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 تاريخ بغداديتناسون ن ويتحدث المؤرخ عندماقبل )الطوفان (عرفت بغداد سر الحضارة لكن 

 في القرن الثامنجعفر المنصور  يأب من فكروكأن بغداد ولدت  الموغل في القدم الطويل 

 الميالدي.

 والمعرفة تجاربال جهد وإبداع نتاجهي  وإنماوضحاها  ةلم تولد على يد شخص بين ليل بغداد   

 .  نعبر السني اإلنسانية

ومنجزاتها  ألالحقةبعدها حضارات وادي الرافدين جاءت من ثم و, قبل الطوفان  بغداد وجدت

نين الرياضيات والقوانين األجتماعيه والكهرباء والحقآ نظم الري الجبارة مثل قوا العلمية

 .وتخطيط وتصميم المدن 

 أدامهاالذي  النمو االقتصادي وألتي أوجدتها الحضارات  لنوى نعرض هنا بات لزامآ علينا أن 

منها و ونظريات تخطيط المدن العلمية الحديثة المكتشفات وءض وعلى بغداد لقطبي نشوءو

التي جعلت  التاريخية اإلنجازات استعراض من خاللوذلك المدن  لنشأةنمو القطبي نظريه ال

 ثقافةالو ستقطب أمم العالم للتجارةت لحد اآلنووثقافيآ منذ فجر التاريخ وعلميآ بغداد مركزآ تجاريآ 

 سرمدية أبدآ هكذا بغداد وستبقى  المعرفةموقع تبادل و ألتجارهبغداد ملتقى طرق   حتى أضحت 

 .والفكري  أالقتصاديهالتنموي   ي عطائها ف

 
 محيط بغدادفي اليوسفيه قرب ( أقدم مخطط لتصميم مدينة في العالم )مدينة سبار ( 1شكل )

 

منذ عهد قبل  عبر العصور معروفه بذلكو ةكانت مبدع آأبد , ةألتجار  و الحضارات  بغداد 

والمعرفة للعلم  آقبل الطوفان كانتا مصدرمدن  ( اليوسفيه) وسبار  )غرب بغداد(توتب  ,الطوفان

حيث يقرب دجله والفرات ألقصر مسافة )قبل عصر ألكتابه والتاريخ جعلها موقعها الجغرافي 

 ( وجدت أولى المخططات لتصميم اليوسفيةوفي سبار ).ملتقى الحضارات وطرق ألتجاره (بينهما 

 .القديمة لمدن ا



 

 
 

 
 

 

 ديمة في محيط بغدادالحضارات القملتقى  (2شكل )

 



 

 جميع حضارات وادي الرافدين في السابق األهمية الجغرافية لموقع مدينة بغداد فعواصم  أدركت

 القديمة. تحيث ملتقى حدود جميع الحضاراالحضارات تقع في محيط بغداد الحالية  هذهمعظم 

السامي  نسرجو( اتخذه )حاليا بين  اليوسفية وبغداد )تل الدير( ومنه كانت الحضارة االكديةأكد

ق.م ( عاصمة آلمبراطوريتة ,)تل أسمر(عاصمة مملكة اشنونا شرق بغداد  2712 – 2731)

 .ق.م( 2733 -7333) وهي من أهم دويالت المدن في عصر فجر السالالت

 

 

 

 
 

 

 ( مواقع المدن التاريخية في محيط بغداد 7شكل)



 
 

 

 

م 22م  44م طول  22ق.م ( االرتفاع 232لم القديم )أكبر قوس في العا المدائن إيوان( 4شكل )  

 عرض ألفتحه  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 وف غرب بغدادقالقرن الرابع عشر قبل الميالد في منطقة عقر ( زقورة دير كلياكوز5شكل )

 
 

أقددم قدوانين البشدرية  فيده ت الدذي وجدد قرب بغداد الجديددة  )تل حرمل( نكا أشنونه دولة ضمن 

جدداول  هداألواح نقشت علي ىعثر عل اكم يحمو راببقرنين من شريعة  أقدموهي نا( )قوانين أشنو

وأزعدم أن هدذه األلدواح أوجددت ,  المعروفدة نظريتده الحقدآ رياضية والتي أقتبس منها فيتاغورس

لحدد   ألقائمده مددنيتنا ألحديثدهو حضدارتنا  كاندت سدبب بالتداليوالرياضديات الحديثدة  ءالفيزيداعلوم 

 .من بغداد ءآوكالهما بد )الكمبيوتر(   اإللكترونيوالحاسب  ةالدمقراطياآلن  عصر 

 

 

 



 

  
 

فددي بغددداد الجديدددة مددع الددرقم التاريخيددة )االلددا الثدداني قبددل المدديالد( ( معبددد تددل حرمددل 2شددكل )

 الجبريةالمعادالت  المتضمنة

 

بطارية  أقدم(ربوعه)خيوط  وجد في منطقةقبل الميالد (  الثانية األلفية)في نفس ألحقبه  التاريخية 

والمتضددمن قاعددة الرياضددة المغلقددة  الرياضددي )ملعددب الشددعب  ( المجمددع اآلنحيددث  كهربائيددة

 رواد العمارة المعاصرة .بزييه أحد رلوكو العالمي الرائد المصممة من قبل المعمار



 
 

 
 

 
 

وط ربوعده الموقدع وجددت فدي خيد (القرن الثالدث قبدل المديالد  كهربائية)( أول بطاريات 3شكل )

المغلقدة المصدممة مدن قبدل أحدد رواد ألعمداره  الرياضدية القاعةالحالي لمجمع ملعب الشعب حيث 

  .ألحديثه لوكوربوزيه



 م ( عاصدددمةق. 721) األولأسسدددها سدددلوقس  )تدددل عمدددر( فدددي اليوسدددفية مقابدددل المددددائن سدددلوقية

بناهددا الملددك كوريكددالوز  ز(,عقرقددوف )ديددر كوريكددالو (السددلوقية اإلمبراطوريددة) هالمبراطوريتدد

 . في غرب بغداد يوه هلملك(وأتخذها عاصمة ق م724- 745الثاني)

الفتددرة  إلددى تاريخدده يعددودفددي أروائهددا علددى السددد البددابلي الددذي  والحضددارات المدددن هددذهتعتمددد 

وقدد كددان  الحددالي )الكرخ(وهددو مركدز بغدداد (ق م522-235نبوخذنصدر) هبندداء وأعدادالسدومرية 

 الندواةكاندت  يالتاريخيدة التدقرية)بغداد(د واسدتمرار  االسدتيطان الدذي أوجدد بددوره فدي أيجداسببا 

ق م( حيدث  1353-1322) يحمدو رابد  زمن إلىيرقى وجودها  يتالحديثة والالتي أنشأت بغداد 

 . ( والتي تعني معسكر البعل يبإكداد)  وجد لوح مدون علية اسم بغداد

 ومحيطهدا تطدور بغدداد و سفر التاريخ مسارفي  دومآ مالحاس هو البيئي الجغرافي العامل   كان   

 ةهيدرولوجيدعلدى  دبغدداد تعتمدتداريخ منهجيدة ف  , اآلن حتدىوومندذ تأسيسدها  وعلى مدى السدنين

وهذا جعلها  أقرب نقطة لهما في المنطقة المحيطة ببغدادب كوناومسار نهري دجلة والفرات حيث ي

القريبة مدن حوضدي دجلده والفدرات  والمواصالت والحضارات لكل الشعوب المناسبةنقطة اللقاء 

وعداء تالقدا الثقافدات وتبدادل وسدائل المعرفدة المحفدزة لتطدوير  فكانت حضارات وادي الرافددين 

وعندها أصبحت بغداد مركز االقتصاد المجاورة  واألمم وادي الرافدينشعوب  وتنمية اقتصاديات

المختلفددة  التجددارةي تسددعى لدده الدددول عبددر طددرق ذلددأ الحضدداري االقتصددادي  القطددبو والمعرفددة

 .ومنها كان طريق الحرير والحقآ طرق التوابل المعرفة  وتنهل من لتتزود بالحاجات 

للتواصل واالتصال  الضرورية األداة كانت  حيث ألكتابه األساسي الختراع السبب  ةالتجاركانت 

, ومع نجاح ةألزراعسبب تطور وسائل ب الحاجةالذي  أصبا فائضآ عن  تطوير اإلنتاجو وتسويق

الوسدديلة    وكانددت   حتمددآ بددالنمو االقتصددادي االسددتمرارالبددد مددن  كددان ةألتجددارومددن ثددم  ةألزراعدد

السدود كمعدابر  على المياه وزيادة الغلة أضافه لدور للسيطرة وخزانات سدود الوحيدة لذلك عمل 

النهرية والبرية فكان السدد البدابلي  تطرق المواصالتقاطع عقد سهل مهمة االتصاالت عند ت ةأمن

 .حينها  للمنطقة الحضرية  للتنمية األكبراالنجاز الموجود حاليآ تحت جسر باب المعظم 

المداء الدذي يمكدن توجيهده  ريعمل السد البدابلي فدي منطقدة خضدر اليداس فدي الكدرخ بمثابدة صدنبو

 أداة التنميدددةكدددان ذلك لددد  مكدددان فدددي محددديط بغدددداد  التنميدددة الزراعيدددة ألي الحاجدددة إلدددى حسدددب 

خدزان سدميراميس وخزانات المياه  األخرى مثدل هدور عكركدوف   ذلك ألجل تشيد, االقتصادية

أكبدر خدزان مداء    يعددو   والفلوجده األرض الموجودة حاليا بين اليوسفية والمحمودية يشملالذي 

 سميراميس  البابليةالعراقية  األميرة أنشأتهفي  العالم القديم 

عب هذا الخزان والسد البابلي الدور أألساسي إليجاد منداخ محلدي  وتنميدة اقتصدادية حضدرية لقد ل

بدين دجلدة والفدرات ولدذلك يتعدذر عنددها  ةوبيئة أمنة فكان كلما جاء عدو يغرقدون المنطقدة الواقعد

الهجوم على المنطقة وبذلك أصبحت المنطقدة أمندة ومتطدورة أقتصداديآ وذات منداخ معتددل  وهدذا 

 روط نشأة ونمو  وأستمرار الحضارات.جل ش

 

و سلطة سياسية ألداره هذه الموارد الطبيعيدة والبشدرية  ةأضحى من الواجب  وجود سيطرة بيئي  

و  الستمرارية الحضارة عندها كاندت الوسديلة الوحيددة لدذلك هدي بنداء سدد وخدزان للمداء مسديطر 

ية وكانا بمثابة  مفتاحي التنمية والدفاع المجمعات البشر عليهما يقود سيطر يعليهما بشريآ والذي 

السياسية و كانت سميراميس خير من قام بذلك حيث شيدت خزانها األسطوري المشدهور  األمرةو

بخددزان سددميراميس أكمدداآل لعمددل السددد األروائددي  فددي المنطقددة بمددا يعددرف اآلن منطقددة اليوسددفية 

تطدوير  وإنمدامنطقدة بغدداد فحسدب  والمحمودية, وقد ساعدت بفعلتها هذه لديس فقدط  علدى تطدوير

منطقة الفرات األوسط حيث تم  إيجاد بيئة مناسبة لتطوير حضارة بابل القديمة فخزان سميراميس 

لدريا الشدمالية الغربيدة ه ايوفر الدفاع الجيد والتنمية المناسبة  والمناخ المحلي المعتددل الدذي تسدبب

نطقدة المحيطدة بهدا , لقدد أصدبحت هدذه المنطقدة السائدة التي تهب فوق الخزان وتنتهدي ببابدل والم

 اإلغريقي هيرادوت خأسطورة الحضارات القديمة وكما وصفها الحقآ المؤر



 
 

 

 
 ( السد األروائي البابلي تحت جسر باب المعظم الحالي 8شكل )



 
 

 البابلية الملكة( لوحه فنيه لفنان فرنسي في القرن التاسع عشر الميالدي تظهر 2شكل )

 وهي تطل على خزان سميراميس التاريخي جنوب بغداد ساميسمير

 

 

  
 

 القديمدةلوليم ولكوكس في بداية القرن العشرين توضا أسماء ومواقدع األنهدر  خارطة (13شكل )

 إلى موقع بحيرة )خزان( سميراميس  ةحول بغداد واشار

   

الديانات السدماوية  حقاوال الحضارات وأستمراريتها نشأةجميع شروط  المنطقةهذه  توفرت في   

القدرن  بدايدةفدي  الذي عهدد لده االنكليزيوليم ولكوكس الباحث التاريخي والمهندس  جعلوهذا ما 

أن الجنة المقصودة في الكتدب السدماوية  باالعتقاددراسة نهري دجلة والفرات   العشرين الميالدي

ا االعتقداد يدالزم جميدع ملتقيدات وهدذ , جنوبدا نوالمددائهي بين الفلوجة وبغداد شماال والمحمودية 

ذنائب األنهر بنهر أخر أو البحر كما ساد االعتقاد الحقا لدى كثير من   البداحثين كدون الجندة هدي 

موقعهدا  أن الدذي اعتقدد ردامنطقة األهوار وأخر من بحث  في ذلك األخ العزيز المرحوم وليد الج

 جنات وليس جنة واحدة. كريم إلىكان موقعها فقد أشار القران  ال آأيو ,جزيرة بوبيان



 
 

فدي  هدي  خارطة وليم ولكوكس للعراق توضا اعتقاده بدأن الجندة المقصدودة بدالتوراة (11شكل )

 محيط بغداد



 
 

 

 يط بغداد ( ولتر ماتفيلد يؤكد في خارطته ما ذهب أليه ولكوكس موقع الجنة في مح12شكل )

 

كدان رائدد  هدمن ومدن أهمين المثقفدين العدالميكثيدر مد إللهدام سدبب كان لمقترحات ولكوكس وغيره

فددي  م( 1253) يددد رايدت حيدث صدمم مجمعدآ مددنيآوفراندك ل ألحديثده والعمدارة العضدوية العمدارة

 . سماه جزيرة جنة عدن منطقة جزيرة األعراس في وسط بغداد

 

 
 

 حاليآ  تصميم فرانك لويد رايت  للمجمع المدني في  )جزيرة أم الخنازير( األعراس (17شكل )

 الذي سماه جنة عدن 



 
 

 انصبو دار األوبرا  ( جزيرة )جنة عدن( األعراس حاليآ  لفرانك لويد رايت يظهر فيها14شكل )

 أدم وحواء

 

أصددبا موقددع تصدداميم فرانددك لويددد رايددت الحقددآ موقددع جامعددة بغددداد المصددممة مددن قبددل أحددد رواد 

 . ا التصميم من هذنفذ الجزء األعظم  قدوكروبيس  ألحديثهالعمارة 

 

 

 
 

 المعمار كروبيس نفذ منه الجزء األكبر  متصميموديل  (15شكل )

 

 



 

 

 
 

  ألحديثه العمارة( جامعه بغداد الحالية المصممة من قبل كروبيس احد رواد 12شكل )

 

 

 

     

 
 

 محيط بغداد  القديمة في( طرق ألتجاره وشبكة األنهار 12شكل )



اطع طدرق قدمتميدز  وتالمحلدي ال هداومناخ  وبحيراتها  منطقة بغدادي ف شبكة األنهرلنظرة متأملة  

 تكاند تجعلندا ندؤمن أنهدا النفيسدة نوالعقداقير والمعداد صدما األوتجارة التوابل و فيها خط الحرير

 الموضددوعية الظددروف كددل  حضددورل افيهدد متطددورة حضددارةتوجددد البددد مددن أن  لتدديأ باسددباأل

 معاسدتمراريتهاتدؤمن  ةمسدتقر أمندةبيئدة  ضدمنالمنطقدة ي فد  حضدارةلوجدود  الذاتيدةوالمتطلبات 

 .متطورةونظم ري  مستدامة ةاقتصادي ةتنمي

 إلدىالرافددين ة وادي هي تصدير أسود مدن منطقد المجزية فريدةأل ةتجارال نوع من إلىوهنا نشير 

نفسدها وكانت هذه األسود تباع بأغلى األسعار لشراسدتها فدي الددفاع عدن  ةألروماني اإلمبراطورية

  .عرفت بأسود الرافدين    أمام المحاربين )الكالديتر(الرومان

فكاندت  العيالميده واألراميده مثل المعاصرة تالحضاراانتباه  عي تستر أن ذه المنطقةقطعآ البد له

 لشيبانياالمثنى  وكان, الناشئة  اإلسالميةبالطبع الحضارة  الحقآو بغداد عاصمة هذه الحضارات 

 يدة القبائدل العرب عبدرالمنطقدة  بهدذه للخالفة األسالميه  اتصالأول  من أوليد أول من خالد أبن ال و

مام الحقيقي والفعال كان على يد األ االتصاللكن  ,( حاليا) الشعلة  في مزرعة المباركة المجاورة

فدي موقدع  النهدروانمعركدة  إلدى هالمتوجد جيشدهحيدث عسدكر ( عليدة السدالم)طالب  أبيعلي ابن 

والموجدود كجدزء مدن  )بئر جامع براثا الحدالي ( من البئر القريب لالستفادة وذلك فية الحاليالعطي

نهدروان فدي ال إلدىللعبدور   اسدتخدم الدذيوبدايدة السدد البدابلي  في   دير كان يدعى )دير الجاثليق(

 هابندفقدد دفدن فيده أ(السدالم  هعليد)مدام علدي لهذا الموقع أهميدة خاصدة لددى األ , ألمعروفه همعارك

في موقع هدو  ودفنا نواالنهرفي معركة  اشهدتقد أس اكانالذين ( شهداء العلويين أول) عون ومعين

تزمدع أماندة بغدداد تنفيدذ تصدميم  الدذيوهو نفس الموقع في منتصا النهر أمام ثانوية الكرخ  اآلن

ي نهر دجلده حيث تلقى الشموع ف بجسر النذور لما يسمى المعمار العراقي الرائد قحطان المدفعي 

 . لنذور دعوات المحتاجين والمحبين  آإيفاء

 ألهميتهحوله من آ  استيطان لنشوءمهمآ  آخليفة المسلمين في حينها سبب ألبناءلقد كان وجود مرقد 

مدن كثدرة االديدره  عليهداعاليه يسدتدل  استيطانيه بكثافة ن ويباألرامي مأهولةكانت  المنطقةكما أن 

  . نللمستوطني الغذاء اليومي  نالتي تؤمن الطحي والرحى

 مستفيضةو تستحق دراسة  المنطقةبهذه مرتبطة  (عليه السالم )علي  مامألل مآثرهناك الكثير من 

 قريدب مدن قدعوم وهو في دير الجاثليق ومحاورته له حول األديان  بالقس لقائه أهمها حادثة ولعل

اإلمدام وكان قد طلدب القدس مدن  دياناأل بين لحوارلوثيقة  وأدق صدق تعد أ ة الحالي التي يالشالج

وكاندت سدببآ فدي  اإلمداممدن قبدل   بعدد معالجتده  ورد المداء فيده وفعدآ ءهمداشا  أمكانية تفعيل بئر

)بئدر جدامع براثدا  اليدوم بهدذا البئدر  إلدى نوالعراقيدويتبدرك وكسب ود المستوطنين  المنطقةتنمية 

بين  النزاعاتفي فض  وأسلوبه تسامحه  و  مام ان هناك أحداث أخرى تدل على قدرات األ ا(,كم

 اأحددهما مدن بادوريد متنازعين  بين شخصين طلب منه التحكيم عندما  هو ذلكمثال على الناس و

م واخبدرهم بلكندته علدى حدده  مدنهم لكل واحد تحدثمنطقة بغداد في  واألخر من قطفتا وهي قرى

فدض لالحوار  لغة قاعدة في أهم وهذه هبلهم لحكمتق أمر بذلك  وسهل أن لغتهم هي لغة بيت النبوة 

مدن أوهدذا مدا  غدزاةجدي    اإلسدالمالمنطقة لدم تكدن تعتبدر جدي   إن انالحادثت اكما تدلن النزاعات

 . اإلسالميةللحضارة ة عاصم اختيارهاومن ثم  للمنطقة   آالحق المدني العربي االستيطان

تواجددده فددي بغددداد كددان قددد عمددل علددى تطددوير  األدبيددات التددي كتبددت عددن األمددام أثندداءيتضددا مددن  

 األمملجميع  للتجارة حرةمن أجل جعلها منطقه وذلك  اشؤونهعدم التدخل في وعمد على  المنطقة

 جندودهمنهدار فدألزم  هكدان شدب الدذي البدابلي السدد بتدرميم   المنطقةتطوير سعى ل كما أنهواألديان 

 وأمدن نالمستوطنيبين  هعزز مكانتما  وهذاعبور الجيوش  نلتاميووضع جسور خشبية  بصيانته

االسدالميه وكاندت  ألدولدهدون التددخل المباشدر لسدلطة مدن  للمنطقدة  المسدتقرة التنمية االقتصدادية

 المتحاربددة اإلمبراطوريدداتوتمريددر السددلع لجميددع مؤهلدده لتبددادل  حددرةقريددة بغددداد بمثابددة سددوق 

والبددر  األنهددرمثددل طريدق الحريددر عبددر  ةالبريددفددي حينهددا وهندا ارتبطددت الطددرق ولجميدع األديددان 



السدد قريدة بغدداد و  وأهميدةوجدود  يؤكددتوثيدق مددون  أول يالحظ ظهورو البحريةبطرق التوابل 

 .ألتجارهوربط الطرق مع بعضها لتأمين البابلي 

 حاليدا)الكدرادة الشدرقية  ذاكلدوا إلدىللتجدارة   الطريدق سدالك أصدبانة ابسبب هدذا التدرميم والصدي 

, يقينآ هنا حدث الربط  البحريةإلى جنوب العراق والهند الذي كانت تصله طرق ألتجاره  ومن ثم(

الربط بينهما إلدى بعدد  إلىبين طريق الحرير البري وطرق التوابل البحرية التي لم تشر المصادر 

عيددون  األمددم تفددورد والمعرفددةالتجاريددة تنتقددل الحاجددات الطددرق  هومددع هددذ ,تددرميم السددد البددابلي 

بودقدده  بغدداد أضدحت , وإيدرانجندوب شدرقي أسديا فالهندد  إلدى قلهدا نلتبغدداد  فديوالعلدوم  كمدهألح

بها الحضارات إلنتاج حضارة حديثه من رحدم الحضدارات  تتفاعل التي  ألعالميه والمعرفةالعلوم 

 الدائريددة ابددادمدينددة فيروز معددالم بتددأثر التددؤثر فيهددا وتتددأثر بهددا مثددل مددا نددرى مددن  السددابقة التددي 

 رجعف اأببشكلها الدائري الدقيق الحقآ  ألهمت التي بغداد والهند  بينفي منتصا الطريق  والواقعة

مددن المنجمددين  كددل علددى تصددميمهاكددان قددد عمددل   لشددكل بغددداد الدددائري و اختيددارهعنددد  المنصددور

الدي مدي 322تمدوز عدام  71يوم البدء ببناء بغداد يوم السدعد يدوم ا اختارالذين  هللا ومشاءنوبخت 

 .وفق جدول تنجيم دقيق

 الدائريدةألستدارة مديندة بغدداد  اهذين الشخصين من خالل دقة تنفيذهم أهميةيستدل على قدرات و

اإلسدطرالب وغيدره  مثدل ألدقيقهمن يجيد أستخدام معدات القياس  لمن قب إاليمكن أن تنفذ  التي ال

 التصدميميةل وتنسديقه وفدق السدياقات التنفيذ أبن أرطه الذي عمل على أدارة العمدوقد شاركهم في 

  .من قبل المنصور الذي كان قد تم اختياره سلفآ النموذج و الدقيقة

 
 ( طرق ألتجاره البرية والبحرية قبل ترميم السد البابلي 13شكل ) 

 
( طرق التجارة البرية والبحرية بعد ترميم السد البابلي مدن قبدل جدي  األمدام علدي عليده 18شكل)

 بان حروب النهروانالسالم أ



  
 

علددى الطريددق بددين بغددداد والهنددد ألهمددت  إيددرانجنددوب   ق.م(224)( مديندده فيددروز أبدداد23شددكل )

 جعفر المنصور يبشكلها الدائري الدقيق المصممين لمدينة بغداد في عهد أب

 

 
 

 د يوم بناء بغداد للمنجمين نوبخت وماشاء هللاع( مخطط تنجيم يوم الس21شكل  )

 

كبيدر همدا منطقده  صداديتاقنمدو  اتديذهد الحضري في منطقه بغداد يحدوي علدى قطبدين كان المش

فدي منطقدة ديدر  واسدع اقتصداديلنشداط   تمركدزثمدة كدان  و,  وردقرية بغدداد ومنطقدة ديدر الزندد

 فقددد والدذي يعندي نهدر شدديد الجريدان ورالحالية( حيث يوجد نهر الزند ألخالنيد) ساحة ورالزند

 إلددى أدى امددن الطددواحين التددي تعمددل علددى النهددر ذات الجريددان السددريع ممدد هندداك المئددات تكاندد

السد  إصالحوبعد  مهمةبؤرة استيطان  أوجدت جيدة صاديةتاق تجارية بيئة وإيجادتنمية ال مركزية

لمتمركدز فدي ا  الزراعدي العدالي اإلنتداجذات  ابادوريدا وقطفتد بقريتديتصال من الممكن اال أصبا

وقرية بغداد المالصدقة للسدد البدابلي وقدرب  جنوبآ درالزندودير ريقطبا التطو أنشقرية بغداد وهنا 

ا العمدود الفقدري يكدون الطريدق الموصدل بينهمد إنمدن الطبيعدي  أصدبالدذلك شماآل  دير الجاثليق 

 (وهدو مقدارب لمسدار شدارع الرشديد الحداليسمي بسوق الثالثاء ) قد  كانوالذي للنشاط التجاري 



ولى مدن في الثالثاء األ من الصين وخصوصا العالم إنحاءجميع  د للتجار منوالذي كان سوق يعق

أن نمدو موقدع  أزعدم لدذلك  ,التجداري لطريدق الحريدر أكمداآلهذا التبادل التجداري كدان , كل شهر

 هدذا  ,ألشدعاعيبالنمو القطبي ولديس كمدا هدو شدائع بمدا يسدمى التطدور  اآلنبغداد اعتمد مايسمى 

العباسدية  ألخالفده) الجديددة اإلسالمية للدولةعاصمة  اختيارها  اد وبعد ذلكلقرية بغد أسسالسوق 

 ةمن مناخ محلي متميدز وتقداطع طدرق تجدارة مهمدة وشدبك سابقاما ذكر  إلى ةضافأهذا بالطبع (  

 على األرض.  هللا لقد كانت فعال جنة ,الحالية البندقيةمدينة لحد ما  تشابهر اانه

 

 
 أبو جعفر المنصور                           بعد أبو جعفر المنصور قبل                 

 جعفر المنصور أبومخطط منطقه بغداد قبل وبعد  (22شكل )

 
 

 ( مخطط بغداد الحديث مثبت عليه المواقع التاريخية العباسية ألحمد سوسه27شكل )

 



 

 
مددن مشددروع مجمددع سددكني  موقددع قريددب )الكددرخ (وفددي تقددع في المدددورةمديندده بغددداد  (24شدكل )

 (بوابة بغداد )مقترح 

 

حدول موعدد  المدؤرخيناخدتالف بدين  ويالحدظم( 322القدرن الثدامن المديالدي) فدي تأسست بغدداد

ولكدن ثدورة  322تمدوز 71قد باشر يدوم  كان عندما عمد لبناء بغداد رالمنصوالتأسيس وذلك ألن 

 الثورة  ىلحين القضاء عل قا البناء وأف هاسبتأسيرار معد االستوت ملأج الزكيةالنفس  يمحمد ذ

لتكددون عاصددمة  فيهددا ألخالفدده دواويددن انتقلددت  ( م 322عددام ) وأنجددزتأسددتمر البندداء  ذلددك  بعددد

 ضتم اختيار الموقدع وفدق أسدلوب علمدي  دقيدق بدين قدرى عدامرة وريداكان قد الخالفة العباسية و

مديندة فيدروز ل  ومطابقدةينة الحضر شورية ومدألمدن ألل لةمماثزاهرة وقد بنيت على شكل دائرة 

حديثا بسبب  هالمنشاءجنوبآ بطريق التوابل  توللكانت قد ربطت وتي سبق ذكرها لوا إيرانفي  أباد

 خبدرةاالسدتفادة مدن  وكدان قدد تدم المددن الدائريدة ولديس أولهدا  بغدداد أخدرلدذلك تعدد  ,ترميم السدد 

ناء حدود السور وبنيت القصور والبيدوت السابقة وبعد بضع سنين تجاوز البالحضارات وتجارب 

 خارج السور.

لتطدور اقطب  المركز الجنوبي أصباو,حضارةلل مركزمدينة تعج بالسكان و ابغداد عندهأضحت 

مقبددرة ومددزارآ للشدديخ المتصددوف عبددد القددادر قصددرآ للمددأمون وبعدددها  الحقددآو د (ور)ديددر الزنددد

موقدع مجمدع  بجدوار همدا حاليدآو( م1125)ندي الخال األمداموالى جانبه قبر  ( م 1121) الكيالني

حيدث   والحقدآسابقآ  في العراق الطائفية انتفاءعلى ن خير برهان االمتجاور اهمامزارأمانة بغداد 

  .ةلطائف كل واحد منهم رمزأن 

اآلن  نواعتداد البغددادي موقدع  وهدوفدي الكدرخ أما قطب التطور الغربدي فهدو مقدام  خضدر اليداس 

 .ر قرب  جسر باب المعظم النذوشموع ألقاء 

 

 



 
 

سددائا  فدي القددرن التاسدع عشددر المديالدي لضددريا الشدديخ  إنكليدزيلفنددان  ةفريدد ة( لوحدد25شدكل )

 الكيالني 

 

 
 

في مركز بغداد )الرصافه ( وهو  م( 1121) ( مجمع ضريا الشيخ عبد القادر الكيالني22شكل )

 موقع دير الزندرود قبل تأسيس بغداد المدورة 

 



 
 

ويظهر في الخلا  سابقآ ( ساحة الخالني مركز بغداد الحالي حيث موقع دير الزندرود 23ل)شك

 ومباني مجمع أمانة بغداد  م(1125) ضريا األمام الخالني

 

 

 

                  
 

( سداحة الخالندي وموقدع ضدريا الشديخ عبدد القدادر الكيالندي واإلمدام ألخالندي ومجمدع 28شدكل )

 أسفل الساحة المحطة المركزية لقطار األنفاق . الحقآ نفذأمانة بغداد وسوف ت

 

 



 
شموع النذور قرب السد البدابلي  البغداديون رمىي أعتاد أن حيث ألياس( شريعة خضر 22شكل )

 ذين جرفهما نهر دجلهلال وقبري عون ومعين أوالد األمام علي عليه السالم القديم 

 

العصدر العباسدي  ةالنهر يقدا شدامخآ درة عمدار ةمسناى علمام السد البابلي وأعلى الجانب األخر 

قصدر بالمسدمى  م(  1225 -1183)الناصدر لددين هللا الخليفدةصر العباسي الذي شديده لك هو القذ

ومقرنصاته   المثيرةوساحته الداخلية  المهيبةوأقواسه  الذهبيةالذي يمتاز بنسب بنائه  ة المسنادار 

 . وعربي  معماري عباسيومعلم عد أهم بناء ي يلذاو الدقيقةوزخرفته  الفريدة

وتشدكيل فريدد قدل مدا  ةتاريخيد  ابانورامدوعلدى الضدفتين يشدكالن  المنطقدةفي هّذه أن المشهد  حقآ

 نجده في أي مكان في العالم العربي .

 

 
 

 القصر العباسي حيث مركز بغداد التراثي ( مجمع باب المعظم 73شكل )



 
 

 المطلة على نهر دجله  (ةالمسنا دار) اسي( بوابة القصر العب71شكل )

 

 
 الساحة الداخلية للقصر العباسي ذات النسب الذهبية المعتمدة في التصميم الحديث (72شكل )



 
 

  اإلسالمية ألعمارهفي  الفريدة الشكل( مقرنصات رواق القصر العباسي 77شكل )

  

 يالبد األكبر, االبنة جعفر ت بعد وفابغداد جاءشمال في أخرى  استيطاناة وكان هناك ثمة نمو لن

م( 382يوسدا) أبدوالقاضدي دفدن ومن ثدم  ها مقابر قري  دوسميت عن م(323),جعفر المنصور

هددارون  ةزوجددده يددزب تبعددده دفندد ثددم دفددن بهددا الخليفددة األمددين الحنفددي  المددذهب يسددمؤسأحددد 

أبن جعفر الصدادق  لكاظماموسى الحقيقي كان بعد دفن األمام   االستيطان  أال أنم ( 873)الرشيد

  م(874) عليده السدالم محمدد الجدواد اإلمدامحفيدده  دفن إلى جدواره وبعدهام( 322) عليهما السالم

 األن هدديو اإلمددامينين ذلهددبالكدداظمين نسددبة  المنطقددة وسددميت يناالسددتيطان حددول المرقددد دفددازدا

وتمثدل  واألدبداءوالمثقفدين  نالمهنيديالعدراق بخيدرة  رفددتبغدداد  إقلديمأهم المدن التوابع في  ىإحد

 .  يتسم به العراق الذي  يتنوعها التساما الديني والفكرو بتجاورها هذه القبور والمزارات

 



 
 

 يوسا يأب قبر القاضيوبجانبهم  ( م322مين )ظمجمع ضريا الكا (74شكل )

 

في  م(323) هنحنيفه النعمان رضي هللا عي أب اإلمامنجد ضريا  للكاظمين ألمقابله الضفةعلى 

جعفر  أبو حينها وكان ,بغداد  بناءفي نفس وقت  تأأنشالتي كانت قد  العباسيةموقع الرصافه 

جعفر  اأبلكن  للمدينةبمثابة المحاسب الكمي عمل لبناء بغداد و هئستدعابا قام المنصور قد

ذلك  الموت وكان إلى الذي أودى به يبذنقلب عليه وأودعه السجن والتعأالمنصور سرعان ما 

  .المذهبي والذي كان يدين له بالوالء  الزكيةثورة محمد ذو النفس لده يبسبب تأي

 

 
 

 م (323) النعمان رضي هللا عنه حنيفة يأب اإلمامضريا  (75شكل )



 
 م(872) العباسية( مدينة سامراء 72شكل رقم )

 بإعددادة وبوشددر  (م822) بغددداد إلددىثددم عددادت  م(872سددامراء) إلددى انتقلددت الخالفددة العباسددية

علدى الضدفة تقدع وسدابقآ وهدي مركدز بغدداد الحدالي  المأمونفي منطقة قصر بالتوسع   االستيطان

 فدي العدالم الجامعدات أقددم واحددة مدن تأسديسوتدم  األسدواربجملة من  تالنهر وحوطاليسرى من 

 تشديد  سدوق دانيدال والدى جوارهدا تدم الحقدآ أالن في موقع ما يسدمى م( 1325) النظامية المدرسة

 لال تقد حضداريه  هونهضد ةثدورة علميدل  مهدد مدن الجامعدات العددد هدذاو م(1272) المستنصرية

 . تأسيسها عندكانت علية   عماأهمية 

 

 
 

 م(1272 ) المدرسة ألمستنصريه (73شكل )



 

 

 
 

 

 المدينةمركز  التجارية في( المدرسة ألمستنصريه في منطقه أسواق بغداد 78شكل رقم )

 

 األجنبيدة والتدأثيراتالحدروب  عالميآ وتخلصدت مدنتجاريآ وحضاريآ  آادت بغداد مركزبعد أن ع

ببندداء سددور بغددداد الدددفاعي  المباشددرةمنيددأ لددذلك تددم أأسددتقرارآ  تمددنا أنالضددروري  أصددبا مددن

لي مددحت احين مجيء الو إلىبقى السور يحمي بغداد  وقد م(1122)منه  االنتهاءوتم م( 1325)

  أجدزاء مدن مبندى القشدله جدر السدور لبنداء آفاسدتعمل  الميالدي عشر لتاسع ان باشا في أواخر القر

 .شمال الرصافه من بغداد سوى الباب الوسطاني قرب منطقة الشيخ عمر  اآلن ولم يبق منه 

 

 

 

 
 

 

 حاليآ شمال الرصافه  جزء من سور بغداد العباسي   ( الباب الوسطاني 78شكل )

 

 

 

 

 



 

 
كل ) سم جزء من سور بغداد العباسي تم تفجيره من قبل الجي  التركي ( باب الطل 72ِ 

  1213المنسحب أمام الجي  البريطاني عام 

 

 
   يعشر الميالدلسائا أوربي توضا شكل سور بغداد في القرن السادس  ة( لوح 43شكل )



ذلك  غدادآ في وجود استيطان كثيا في الجانب الغربي من بالتي كانت سبب المهمةم بغداد لمن معا

تسددمى  ةقديمدد مددن مقبددرة م( وكددان جددزء812قبددر الشدديخ الصددوفي الجليددل معددروف الكرخددي ) هددو

العباسدي الناصدر لددين هللا  الخليفدةعدزز هدذا االسدتيطان بعدد أنشداء قبدر والددة ,  ةألكبيرالشونزي 

  تاندك  ةكبيدر ةأهميدلهدذا القبدر  أعطىكان قد  الخليفةات أن يدبوتذكر األ م( 1231)زمرد خاتون

وجعلها من أهم مراكدز بغدداد بعدد أن كاندت قدد أهملدت بعدد تالشدي مديندة   ةألمنطق  ةتنميسببآ في 

 الشونزي المنصور الدائرية التي تقع بالقرب من مقبرة

 
 

جانبده  وألدى ةألكبيدرفدي مقبدرة الشدونزي م(  1231)( ضريا الشيخ معروف الكرخدي 41شكل )

 اإلنشدائيةوتعد منارة الضدريا مدن العناصدر لدين هللا  رصالنا الخليفةضريا زمرد خاتون زوجة 

 ومحور رؤيا مهم في مدينة بغداد.  ةاالسالمي ةألمميزه في ألعمار

سددرعان مددا  نم( فسددادها الخددراب والقتددل لكددن العددراقيي1258لهجددوم المغددول ) بغددداد تعرضددت  

 مندارةكاندت  وأهمهدا ديمدةالقكثيدر مدن المبداني  عيد بناءأو وأسسوا عمارة محلية ممحنته واتجاوز

كانت أصدآ جدزء مدن مدا يسدمى بجدامع  والتي (م1222الحالية )منارة سوق الغزل الخليفة جامع 

شديدت فدي القدرن التاسدع  فدي بغدداد كنيسةأهم  نتيآأل كنيسةاليوم تقا بجانبها  م ( 238) الخليفة

 المسدديحي الدددينبددين  يالتددآخيمثددل هددذا التجدداور فددي مركددز بغددداد الحددالي روح  ,عشددر المدديالدي 

 .في العراق القديم والحديث  واالجتماعية الثقافية ةالذي أتسمت به الحيا واإلسالمي

المغوليدة منهدا مبداني المراقدد الدينيدة ذات القبداب  في أرجاء األمبراطوريده عمارة بغداداشتهرت  

منتشرين في  نوالعراقي نوفقط وقد كان الحرفي نوالذهبية أو السيرامكية والذي كان يجيده العراقي

البغدادية ومنها مدينة طاشقند  ةاألجور لنشر العمار أعلىإرجاء اإلمبراطورية المغولية ويدفع لهم 

     كان قد صممه وجدي البغدادي.  الذي البغدادي والطابع النسب ذاتي وتاج محل

 التجاريددة ةألعمداراع ضدل أندوأفترفدد العدالم ب األلخانيده والجالئريده العمدارةالدى جاندب ذلدك كاندت 

 م(1758)هدو خدان مرجدان العمدارةه هدذ ىوأبهد( نزل للتجدار  )المتطورةالبغدادية وهي الخانات 

 .الذي يقع في منتصا المركز التاريخي والتجاري لبغداد في شارع السمؤل الحالي 

ومددرة أخددرى يتغلددب (م 1574)جدداءت اإلمبراطوريددة العثمانيددةوحددروب  ةعددددويددالت حكددم  بعددد

 كدان بنداء  ,البيدت البغددادي وينتج من رحم الحضارات السدابقة هعماري العراقي على مستعمرالم

 تغددللعمارة المتطورة و مثاآل وأصباالفترة العثمانية  تبلور في و في أور نالسومرييعند  أقد بد

ى واسدتخدام أحلد تعندي الرفاهيدة واألبهدة العاليدة فدي العدي  الشرق األوسدطكلمة بغددة في منطقة 

 البغددادي وكدذلك السدقوف المزخرفدةالشدباك ب ىومدا يسدممثدل الشناشديل  البنداء  فدي ةوأعقد مفدرد

 أيضآ. البغداديالمسماة ب



 
 ( مخطوطه قديمه تعرض لتدمير بغداد على يد المغول  42شكل )

 
 

 شدديدت فددي   تين(ال)ألمبنددى كنيسددةجانبهددا  وإلددى الخليفددة( جددامع سددوق الغددزل)منددارة  (47شددكل )

  يني في المجتمع والحضارة العراقيةالد التآخييوضا  مشهد الميالدي  رن التاسع عشرالق



 
جزء من مجمع زهو ألعماره العراقية  م (  1758)  )نزل التجار(  مرجان ( خان 44شكل )

ويعتبر أكبر خان مسقا في حينه ويقدم  رالتجار الكبا يرتادهمتكامل حمامات ومدرسه وجامع 

 الفترة في بغدادمدى تطور الحياة التجارية في  اللتجار ويوضلبيع خدمات السكن وا

 ن يجعلون من االنكسار نصر عندما ينهضون من جديد يوهذا شأن العراقي.مغوليةال

. 

 

 فارسي في القرن السادس عشر ةلرحال تعرض لبغداد ة( مخطوط45شكل )



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 م ( للرسام نصوح المطراقي1573بغداد في عهد سليمان القانوني )ة ( صور 42شكل )

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

وكذلك مسار سفر ماركو بولو في القرن م (  1723)  بطوطةمسار سفر ابن  يوضا ( 43شكل )

وفدي األسدفل خارطدة ألرحالده الددينماركي  عبر بغدداد كان  اهميمسار كالعشر الميالدي  الخامس

   يعشرا لميالدنيبور في القرن السابع 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

وانجداز بغدداد فدي  (السدومرية الحضدارة)مندذ ( البيت البغدادي نتاج الحضارات العراقية48)شكل

 العصر العثماني 

 

 



 
 

العثمانية من القرن السابع عشدر إلدى  الفترةفي  اإلداريفي بغداد المركز  ة( مبنى القشل42شكل )

 بداية القرن العشرين

 

 نبغدداد وكدافي  فتحتالتي  الدبلوماسيةالبعثات  د بالعالم الخارجي من خالللبغداكان أول اتصال 

ألبعثه البريطانية التدي فتحدت البداب  م1328م وبعدها1322عام الفرنسية الدبلوماسية البعثةأولها 

 ومدرهالخدارجي وعنددها أصدبا العدراق محدط أنظدار وأطمداع العدالم  مدع العدراق العالمية للتجارة

  .أخرى ملتقى الحضارات الغربية والشرقية 

  

 
 

 م( 1338( مبنى ألبعثه الدبلوماسية البريطانية )53شكل )

 

 

 

 

 



 

بين برلين وبغداد وتعدرف  خط السكة الحديديعبر   الخارجي صال األكبر للعراق بالعالمتكان األ

من خالل محطات القطار التي صممها  األجانبعمارة و الحضارة الغربية ىمرة عل ألولالعراق 

   اس غير مألوف سابقا يكبيرة منها كانت بقوة م متنوعاحجأوب األلمان

 

  
 

   إسطنبولبغداد سكة   لخط  اإلداري( المبنى 51شكل )

 

وضعا فيه النفط  واكتشاف أالستراتجيه ألهميتهلالستعمار   سائغة فريسةيقع العراق  أنالبد  

بغداد  اواحتلوم  1214العراق عام  االنكليزيةوبالفعل غزت القوات  العثمانيةمبراطوريه  األ

ولكنهم  نالعثمانييالتخلص من  فيالناجز في حال مساعدتهم  لباالستقالالعرب   اوكانوا قد وعدو

 العراق مستعمره لهم . اوجعلو العهد اسرعان ما نكثو

 واعداد األولدىقبدل الحدرب العالميدة  األتدراك واحدارب إنللتحدرر فبعدد تواقين دوما  نوالعراقي كان

عدام  وتأسدس الحكدم الدوطني فدي العدراق فدأذعن االنكليدز ألرادتهدمم 1223عدام زفحداربوا االنكليد

)بينهدا مطدارات  ت فدي حينهدا المبداني الخدميدة العصدريةوقد شيد االنكليزتحت أشراف م  1221

ى البندد ملكيددة وبنددوك وبنايددات وقصددور وجامعددة ومستشددفيات ومحطددات قطددار ومددواني ومعامددل

وباكسدتر ميسدون وكوبرو ولسون وجاكسون)االنكليز نلمعماريابرز اكانت من تصميم  (  التحتية

 . (وغيرهم وتيرنر

لالسددتقالل الكامددل والخددروج مددن النفددوذ  افددي بدايددة الخمسددينات حركددة وطنيددة تدددعو تكاندد     

 ءآوبنا تم وتكرار االنتفاضات الثورة العارمة وتنامي الشعور الوطني هذه وخوفا من ياالستعمار

حصدة العدراق مدن الدنفط وبدذلك  زيدادة مدن ثدموم  1252 اتفاقيدة تدليز عقداالنكعلى نصيحة من 

 هدذهلتنفيدذ  األعمارمجلس  وتأسسللعراق سيولة نقدية لتوفير جملة من المشاريع الخدمية  تتوفر

االعماروالمصدالحة الوطنيدة لكدن  نجديد م دمناسبة لعه الثانيالمشاريع وكان تتويج الملك فيصل 

 والكدوارث وتكدررت االنتفاضدات االنتخابدات تكومة عدن عهودهدا وزيفدالح تتراجع سرعان ما

 إنشدداءكددان  أهمهددايددة زت احتراءااجددرا أتخدداذممددا اسددتدعى   1254الطبيعيددة أهمهددا فيضددان عددام 

كدان مشدروع الثرثدار الدذي جعدل محديط  ميزهداأوتوقا احتمال الفيضدان  يوالمشاريع التالسدود 

أرض شاسدعة لنمدو المحيطدة ببغدداد وتدوفرت  ةدود الترابيدخارج الس االستيطانمن فتوسع آبغداد 

المخطددط المعمدداري اليوندداني المعددروف  دوقسدديادسمددن أسددتدعي لددذلك  أولوكددان  كبيددرعمرانددي 

وكددذلك العمددال  سددكانإل )الصدددر(مثددل مدينددة الثورة لتصددميم محددالت وقددرى للعمددال والفالحددين

  افظات .العمال في جميع المح إسكان وبعدها مشروع غربي بغداد

 



 

 

 ( تصميم مدينه بغداد لدوقسيادس في الخمسينات 52شكل )

 

 

 
 ( إحدى مشاريع اإلسكان لدوقسيادس  57شكل )

 

 

 



 
 ( تصميم بيوت العمال لدوقسيادس 54شكل )

 

حركدة  أروعتؤلا  هكانت أعمال ذيالرايت  فرانك لويد همهمأو تم استدعاء رواد العمارة العالمية

 حماسدته وتزايددت هفي عملد أبدع دبغداد وقتصميم مدينة  إعادة هإلياسند  فقد رةعصرية لفن العما

 تددعى حينهدا وفي جزيدرة مدينة بغداد جنوب ة في استدارة نهر دجلة قعاالو (نجزيرة عد) فصمم

 .التي سبق ذكرها و الخنازير  أم

فقدد  واإلسدالميةورية لقد كان هاجس رايت الحضارة العراقيدة القديمدة السدومرية والبابليدة واالشد 

  . ةفي مدخل الجزير على هيئة الخليفة العباسي هارون الرشيد آصمم برجا ضخم

 وكأندةالذي كان يبدو ه ومحيط صمم مبنى األوبرا دعالية فقثقافية  تظاهرة الجزيرة هذهكانت حقآ 

 يقدولرايدت ن كمدا كدا لدا النهدر حدول المبندىت الغناء التي ليلة وليلة, بحدائقه إلاتصوير لحكاية 

والذي شاء له  رايت اله والتي كان يدع جوهر العمارة العضوية ذاوه( كما يحيط الحاجب بالعين)

 قسدوااألكما صمم جملة من   سماها بحق جنة عدن أن يصممها في أجمل بقعة جغرافية في بغداد

 شكلهاستعمل  الذي ةللعراق على رايت ذلك هو بناء الملوي األكبر التأثيرلقد كان  ,عامةالمباني الو

 فدي الحقدالدم تنفدذ فقدد نفدذها  تصداميمهورغدم أن  بالمقلوب في تصميم متحا كولنكهام بنيويدورك

 شاهد لتطور وأهمية العراق. هذاو ة للعراقبهارزيونا  وفي بيئة مشا

 . 

 في  بغداد  م (1253) التي صممها فرانك لويد رايت األوبرا( دار 55شكل)

 

 



 

 

 

 

 
 

 نصب هارون الرشيد الذي صممه رايت في مدخل جزيرة جنة عدن  في بغداد(  52شكل )

 

 



 
 

 من تصميم فرانك لويد رايت ( أكشاك مشروع جزيرة عدن في بغداد53شكل)

 

 

 
 

 ( تصاميم قاعة الفنون والمتحا لمشروع جزيرة جنة عدن في بغداد 58شكل )

 

 

 



 
 

 بتصميم المعماري كروبيسالحقآ  ستبدلأ( تصميم جامعة بغداد لفرانك لويد رايت 52شكل )

 

 
 

يم لرفعدددت م( مبندددى البريدددد المركدددزي مدددن تصدددميم فراندددك لويدددد رايدددت أسدددتبدل بتصددد23شدددكل )

 .الجادرجي

 

م القاعددة الرياضددية ممصدد) معمدداريون عددالميون مثددل لوكربوزيددة  كددان مهندسددون ةفددي تلددك الفتددر

 التو)مصمم متحا الفن الحديثألفر ( والمنفذ )مصمم الحرم الجامعي , وغروبيسالمنفذه( المغلقة

( ودودوك)مصددمم وزارة  الحاليددةوجددو بددونتي  ) مصددمم مبنددى وزارة التخطدديط   ( الددذي لددم ينفددذ

ميم المرافددق العامددة ابتصدد ونيكلفدد  ( المنفددذة األمريكيددة السددفارةل لددم تنفددذ ( وسدديرت )مصددمم العدد

هدذا الشدائعة   الحداثدةوحركدات غربدي الطدابع الب الدذي أتسدم الحدديث رالعصد بغدداد يذانآ لددخول أ

  . المنفذة السكنيةمشاريع دوكسيادس  إلى إضافة

 



 
 

 

 
( تخطيطات  أوليه للمعماري العالمي الرائدد ألفدر ألتدو لقاعدة الفندون ألجميلده فدي سداحة 21شكل )

  واإلسكان الطيران نفذ بدله التصميم الحالي  لوزارة اإلشغال

 

 العالميدة ذات ألسدمه فدي التصداميمالتمدادي مغبدة من  نالعراقييين ياررايت المعمفرانك لويد حذر 

أثر الفنان جواد سدليم الدذي كدان يسدعي مدن اجدل مدرسده عراقيده فدي  تفاءقبا عليهمالغربية وأشار 

لكددن الحركددة  تدددخل العصددرنة مددن خددالل تاريخهددا إنذات التدداريخ القددديم يجددب  دألن الددبال الفددن 

 التناقضات بدين هذه في خضمو , للتقدم والحضارة رمزا(  الحداثةترى ) المعمارية العالمية كانت

العراقيدة العمدارة  ت( والخطدوط والكتدل النقيدة ولدداإلسالميو ي ن بالطابع )العربييالتز و الحداثة

فددي  ةالحركددة العالميددرواد   نتدداجفكددان  ,كددان سددمة نهايددة الخمسددينيات مخدداض فكددري عميددق رعبد

 نوالمعمدداري االتجدداههددذا دعددم خيددر تعبيددر عددن الحيدداة الجديدددة   وقددد العمددارة لتصددميم مبدداني  

المدوارد  مدنمتدوفر  وهد رغبدتهم مدا حقدقووأمريكدا  أوربداعائدين للتو مدن  واكانالذين  نوالعراقي

 إلنشدداء  كدداف تمويددلمددن وأتحققددت بسددبب زيددادة حصددة العددراق مددن الددنفط   يالكافيددة التددالماليددة 

ودفدع  اختيدار كولبنكيدان فدي حينهدا ةسدموئس ساعدتالجامعية وقد مجموعة من المباني الخدمية و

زراء فدي حينهدا جدودت األيدوبي  ورواد العمارة العالمية وقد صادف أن يكون  أبن رئيس الد أجور

أول  اوكاند دهارفدار نمد للتدو اقدد تخرجدو رهم (اعمدأ)أطال هللا مدن  نمعمارييلين أ وزوجتهنزار 

 .وأسهما في تصميم المباني ألحديثه في بغداد األجانب نالمعمارييأحسن  اختيار لسه من

 



 
 

السعيد للفنان العراقي الخالدد  يومستقبله األت قبل الثورة( ملحمة نضال الشعب العراقي 22شكل )

ي وفدي االسدفل جردعليه التماثيل للمعمار العراقدي رفعدت الجدا تجواد سليم والنصب الذي وضع

 حالللفنان خالد الر األمومةمثال ت

 

الوحيد بين التشابه هو  1258الثورة الفرنسية ويوم الثورة العراقية عام  متموز يو 14لم يكن 

بنشاط ثقافي واجتماعي وعمراني وفني حثيث قبل الثورة  جبغداد تعباريس وبغداد فلقد كانت 

 نساوفر سبقت الثورة الفكرية في العراق وبذلك الفرنسية قبل الثورة كان يحدث في باريس اكم

تبشر  دائما كانت فإنها دائما شأن الثورات الفكرية والفنية اوهذ ةالثورة االجتماعيفي حينها 

 .  وتحدث قبلها االجتماعية بالثورة

كان ,الفكر العالمي الغربي إلى الخمسينات تطلع الجميع  إبان تالزمنية بالذاالحقبة  هذهفي 

  لذلك االستعمار  ىمنهمكين في القضاء عل اونكاالذين  نالعراقييوطنية  يال يلغالتطلع االممي 

 إلى إضافة  الجديد لتصميم مباني العراق نيرواد العمارة العالمي اختيار أكدوا ضرورةفقد 

 لعمارة العالمية.أ متحا بغداد غدو تولكي  ميةيصمعملهم  الحثيث ألجل عمارة عراقية 

 

والفنيددة  ةواالجتماعيددة والفكريددطنيددة تتويجددا لجميددع النشدداطات الو تمددوز 14لقددد جدداءت ثددورة 

 الجغرافدي الموضدوعي المهدم لتأثيرهدا بالدرجة األولدى لتخطديط المددن هتوجلوالمعمارية وقد تم ا

عدراق قبدل لافدي  آاصدكان يعمدل  الذيواستدعي لذلك  المخطط دوقسيادس  اإلسكانوحل مشكلة 

مدن  كبيدرا الشدرقلى الغدرب واالنفتاح ع وكان غيرهم وآخرينومن ثم مؤسسة بول سيرفس  ذلك

كانت تشكل الجزء األكبر مدن الميزانيدة العراقيدة حيث خالل البعثات الكثيرة التي أرسلت للخارج 

الدذي كدان قدد  وكذلك استدعاء األساتذة من الخارج منهم كان العراقي الدكتور عبد الجبار عبدد هللا

 جامعدة بغدداد وأسدس سة مساشوسدتزياء الجامعي في جامعديالف كرسيفي  ناينشتايتو محل حل لل

قسدم معمداري جمدع  أولليؤسدس  ) أطال هللا مدن عمدره (استدعى الدكتور محمد مكية هالذي بدور

 . األجانب نالمعمارييمن  االرواد وعدد نالمعمارييجميع  هفي



ين علدى يوذلدك لسديطرة العدراق ينيحياة العدراق ياألكبر ف التحولم 1223لعام  83يعد قانون رقم 

معدددل الدددخل  عالتنمويددة ورفددالمشدداريع  ذهائلددة لتنفيددوارد الماليددة للددنفط وتددوفرت بددذلك مددوارد المدد

 .هذا القانون محمد حديد والد المعمارية العراقية العالمية زهاء حديدلالعراقي لقد كان المعد 

غدرب تمكنت من الجمدع بدين حداثدة ال عراقية ن الرواد حركة معماريةيون العراقيولقد قاد المعمار

يرقدى لهدا  إن أالن حتدىفدي تلدك الفتدرة مبداني ونصدب لدم يدتمكن  تئوأنشدوعمق التاريخ المحلدي 

 الفكر القومي العربي كذريعدة مدول الجوار واستخد ةظفيحتقدم لهذا ا راثألقد ,المعماري العراقي 

 ,سديةكما حدث فدي الثدورة الفرنوبعضهم البعض  نهون الثوار ي االعراق الحديث وبد ىللقضاء عل

خيدرة العلمداء  هحدزب البعدث, قتدل فيد هقداد آداميد آعسدكري آانقالب 1227شباط  8شهدت بغداد في 

م الفندانين والشدعراء ظدرئديس جامعدة بغدداد وسدجن مع ومن ضمنهم الددكتور عبدد الجبدار عبدد هللا

 وتوالدت االنقالبدات وسدجن محمدد حديدد83لغدي قدانون رقدم أو ,وانتهى بذلك الحلم العراقي الكبير

كل فكدر )معدادي(  على اوقضو يينللبعث لالكامب الجو اصف إن إلىن يالقوميين ويبين الضباط البعث

فدي  باإلعددام ه()اطدال هللا مدن عمدر يالجداد رجدرفعدت  لهم وحكم على المعماري العراقي الرائد 

 (هما)أطال أهلل من عمرمحمد مكية وقحطان المدفعي تهمة مفتعلة وكذلك على الدكتور 

 
 

( نصب الجندي المجهول سابقآ في ساحة الفردوس حاليآ رمز لنصب ثورة تموز  27ل )شك

 الخالدة للمعمار رفعت الجادرجي 

  

 العراقيددة  ةفتددرة انفتدداح سياسددي سدداعدت علددى مجدديء الكثيددر مددن الخبددر كانددت بدايددة السددبعينات

حينهدا و نوالمعمدارييمدن الخدارج وكدان مدن ضدمن مدن جداء مجموعتندا مدن المخططدين المجربة 

وتخطيطدي  مهدم كدان  جغرافدي بيئدي تدأثيركدان لهدا  يالمهمة والتت حملة كبيرة من المشاريع أبد

 إعدداد كدان وبالمشاركة مع مكاتب معمارية عالمية متخصصدة  التصاميم تتم هذه نالكبير مالعدد 

الخدارج  القدادمين مدن نوالعدراقيي األجنبديالمنهجيدات تدتم بشدكل مشدترك بدين الكدادر  التصاميم و



المشداريع كدان مشدروع جزيدرة بغدداد السدياحية  هدذهوأهدم  يقودون التصدميم واكانما  غالباوالذين 

خ وكددان الكددادر العراقددي يتمثددل بدداأل نوالعددراقيي نالفنلنددديي نالمعمددارييبشددكل مشددترك بددين  ةالمعددد

أمدل لهدا أن ن ة رائدة بلقد كانت تجرآ شخصيئي كذلك أنا االمخطط البيئي المتخصص خالد السامر

 .تكرر مستقبآ

  

 
 

 في شمال بغداد  السياحية( جزيرة بغداد 24شكل )

 

 

الهولندي   ياالستشارالمكتب  إلى اهعهد ب الزوراء وقد متنزهتطوير  نتالتجربة الثانية فقد كا ماأ

العراقي  الدذي كدان  االستشاريكنت أنا واألخ خالد السامرائي نمثل الجانب  أخرىكرنكل  ومرة 

تميدزة فدي طليعيدة وم آرافكدأي ويحد هلكند نصدفه ىينفدذ سدو مورغدم أن التصدميم لدقود المشدروع ي

ترفيهدي أهدم متندزه  اآلنويعدد  تخطيط وتصميم المناظر والحدائق في العراق بل وحتى في العالم 

زه حه على المتنالمنفت الغربية الشماليةياح رورئة بغداد التي تستنشق منه الهواء عبر الفي العراق 

هدي لمؤسسدة  الحاليدة فدي دول الخلديج  تجميدل المددنو أن أكثر تصاميم الحددائق إلىنشير  اوهن, 

 التجربدةوالتي كانت في حينها مؤسسه ناشئه ألهمتها في السبعينات  كرنكل  التي صممت الزوراء

م تصدميعلدى  ةالقددر مدن خدالل المعطيدات البيئدة والتغذيدة المرتددة مدن مشدروع الدزوراء العراقية

مدن  المقفدرةوجعلدت مددن الخلديج   الحدارةللمناطق  تجميل المدن وتصميم الحدائقل كبيره مشاريع

 .   مل مدن العالمأج

 



 

 
 لكرنكل نفذ منه الجانب الغربي فقط  )الزوراء(( تصميم المتنزه المركزي في بغداد 25شكل )

 

 

 
 

 ا السائدة الشمالية الغربية منفتحة على اتجاه الريال( متنزه الزوراء رئة بغداد 22شكل )

بدايدة الثمانيندات  يمه فديمنؤأس كورني  بغداد الرئيسي كان من ضمن ما شرع بتص يشارع  أب 

المشداريع  البيئيدة التنمويدة  أكثدر  أرثدر أركنسدون كندديالمعمداري الالمقدم من قبدل  المقترحيعد و

 يأبدشدارع  إلدى إضدافةهدو يضدم ف وتندوع مفرداتدة التصدميمية  لسدعتهفي ذلك الوقت وذلك  أهمية

المشدروع يمكدن     .جامعدة بغدداد إلدىمدن البداب الشدرقي   والمنطقدةه نؤاس الشدوارع الموازيدة لد



مهمدة وذلدك لغيداب الهداجس  همنة جزئيا علدى مسدتوى الفكدرة األساسدية وبعدض مفرداتد االستفادة

 .مهوريبسبب قربة من القصر الجفي حينه المشروع إلغاء  إلىاألمني الذي أدى 

 

 
 رثر أركسنألللشارع العام  المالصقة الجزيرة( مشروع تطوير أبو نؤاس مقترح 23شكل )

 

 
 

 

 ركسنألشارع العام ال المنفصلة عن الجزيرةنؤاس مقترح  و( مشروع تطوير أب28شكل )



 

 

 

 

 

 

ن يلمعمداريوالرصدافه    نيلمنطقة باب الشيخ والبتداوي مشاريع تطوير حضري ايضآ كانت هناك.

بوفيدل ووارن ومكفيرسدن وجدون أنكلندد وجوليدو لمبداردي و يامدادى وفنتدوري مثل أجانب مهمين

  وغيرهم 

 

 

 

 

 
 ( مشروع سكن باب الشيخ للمعماري العالمي بوفيل 22شكل )

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ( مشروع ضريا الخالني للمعماري العالمي  جون أنكلند33شكل )

 



الدذي كدان  زاالنحيداأستعدادآ لمؤتمر عددم المشاريع المهمةت مجموعة من أمع نهاية السبعينات بد

 هدذه أثرتفقد نفذ مشروع شارع حيفا وجملة من الفنادق المهمة وقد  أن ينعقد في بغداد لهالمؤمل 

المشاريع بشكل فعال على تكوين بغداد وخط سماء المدينة ومعظمها كاندت ذات تصدميم معمداري 

 عالمي رصين .

  
 

 

 
 

 رع حيفا( شا31شكل )



 
 

 (ؤسسة تاك )مكتب المعماري كروبيس ( فندق شيراتون بغداد تصميم م32شكل )

 

 
 ( مجموعه من الفنادق العالمية تشكل اآلن خط سماء بغداد  37شكل )

 

بالتعدداون مددع  إالالجديدددة فلددم يجددد بدددا  إمبراطوريتددههددر ظي إن وأراد لحكددملصدددام حسددين  ثددم جدداء

 هلد وأوكدل اإلعدداممدن زنزاندة  يالجداد رجد فاخرج المعماري رفعت دين الرواين العراقيالمعماري

ن يعدن المعمداري ىعف والعاصمة  أمينسياسة تحديث العاصمة وتوسيعها وكان بمنصب مستشار 

كيدة كدل مدن محمدد م هفيد ككبيدر شدارتصدميم جدامع  وطدرح فكدرة ,المددفعي انوقحطمحمد مكية 

ودنددس  بوفيددلريكدداردو و فتنددوريروبددرت ,و نالعددراقييمعدداذ األلوسددي مددن والمدددفعي  انوقحطدد

لكن  التصميم أجوروقد فاز بدران  بالمسابقة لسهولة دفع  األردنسكوت براون وراسم بدران من 

  .هولم يدفع أجور هسرعان ما انقلب صدام علي



 

 
 

 الكبير للمعمار العراقي الرائد محمد مكيه  ألدوله( تصميم جامع 34شكل )

 

 

 

 
 الكبير  ألدولهالمعماري العالمي فنتوري لجامع  ( تصميم35شكل )

 



 
 لجامع الدولة الكبير تصميم المعماري العالمي دنس سكوت براون  ( 32شكل )

 

ثم حرب الخليج األولى ثدم  اإليرانيةب العراقية رالح العبثية فكانت وبرصدام جاءت الح مع حكم

 العراق. نووترك المعماريسابقة الرصينة ال باألساليباء نولم يتسنى لصدام الب الحصار

لقدد كدان ,  قصدورال مدداخل  معالمهدا  كاندت تحداكيهجينة  ةعمارة انتقائي الفترة ظهرت هذهفي   

  فدي معظدم األحيدان  كدانو ن الجوامدعمدجملدة   مدع مددخل لقصدر ولديس قصدرآ يشدبهمجمل الكتلة 

يفسدرها  إنلدى المعمداري ع ومن صدام  رسوم أولية تقدم توكان المعماري محدود دور المهندس

بنقل مباشر من الماضي  مليئةو اهفي رأيمصمم المعماري أي ال  يبديال ويقدمها كتصميم متكامل

وأسددس  لتددراثالخفددي ل ألدددهائيب وعددن األسددل بعيدددا تددراثلوا اليدددقللت بالوفدداءأعتقددادآ هددذا كددان  ,

ثدم  ال ينطبق علدى العمدارة, ظيالف تعبيراما كان يعطى  االمباشر غالب لنقهذا الو العصرية العمارة

 العمارة السيئة والجيدة معا., وتوقا كل شي  ت حرب الخليجءجا

   ألواسدعةالبد له أن يتعلم من تجربتده  ةاليوم يقا العراق على أعتاب ثوره فكريه اقتصاديه كبير  

 نالمعماريي وكذلك مأطال هللا من عمره أحياءوالذين معظمهم  المجربة العالميةويستعين بكوادره 

 ومدا لهدا سدوى أن تنظدر كالعنقاءتنهض من الهشيم وتغدو بغداد  ابدآ ملتقى الحضارات ين ليالعالم

 اليدوم دونوالدذين يقد األفدذاذ نالعدراقييبفعدل  وستسدتمر كاندت التدي بالجنة يومآ ما من وصفها إلى

 . العالمية العمارة

    خيرآ وكما هو في دعاء كالكامأ

ا لتغد مدينتك المرممة اآلن متألقة  زاهية من أجلك , لتتنن إللهة  انانأأيها 

رفيعتة الأتتأن كالن متتة النقية,ف تمضتتي فتي مريقهتتا .متتا  يينيتتك    , أيهتتا 

اإللهة  انانا, يامن تأفق يلى بلدك   , أيها اإللهة,متدينتك المرممتة ت تمو 

 بك بأم ادها .لى م دك                                          



 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


