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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

والسالم على رسوله األمين وعلى اله وصحبه اجمعين، أصبحت بغداد الحمد هلل رب العالمين 

مدينة في عهد الخليفة العباسي المنصور حيث أسسها في القرن الثامن الميالدي وجعلها 

عاصمة لدولته ومن هنا تعاظمت أهميتها التي لم تقتصر على كونها مركزاً إلدارة حكم 

مدار قرون فيما تجلى االهتمام ببغداد في عصر العباسيين بل صارت اهم مراكز العلوم على 

الخلفية العباسي الخامس هارون الرشيد لكن هذه المكانة تراجعت بعد تصرفها للغزو على يد 

وتناوب الصفويون والعثمانيون على حكم المدينة أوائل القرن  1258المغول والتتار عام 

تمر حكمهم أربعة قرون بطولها م واس1535السادس عشر حتى سيطر عليها العثمانيون عام 

خضعت لحكم اإلنكليز كما حدث مع معظم المدن العراقية حتى نال العراق  1917وفي عام 

 م.1932استقالله رسمياً عام 

تناول هذا المبحث عن مدينة بغداد ومؤسسها أبو جعفر المنصور وقد قسم هذا المبحث الى 

األولية والمراجع الحديثة تناولت في المبحث مقدمة وثالث بحوث ارفقها بقائمة اهم المصادر 

األول )نبذة تاريخية عن حياة أبو جعفر المنصور( )والته، اسمه، نسبه، كنيته، صافته، خالفته، 

وفاته( اما المبحث الثاني فقد تضمن )معنى اسم بغداد واسماءها، سبب اختيار المكان، خطة 

هيؤ للبناء، بناء بغداد النهائي( اما المبحث فقد بناء بغداد واالشراف الهندسي، االستعداد والت

 تضمن )جامع المنصور، أبواب(

وأخيرا وليس اخرا وبعد استخدمت في البحث العديد من المصادر األولية والمراجع الحديثة 

ارجو من هللا تعالى ان أكون قد وفقت في تغطية صفحات مهمه من صفات هذا البحث فان 

اجبت فالتوفيق من هللا عز وجل واخر دعوانا ان الحمد هلل رب  أخطأت فالجواب عندكم وان

 العالمين والصالة والسالم على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين.

 

 الخاتمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيتة 

من اعداد هذا البحث المتواضع والذي تمر من خالله للتطرف  هللاالطيبين الطاهرين لقد مكننا 

 عن مدينة بغداد ومؤسسها أبو جعفر المنصور والبد لنا ان نذكر اهم النتائج التي توصلنا اليها

بويع أبو جعفر المنصور عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بنعبد المطلب  -1

 المنصور وهو بطريق مكة

تا جماعا للمال تارك اللعب واللهو بة وشجاعة وحزما ورأيا وجبروفعل بني العباس هيكان  -2

 كامل العقل جيدا لمشاركة في العلم واالدب



من مكة يوم السبت لست ليل خلون من ذي  كانت وفاة المنصور ببئر ميمون على اميال -3

 .158الحجة سنة 

ته المدورة " مدينة السالم" وانما يعود الى اختيار المنصور لموقع قرية بغداد مكانا لمدين -4

 تمتع هذه المنطقة بخصائص اقتصادية وعسكرية وصحية.

 امر المنصور بأختطاطها فرسموها له بالرماد فمشى في طريقها ومسالكها فاعجبه ذلك -5

هذا واسل هللا تعالى ان أكون قد وفقت في انجاز هذا البحث وان ينال الرضا والقبول ومن هللا 

 التوفيق

 


