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 دوافع بناء القناطر والسدود خالل العصر العباسي 
 م[1258  – 750ه /  656 –132]

 إعداد 
 العازمي  مبارك جلوي  مبارك 

 باحث ماجستير بقسم التاريخ  
 ، جامعة جنوب الواديكلية اآلداب 

unique_gh@hotmail.com 

 
 عربية:لغة الالملخص بال
ُتْبَنى         والسدود  والجسور  القناطر  وأغراض   کانت  منفعتها  أغراض، حسب  لعدة 

إنشائها، منها:تنظيم المياه والتحکم في حرکة المالحةـ فقد احتلت المياه وما يتعلق بها  
البلدان  حکام  من  وغيرهم  العباسيين،  الخلفاء  لدى  کبرى  مکانة  الري،  مسائل  من 

اطر على  مثل بغداد التي بنيت بها کثير من القن  كاإلسالمية في العصر العباسي، وذل
نهري دجلة والفرات، فال تکاد تمشي مياًل إال وتجد قنطرة على نهر متفرع من الفرات 
من   تأخذ  المحال،  بين  وتخترق  والکرخ،  المنصور  بمدينة  تجري  األنهار  أفرع  وکانت 
إليه،  المياه  لرفع  ؛  قنطرة  الفرات  عند  فوهته  على  بنيت  الذي  علي،  بن  عيسى  نهر 

وکا دمما،  بقنطرة  قنطرة، ُسميت  الياسرية  کثيرة، حيث کان على  قناطر  أفرعه  ن على 
وعلى الرومية قنطرة، وعلى الزياتين قنطرة، وبعدها قنطرة عند باعة األشنان، ثم قنطرة  
الشوک، ثم قنطرة عند باعة الرَُّمان، ثم قنطرة عند األرحاء، ثم قنطرة البستان، ثم قنطرة  

 .ةدجل المعبدي، ثم قنطرة بني زريق، ثم يصب في
 . العباسي  العصر السدود،   القناطر،  دوافع،الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة:
اهــــــتم العباســــــيوا بالميــــــان ومــــــا يبنــــــ  علي ــــــا مــــــ  م ــــــاريع تخــــــدم الدولــــــة، 
ــاموا  ــ ل  قـ ــااو لـ ــو  ال ي ـ ــر وقـ ــة خطـ ــانو لمعرفـ ــيع الميـ ــجيل مناسـ ــاي لتسـ ــتعملوا مسياسـ واسـ
ــقي  ــوان القنـــــوات الفر يـــــةو لتســـــ يل الســـ ــار وأفـــ ــاء القنـــــاطر علـــــ  كثيـــــر مـــــ  اعن ـــ ببنـــ

 . (1)سطحياي 

ــرا ، حســـــع منفعت ـــــا  نـــــا  لعـــــد  أ ـــ ــدود تسب  ــن القنـــــاطر والجســـــور والســـ وكانـــ
 وأ را  إن ائ ا، من ا:

 الميان والتحكم في حركة المالحة:تنظيم 
احتلــــن الميــــان ومــــا يتعلــــل ب ــــا مــــ  مســــائل الــــري، مكانــــة كبــــر  لــــد  الخلفــــاء 
ــل  ــ  مثــ ــر العباســــي، و لــ ــي العصــ ــداا ااســــالمية فــ ــام البلــ ــ  حكــ ــرهم مــ ــيي ، و يــ العباســ
ــي  ــاد تم ـ ــال تكـ ــرات، فـ ــة والفـ ــري دجلـ ــ  ن ـ ــاطر علـ ــ  القنـ ــر مـ ــا كثيـ ــن ب ـ ــي بنيـ ــداد التـ بغـ

ــد  ــيالي إال وتجــ ــراتمــ ــ  الفــ ــر  مــ ــر متفــ ــ  ن ــ ــر  علــ ــري (2)قنطــ ــار تجــ ــر  اعن ــ ــن أفــ ، وكانــ
بمدينــــة المنصــــور والكــــرن، وتختــــرخ بــــي  المحــــال، ت خــــ  مــــ  ن ــــر  يســــ  بــــ  علــــي، 
ــا،  ــر  دممـ مين بقنطـ ــس ــ ، سـ ــان إليـ ــع الميـ ــر  و لرفـ ــرات قنطـ ــد الفـ ــ  عنـ ــ  فوهتـ ــن علـ ــ ي بنيـ الـ

ــر  ــرية قنطــ ــ  الياســ ــاا علــ ــث كــ ــر ، حيــ ــاطر كثيــ ــ  قنــ ــ  أفرعــ ــاا علــ ــة وكــ ــ  الروميــ ، وعلــ
ــوك،  ــر    ال ـ ــم قنطـ ــناا،  ـ ــة اع ـ ــد باعـ ــر  عنـ ــدها قنطـ ــر ، وبعـ ــاتي  قنطـ ــ  الزيـ ــر ، وعلـ قنطـ
ــر   ــم قنطـ ــتاا،  ـ ــر  البسـ ــم قنطـ ــاء،  ـ ــد اعرحـ ــر  عنـ ــم قنطـ اا،  ـ ــا مـ ــة الرط ــد باعـ ــر  عنـ ــم قنطـ  ـ

 .(3)المعبدي،  م قنطر  بني زريل،  م يصع في دجلة

-754هــــــ / 158-137المنصـــــور )جعفـــــر  وأمـــــر الخليفـــــة العباســـــي أبـــــو
ــرا  العتيقــــة ســــنة 775 ــرا  المتفــــر  مــــ  145م( ببنــــاء قنطــــر  الصــ ـــ، علــــ  ن ــــر الصــ هــ

 .(4)ن ر  يس  ب  علي

ــا  ) ــم بـــ ــي المستعصـــ ــة العباســـ ــتم الخليفـــ ــ ل  اهـــ ـــ / 656-640كـــ  -1242هـــ
م أمـــــر ببنـــــاء ســـــد 1245هــــــ /643م(، بإصـــــالد الســـــدود وبنائ ـــــا، ففـــــي ســـــنة 1258

 .(5)بالعراخ، مما يلي دجلةو ليزداد ماء الن ر  عل  فم ن ر  يس 
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ــامر ) ــي عـــ ــ  أبـــ ــور بـــ ــ  الحاجـــــع المنصـــ ــدلج بنـــ ــي اعنـــ ـــ / 392-368وفـــ هـــ
ــان، ابتـــدأ بنيان ـــا 978-1002 ــيم حركـــة الميـ ــر قرطبـــة اععظـــمو لتنظـ ــر  علـــ  ن ـ م( قنطـ
ــنة  ــي النصـــ 387سـ ــا فـ ــر  من ـ ـــ، وفـ ــنة  هـ ــ  سـ ــ  389مـ ــا إلـ ــة علي ـ ــن النفقـ ـــ، وانت ـ هـ

 .  (6)أل  دينار، فعظمن ب ا المنفعة، وصارت صدراي في مناقب  الجليلةمائة وأربعي   

 الربط بي  ضفاف اعن ار:
ــ   ــن مـ ــي بنيـ ــرا  التـ ــم اع ـ ــد أهـ ــار، أحـ ــفاف اعن ـ ــي  ضـ ــربط بـ ــ لة الـ ــن مسـ كانـ

هــــ، أمـــر الخليفـــة المنصـــور ببنــــاء 157أجل ـــا القنـــاطر والجســـور والســـدود، ففـــي ســــنة 
عيرو    .(7)للربط بي  ال فتي جسر عند باب ال َّ

وفـــي مصـــر بنـــ  الخليفـــة المـــ موا جســـراي مـــ  الخ ـــع تمـــر عليـــ  النـــا  يـــربط  
ــد مـــ  المراكـــع، وبعـــد خـــرو  المـــ موا مـــ   جزيـــر  الروضـــة بالفســـطاج، بجـــوار جســـر ممتـ
ــر  ــفن  الجسـ ــدمن بسـ ــديم، وصـ ــر القـ ــن الجسـ ــل، فقطعـ ــي الليـ ــفة فـ ــي عاصـ ــن ريـ ــر هبـ مصـ

ــد ال ــم أسعيــ ــاي،  ــ ــد فــــ هبا جميعــ ــديمالجديــ ــت ل (8)جســــر الجديــــد وبطــــل القــ دد فــــي مســ ــس . وجــ
ــنة  ــر 364رجـــع سـ ــ  البـ ــر إلـ ــ  الجانـــع اآلخـ ــ  مـ ــالي. وبسنـ ــني  معطـ ــام سـ ــد أقـ ــاا قـ ـــ، وكـ هـ

الغربـــي المعـــروف ببـــر الجيـــز  جســـر إخـــر مـــ  الجزيـــر  إليـــ ، وفـــي ع ـــد اعيـــوبيي  كـــاا ال 
ــ   ــلطاا الملـ ــع السـ ــاي لموضـ ــع، احترامـ ــد راكـ ــري  أحـ ــ ي  الجسـ ــ  هـ ــر علـ ــم يمـ ــالي نجـ الصـ

ــا يخـــدماا النـــا  فـــي العبـــور علي مـــا، إلـــ  أا  الـــدي  أيـــوب، وســـل الجســـراا علـــ  حال مـ
ــنة  ــد ســ ــة بعــ ــة الروضــ ــاني، قلعــ ــ  التركمــ ــز أيبــ ــ  المعــ ــرَّب الملــ ــم 648خــ ــل،  ــ ـــ، ف سهمــ هــ

 (.9)عّمرنس الممالي  بعد  ل 

ــر   ــارو قنطـ ــفاف اعن ـ ــي  ضـ ــربط بـ ــور والـ ــ يل العبـ ــن لتسـ ــي بسنيـ ــاطر التـ ــ  القنـ ومـ
هـــــ 639الخـــرخ، التــــي بناهـــا الملــــ  الصـــالي نجــــم الـــدي  أيــــوب بمصـــر فــــي ســـنة  بـــاب

علــــ  الخلــــي؛ الكبيــــرو و لــــ  ليسمــــر علي ــــا إلــــ  الميــــداا الســــلطاني الــــ ي أن ــــ ن بــــ ر  
ــاطميي ،  ــاء الفـــ ــام الخلفـــ ــي أيـــ ــقاءي  فـــ ــورد  للســـ ــاحالي ومـــ ــع ا ســـ ــاا موضـــ ــوخ، وكـــ اللـــ

ــريي ال ــا الـــ ــي تخرق ـــ ــد  التـــ ــ ل  عا اعر  البعيـــ ــمين بـــ ــرخ. وســـ ــم  الخـــ ــتوائ ا تســـ ســـ
وقنطــــر  الموســــكي التــــي بناهــــا اعميــــر عزالــــدي  موســــ ، قريــــع الســــلطاا صــــالد الــــدي  
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اعيــــوبي، علــــ  نفــــج الخلــــي؛، يتوصــــل إلي ــــا مــــ  بــــاب الخوخــــة وبــــاب القنطــــر ، ويمــــر 
 (.10)فوق ا إل  بر الخلي؛ الغربي

ــامد  علــــ  ســــاحل البحــــر اععظــــم المســــم  أقيــــانج،    وفــــي المغــــرب بنــــ  المصــ
ممــــا يلــــي مــــراكة مدينــــة عظيمــــة، ســــموها ربــــاج الفــــتي، كــــاا الــــ ي اختط ــــا أبويعقــــوب 
ــواد  ــ  اعلـ ــر  مـ ــر قنطـ ــ  الن ـ ــ   لـ ــو علـ ــومرت، وبنـ ــ  تـ ــ مر ابـ ــدالم م ، بـ ــ  عبـ ــ  بـ يوسـ

 (.11)والحجار و ليعبر علي ا النا  حي  يجزر الن ر، فإ ا مد عبروا بالقوارب

 التوسع العمراني وتيسير العبور:
ازدهــــــرت خــــــالل العصــــــر العباســــــي حركــــــة الت ــــــييد والبنــــــاء، ف قيمــــــن المــــــدا   
ــاطر والجســـور  ــن القنـ ــلات، وكانـ ــور والمن ـ ــن القصـ ــرخ، وبنيـ ــا الطـ ربن في ـ ــس ــر ، وضـ الكبـ
والســــــدود أحــــــد أهــــــم الم ــــــاريع اان ــــــائية، التــــــي تبنــــــ  فــــــي تلــــــ  البلــــــداا، كإحــــــد  

  المن لات الحيوية ال امة التي تخدم النا  في حيات م.   

ومــــ  الجســــور التــــي بسنيــــن فــــي بــــالد الم ــــرخ لــــ ل  الغــــر ، الجســــر الخ ــــع 
الـــ ي بنـــان حســـام الـــدي  بـــ  أرتـــل بـــ ر  ميافـــارقي ، ويســـم  جســـر القرمـــاا، و لـــ  فـــي 

 . (12)م1146هـ/541سنة  

وفــــي بغــــداد أمــــر الخليفــــة العباســــي أبــــو جعفــــر المنصــــور ببنــــاء  ال ــــة جســــور 
ــي ســـنة  عقـــد لنفســـ  وح ـــم  جســـري  ببـــاب البســـتاا، هــــ، أحـــدهم للنســـاء،  ـــم 145فـ

 - 775هـــــــ / 169-158وكـــــاا بالزنــــــدورد جســـــراا قــــــد عقــــــدهما الخليفـــــة الم ــــــدي )
م( قـــــــد 809 - 787هــــــــ/ 193 - 170م (، وكـــــــاا الخليفـــــــة هـــــــاروا الر ـــــــيد )786

ــا،  ــويقة قطوطـ ــد سـ ــر عنـ ــاي جسـ ــور أي ـ ــاا للمنصـ ــري ، وكـ ــية جسـ ــاب ال ماسـ ــد بـ ــد عنـ عقـ
ــ  أ ــور إلــ ــ ن الجســ ــزل هــ ــم تــ ــام فلــ ــ  أيــ ــة إلــ ــا  ال ــ ــي من ــ ــن وبقــ ــي ، فعطلــ ــل اعمــ ا قتــ

المــــ موا،  ــــم عطــــل واحــــد، وكــــاا ببغــــداد  ال ــــة جســــور أحــــدها محــــا  ســــوخ الثال ــــاء، 
ــر  ــل أا الجســ ــة، وقيــ ــدار المعزيــ ــد الــ ــد عنــ ــ  البلــ ــي أعلــ ــث فــ ــاخ، والثالــ ــاب الطــ ــر ببــ وإخــ
ــد الــــدار المعزيــــة نقــــل إلــــ  بــــاب الطــــاخ، فصــــار هنــــاك جســــراا يم ــــي  الــــ ي كــــاا عنــ

ــاب ال ــد ببـ ــر واحـ ــر جسـ ــداد  يـ ــ  ببغـ ــم يبقـ ــر، ولـ ــ  اآلخـ ــوا علـ ــدهما ويرجعـ ــ  أحـ ــا  علـ نـ
 .(13)الطاخ إل  دخول سنة  ماا وأربعي 
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هـــــ، تــــم الفــــرا  مــــ  الجســــر الــــ ي بنــــان ب ــــاء 383وفــــي جمــــادي اعولــــ  ســــنة 
ــاا  ــ  المكــ ــد زيــ ــ ، وقــ ــو بنفســ ــ  هــ ــاز عليــ ــداد، واجتــ اني  ببغــ ــَّ طــ راعة  القا ــ  ــي ما ــ ــة فــ الدولــ

 . (14)واحتفل ب 

ــاتكي   ــاكم  ــ ــ  الحــ ــاطمي    -وبنــ ــ مر   الفــ ــاكم بــ ــل الحــ ــ  ق بــ ــل مــ ــاكم دم ــ حــ
ــر  ــنة  -بمصـ ــة دم ـــل فـــي سـ ــد تحـــن قلعـ ــر الحديـ ــ  408جسـ ــاء مـ ــوم االنت ـ ــي يـ ـــ، وفـ هـ

ــد  ــ ، وقـ ــر إليـ ــاب ينظـ ــ  البـ ــبي جلـــج علـ ــا أصـ ــ ، فلمـ ــداي عليـ ــد  ـ ــر أحـ ــر أال يعبـ ــاءن، أمـ بنـ
بفــــار  قــــد أقبــــل فعبــــر عليــــ ، عــــزم علــــ  أا يكــــوا أول مــــ  يركــــع ويعبــــر عليــــ ، و  ا 

فـــ نكرن وقـــال: مـــ  أيـــ : قـــال الفـــار : مـــ  مصـــر، وناولـــ  كتابـــاي مـــ  الحـــاكم بعزلـــ ، فقـــال 
 بعض أهل دم ل ع   ل :  

 حل عسراان بيــدي     عاقد الجسرا وقــد     ***

را  أّا علي        (15) يعبسر العزل إلي  ***  ما دا

ــدي   ــلطاا صــــالد الــ ــد الســ ــر، وبسنيــــن فــــي ع ــ ــاطر الجيــــز  فــــي مصــ اعيــــوبي قنــ
وكـــاا عـــددها نيــــق وأربعـــوا قنطــــر ، تـــول  أمـــر بنائ ــــا الخصـــي الرومــــاني عـــال ال مــــة 
اعميــــر قراقــــو  اعســــدي، وقيــــل أنــــ  بناهــــا مــــ  الحجــــار  التــــي هــــدمن مــــ  اعهرامــــات، 
ــ   ــد علـ ــل ممتـ ــ  جبـ ــر ك نـ ــة مصـ ــإزاء مدينـ ــل بـ ــة النيـ ــار  علـــ  حافـ ــ  الحجـ ــيفاي مـ وبنـــ  رصـ

 .(16)ستة أميال حت  يتصل بالقناطر اعر ، مسير 

أمــــا فــــي بــــالد اعنــــدلج، فقــــد بنــــ  الحاجــــع المنصــــور بــــ  أبــــي عــــامر، قنطــــر  
ــد  ــ  الج ــ ــراي مــ ــا ها كثيــ ــ  إن ــ ــر، واقت ــ ــوادي الكبيــ ــر  الــ ــنيل، فــ ــر  ــ ــ  ن ــ ــتجة علــ إســ
ــات  ــد والواليــ ــة بالقواعــ ــالت قرطبــ ــي مواصــ ــة فــ ــ يالت عظيمــ ــن تســ ــا حققــ ــة، ولكن ــ والنفقــ

 .  (17)الغربية والجنوبية

ــة،  ــائية العظيمـــ ــاريع اان ـــ ــاي بالم ـــ ــدي م تمـــ ــوب الموحـــ ــة أبويعقـــ ــاا الخليفـــ وكـــ
ــر،  ــوادي الكبيـ ــر الـ ــة علـــ  ن ـ ــر  عظيمـ ــاء قنطـ ــا، بنـ ــام ب ـ ــي قـ ــال التـ ــم اععمـ ــ  أهـ ــاا مـ وكـ
ــاحيت ا الغربيــــة،  ــة، ضــ ــل طسريانــ ــبيلية وطريــ ــا بــــي  إ ــ ــل مــ ــة، تصــ ــر  طسريانــ ــم  قنطــ تســ

ّنا ، وتـــم إن ـــا ها لتيســـير ســـبل المواصـــالت فـــي اتجـــان الغـــرب، فح  ـــد ل ـــا العرفـــاء والصـــس
هــــ، وح ــــر الخليفــــة يــــوم إكمال ــــا 567فـــي نحــــو  ــــ ر، فــــي الســـابع مــــ  صــــفر ســــنة 



 2021 ( لسنةالثانيالجزء  – 52العدد )                     بقنا                    مجلة كلية اآلداب            

 

  - 746 -  

ــاا  ــا كــ ــاالي لمــ ــول، احتفــ ــن الطبــ ــود، وقرعــ ــ  البنــ ــن طيــ ــخم، رفعــ ــل ضــ ــي حفــ ــا، فــ وافتتاح ــ
ــاء،  ــر ورخـ ــا  مـــ  يسـ ــ  للنـ ــا حققتـ ــر، ومـ ــة مـــ  حســـ  اع ـ ــ ن القنطـــر  العظيمـ ان ـــاء هـ

 . (18)ور ب ا دوا قبالة أو رسومإ  كاا المر 

 خدمة الزراعة والري: .1
ــاء اعراضـــــي الزرا يـــــة فـــــي البلـــــداا  ــاء العباســـــيوا ووالت ـــــم بإحيـــ ــتم الخلفـــ اهـــ
ــاطر  ــة القنـ ــار و قامـ ــر اعن ـ ــدمت ا، كحفـ ــري لخـ ــاريع الـ ــ  م ـ ــد مـ ــة العديـ ــالمية، و قامـ ااسـ

الـــري، وتالفـــي خطـــر والســـدود وأحـــوا  الميـــان، وبـــ لوا كثيـــراي مـــ  الج ـــودو لتحســـي  نظـــم 
 .(19)ال ي انات

وأقـــاموا العديـــد مـــ  القنـــاطر علـــ  ن ـــر  يســـ  بـــ  علـــ  وأفرعـــ  خدمـــة للزراعـــة 
-1180هـــــــ / 622-575، واهــــــتم الخليفــــــة العباســــــي الناصــــــر لــــــدي    )(20)ببغــــــداد
ــا  1225 ــر بـــــ ــة المستنصـــــ ــر الخليفـــــ ــالح ا، وأمـــــ ــدود و صـــــ ــاطر والســـــ ــاء القنـــــ م( ببنـــــ

ـــ / 623-640) ــري 1242-1226هــــ ــل المستنصــــ ــر دجيــــ ــ  ن ــــ ــر  علــــ ــاء قنطــــ م( ببنــــ
 .(21)لتوفير الميان لألراضي الزرا ية

 تس يل سير الجيو : .2
ــري  ــا أوردن الطبــ ــ  مــ ــ   لــ ــدلل علــ ــا يــ ــ موا  (22)ممــ ــي  المــ ــرب بــ ــة الحــ فــــي قصــ

واعمــــي ، والتــــي تــــول  في ــــا طــــاهر بــــ  حســــي ، وهر مــــة بــــ  أعــــي ، الق تــــال للمــــ موا، 
ــانيل    ــا المجــــ ــبوا علي ــــ ــي ، فنصــــ ــد اعمــــ ــ  محمــــ ــيل علــــ ــدادو للت ــــ ــرا بغــــ ــث حاصــــ حيــــ

ــنة  ــت ل ســ ــي مســ ــ  فــ ــن م، و لــ ــال بيــ ــتد القتــ ــرادات، وا ــ ــة  197والعــ ــن الكفــ ـــ، وت رجحــ هــ
ــي ــي  فـ ــع اعمـ ــن م، وتغلـ ــية،  بيـ ــة ال ماسـ ــار ، ووقعـ ــة درب الحجـ ــا: وقعـ ــع من ـ ــد  مواضـ عـ

ــوخ  ــة فـ ــ  دجلـ ــر علـ ــاء جسـ ــر ببنـ ــاهر، وأمـ ــع طـ ــي ، فغ ـ ــ  أعـ ــة بـ ــا هر مـ ــر في ـ ــي أس ـ التـ
ال ماســـيةو لكـــي يعبـــر عليـــ  إلـــ  الجانـــع اآلخـــرو لمقاتلـــة جنـــود محمـــد اعمـــي ، وبالفعـــل 

حتـــ  أزال ـــم عـــ  ســـاعدن الجســـر علـــ  العبـــور، فعبـــر وجنـــدن وقـــاتل م بنفســـ  أ ـــد القتـــال 
 موضع م، واسترد من م هر مة، وجماعة مم  كانوا أسسروا م  أصحاب .

 تم يد طرخ الح؛: .3
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ومــــ  الجســــور التــــي بسنيــــن لتســــ يل ســــير الحجــــا ،  لــــ  الجســــر الــــ ي أقامــــ  
ــنة  ــدي    ســ ــي الناصــــر لــ ـــ / 580الخليفــــة العباســ ــرات فــــي 1184هــ ــ  ن ــــر الفــ م، علــ

عنــــد عودتــــ  مــــ  رحلــــة الحــــ؛ مــــع  (23)ابــــ  جبيــــرمدينــــة الحلــــة بــــالعراخ، والــــ ي  كــــرن 
ــيم  ــر عظــ ــ  جســ ــار  عــ ــو  بــ ــداد، وهــ ــول بغــ ــل دخــ ــة قبــ ــ  المدينــ ــرورهم بتلــ ــل، ومــ القوافــ
معقــود علـــ  مراكــع كبـــار متصــلة مـــ  ال ــط، تحـــ  ب ــا مـــ  جانبي ــا سالســـل مــ  حديـــد 
ــال    ــي كـ ــا فـ ــعو ليثبت ـ ــ  خ ـ ــل إلـ ــ  السالسـ ــرتبط تلـ ــخامة، تـ ــاي وضـ ظمـ ــة ع  ــاع ر  المفتولـ كـ

ع ابــــ  جبيــــر عليــــ  بعــــد أا ال ــــط ي ، ممــــا يــــدل علــــ  عظــــم االســــتطاعة والقــــدر ، وعقــــَّ
ــبيل ،  ــاءي بســ ــا  واعتنــ ــاي بالحــ ــرات اهتمامــ ــ  الفــ ــدن علــ ــة بعقــ ــر الخليفــ ــ : لأمــ ــف  بقولــ وصــ
ــ ا الجســــر قــــد عقــــدن الخليفــــة فــــي  وكــــانوا قبــــل  لــــ  يعبــــروا فــــي المراكــــع، فوجــــدوا هــ

 ل.  مغيب م، ولم يك  عند  خوص م إل  مكة  ّرف ا  

 حماية المدا م  هجمات اععداء: .4
مـــــ  القنـــــاطر التـــــي بسنيـــــن لحمايـــــة المـــــدا مـــــ  خطـــــر اععـــــداء، قنطـــــر  بـــــاب 

ــنة  ــر سـ ــي مصـ ــقلي فـ ــوهر الصـ ــد جـ ــا القائـ ــي بناهـ ــر  التـ ـــ/362القنطـ ــد 972هـ ــ  بعـ م، و لـ
مـــا أتـــم بنـــاء القـــاهر ، وهـــي علـــ  الخلـــي؛ الكبيـــر يتوصـــل إلي ـــا مـــ  القـــاهر ، ويمـــر فوق ـــا 

أر  الطبالــــة، و لــــ  بغــــر  محاربــــة القرامطــــة، حيــــث كانــــن مــــ  ضــــم  إلــــ  المقــــج و 
اســـــتعدادات  لمحاربـــــة القرمطـــــي قبـــــل م اجمتـــــ  القـــــاهر ، وســـــمين ب ـــــ ا االســـــمو عن ـــــا 
أقيمــــن عنــــد بــــاب جنــــاا أبــــي المســــ  كــــافور ااخ ــــيدي، المالصــــل للميــــداا والبســــتاا 

 .(24)ال ي لألمير أبي بكر محمد اعخ يد

 الكوارث:معالجة إ ار  .5
ــيم  ــداد بغـــر  معالجـــة الكـــوارث، الســـد الـــ ي أقـ مـــ  الســـدود التـــي أقيمـــن فـــي بغـ

ــنة  ـــ / 569سـ ــاا 1173هـ ــر  رم ـ ــة  ـ ــر دجلـ ــي ن ـ ــر ي فـ ــاد ي كبيـ ــان زيـ ــدما زادت الميـ م، عنـ
مـــ  تلـــ  الســـنة،  ـــم تفـــاقم اعمـــر فـــي ســـابع رم ـــاا وجـــاء مطـــر كثيـــر فـــي ليلـــة الجمعـــة 

النــــا  وجملــــة مــــ  الموا ــــي، فــــ هع   ــــام  رم ــــاا، ف ــــدم الــــدور وقتــــل جماعــــة مــــ 
ــان  ــة الميــ ــد لمواج ــ ــاء ســ ــة لبنــ ــدعوا العامــ ــا  يــ ــر  الوعــ ــة، وخــ ــ  دار الخليفــ ــا  إلــ النــ
بقريــة يقــال ل ــا: قريــة الــزور، وتــول  العمــل مــع النــا  اعميــر قيمــاز بنفســ ،  ــم انفـــتي 
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د بعــد ج ــد،  الســد فــي عصــر اليــوم فتحــة مــ  جانــع دار الســلطاا، وســاد المــاء،  ــم ســس
 .  (25)النا  في قلل يبكوا خوفاي، إل  أا قل الماء  راعي   وبات
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Reasons for Constructing Bridges and Water Vaults 

during the Abbasid Era 

[132 -656 H. / 750-1258] 
Moubarak Golwy Moubarak Al-Azmy  

 

Abstract:  
The Abbasid were very much interested in water; they were also 

very concerned with what could be built on water sources including projects 

that served the Abbasid state. Additionally, they used a water scale to record 

and measure water levels in order to know and determine risks of floods. 

Because of this fact, they constructed water vaults on several rivers and canals 

in order to facilitate irrigation.   

  Bridges and water vaults were built and constructed for many 

purposes. This was based on their use as well as reasons for constructing such 

bridges including the following purposes: 

• Organizing water and controlling navigation:  

Water was very much important for Abbasid Khalifes. Moreover, water 

was also very important and it played a vital role for many rulers of Islamic 

countries during the Abbasid Era. Such places which was very much 

concerned with water was Baghdad whose rulers built and constructed many 

bridges on Tigris and Euphrates Rivers. Thus, there was a bridge and/or water 

vault at the distance of every single mile, which was constructed on one of the 

rivers that branched from the Euphrates River. River branches ran in the cities 

of Al-Mansour and Al-Karkh. Such bridges and water vaults penetrated as 

well as running through many other place in order to hold water high to 

transport water from and to several distant places and locations. There were 

also many water vault on the branches of the Euphrates River; there was one 

on the branch of Al-Yasseria, another one on the branch of Al-Romia, a third 

water vault on Al-Zayateen as well as many other water vaults until reaching 

the vault of Bany Rozaik to finally flow in the Tigris River.  

 

 Moreover, the Abbasid ruler, Abo-Gaafar Al-Mansour (137-158 H. / 

754-775) gave his orders to construct and build the famous water vault of Al-

Soraa in 145 H. on the river of Al-Soraa which was branched from Essa Ibn 

Ali River. 

 Additionally, the Abassid ruler, Al-Mostaesm Bi-Allah (640 – 656 

H. / 1242 – 1258) gave his orders to take care of dams and he also 

recommended to fix and construct such dams. Thus, in 643 H/ 1245, he 
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ordered to build a dam on the mouth of Essa River in Iraq after the Tigris 

River in order to increase the river waters.    

In Andalusia, Al-Hajeb Al-Mansour Ibn Abi-Amer (368 – 392 H. / 978 

– 1002) built a water vault on Cordoba’s Great River to organize the water 

flow. They began the process of building this water vault in 387 H. to finish it 

at the middle of 389 H. Moreover, constructing this water vault costed one 

hundred forty thousand (140.000) dinar; thus, it benefited much to the process 

of keeping water and organizing water flow.  

• Connecting between river banks:  

Connecting between river banks was one of the main purposes of 

building dams, bridges and water vaults. In 157 H., the Abbasid ruler Al-

Mansour ordered to build a bridge at Bab Al-Shaier in order to connect 

between the two banks of the river.    

In Egypt, the Abbasid ruler Al-Ma’moun constructed a wooden bridge 

for people to pass which could connect the island of Al-Rawda to the Phostate 

next to another extending bridge of boats. After Al-Ma’moun’s leave from 

Egypt, a heavy storm caused cutting the old bridge while boast and ships 

crashed his new bridge causing destruction of both bridges. After that, they 

reconstructed the new bridge while the old one was completely destroyed.   

 

Key Words: reasons, water vaults, dams, the Abbasid Era  

 


