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الخالصة

تهدف الدراسة الى التعرف على طبيعة هندسة 

تصاميم  حيث  مــن  اإلسالمية  العربية  الــمــدن  بناء 

فيما  واالختالف  والمساجد  كن  المسا وبناء  الشوارع 

البلدان  تأثيرات  ومنها  عــوامــل  لعدة  نتيجة  بينها 

بجماليتها  الــتــصــامــيــم  ــمــيــزت  وت بــهــا  الــمــحــيــطــة 

المتميزة  الفنية  والتصماميم  الــعــمــارة  حيث   مــن 

العرب  قبل  مــن  طويلة  لــفــتــرات  استثمرت  والــتــي 

المسلمين وغيرهم.

Abstract:

This study aims to recognize Islamic Ara-

bian cites design and building regarding streets, 

housing and mosque and architecture.

It considered the differences arising from 

influencing factors and surrounding areas. The 

designs in general have been known for excel-

lence of architecture and distinguished technical 

properties. These characteristics have long been 

invested by Arabs and Muslims. 

* * *

من  غيرها  عن  اإلسالمية  العربية  المدن  تختلف 

في  وتكوينها  بنأوها  حيث  من  األخــرى  العالم  مدن 

االختالف  هذا  اندرج  ثم  ومن  ومفاهيمها  مٔوسساتها 

الثقافية  واهــتــمــامــاتــهــا  السياسية  تنظيماتها  فــي 

ئاتي  و االجتماعية،  كيبها  وترا االقتصادية  وفعالياتها 

فيها  الحياة  نــواحــي  جميع  ٔان  مــن  االخــتــالف  هــذا 

مرتبطة بحدود الين اإلسالمي منهجا وتطبيقا.

اإلسالم  حدود  تضع  اإلسالمية  المدينة  ٔان  ذلك 

لحكم  االنصياع  حيث  مــن  لها  ٔاعــلــى  مثال  وشــرعــه 

كــم، وتــنــظــيــم ســلــوك األفــــــراد، وتــقــيــس صحة  الــحــا

بما في ذلك معاملة  البشرية  والعالقات  المعامالت 

العبيد،بل تقيس ارتفاع البناء وعرض الشارع ومعايير 

الحي السكني وللمدينة اإلسالمية في كل هذا حكم 

تعالى  قولة  في  كما  الكريم  القران  في  ــزل  ن
ٔ
ُا  مرجعي 

َيَٰقۡوِم  قَاَل  يَۡسَعٰى  رَُجٞل  ٱلَۡمِديَنةِ  ۡقَصا 
َ
أ ِمۡن  وََجآَء  حمس 

ٱتَّبُِعواْ ٱلُۡمۡرَسلِيَن ٢٠ىجس حجسيس : مجتجحتجحس وُفصل في عمل الرسول 
الشريف )من  كما في الحديث  ؤاقواله  كرم �  األ

اخاف اهل المدينة اخافة اهلل عز وجل،  وعلية لعنة 

ئكة والناس اجمعين،  ال يقبل اهلل منه يوم  اهلل و المال

القيامة صرفا وال عدال (. )عن السائب بن خالد �(  

وسار عليه الصحابة من بعده.

والمكان  الــزمــان  بين  لــقــاء  اإلســالمــيــة  والمدينة 

المساحة  بين   ، والفكر الطبيعة  بين  لقاء  فالمكان 

اإلنسان  ٔان  وحيث  يــة  والــرٔو االمــتــداد  بين   ، والتصور

اختيار  يتحدد  األرض  في  اهلل  وخليفة  البئية  سيد 

، وقد برع العرب في اختيار  المكان طبقا لهذا اإلطار

منهج  مع  يتمشى  حيث  لمدنهم  المالٔيم  المكان 
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والدفاع عنها  األمن  توفر  الحنيف، من حيث  دينهم 

الصحيحة  ــس  األس وتوفر  الخارجية،  األخــطــار  ضد 

االقتصادية،   والمقومات  االجتماعية  واالعــتــبــارات 

الــعــمــارة  فــن  ــعــرب  ال غــيــر  المسلمين  اقــتــبــس   وقـــد 

و البناء والزخرفة االسالمية من العرب المسلمين كما 

هو في مدن قرطبة و غرناطة و اشبيلية في اسبانيا. 

المسلمين  ٔان  نجد  فٕاننا  العمران  حيث  من  ٔامــا 

يقع  و المدينة  وســط  في  المسجد  بناء  اعــتــادوا  قد 

ي  السوق بالقرب منه الذي يمثل ملتقى للتجار وذو

وتحيط  ية،  التجار المعامالت  تعقد  وفيه  الحرف، 

بوساطة  به  وترتبط  عادة،  بالسوق  السكنية  المناطق 

األزقة  من  ٔاوسع  تكون  ما  غالبا  التي  الرٔييسة  الشوارع 

بكثرة  العمران  اتسم  وقد  داخلها،  والضيقة  الملتوية 

كتظاظها بالناس وبالباعة  المنازل وضيق الدروب وا

ؤاصحاب الحرف.

السكنية  الــمــحــالت  ــع  يـ ــوز تـ خــطــط  وتــمــيــزت 

اإلسالمية  العربية  المدينة  فــي  والــشــوارع  ــواق  واألســ

غلب  التي  الرٔييسة  المدينة  خطة  مــع  باالنسجام 

عليها الشكل الدأيري الذي يتماشى مع خطة الفكر 

العربي اإلسالمي، ومن المدن الدأيرية الخطة: الكوفة 

والبصرة وبغداد والحضر في العراق، ٔاما مدن المغرب 

في  المربعة  الخطة  استعملت  فقد  ومصر  العربي 

القديمة  والقاهرة  كشية  المرا كالمدن  تخطيط مدنها 

التي بناها الفاطميون.

وتجدر اإلشارة ٕالى ٔان بعض مدن الجزيرة العربية 

غير  األزقــة  وجــود  فيها  يقل  المكرمة  ومكة  جدة  مثل 

ية  السالكة، كما تتخللها شوارع مستقيمة تتقاطع بزاو

يعود ذلك ٕالى ٔان تلك المدن تٔاثرت بالعالم  قأيمة، و

ولذلك  الهندي،  المحيط  ٔاقطار  الخارجي وبخاصة 

غلبت عليها تٔاثيرات ما قبل الحضارة اإلسالمية.

العربية  المدينة  ٕالــيــه  ٓالـــت  عما  النظر  وبــغــض 

نالت  الحضري  المجتمع  خصأيص  من  اإلسالمية 

اهتماما  الــعــربــيــة  ــدن  ــم ال ــي  ف الــديــنــيــة  الــمــنــشــٓات 

وقــبــور  بــالــمــســاجــد  متمثلة  كــبــيــرة  وقــدســيــة  بــالــغــًا 

محال  كز  المرا هــذه  كانت  فقد  الصالحين،  األولــيــاء 

كالصالة  الدينية  شعأيرهم  ٕاقــامــة  فــي  للمسلمين 

والكتابة،  القراءة  وتعليم  اإلسالمية  العلوم  يس  وتدر

 ومركزًا لالجتماعات العامة، سواء في األعياد الدينية 

ٔاو المناسبات االجتماعية.

مفروضة  كانت  التي  الدينية  القيم  ٕاطار  وضمن 

يــتــصــرف  فــرضــا فــي مــجــتــمــع الــمــديــنــة الــمــســلــم و

ٕالى  لنا،  يبرز  والتي  ٔافـــراده،  من  فــرد  كل  بموجبها 

المجتمعات  في  اإلسالمية  المٔوثرات  بعيد،  حد 

الــمــبــادٔي  بعض  ٕالــى  نشير  ٔان  يمكن  ية،  الحضر

في  ثابتة  خصأيص  بمنزلة  ٔاضحت  التي  والقيم 

اإلنسان  يم  تكر مثل:  العربي  الحضري  المجتمع 

بــوصــفــه ٔانـــســـانـــا، وٕاشـــاعـــة الـــعـــدل بــيــن الــنــاس، 

يــة الــمــســٔوولــة، والــمــســاواة  ورفـــض الــظــلــم، والــحــر

يــة واالجــتــمــاعــيــة،  ، والــســمــاحــة الــفــكــر بــيــن الــبــشــر

األسرة،  واحترام  عنه،  والمسٔوولية  العمل  وتقديس 

ي،  االستثمار الجشع  ومع  االجتماعي،  والتكافل 

العامة،  المصالح  عــن  االجتماعية  والــمــســٔوولــيــة 

 ، ــتــاجــي، ومــنــع االحــتــكــار ــرورة االســتــثــمــار اإلن ــ وض

ورفض  العام،  النفع  ٔاعمال  عن  الدولة  ومسٔوولية 
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ــب الــحــكــمــة،  ــل األمـــيـــة، والــمــطــالــبــة بــالــعــلــم، وط

الذات  وفي  ؤاسرارها،  الطبيعة  في  لتفكير  والدعوة 

اإلنسانية.

تمثلت  فقد  القيم  لهذه  التطبيقي  الجانب  ٔامــا 

ورعاية  وتعليمهم،  األيتام  ورعاية  الوقف  بمٔوسسات 

العاهات،  ي  وذو واألغــــراب،  والمعدمين،  الــفــقــراء 

مياه  وتــوفــيــر  ونــفــســيــا،  جسميا  الــمــرضــى  ومــعــالــجــة 

السبيل، والرقابة الصحية الالزمة على مصادر المياه 

والحمامات العامة.

وثمة حقيقة مهمة تتمثل في ٔان البنية االجتماعية 

كانت  الــواضــح  ــي  ــالم اإلس طابعها  مــن  الــرغــم  على 

ورثها  التي  األولـــى،  االجتماعية  بالتكوينات  متٔاثرة 

ٔاسالمية  فهي  السابقة،  الــدول  عن  الفاتحون  العرب 

بربرية في المغرب،وبربرية  ،وٕاسالمية  قبطية في مصر

عن  فضال  هــذا  األنــدلــس،  في  وايبرية  قوطية  عربية 

الخصأيص االجتماعية األخرى ذات االرتباط الوثيق 

واالحتفاالت  الدينية  كالمجالس  اإلسالمي  بالدين 

والمذكرين،  القصاص  ومجلس  الجمعة،  بــصــالة 

ومجالس الوعظ واإلرشاد والدعوة، ومجالس القضاء 

واالحتساب، وتكريم العلماء واالهتمام بهم.

اإلشــارة  من  البد  الصفحة  هذه  من  االنتهاء  وقبل 

لبناء  الذهبي  العهد  كــان  اإلســالمــي  العهد  ٔان  ٕالــى 

عدة  على  ارتكز  الذي  وهيمنتها  االقتصادية  المدن 

والتجمع  الريف  على  التامة  السيطرة  عوامل؛منها 

والــمــدارس  الــعــمــل،  وتنظيمات  الــمــدن،  فــي  الــحــر 

التبادل  ونشاط  اإلســالمــي،  النقد  وقــوة  المذهبية،  

الالزمة  الخدمات  جميع  توفير  عن  فضال  ي،  التجار

للتطور االقتصادي.

مثال على المدن العربية االسالمية ) سامراء(:	 

تعتبر سامراء من المدن العربية االسالمية وتتميز 

ية المهمة،  وكانت تسمى قديما  بالخصائص المعمار

) سر من رأى (. 

بغداد  مدينة  العاصمة  شمال  سامراء  مدينة  تقع 

 ١٩0 من  كثر  ا سكانها  عدد  ويبلغ  كم   ١٢5 بعد  على 

الف نسمة )حسب احصائيات وزارة التخطيط عام 

محافظة  ضمن  دجلة  نهر  شرق  شرق  تقع  و   ،)٢0١3

صالح الدين. 

ــد بناها  ــت عــاصــمــة الـــدولـــة الــعــبــاســيــة وقـ ــان وك

الخليفة المعتصم باهلل عام ٢٢١ هــ / 835م  لتكون 

عاصمة لدولته. 

تمتاز المدينة بوجود عدد كبير من المواقع االثرية  

و المعالم الحضرية وابرزها جامع مأذنة الملوية وقصر 

القصر  و  اشناس  وســور  دلــف   ابــي  وجامع  العاشق 

له  الــذي  سامراء  وســور  المتوكلية  ومدينة  الجعفري 

كما توجد اثار مسيحية و يهودية،  ١٩ برجا و ٤ ابواب 

ومعظم هذه االثار شاخصة لوقتنا الحالي. 

* * *
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خريطة توضح موقع مدينة سامراء

جامع مأذنة الملوية في مدينة سامراء


