ الحضارة االسالمية عبد العزيز سالم، - 2 

.477المرجع السابق، ص: محل، محمد حسين خالد مصمح  
.102المرجع السابق، ص:  نصر الدين جار النبي سميمان- 3 
.40ت، ص.م، د.، جامعة القدس، دالترجمة في العصر العباسي:  جالل حسين سالمة- 4 
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بناء بغداد: أوال  

لـ تعد دمشؽ كال الياشمية مدينتاف آمنتاف لبقاء العباسييف فييا، خاصة بعد الثكرات 
المتتالية التي أقيمت ضدىـ، لذلؾ لّما تكّلى الخالفة الخميفة أبا جعفر المنصكر بدأ يبحث 
عف مكاف مناسب إلقامة عاصمة تميؽ بالعباسييف كمقاميـ، فكانت بغداد المكاف المالئـ 

 .لتمركز العباسييف مف الناحية السياسية كالعسكرية كاالقتصادية

 أصل تسمية بغداد : أ

أطمؽ عمى عاصمة الخالفة العباسية بغداد عدة تسميات، كما اختمؼ في أصؿ 
تسميتيا، حيث قيؿ أف بغداد مككنة مف لفظيف بغ ك داد، فتعني بغ بستاف ك داد معناه اهلل 

 يفسر اسـ بغداد 2، كفي كتاب معجـ البمداف لياقكت الحمكم1لتككف معنى الكممة بستاف اهلل
ببستاف الرجؿ، فباغ تعني بستاف، ك داد اسـ رجؿ، كقيؿ أف بغ ىك البستاف ك داد تعني 

 .أعطى أم أعطى البستاف

حيث " بغ"أف اسـ بغداد مشتؽ مف ممؾ الصيف، يدعى : كما ذىب البعض الى القكؿ
بغ داد كيعني أف الربح الذم حققكه في تجارتيـ في سكؽ بغداد، ىك : كاف الصينيكف يقكلكف

 3.مف عند الممؾ أك منحيـ الممؾ ذلؾ الربح

كالتي تعني معسكر " بعؿ جاد" كيرجع أصؿ اسـ بغداد أنو مشتؽ مف المغة البابمية 
، كما اشتقت بغداد مف بغ كىك اسـ لصنـ، ك داد 4جاد، كقيؿ أف بعؿ داد تعني إلو الشمس

                                                             

يبحث في تاريخ الجاهمية والبعثة النبوية والخمفاء الراشدين والدولة: التاريخ االسالمي العام: عمي ابراىيـ حسف-  1 
.353ـ، ص1963ـ، .، د3، مكتبة النيضة المصرية، طاالموية والعصر العباسي ونظم الحكم في الجاهمية  

.456، ص2المصدر السابؽ، مج: ياقكت الحمكم- 2 
، دار الفكر،(م861-749/ه247-132العصر العباسي األول  )تاريخ الدولة العباسية:  أحمد اسماعيؿ الجبكرتي- 3 

.63، ص1ـ، ج2010، عّماف، 1ط  
.280 محمد عبد الحميد حسيف السامرائي، المرجع السابؽ، ص- 4 
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تعني أعطى كمنح، حيث أف الممؾ كسرل قد أقطع لعبد مف عباد األصناـ مف المشرؽ ىذه 
 1.بغ دادم أم أف الصنـ أعطاني: فقاؿ العبد (أم بغداد)المنطقة 

كذىب البعض أف بغداد أصميا بغداذ، كىك أصؿ فارسي ُعّرب عف باغ كالذم يعني 
 2.بستاف، ك داذكية اسـ لرجؿ مف الفرس كاف يممؾ بستاف في نكاحي بغداد

، ذلؾ 3ـ، أطمؽ عمييا مدينة الّسالـ766/ق149كلّما انتيى أبا جعفر مف بنائيا سنة 
أف الّسالـ ىك اسـ مف أسماء اهلل الحسنى، كىذا يدؿ عمى الطابع الديني االسالمي لممدينة 

، كما أطمؽ عمييا 4الجديدة، كقيؿ أف اسـ الّسالـ ىك اسـ لنير ّدجمة لذلؾ سميت بيذا االسـ
اسـ الزكراء كذلؾ إلزكرائيا عف القبمة، كلطيب كركعة ىكائيا أطمؽ عمييا الركحاء ككانت 

، كىذا 5تدعى كذلؾ بمدينة المنصكر كبالمدينة المدكرة، ألنيا اتخذت شكالن دائريان كمستديران 
إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى قمة الفف المعمارم االسالمي التي تكصمت إليو اليندسة 

 .المعمارية في ذلؾ الكقت

كعمى الرغـ مف تعدد التسميات التي أطمقت عمى العاصمة الجديدة لمعباسييف، إال أف 
اسـ بغداد بقي ىك الشائع كالمعركؼ كالمشيكر بيف عامة الناس كمختمؼ الدكؿ المجاكرة 

 .ليا

 
                                                             

. 298، ص2حسف ابراىيـ حسف، المرجع السابؽ، ج- 1 
.299نفسو، ص- 2 
، تع، شرقي فتوح البمدان: (ـ892/ق279ت)، البالذرم89، ص10المصدر السابؽ، ج: الخطيب البغدادم:  أنظر- 3 

موسوعة الثقافة التاريخية : ، مجمكعة مف المؤلفيف422ـ، ص1997ط، دمشؽ، .أبك خميؿ، منشكرات كزارة الثقافة، د  
.27، ص2ـ، مج2008ط، القاىرة، .، دار الفكرالعربي، دواألثرية والحضارية، التطور التاريخي لمدولة االسالمية  

، دار في التاريخ العباسي واألندلسي: ، أحمد مختار العبادم206ص،المرجع السابؽ:  عبد الّرحمف حسيف العزاكم- 4 
.55ت، ص.ط، بيركت، د.النيضةالعربية، د  

.353المرجع السابؽ، ص:  عمي ابراىيـ حسف- 5 
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 اختيار الموقع لبنائها: ب

لّما تكلى الخميفة أبك جعفر المنصكر بقي مدة قصيرة في الياشمية التي كانت 
، كعمى اثر ثكرة قامت بيا جماعة تدعى الركاندية 1العاصمة األكلى لمدكلة العباسية

ـ، كىيجماعة تؤمف بتناسخ األركاح، شعر الخميفة أبك جعفر المنصكر 758/ق141سنة
، فأدرؾ أّف الياشمية لـ تعد تصمح الستقرار 2بخطرىا المتزايد عمى نفسو كعمى الدكلة معنا

العباسييف كتمركزىـ، كمف ىنا تكلدت الرغبة في ايجاد مكاف أكثر أمنان كاستقراران مف الياشمية 
 .كبعيدة عف العمكييف الذيف يركف أف العباسييف مغتصبيف لمخالفة

فخرج بنفسو يبحث عف مكقع مالئـ، ليسكنو كيككف عاصمة لدكلتو، فتكجو 
، كما عّيف مجمكعة مف المستشاريف كأرسميـ الى مناطؽ 4 ثـ إلى المكصؿ3إلىَجْرجرايا

مختمفة لمبحث عف المكقع المناسب، فخُمصت عممية بحثيـ أْف اختاركا لو مدينة بارما التي 
تقع في الشماؿ، فمّما ذىب الخميفة أبك جعفر الييا ُأعجب بيا، إال أنو تبيف لو أّف المكاف 

، كأثناء بحث 5ضّيؽ كال يمكف أف يغّطي كافة احتياجات الناس مف الناحية االقتصادية
الخميفة أبك جعفرالمنصكر عف مكضع آخر تخمؼ أحد جنده بسبب اصابتو بالّرمد، فبيف لو 
الطبيب الذم كاف يعالجو أنو يكجد في كتاب بحكزتو، مكتكب فيو أّف رجالن يدعى مقالصان 
سيبني مدينة بيندجمة كالصراة، يطمؽ عمييا اسـ الزكراء كُيعّمر فييا ىذا الرجؿ عمران طكيال 

                                                             

.29، ص9ـ، ج1985ط، بغداد، .ف، د.، دحضارة العراق:  نخبة مف الباحثيف العراقييف- 1 
، دار الكتب زبدة الحمب في تاريخ حمب: (ـ1261/ق660ت )،ابف العديـ614، ص7المصدر السابؽ، ج:  الطبرم- 2 

.35ـ، ص1996، لبناف، 1العممية، ط  
بفتح الجيـ، بمد مف أعماؿ النيركاف األسفؿ بيف كاسط كبغداد مف الجانب الشرقي، كانت مدينة: َجْرجرايا- 3 

.  123، ص2المصدر السابؽ، مج: ياقكت الحمكم: كخّربت، أنظر  
، تح كتؾ، أحمد عبد اهلل محمكد، دار الكتب العممية، ه224-ه16تاريخ الموصل سنة : (ـ945/ق334ت) األزدم- 4 
.400، ص1ت، مج.ط، لبناف، د.د  

ط،.، دار الكتب كالكثائؽ القكمية، د(م861-749/ه247-132)في التاريخ العباسي:  أحمد عبد العزيز محمكد- 5 
.111ـ، ص2012االسكندرية،   
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كيستمر الممؾ في َعَقِبو، كلّما رجع الجندم الى المكاف الذم يعسكر فيو الخميفة أبا جعفر 
، 1المنصكر بنكاحي الجبؿ، أخبره بما قاؿ لو ذلؾ الطبيب، فقرر المنصكر الرجكع اليو

ىذا مكضع معسكر : " ، كقاؿ2فأعجب بجكدة ىكاء بغداد كمناخيا المعتدؿ كخصكبة أرضيا
صالح ىذه دجمة ليس بينيا كبيف الصيف شيء، يأتينا فييا كؿ ما في البحر، كتأتينا الميرة 
مف الجزيرة كأرمينية كما حكؿ ذلؾ، كىذا الفرات يجيء فيو كؿ شيء مف الشاـ كالرقة كما 

 3.حكؿ ذلؾ

كيبدك أف الخميفة أبا جعفر المنصكر قد راع في تفضيمو لمكقع بغداد عف المكاقع 
االخرل، المكقع االستراتيجي كاألىمية االقتصادية التي ستعكد بالنفع عمى المجتمع العباسي 
فيما بعد، كما اىتـ بالناحية المناخية لذلؾ االقميـ صيفان كشتاءن كالشركط الحية التي تمكف 

، الذم سيصبح رمزا لمدكلة العباسية كمصدر لقكتيا 4شعبو مف التأقمـ في ىذا المكضع الجديد
 .كادارتيا كمنطمؽ لنظميا السياسية كاالقتصادية كالعسكرية التي تسير عمييا الدكلة

كما راع في اختياره لمكقع بغداد البعد السياسي، ذلؾ أف العراؽ قريب مف أنصارىـ 
قامة الدكلة العباسية عمى أنقاض  الفرس، الذيف لعبكا دكرا كبيرا في نجاح الدعكة العباسية كا 

الدكلة األمكية، اضافة الى ُبعد ىذا المكقع عف حدكد البيزنطييف كعف أىؿ الككفة الذيف كانكا 
 5.يعارضكف حكـ العباسييف

                                                             

.60المرجع السابؽ، ص: ، أحمد اسماعيؿ الجبكرتي400 ص،1مجالمصدر السابؽ،:  األزدم- 1 
،دراسات في تاريخ الخالفة جوانب من التاريخ والحضارة في العصور العباسية:  عثماف سيد أحمد اسماعيؿ البيمي- 2 

.52ـ، ص2008، لبناف، 2شركة المطبكعات لتكزيع كالنشر، ط  
. 617، ص7المصدر السابؽ، ج:  الطبرم- 3 
دراسة لتطور المؤسسات المركزية في الدولة في القرون االسالمية )تاريخ النظم االسالمية:  فاركؽ عمر فكزم- 4 

.252ـ، ص2010، االردف، 1، دار الشركؽ، ط(االولى  
، القاىرة،1الفكز بالمراد في تاريخ بغداد، تؽ كتع، محمد زينيـ محمد عزب، دار األفاؽ العربية، ط:  سميماف الّدجيؿ- 5 
.6-5ـ، ص2003   
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كالمتمعف في الحكاضر اإلسالمية يالحظ أف كؿ المدف كالعكاصـ قد أقيمت في أماكف يتكفر 
، 1فييا الماء العذب، لذلؾ فتكفر الماء في بغداد كاف لو حد كبير في اختيار مكضع المدينة

 2.حيث تقع بيف دجمة كالفرات كمتصمة بكؿ مرافئ العالـ
كمف الناحية التاريخية كاف العراؽ ميد الحضارات القديمة لذلؾ فقد كّفؽ الخميفة أبك 
جعفر المنصكر في اختياره ليذا المكضع، الذم سيككف مقران لمعباسييف كمركزا لحضارتيـ، 

التي شيدت عصرىا الذىبي في عيد مؤسسيا الخميفة أبك جعفر المنصكر في مختمؼ 
 .الجكانب االقتصادية كالسياسية كفي مختمؼ الحقكؿ العممية كالثقافية

كبالتالي صارت بغداد المكاف األفضؿ كاألمثؿ لبناء العاصمة الجديدة لمعباسييف، ال 
 .، التابعة لألمكيينأكالعمكيييف3ترتبط بكالئيا ألحد مف السالالت أك الجماعات

 التخطيط لمدينة بغداد: ج

بعدما اختار الخميفة أبا جعفر المنصكر المكاف المناسب لمدينتو، شرع في التخطيط 
 .لبنائيا كفي تحديد الشكؿ الجديد الذم ستأخذه

فأمر أف ترسـ لو المدينة بالرماد قبؿ الشركع في بنائيا فُرسِّمت لو فرأل أسكارىا 
، كحتى تتضح لو صكرتيا كضع فكؽ تمؾ الخطكط التي رسمت حّبات مف 4كأبكابيا كأسكاقيا

                                                             

.60ـ، ص1994، لبناف، 1ف، ط.، دبحوث في تاريخ الحضارة العربية االسالمية:  أنيس األبيض- 1 
.142ـ، ص1993، بيركت، 1، تع، خميؿ أحمد خميؿ، منشكرات عكيدات، طالحضارة العربية:  جاؾ ريسمر- 2 
.111المرجع السابؽ، ص:  أحمد عبد العزيز محمكد- 3 
ق،1342، تص كتع، محمد بيجة األثرم البغدادم، دار الّسالـ، بغداد، مناقب بغداد: (ـ1201/ق597ت) ابف الجكزم- 4 

، تح،عمر (ه160-141حوادث ووفيات  )تاريخ االسالم ووفيات المشاهير واالعالم: (ـ1347/ق748ت)، الذىبي8ص
.33، ص9ـ، ج1991، لبناف، 2عبد السالـ تدمرم، دار الكتاب العربي، ط  
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القطف كصّب فكقيا النفط، فاشتعمت فييا النار ليالن فأعجب بتخطيطيا كأمر أف ُترسـ عمى 
، كأحضر لبنائيا مجمكعة مف الميندسيف مف ذكم أىؿ العمـ كالمعرفة بالبناء، 1ذلؾ المخطط

كما أحضر كؿ أصحاب الحرؼ مف الحّداديف كالعّماؿ كالصّناع كالّنّجاريف مف بمداف مختمفة 
، كجمب مكاد بنائيا في الدرجة االكلى مف مقر 3 ككاسط2مف البصرة كالشاـ كالمكصؿ

، كلـ يكتفي الخميفة أبك جعفر المنصكر عند ىذا القدر، بؿ أمر أف يأتي 4الّساسانييف القديـ
إليو أناس ذكم الثقة كالمعرفة الكاسعة في عمـ اليندسة ليشرفكا عمى مشركعو، ككاف مف 

، ثـ كضع الخميفة أبا جعفر 6، كأبك حنيفة النعماف بف ثابت5أشير ىؤالء الحّجاج بف أرطأة
بسـ اهلل، كالحمد هلل كاألرض يكرثيا : " المنصكر الّمبنة االكلى لممدينة الجديدة بنفسو، كقاؿ

 7".ابنكا عمى بركة اهلل: مف يشاء مف عباده كالعاقبة لممّتقيف ثـّ قاؿ

                                                             

، لبناف، 1، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، طحضارة العرب في العصر العباسي:  حسيف الحاج حسف- 1 
.157ـ، ص1994  

، حسيف167، ص5، ابف األثير، المصدر السابؽ، ج88، ص10المصدر السابؽ، ج: الخطيب البغدادم:  أنظر- 2 
.157الحاج حسف، المرجع السابؽ، ص  

ـ،703/ق84أطمؽ عمى كاسط عدة مكاضع، لكف ما ىك معركؼ أف مدينة كاسط قد بناىا الحّجاج في سنة : كاسط- 3 
ـ، فكاف عمارتيا في عاميف، في العاـ الذم مات فيو عبد الممؾ بف مركاف، كلّما فرغ منيا    705/ق86كفرغ منيا سنة 

:       إني اتخذت مدينة في كرش مف االرض بيف الجبؿ كالمصرييف كسّميتيا كاسطان،  أنظر: كتب الى عبد الممؾ   
.348، ص5المصدر السابؽ، مج: ياقكت الحمكم  

، 5، نقمو الى العربية نبي أميف فارس كمنير البعمبكي دار العمـ لممالييف، طتاريخ الشعوب االسالمية:  كارؿ برككمماف-4
 .178ـ، ص1968بيركت، 

قاٍض، مف أىؿ الككفة، كاف مف ركاة الحديث كحّفاظو، : (ـ762/ق145ت)الحّجاج ابف أرطأة بف ثكر النخعي- 5 
في استُفتى كىك ابف ستة عشر سنة، ككلي قضاء البصرة كتكفي بخراساف أك بالّرم، ككاف تّياىان معجبان، يعاب بتغيير األلفاظ

، اليند، 1، دائرة المعارؼ، طتهذيب التهذيب: (ق852ت)، العسقالني168، ص2، جألعالما: الزركمي: الحديث، أنظر
 . 198-196، ص2ق، ج1325

إماـ الحنفية، الفقيو المجتيد المحقؽ، أحد األئمة األربعة عند أىؿ: (ـ767/ق150ت)أبك حنيفة النعماف بف ثابت- 6 
الّسنة، كلد كنشأ بالككفة، ككاف يبيع الخز كيطمب العمـ في صباه، ككاف قكم الحجة، مف أحسف الناس منطقا ككاف      

. 36، ص8األعالـ، ج: الزركمي: تكفي ببغداد كأخباره كثيرة، أنظر" الفقو األكبر" كريمان جكادان، تنتسب إليو رسالة  
.167، ص5ج‘  ابف األثير المصدر السابؽ- 7 



الحواضر الهندسية في الدولة العباسية: الفصل الرابع  

 

61 
 

كأقيـ ليذا التدشيف احتفاال عظيمان ككبيران، حضره معظـ رجاؿ كأعكاف الدكلة العباسية مف 
، ليشيدكا المنطمؽ األكؿ لعاصمتيـ 1مستشاريف ككزراء كأمراء كعمماء في شتى العمـك كالفنكف

الجديدة، التي اختارىا ليـ الخميفة المنصكر بعد دراسة دقيقة كمتقنة لممكقع مف جميع نكاحيو 
 .االستراتيجية

كبعد االحتفاؿ الباىر بكضع الحجر األساسي لممدينة، ُشرع في بناء بغداد ككاف ذلؾ سنة 
، حيث اتخذت المدينة شكالن جديدان كمبتكرا في اليندسة المعمارية، ال يكجد 2ـ762/ق145

 3ليا مثيؿ في المدف االسالمية، فكانت مدكرة كمستديرة

ذلؾ أف كؿ المدف العربية االسالمية التي أنشأت قبؿ مدينة بغداد، كانت إّما مستطيمة 
كمدينة الفسطاط أك بيضكية الشكؿ كمدينة ّصنعاء أك عمى أم شكؿ آخر غير الشكؿ 

المدكر الذم ظير مع الخميفة أبي جعفر المنصكر الذم أراد أف ُيفرد عاصمتو بشكؿ لـ 
 4.تعيده الدكؿ التي سبقتيا

 

 

 

                                                             

.157المرجع السابؽ، ص:  حسيف الحاج حسف- 1 
،121ـ، ص1991، القاىرة، 3، مكتبة مدبكلي، طأحسن التقاسيم في معرفة األقاليم: (ـ1113/ق507) المقدسي- 2 

: ، أنظر3ـ، ص1986، دمشؽ، 328، مجمة الثقافة الجديدة، عمن التاريخ الحضاري لبغداد:ىاديالعمكم  
Ana Maria negota : the çity of Mansuer the Builder Baghdad Between the çaliph’s will 
and Shari Ahnorms,S.P, S.L, S.H, p2. 

.86  ص1الشكؿ رقـ :  أنظر- 3 
:،أحمد مختار العبادم7ـ، ص1960، دمشؽ، 1، دار الفكر، طبغداد ذكريات ومشاهدات:  عمي الطنطاكم- 4 

.56 ، صفي التاريخ العباسي واألندلسي  
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إف أكؿ شيء يخطط لو كيبدأ في بنائو المسجد، لكف الخميفة أبا جعفر المنصكر خّط قصره 
أكالن ثـ المسجد ثـ الّساحة العامة ثـ المنازؿ، فكاف القصر في كسط المدينة بمساحة تقدر ب 

 ، بناه المنصكر لو كلجنده، كُعرؼ ىذا القصر بقصر الذىب، حيث كاف لو إيكاف ُبني2 كـ5

، أما المسجد فقد كاف 1فيو القبة الخضراء كعمييا تمثاؿ عمى صكرة فارس يحمؿ بيده ُرمحان 
 ألؼ ذراع، ككاف 40مف أكبر المساجد مساحة في ذلؾ الكقت حيث ُقّدرت مساحتو ب 

الحّجاج بف أرطأة ىك الذم أشرؼ عمى بنائو، حيث ُبِني مف الّمِبف كالطيف كأساطينو مف 
قريبا مف قصر الخميفة أبا جعفر - 2ذك محراب منحرفا عف القبمة-الخشب، ككاف المسجد

، كبنى لممدينة أربعة 3المنصكر، مما شّكال مركزا حضاريان رائعان مع الساحة المحيطة بو
ذا  أبكاب ليسيؿ الدفاع عنيا كحمايتيا، حيث إذا قدـ أحد مف الحجاز دخؿ باب الككفة، كا 
ذا قدـ أحد مف األىكاز أك البصرة ككاسط كاليمامة  جاء مف المغرب دخؿ مف باب الّشاـ، كا 

 4.كالبحريف يدخؿ مف باب البصرة، كأما إذا جاء مف المشرؽ دخؿ مف باب خراساف

 

 
                                                             

موسوعة تاريخ العرب، تاريخ، ممالك،: ، عبد عكف الركضاف459، ص1المصدر السابؽ، ج: ياقكت الحمكم- 1 
.188ـ، ص2007، األردف، 2، دار األىمية، طدول، حضارة  

.87 ص2الشكؿ رقـ: أنظر- 2 
، االردف، 1 دار الفكر، طالمدينة االسالمية وتخطيطها وعوامل ازدهارها وانحطاطها،: طو خضر عبيد: أنظر- 3 

المساجد الجامعة في االسالـ، مكسكعة الثقافة التاريخية : ، عصاـ  الديف عبد الرؤكؼ الفقي91ـ، ص2013  
،24، ص5ـ، ج2008كالحضارية دار الفكر العربي، القاىرة،   

Abdurahmanmohamed, end Ghadaelabed :urban Space and the urban value of 
jameamosque in islamicçity,S.P,S.L,S.H, p241.  

تاريخ مدينة السالم وأخبار محدثيها وِذكر ُقّطانها العمماء من غير أهمها : (ـ1070/ق463ت) الخطيب البغدادم- 4 
،382-381، ص1ـ، مج2001، بيركت، 1،تح كتع كضبط ، بشار عكاد معركؼ، دار الغرب االسالمي، طووارديها  

، دار الشركؽ،مدخل الى تاريخ الحضارة العربية االسالمية: حكمت عبد الكريـ فريحات، ابراىيـ ياسيف الخطيب  
.88  ص3الشكؿ رقـ : ، أنظر103ـ، ص1989، عماف، 1 ط  
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كما شيد لممدينة سكريف، سكر خارجي كلو أربعة أبكاب ، كاف مدكرا يتميز بالمتانة 
كالقكة، كعرضو خمسكف ذراعان كمف األعمى سمكو عشركف ذراعان بالقرب مف الخندؽ الذيُبني 
باآلجركالجص، أما السكر الداخمي، فكاف يسمى بالسكر األعظـ يصؿ عرضو الى عشركف 

، كحكؿ المسجد كالقصر أقيمت مجمكعةمف األبنية ألكالد الخميفة 1ذراعان 
أبكجعفرالمنصكركدكاكينممدكلة، أما األسكاؽ التجارية فكانت مرتبة كمصنفة حسب 

 2.المينةكالحرفة تتصؿ بمركز المدينة

كقد قيؿ أف عدد العّماؿ الذيف اشترككا في بنائيا مائة ألؼ عامؿ، لكف ال يمكف أف 
يككف عدد العّماؿ بيذا الحجـ الكبير، ككصمت تكمفة مدينة بغداد الى ثمانية عشر مميكف 

 3.دينار

كنظران لثكرة العمكييف في مكة كفي البصرة استكقفت عممية بناء المدينة، الى أف تمّكف 
الخميفة أبا جعفر المنصكر مف القضاء عمييا، ثـ كاصؿ عممية بنائيا حيث في سنة 

ـ أخذ الييا كؿ بيكت األمكاؿ كالخزائف كالدكاكيف التي كانت مكجكدة في الككفة 763/ق146
كزكدىا الخميفة المنصكر بقناة مف المياه، أحدىا تأتي مف نير الدجّيؿ الذم يأخذ مف نير 
دجمة، كقناة أخرل مف نير كرخايا اآلخذ مف نير الفرات، ككانت كؿ قناة تدخؿ المدينة 

 4.كتصب في الشكارع كالّدركب صيفان كشتاءن دكف تكقؼ

                                                             

. 92المرجع السابؽ، ص:  طو خضر عبيد- 1
 

 ، 1، دار كنكز المعرفة، طالحضارة العربية االسالمية ُأسسها ومنجزاتها:  أحمد حامد المجالي، ىايؿ خميفة الدىيسات-2
.142ـ، ص2012عّماف،   

:، طو الراكم459، ص1المصدر السابؽ، مج: ، ياقكت الحمكم8مناقب بغداد، ص: ابف الجكزم:   أنظر- 3 
.10ـ، ص2012ط،القاىرة، .، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، دبغداد مدينة الّسالم  

،422فتكح البمداف، ص: ،البالذرم389، ص1تاريخ مدينة الّسالـ كأخبار محّدثييا، مج: الخطيب البغدادم:  أنظر- 4 
.10المرجع السابؽ، ص: طو الراكم  
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كدامت عممية بناء مدينة بغداد أربعة سنكات تقريبا، حيث انتيى مف عممية بنائيا سنة 
 1.ـ مطمقا عمييا مدينة الّسالـ766/ق149

ـْ َكُىَك " كذلؾ اقتباسا بما جاء في القرآف الكريـ في قكلو تعالى ـْ َداُر الّساَلـِ ِعْنَد َربِِّي َلُي
ـْ ِبَما َكاُنكا َيْعَمُمكفَ  كاهلل َيْدُعكا ِإَلى َداِر السَّاَلـِ َكَيْيِدم َمْف َيَشاُء ِإَلى " ، كفي قكلو أيضان 2"َكِليُّيُي

 3".ِصَراٍط ُمْسَتِقيـٍ 

، زادت 4كىكذا صارت بغداد عاصمة الخالفة العباسية عمى نمط فيو مؤثرات فارسية
المدينة جماالن، فأصبحت بذلؾ بغداد ممتقى لمعمماء كاألدباء كالشعراء كفي ىذا يقكؿ ابف 

مدينة دار السالـ، كحاضرة اإلسالـ، ذات القمر الشريؼ، مأكل الخمفاء، كمقر : 5بطكطة
 ".العمماء

قميميا الرائع إعجاب الكثير مف المؤرخيف حيث كصؼ   كما ناؿ شكؿ بغداد الدائرم كا 
أعظـ أقاليـ االرض منزلة كأجميا صفة كأغزرىا جباية كأكثرىا :" ىذا اإلقميـ بقكلو6ابف حكقؿ

كىذا إف دّؿ عمى شيء " دخالن، كأجمميا أىالن كأكثرىا أمكاالن كأحسنيا محاسف كأفخر صنائع
إنما يدؿ أف مدينة بغداد، قد شيدت تطكران اقتصاديان كاجتماعيان في عيد مؤسسيا الخميفة  أبا 

 .جعفر المنصكر
                                                             

موسوعة التاريخ االسالمي العصر العباسي: ، خالد عّزاـ56تاريخ الدكلة العباسية، ص: أحمد مختار العبادم-  1 
:، أنظر104ـ، ص2009ط، عماف، .، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، د  

Alain mourgue : l’islamet le monde Arabo- musulman des origines jusqu à la chute 
deBagdad en 1258,S.P,S.L, 2005, p20.  

 

(.127)سكرة األنعاـ، اآلية - 2 
(.25)سكرة يكنس، اآلية - 3 
.54، ص1ت، ج.ط، بيركت، د.، دار الجيؿ، دالموسوعة الثقافية العامة، مشاهير العالم:  محمد التكنجي- 4 

، رحمة ابن بطوطة المسّماة تحفة النّظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار: (ـ1377/ق779ت) ابف بطكطة-5
 .164، ص1، ج1322ـ، .، د1ف،ط.د

. 210ـ، ص1992ط، لبناف، .، دار مكتبة الحياة، دصورة األرض: (ـ992/ق388ت) ابف حكقؿ- 6 
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 كيبدك أف بناء بغداد كاف مرحمة ىامة كصفحة جديدة في تاريخ الدكلة العباسية، كفي طريؽ 
تعزيز سمطة الخمفاء العباسييف، كبذلؾ أضحت بغداد أـ المدائف كحاضرة الدنيا 

 1.كمركزالمتجارةككعبة العمـك كاآلداب، ال يعرؼ في األقطار مدينة مدكرة سكاىا

 بناء الرُّصافة: ثانيا

لـ يكتفي الخميفة أبا جعفر المنصكر مف تشيد المباني لمدكلة العباسية الجديدة، فعمى 
الرغـ مف حصانة مدينة بغداد كتصدييا لمعدك مف الخارج، إال أف ذلؾ لـ يمنع مف حصكؿ 
شغب في الداخؿ، ىدد أمف الدكلة العباسية كأقمؽ الخميفة أبا جعفر المنصكر، عندما ثار 

، لذلؾ قرر استغالؿ الجانب 2عميو جنده كحاربكه عمى أبكاب بغداد كبالضبط عند باب الذىب
الشرقي مف دجمة كاعماره ليستكعب السكاف، الذم شيد تزايدان كبيران بعد استقرارىـ في مدينة 

 3.بغداد المدكرة

في - أم بغداد-ـ أمر ببناء مدينة الرُّيصافة خارج العاصمة 768/ق151ففي سنة 
الجانب الشرقي مف بغداد، لتككف مقرا لمجيش الذم كاف يقكده ابنو محمد الميدم كلّي 

ـ، كجعميا 770/ق154، بعد عكدتو مع الجيش مف الّرم حيث انتيى مف بناءىا عاـ 4العيد
 5.كجعميا الخميفة أبا جعفر معسكران لمميدم

                                                             

،موسوعة الحضارة العربية في العصر العباسي: ، قصي الحسيف89، ص10تاريخ بغداد، ج:  الخطيب البغدادم- 1 
.159المرجع السابؽ، ص: ، حسيف الحاج حسف89ـ، ص2005ـ، .ط، د.ف، ،.د  

.159المرجع السابؽ، ص: حسيف الحاج حسف: ، أنظر198، ص5المصدر السابؽ، ج:  ابف األثير- 2 
.6ت، ص.ـ، د.ط، د.ف، د.، درُّصافة بغداد وأطرافها:  صالح أحمد العمي- 3 
، تح كتع، محمكد األرناؤكط، دار ابف كثير،شذرات الذهب في أخبار من ذهب: (ـ1678/ق1089ت)الدمشقي:  أنظر- 4 
ـ، .ط، د.ف، د.، دكتاب مختصر البمدان: (ـ902/ق290ت)، ابف الفقيو اليمداني493، ص2ـ، مج1988، بيركت، 1ط

، 146، ص8المنتظـ في تاريخ الممكؾ، ج: ، ابف الجكزم423-422فتكح البمداف، ص: ، البالذرم184ق، ص1302
.190المرجع  السابؽ، ص: عبد عكف الركضاف  

.89 ص4، انظر الشكؿ رقـ37، ص9المرجع السابؽ، ج:  نخبة مف الباحثيف العراقييف- 5 
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كأطمؽ عمى ىذه المدينة الجديدة التي ىي في األساس معسكران لمجيش، اسـ الرُّيصافة 
أك رُّيصافة بغداد أك بغداد الشرقية، ألنيا كانت تقع عمى الضفة الشرقية لنير دجمة مقابمة 

لبغدادالغربيةالتي اتخذىا الخميفة أبا جعفر عاصمة لمدكلة العباسية، ثـ بنى الخميفة أبا 
، كعمؿ ليا 1جعفرالمنصكر بيف المدينتيف أم بغداد كالّرصافة ثالثة جسكر عمى نير دجمة

سكرا، كخندقان كميدانان كبستانان، كأكصؿ ليا الماء حيث كاف يجرم مف نير الميدم الى 
 2.الرُّيصافة

قميـ، كما  كلّما أتـ بنائيا حشر إلييا الخميفة أبا جعفر المنصكر العمماء مف كؿ بمد كا 
 3.لبثت أف تطكرت الرُّيصافة كأصبحت تضاىي بغداد في االتساع كاألبية

كبيذه المدينة الجديدة استطاع الخميفة أبا جعفر المنصكر أف يأمف عمى دكلتو مف 
الداخؿ كالخارج، فإذا ثار عميو الجند في بغداد كجد المساندة مف مدينة الّرصافة التي كانت 

 .تحت قيادة ابنو ككلي عيده محمد الميدم

 

 

 

 

 

                                                             

. 59ت، ص.ط، بيركت، د.في التاريخ العباسي كالفاطمي، دار النيضة العربية، د:  أحمد مختار العبادم- 1 
.37، ص8المصدر السابؽ، ج:  الطبرم- 2 
.160المرجع السابؽ، ص: ، حسيف الحاج حسف130المرجع السابؽ، ص:  عبد المنعـ الياشمي- 3 
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 بناء الكَكرَكخْ : ثالثا

، 1شيدت بغداد تطكران اقتصاديا كبيران، كصارت مركز تجارم عظيـ لمتجارة الداخمية
في عيد الخميفة أبا جعفر المنصكر، حيث قصدىا التجار مف جميع الجيات كالمناطؽ 

لممارسة تجارتيـ كتحقيؽ الربح، كقد ىدد ىذا التكافد الكبير أمف الدكلة العسكرم كاالدارم، 
 2.الذم رفضو الخميفة أبا جعفر المنصكر كأصبح يشكؿ خطرا عميو

لّما بنى الخميفة أبا جعفر المنصكر مدينة بغداد كاف تخطيط األسكاؽ في طاقات 
المدينة أماـ كؿ باب سكؽ، كبقى ىذا التخطيط مكانان لألسكاؽ مدة حتى أقبؿ عمى الخميفة 
أبا جعفر المنصكر أحد بطارقة الرـك رسكالن مف عند الممؾ، فأراد القياـ بجكلة حكؿ مدينة 
بغداد برفقة الربيع بف يكنس كعند عكدتو مف الجكلة، أخبر الخميفة أبا جعفر المنصكر بأف 

حيث بإمكاف أحد - أم التجار-مدينة بغداد ذات تحصيف جيد، لكف أعداؤؾ في الداخؿ
التجار الدخكؿ بحجة التجارة، فيعرؼ ما يريد مف أخبار كينصرؼ دكف أف يعمـ بو أحد كفي 

/ ق157، فانتبو الخميفة أبا جعفر المنصكر ليذا النقد فأمر سنة 3ىذا خطر عمى الدكلة
الربيع بف يكنس ببناء الكرخ غرب مدينة بغداد، ككاف مف ماؿ المنصكر الخاص، حيث 

كضع ليذا السكؽ تصميـ خاص خططو عمى قطعة قماش حدد فيو لكؿ أىؿ تجارة مكاف 
 4.خاص يمارسكف فيو نشاطيـ التجارم

                                                             
من عهد الرسول  (العراق، بالد فارس، بالد ما وراء النهرين )األسواق في المشرق االسالمي:  سكسف بيجت يكنس-1

، مجمة كمية العمـك االسالمية، كمية المغات، جامعة بغداد، محمد صّمى اهلل عميه وآله وسّمم الى نهاية العصر البويهي
 .359، ص1ـ، ج2015 ، 42ع
.106المرجع السابؽ، ص: خالد عزاـ- 2 
.448، ص4المصدرالسابؽ، مج: ياقكت الحمكم- 3 
ت،.ط، األردف، د.، دار اليازكرم، دالمدينة االسالمية نشأتها وأثرها في التطور الحضاري:  ميسكف عمي إبداح- 4 
.45-44ـ، ص1888ط، مصر، .ف، د.، دحضارة االسالم في دار السالم: ، جميؿ بف نخمة المّدكر135ص  
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كما بنى الخميفة أبا جعفر المنصكر داخؿ الكرخ جامع يصمي فيو أىؿ األسكاؽ كي 
ال يدخمكا المدينة، كأسند ىذا العمؿ الى مكاله الكضاح، كأمر أف يفرد كؿ حرفة سكقا خاصا 

بيا، مثال سكؽ العّطاريف كسكؽ البّزازيف لبيع األقمشة كسكؽ الصّرافيف، كأف يككف سكؽ 
بأنيـ سفياء كفي : " القّصابيف في آخر األسكاؽ، حيث قاؿ عنيـ الخميفة أبا جعفر المنصكر

، كبالتالي كاف سكؽ الكرخ مرتب كمصنؼ حسب كؿ سمعة كحرفة، 1"أيدييـ الحديد القاطع
لكؿ تجار كتجارة شكارع معمكمة كصفكؼ في تمؾ الشكارع : "  بقكلو2حيث كصفو اليعقكبي

كحكانيت، كال يختمط أصحاب الميف مف سائر الصناعات بغيرىـ، ككؿ سكؽ مفردة ككؿ 
 ".أىؿ منفردكف بتجاراتيـ ككؿ أىؿ مينة معتزلكف عف غير طبقتيـ

كبيذا التخطيط استطاع الخميفة أبا جعفر المنصكر، أف يخفؼ الضغط عمى دكلتو 
، مكفران لو كؿ شركط التي ساىمت في ازدىار 3بتحكيمو أسكاؽ بغداد الداخمية الى سكؽ الكرخ

 .التجارة كركاجيا

 

 

 

 

 

                                                             

، سكسف309المرجع السابؽ، ص: ، حسف ابراىيـ حسف448، ص4المصدر السابؽ، مج: ياقكت الحمكم:  أنظر- 1 
.363بيجت يكنس، المرجع السابؽ، ص  

. 18ـ، ص1860ط، مدينة َلْيدف المحركسة، .ف، د.البمداف، د:  اليعقكبي- 2 
.442، ص13المصدر السابؽ، ج: ، ابف كثير212، ص5المصدر السابؽ، مج:  ابف األثير- 3 
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 بناء مدينتي الُمصيصة والرّافقه: رابعا

كمف أعماؿ الخميفة أبا جعفر المنصكر بناء مدينتي المصيصة كالّرافقو، حيث بنى 
ـ، عمى يد جبرئيؿ بف يحي كانتيى مف بنائيا سنة 757/ق140مدينة المصيصة سنة 

، كما بنى ليا سكران كسّماىا المعمكرة ألنيا كانت قميمة السكاف، كبنى بيا 1ـ758//ق141
 2.أيضا مسجدان جامعان فأصبحت بذلؾ آىمة بالسكاف

، فقد نالت إعجاب المنصكر قبؿ تكليو الخالفة، حيث أشار عمى 3أما مدينة الّرافقة
أخيو أبي العباس بضركرة بناء مدينة لمعباسييف تككف مقران لشيعتيـ بالقرب مف الرقة، كلّما 

ـ ابنو الميدم ببناء مدينة الّرافقة عمى شكؿ 772/ق155آلت الخالفة إليو، أمر سنة 
 4.العاصمة الجديدة بغداد في ىندستيا كأسكارىا كأبكابيا

فكما راع الخميفة أبك جعفر المنصكر في اختياره لبناء مدينة بغداد العامؿ االقتصادم 
الذم ىك ضركرم لبناء المدف كتطكرىا، فقد راع كذلؾ في بنائو لمدينة الرافقة األىمية 

االقتصادية ليذا المكقع، حيث أنو لّما عـز الخميفة أبك جعفر المنصكر عمى بنائيا، ثار 
ضده أىؿ الرقة كحاكلكا منعو مف بناء مدينة جديدة تككف بالقرب مف مدينتيـ، ألف ذلؾ 

سيؤثر سمبان عمى معيشتيمكأسكاقيـ التجارية، خاصة كأف مدينة الرقة قد شيدت تطكران كبيران 
مف الناحيتيف الزراعية كالتجارية عند انتقاؿ عاصمة العباسييف الى بغداد، فأصبحت بذلؾ 

                                                             

. 509، ص7المصدر السابؽ، ج: ، الطبرم418المصدر السابؽ، ص:  ابف خياط- 1 
.127، ص5المصدر السابؽ، ج:  ابف األثير- 2 
بمد متصؿ البناء بالرّقة، كىما عمى ضفة الفرات كبينيما مقدار ثالثمائة ذراع كىي عمى ىيئة مدينة الّسالـ: الّرافقو- 3 

.15، ص3المصدر السابؽ، ج: ياقكت الحمكم: أنظر  
-750/ه218-132)الجزيرة الفراتية منذ بداية العصر العباسي حتى نهاية خالفة المأمون:  شيريف سميـ حمكدم- 4 

، رسالة ماجستير في تاريخ العرب كاالسالـ، ، كمية اآلداب كالعمـك االنسانية، قسـ التاريخ، جامعة دمشؽ،(م833  
.    89ـ، ص2008  
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، كما بنى ليا 1الرقة النافذة التي تطممنيا مكارد الجزيرة كالشاـ كالعراؽ عمى أسكاؽ العراؽ
 2.المنصكر سكر كخندؽ يحيط بيا مف أمكاؿ أىميا

كما يعكد الفضؿ الى الخميفة أبك جعفر المنصكر في تكسيع المسجد الحراـ مف ناحية 
 3.ـ756/ق139باب الندكة ككاف ذلؾ سنة 

                                                             

، تر، عبد الكىاب غمكب،   تاريخ الجزيرة العربية: ، أكبر فياض89المرجع السابؽ، ص:  شريف سميـ حمكدم- 1 
.207ـ، ص1993، جامعة القاىرة، 1ف، ط.د  

.46، ص8المصدر السابؽ، ج:  الطبرم- 2 
، تح، عصاـ مصطفى أخبار الدولة المنقطعة: (ـ1216/ىػ613ت)، األزدم500ص7ج المصدر السابؽ،،: الطبرم-3

 .291،ص2ـ، ج1999، األردف، 1ىرايمةكآخركف، دار الكندم، ط



 

 

 

 

 

 

 

األوضاع االقتصادية على عهد الخليفة أبي جعفر المنصور: الفصل الخامس  

في المجال الزراعي: أوال  

في المجال الصناعي والحرفي: ثانيا  

في المجال التجاري: ثالثا  
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1الشكل رقم   

 

 

-الشكل الدائري لمدينة بغداد-  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .189المرجع السابق، ص: عبد عون الروضان- 1ـ
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2الشكل رقم  
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3الشكل رقم  

-  خريطة توضح أبواب مدينة بغداد -  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.47المرجع السابق، ص: ابراهيم أيوب- 1  
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4الشكل رقم  

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.59المرجع السابق، ص: صالح أحمد عمي- 1  
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 *القرآن الكريم

 المصادر: أوال

، تح 1الحمة السيراء،ج: (م1260/ه658ت)، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهللأبارابن -1
 .م1985، القاىرة، 2وتع، حسين مؤنس، دار المعارف، ط

الكامل في : (م1232/ه630ت)، عز الدين عمي بن محمد الجزريثيرابن األ- 2
 .م1987، ، بيروت1، مرا وتص، محمد يوسف الّدقاق، دار الكتب العممية، ط5التاريخ،مج

 ، تح، عصام مصطفى ىرايمة2أخبار الدولة المنقطعة، ج: (م1216/هـ613ت)ياألزد- 3
 .م1999، األردن، 1وآخرون، دار الكندي، ط

تاريخ : (م945/ه334ت)زدي، أبو زكرياء يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم األ-4
، تح وتك، أحمد عبد اهلل محمود، دار الكتب           1ه، مج224-ه16الموصل سنة 

 .ت.العممية، لبنان، د
رحمة ابن : (م1377/ه779ت)ابنبطوطة، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن ابراهيم -5

 .ه1322، 1،ط1بطوطة المسّماة تحفة النّظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، ج
كتاب : (م1226/ه623ت)البغدادي، محمد بن الحسن بن محمد بن الكريم الكاتب- 6

 .م1964م،.، د1الطبيخ، دار الكتاب الجديد، ط
جمل من أنساب األشراف، تح، : (م892/ه279ت)، أحمد بن يحي بن جابربالذريال-7

 . م1996، بيروت،1سييل زكار، رياض زركمي، دار الفكر، ط
 .م1997ــــــفتوح البمدان، تع، شرقي أبو خميل، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، -8
، تح وشرح، 3البيان والتبيين، ج: (م868/ه255ت)حظ،أبو عثمان عمرو بن بحرالجا-9

 .م1960، القاىرة، 2عبد السالم محمد ىارون، ط
 ، 2التبصر بالتجارة، تص وتع، حسن حسني عبد الوىاب التونسي، ط: ــــــ- 10
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 .52 ،48 ،46 :بطميموس
 .64 :بطوطة

 50 :بن القطامي

 .49، 44 : ابراهيم الفزاري
 .48، 46:طبقراأ

 .42 : ابن جريح
 .52 ،  48 ،46:ارسطا طاليس

 .17: س            سميمان بن اسحاق .17: اروى بنت المنصور
 .52 ،47 ، 46: اقميدس
 .17:القاسم

 .17: م موسىأ
 .42:وزاعياأل

 .51 :المرياني             ايوب يوب أ
 .46:افالطون

   ل    االم القاسم  االلقاسنااللقاسا
 

 ج ح
 .62 ،60 : حجاج بن ارطاةال

 .41 :حمزة بن حبيب الزيات
 .60 :حنيفة النعمان بن ثابتأبو

 .43 :حنين بن اسحق

 .46 :جالينوس
 .69 :جبرئيل بن يحي
 .17 :جعفر االصغر

 ، 16 ، 15 ، 14، 13 : جعفرالمنصور أبي 
17 ، 18، 19 ، 20، 21، 22، 23، 24 ، 
25، 28، 29 ، 31، 32 ، 33 ، 35، 41 

،42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50 
،51، 52، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61 
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 .17:كبرفر األجع
 .48 ،45 ، 31 : جورجيس بن بختيشوع
 .50 : جورجيس بن جبرئيل

 
 

 خ ر
 .45 : رازيال
 69 :ربيع بن يونسال

 .50 :ربيعة بن عبد الرحمن

 

 .49 ،44 : خوارزميال
 

 س ص
  .17: صالح

 .13:سالمة
 .17: سميمان

 15: سيوطيال

 ط ع
 .17 :عاليةال

 .69 ،24 ،21 ،20: عباس السفاحأبي ال
 .50،بي سممةأعبد العزيزبن 

 .48 ، 47 ،42:عبد اهلل بن المقفع
 .22 ،21 ،15،عبد اهلل بن عمي

 .25: عبيدة اهللأبو 
 .47: عمارة بن حمزة

 .17:  عبيد اهللطمحة بن 
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 .25 ،24 ،21 ،20 :عيسى بن موسى
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 .17: فاطمة بنت محمد .17: قاسم
 .43: فيثاغورس

 ل م
 

 .50:مالك
 .49:المأمون

 65 ،50 ،25 ،24 ،17 :محمد المهدي
،66. 

 .50 :قامحمدبن اسح
  .21 :مروان بن محمد

  .73 ،52: مسعوديال
 22 ،15: مسمم الخراساني أبي 

 
 .45:جالج للا
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 .15 :هبيرةابن 
 . 50: هشام بن عروة

  .50 ،44: نوبخت الفارسي
 

 

 و ي
.55 :ياقوت الحموي  

.49 :يحي البطريقأبو  
.41 :يحي بن حارث الذماري  

.50 :يحي بن سعيد االنصاري  
.17 :يزيد بن المنصور الحميري  

17 :يعقوب  
.68 :يعقوبيال  

48:يوحنا بن البطريق  

.68وضاحال  
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. 51:بارما  
. 80:البحراألحمر  

. 80:البحر المتوسط 
. 80:بحر قزوين  

. 62:البحرين  
 .  79 ،74 ،72 ،63 ،62 ،60:البصرة 
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-136)األوضاع الحضارية للدولة العباسية في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور
 (م775-754/ه158

عرفت الدولة العباسية تطورًا كبيرًا في مختمف الجوانب الحضارية في عيد الخميفة 
ثاني الخمفاء العباسيين الذي عرف الحزم  (م775-754/ه158-136)أبي جعفر المنصور

والجدية في العمل، ففي الجانب االجتماعي شيد المجتمع أنواعًا مختمفة من األطعمة 
واألشربة واأللبسة التي عرفيا نتيجة تأثره بالعنصر الفارسي، كما احتفل المجتمع باألعياد 

الى جانب األعياد المسيحية كعيد النيروز  (عيد الفطر واألضحى وعاشوراء )الدينية
 .والميرجان

أّما الحياة الثقافية فقد بدأت بوادرىا تظير وتزدىر بظيور حركة الترجمة التي شيدت 
تشجيعًا كبيرًا من طرف الخميفة، حيث ترجمت لو مختمف الكتب من المغات الفارسية واليندية 
وجعل قصوره ممتقى لمعمماء، كما عمل عمى ارسال البعثات العممية الى مموك الروم وىذا ما 

 .ساىم في تطور الحياة الثقافية في بغداد، التي صارت كعبة لمعمماء

وعرف المجال العمراني تطورًا كبيرًا في الشكل اليندسي حيث بنى المنصور مدينة 
عمى شكل دائري وبنى سوق الكرخ خارج أسوارىا، وحتى يحقق األمن  (م762/ه145)بغداد

واتخذىا معسكر البنو الميدي، كما بنى مدينتي  (م768/ه151)لمدولة بنى مدينة الّرصافة
المصيصة والّرافقة ووسع المسجد الحرام، وقد ساىم موقع بغداد االستراتيجي في رواج 

 .التجارة، حيث ربطت الدولة عالقات تجارية مختمفة مع الدول المجاورة
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Les conditions de culture de l’état du calife Abbasid Al-
Mansur(136-158H/754-775A). 

L’Etat Abbasside a considérablement évolué dans les différents 
aspects culturels de la çlifeAbu JafarAlmansour 136-158H 754-
775/  A second abbassideçalifes qui le connaissaient la fermeté et de 

Sérieux dans le travail dans l’aspect social de la société affectés à la 
suite élément persan comme communauté célèbre les fêtes 
religieuses de (l’Aid al Fitr et l’Aid al Adha et de l’Achoura) autre les 
fétes chrétiennes comme une féte de Nouiruz et la vie culturiste soit 
commencé présages apparaissent et prospèrent émergence d’un 
mouvement de translation Altishdt grand encouragement du calife tel 
que traduit ses diffèrents livres de langues persanes et l’indien a fait 
ses palais un forum pour les scientifiques ont également travaillè sur 
l’envoi d’expéditions Scientifiques aux rois de Rome Constantinople, 
ce qi est ce qu a contribué dans l’évolution de la vie culturel Bagdad, 
qui est devenue la Kaaba pour les Scientifiques ll connaissait le 
domaine du développement majeur en millieu urbain dans la 
gèomètrie ou il construit Mansour à Bagdad 145H/762A, sur une 
forme circulaire, et construit marchèKarkh en dehors des murs et 
dans le but d’assurer la Sècuritè de l’Etat de la Rusafa 
ville151H/768A, et camp pris pour sans fils Mahdiègalement 
construit les villes de Mopsuestia et Rafiqa et èlargi la grand 
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mosquée a été la site de Bagdad a contribuèAlastratja en vogue, ou 
le commerce a liè les abbassides différentes relations commerciales 
avec les pays voisins . 
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curltural conditions of the state of the Abbasid caliph Al-
Mansur(136-158H/754-775A) 

Abbasid State has evolve considerably in the different cultural 
aspects in the Ah caliph Abu JafarAlmansour(136-158H/754-
775A) Second Abbasid caliphs who knew him firmness and 
seriousness in working, in the Social aspect of Society has seen 
different types of foods and beverages and clothing known to be 
offected as a result Persian element as the society celebrated 
religious holidays( Eid al-Fitr and Eid al-Adha and Ashura) Besides 
Christian holidays as a feast of Nowruz and the festival either cultural 
life has begun harbingers appear and flourish emergence of 
translation movement Altishdt great en couragement from the caliph 
as translated his various books of Persian languages and the Indian 
made his places a forum for scientists also worked on sending 
scientific expeditions to the Roman kings and this is what çantributed 
kings and this is what çantributed in the evolution of life cultural 
Baghdad, which became the kaaba for scientists, he know the field of 
urban major development in the geometry where he built Mansour 
Baghdad 145H/762A, on a çircular shape and built karkh market 
outside the walls and in order to achieve security for the state of 
Rusafa city 151H/768A, and taken camp for his son Mahdi also built 
the cities of Mopsuestia and Rafiqa and expanded the grand mosque 
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has been site of Baghdad contributed Alastratja in vogue, where 
trade has linked the Abbasid different business relaationships with 
çontries desorption. 
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