
1 
 

إت تاري    خ إلمدينة إؤلسةلمية  تصميم محاضر

 تقديم

و إلدرإسات تاري    خ ِنشأة إلمدينة إؤلسةلمية : إلمحور إألول 
ي إنجزت حولها 
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 إؤلسةلمية 
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 وإلعمارة تعريف إلعمرإن 1-2
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ي )ص( لتكوين إلنوإة إإلوىل  2-1 ي نهجها إلنت 
إلخطوإت إلت 
 للمدينة إلمنورة 

ي نشأة إلمدينة إؤلسةلمية  2-2
 إلعوإمل إلمساهمة ػر

 إلعوإمل إلدينية  2-2-1

 إلعوإمل إلسياسية وإؤلدإرية 2-2-2

 إلعوإمل إإلقتصادية  2-2-3

 إلعوإمل إإلجتماعية  2-2-4

ي أنجزت حول إلمدينة إؤلسةلمية  -3
 إلدرإسات إلت 

 إلمصادر إلعربية إؤلسةلمية  3-1

 إلمرإجع إلعربية إؤلسةلمية  3-2

ر  3-3 قي   درإسات إلمستشر
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ي : إلمقاربة إؤلسةلمية للمدينة
 إلمحور إلثانر
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 مظاهر إلعمارة إؤلسةلمية -5
 منهاج إلعمارة إؤلسةلمية  5-1
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                             مت                          ق                                              دي         

إلسياسية وإإلقتصادية  جاء إؤلسةلم  بالعديد من إلنظم        

ي نظمت وإلعمرإنية  وإإلجتماعية
ي إلمجتمع  حياة إلفرد  إلت 

ػر

ي باهتمام أوىلي إألمر من  ،إؤلسةلمي 
ي إلجانب إلعمرإنر

وحظر

ر  فقد  ؛حضارة مدندإئما   تكان  يةإؤلسةلمإلحضارة  ن أل إلمسلمي 

ي عرفت بأم إلقرى
ي مدينة مكة إلمكرمة إلت 

ي )ص( ػر  ،ولد إلنت 

 .بالهجرة هاجر إلمسلمون ؤىل إلمدينة إلمنورة أمر وحينما 

نحو منذ قيام إلدولة إؤلسةلمية إألوىل إنرصف إلمسلمون و 
ي  تأخذ بدأت إلمدينة إإلسةلمية ف ،تخطيط إلمدن

نسقا خاصا ػر
مرجعية شكل إلفكر إؤلسةلمي حيث ، تخطيطها مع بدإية إلدعوة
ي تخطيط إلمدن

ة  توسعت. وقد أساسية ػر وإزدهرت  هذه إألخت 
قا ؤىل إمع توسع إلعالم  إألندلس إلسةلمي إلذي إمتد من آسيا شر

. وهكذإ غربا ومن بةلد إلبلقان شماإل ؤىل إوإسط إفريقيا جنوبا 

إلعديد من إلمدن كحلب وإلكوفة وإلبرصة وبغدإد سطع نجم 
وإن وفاس  ودمشق وإلرقة وإلقاهرة وإلفسطاط وإلعسكر وإلقت 

 .ومرإكش

إت سنحاول مقاربة تاري    خ إلمدينة  من خةلل هذه إلمحاضر
 لثةلث محاور :  إإلسةلمية وقد قسمناها ؤىل

     ي بدإيته سنإلمحور إألول
ر
ي ب  عرف ػ

أهم إلمصطلحات إلت 
درإسة تاري    خ إلمدينة إؤلسةلمية بعد ذلك     عند نعتمد عليها 

إلعوإمل  و مدينة إؤلسةلمية مرإحل نشأة إل  نرصد سوف
ي آخر هذإ إلمحور سنتطرق لو ،إلمساهمة فيها 

ر
ي ػ

لدرإسات إلت 
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خاصة إلمصادر وإلمرإجع إلعربية و إؤلسةلمية  نجزت حولها أ
ر  قي   .ودرإسات إلمستشر

   ي سوف
عىل إلمقاربة إؤلسةلمية  فيه تعرفن إلمحور إلثانر

 عىل إألسئلة إلتالية :  إلجوإبمن خةلل  للمدينة
كيف تم إلتخطيط لبناء إلمدينة إؤلسةلمية وماهي إلعوإمل 

ي ذلك ؟
 إلمساهمة ػر

ي إلبلسةلم ؟ما 
 هي أحكام إلبناء ػر

  وط إختيار موإقع إلمدن ما هي تخطيط موإضع و  شر
 عحسب إبن إلربيإلمدن  

  ي إلعمارة إؤلسةلمية  ما هو إلمنهاج إلذي إعتمد
 ؟ ػر

 ي طبقت
ي  ما هي إلمعايت  إلت 

 ؟  هذهعملية إلتخطيط ػر
    ي نقطة أوىل سنستعرض خت  إلمحور إأل

مظاهر إلحياة ػر
إلعامة دإخل إلمدينة إؤلسةلمية  وسنتعرف عىل منشآتها 

ي نقطة ثانية سنقف عند تصنيف إلدينية وإلمدنية 
إلمدن وػر
ي آخر  هذإ إلتصنيف، إؤلسةلمية معايت  

ذإ إلمحور  سوف هوػر
 .ةسياسية وإإلقتصادية وإإلجتماعينرصد  مظاهر إلحياة إل
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ي بالمدينة اإلسالمية  ري    خ  نشأة تا : المحور األول
واألبحاث الت 

 انجزت حولها

 تعريف المدينة اإلسالمية-1

ألول مرة من إستعمل مفهوم "إلمدينة إؤلسةلمية إو إلمسلمة 
ي إلجزإئر

ر ػر ر إلفرنسيي  قي  ووليام وجورج  هما  و طرف إلمستشر
ر  ووضع   ،ه لوتورنو تةلهما روجي ،1951و 1921مارسيه مابي 
ة لهذإ إلمفهوم كل من إللمسات إأل  ي وجاك خت  جان سوفاج 

وقد تدفقت بعدها إلعديد  .فوإلرس عند درإستهما لمدينة دمشق
ي  إلدرإسات  إلمونوغرإفية من

ي إلمدن وصفت  إلت 
إلعربية  نذكر ػر

 وإلرباط 1959دوفاردإن  ش لغاستونمرإكما يخص إلمغرب 
ي  ي لوتورنو 1949لجاك كاني  .1949وفاس لروج 

عن طبيعة إلفكر إؤلسةلمي  "إلمدينة إؤلسةلميةمصطلحا " عت  وي
إلمدينة ن تكون أ قبلمبادئه إلعامة أو جزئيات تطبيقه، فسوإء ب

 هي ظاهرة دينية جاءفو جغرإفية أظاهرة تاريخية  سةلمية إؤل 
ي  ي نسيجها إلحرصر

وفق  وأيضا تفاعل ساكنيهاوتنظيمها إلمكانر
ي    ع إؤلسةلمي مصدرها مبادئ مقدسة

ي    ع إلتشر إلذي  ، هذإ إلتشر
فقد ورد عن رسول تل )ص(  ؛أهم مصادرهيعتت  إلقرآن وإلسنة 

ي مرص جامع إو 
يق وإل فطر وإل أضىح ؤإل ػر قوله :إل جمعة وإل تشر

بالمكان إلذي  يوجد  "إلمرص"أبو حنيفة . وفش مدينة عظيمة 
قاض ينفد إألحكام وهو نفس تفست  و فيه سلطان يقيم إلحدود 

ر  :" كل بلد   يقول عنهفالمقدسي عىل سبيل إلمثال  ؛إلجغرإفيي 

ما إلتعريفات أ ،جامع تقام فيه الحدود وقاض ينفذ الحكم"
إألخرى فتحدد كيانها إلمادي وإإلجتماعي كابن منظور  إلذي يعتت  
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ي أصطم
ة من إألرض وكل  تبتر إلمدينة " إلحصن إلذي يبتر ػر

ء ومعظمه و فهي مدينة أصطمة  ي
 .إألصطمة هي تمام إلشر

 العمران العمارة و  تعريف-2

ر  عىل إلرغم من تقارب  هما ؛ ي تعريف إلكلمتي 
 إختلف إلباحثون ػر

ي هو  فعل  "عمر" و  إإلسم و "إلعمرإن"   "عمارة" لإلمصدر إلعرن 

ي سكنه أو عمر بمن فيه،  ،إلذي هو  صفة
فعمر إلمكان  تعتر

ي إلبيت إلم
  . كون إو إآلهل سفالبيت إلمعمور تعتر

وعرفه إبن خلدون  ،إلمكانإلبنيان أو ما يعمر به هو   :العمران
ٍة(  أي بكونه إلمجتمع 

ّ
ي )ِحل

ي مدينة، أو ػر
ي )مرٍص( أي ػر

ن ػر
ُ
إلتساك

ي 
س وإقتضاِء إلحاجاتأي ػر

ُ
 . قرية، لالن

ي وإلمنشآت  :العمارة 
وإلجسور وشوإرع وميادين  هي أيضا إلمبانر

ر وساحات  ر أو غت  متخصصي  ي بنيت من طرف متخصصي 
 ،إلت 

ي " صناعة إلبناء" 
فن صناعة إلبناء  أو   وعند إبن خلدون تعتر

ي إلموبالتاىلي فهو 
وسوعة إلغربية يقارب مفهوم هذإ إلمصطلح ػر

ي عرفته بفن إلبناء وفق قوإعد 
و وفق قوإعد جمالية وهندسية إلت 
 وإلكوخ وإألثاث، إلعمارة  نحرص تإل 

َ
ي إلرصوح، بل يتناول إلملجأ

ر
ػ
ي حياتهم إليومية وكل ما يستعمله إلناس
ر
  ػ

 البدايات األوىل لنشأة المدينة اإلسالمية 3

ي أصبحت تدع 
ب إلت  نشأت إلمدينة إؤلسةلمية من يتر

إلدعوة  تب"إلمدينة" بعد هجرة إلرسول )ص( ؤليها ومنها بدأ
ي ظله بدأ إلمجتمع إؤلسةلمي يستعد لحياة 

ؤىل إؤلسةلم إلذي ػر
ي إلوقت نفسه عمل عىل تكوين إلنوإة إألوىل للمدينة 

ر
حضارية وػ
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إؤلسةلمية وقد نهج لتحقيق ذلك مجموعة من إلخطوإت وهي  
 كالتاىلي : 

 ي وتقوية رإبطة إلقبيلة ب تذويب
 .وي إلرحامذالدعوة ؤىل إلتآجر

 ي تحت رإية وإحدةتوحيد عامة إلق ي تنظيم إجتماعي وحرن 
 ،بائل ػر

ي تكوين مجتمع متماسك بعيد
عة إلقبلية إ فساهم بذلك ػر ر  .عن إلتر

  إستبدإل إلعصبية إلقبلية بعصبية إلموطن وإألرض وتنمية حب
اء" و "أهل إإلنتماء ؤليهما فاستبدلت أسماء إلقبائل ب "أهل قب

ية ويحمل هذإ إإلتجا، "ءإلمدينة" و "أهل إلطا  ه دإلإلت حرصر
  .إستيطانية

  إلمدن وإألقاليم فحينما كان  عىل إإلستحةلفإؤلقرإر بمبدأ
ي غزوإته يستخلف من يضبط شؤون  إلرسول )ص(ج يخر 

ػر
 .إلمدينة أثناء غيبته

ي بعد هجرة إلرسول )ص( ؤىل ي ب وإستقرإره بها أصبحت للنت  تر
ر صفة رئيس إلدولة وصفة إلنبوة فأضحتفص إلمدينة  تي 

 .صفة إلمدنية مكتسبة بذلكمركزإ ؤدإريا وسياسيا  
إلمدن   لم تعمل فقط عىل ؤنشاءإلفتوحات إؤلسةلمية   لكن
إز وك لكن عملت  و  ة،سجلماس بغدإد وإلكوفة وإلبرصة وشت 

مما   إلفتوحات إؤلسةلمية إلسابقة عنإلمدن تجديد أيضا عىل 
ي إزدهارها. 

ر
  ساهم ػ

 

 نشأة المدن أسباب-4

إل نتيجة ؤليست  ظاهرة نشأة إلمدن عت  مرإحل إلتاري    خ ، ؤن
ل  سياسية و إقتصادية و إجتماعية، تفاعلت و تدإخلت و عوإم

ي هيكل ، إىل إلحد إلثت  أتبادلت إلت
ذي يجعلها تتبلور ػر

ي :  تتمثل فيها تلك إلعوإملو ، مدينة
ر
 ػ
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 الدينية: العوامل  -4-1
 

نشأة إلعديد من لهم سبب عىل مر إلتاري    خ أإلعوإمل إلدينية كانت 
ر  سوإء إلمدن ر  وأعند إلبابليي  ر  وأإلسومريي  ر  وأإآلشوريي  إلمرصيي 

 بل حت  عند ( كمعبدبدأت  أثينا )أو إؤلغريق ( مدينة إؤلله آمون)
 . شعوب إلمايا وإألزتيك

 
ة عبارة عن صنم إو حجر تبدأ إلمدينة عامة  حول نوإة صغت 

ي    حدس أو قت  أو مق إلوقت  بعدها ينشأ أول سوق ومع مرور ، ضر
 . اهؤلي إلناس تنمو أنشطة أخرى تجذب

 
ي إلقرآن 

ي يمكن إإلستدإلل بها آية هناك  كريمإلػر
عن إلسبب إلديتر

ي سورة ؤبرإهيم  تعاىل حيث يقول تل، شأة إلمدينةنل
ي  ػر

نا ِؤنرِ :)) َربَّ

نا ِلُيِقيُموإ  ِم َربَّ ُمَحرَّ
ْ
 إل
َ
 َبْيِتك

َ
د
ْ
ْرٍع ِعن

َ
ِ ِذي ز

ْ
ت 
َ
ي ِبوإٍد غ ِ

ت  ِريَّ
ُ
 ِمْن ذ

ُ
ت
ْ
ن
َ
ْسك

َ
أ

َمرإِت 
َّ
ُهْم ِمَن إلث

ْ
ق
ُ
ْيِهْم َوإْرز

َ
ْهِوي ِؤل

َ
اِس ت

َّ
 ِمَن إلن

ً
ة
َ
ِئد
ْ
ف
َ
اْجَعْل أ

َ
 ف
َ
ةلة إلصَّ

 (( سورة ؤبرإهيم
َ
ُرون

ُ
ك
ْ
ُهْم َيش

َّ
َعل
َ
لرغم من قساوة فعىل إ ،(37) ل

ي كان أإلظروف إلطبيعية )إلصحرإء( ؤإل 
 ورإء ؤنشاءن إلسبب إلديتر

ة   هذه إلحاضر
 
ب  أما ول إأل فستعرف تحوإل بعد إلهجرة ؤذ أصبح إلمسجديتر

 للزعامة إلسياسيةمقرإ  )إلمسجد إلنبوي( شيد فيها إلذي 
ب ؤىل إلمدينة. إؤلسةلمية  ، كما سيتحول إسمها من يتر

 
 االقتصادية العوامل -4-2
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مرت كل إلشعوب من إقتصاد إلقرية ؤىل إقتصاد إلمدينة   •
ي إؤلنتاج  حيث نشأت إلعديد من

إلمدن نتيجة إلتوسع ػر
إيد  عدد إلسكان    ر ي تحول  إلذي يكون مرفوقا بت 

ط ػر ويشت 
كما قد  . إزدهارإ إقتصادياإلقرية ؤىل مدينة أن تعرف  إألوىل 

حاجة إؤلنسان لمزإولة بعض إلمهن وإألنشطة  تكون
ي نشأة إلعديد من   إإلقتصادية كالصيد وإلتجارة 

سببا مهما ػر
فكيف  . و إلمدينة إؤلسةلمية إل تخرج عن هذه إلقاعدةإلمدن
 : ذلك ؟

إلصيد إلنهري و إلبحري : سكن إلعديد من إلبشر بجوإر  -
إلبحار لمزإولة  إلصيد ويشت  إلقرآن ؤىل ذلك بقوله تعاىل  :  

  إسألهم:)) وَ 
َ
ون

ُ
 َيْعد

ْ
َبْحِر ِؤذ

ْ
 إل
َ
ة َ  حاضرِ

ْ
ت
َ
ي كان ِ

ت 
َّ
ْرَيِة إل

َ
ق
ْ
ِن إل عَ

ُهْم (( إألعرإف ) 
ُ
ِتيِهْم ِحيتان

ْ
أ
َ
 ت
ْ
ْبِت ِؤذ ي إلسَّ ِ

(   163ػر
ة إلبحر تشت  ؤىل أن هذه إلمدينة تتوفر و  إستعمال حاضر

ي سورة 
دد عليه إلسفن وإؤلشارة نفسها نجدها ػر عىل مرفأ تت 

 
ً
ْرَية

َ
 ق
ً
ال
َ
َب تلُ َمث َ إلنحل حيث يقول إلحق سبحانه )) َوضرَ

 
ْ
َرت

َ
ف
َ
ك
َ
ِل َمكاٍن ف

ُ
 ِمْن ك

ً
دإ
َ
ها َرغ

ُ
ق
ْ
ِتيها ِرز

ْ
 َيأ
ً
ة
َّ
َمِئن

ْ
 ُمط

ً
ة
َ
 آِمن

ْ
ت
َ
كان
 
َ
وإ ِبأ

ُ
ْوِف ِبما كان

َ
خ
ْ
ُجوِع َوإل

ْ
َها تلُ ِلباَس إل

َ
ذإق
َ
أ
َ
ُعِم تِل ف

ْ
ن

 (( سورة إلنحل ، )
َ
ُعون

َ
( ويفهم من هذه إآلية أن   112َيْصن

ق  ة كانت عبارة عن مركز تجاري أو مفت  إلقرية أي إلحاضر
 طرق للتجارة 

كانت إلتجارة مسؤولة عن ظهور و إزدهار إلعديد إلتجارة:   -
بالعالم إؤلسةلمي و قد طال هذإ إإلزدهار حت  من إلمدن 

إت ما قبل إؤلسةلم ي ترجع لفت 
ء طبيغي ، إلمدن إلت  ي

 هذإ سر
يعد  و بحكم أن إلعالم إؤلسةلمي كان يتوسط إلعالم إلقديم 

ق  ر حضارإت إلشر ي كانت تربط بي 
ملتؼ  للطرق إلتجارية إلت 

ي هذإ إلصدد 
ي تقع عند  نموذجوإلغرب ونسوق ػر

مكة إلت 
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ر إلشام وإليمن و منتص ي  ف إلطريق بي 
ر إلت  عملت عىل تأمي 

ي تمر منها إلقوإفل إلتجارية ولقد بلغت شهرة 
إلطرق إلت 

ي باللغة إؤلفرنجية  ي بممارسته للتجارة لدرجة أن إلعرن  إلعرن 
ي إلتاجر

ي ؤنشاء إلعديد  .تعتر
إ ػر هكذإ لعب إؤلسةلم دورإ كبت 

ي إلتجارة إلممتدة من 
ر ؤىل من إلمدن ؤما للتحكم ػر إلصي 

ود بالمؤن أو إلموإد إلتجارية أو  ر ؤسبانيا أو لتكون محطات لت 
 هما معا 

 
 العوامل السياسية واإلدارية -4-3

 
ن تأسيس إلمدن عت  إلتاري    خ بقيام إلدولة ونشأتها   ألن قيامإقت 

عاصمة  دإر للخةلفة أو للحكم أو ث مركز إلدولة يستوجب ؤحدإ
 :وذلك لعدة أسباب منها 

  إلناس نظرة ؤيجابية و مهيبة حول ما يشيد دإخل ؤعطاء
نات ومرإفق عامة إلدولة إلناشئة من منشآت عمرإنية وتحصي

 .تشهد بعز إلدولة
  بالتبعية  شد أنظار إلشعوب ؤىل عوإصم حكمها وإشعارها

تنفذ قرإرإتها وقوإنينها وتتبع سياستها ومع  ا إلسياسية وإؤلدإرية له
إلدولة  تحمل طابعها ومن تم  مرور إلوقت تصبح إلعاصمة رمز 

يستطيع جهاز  تصبح هذه إلمدينة مركزإ للحكم وقاعدة عتيدة إل
 .إلحكم إإلستغناء عنها

  نظار إلشعوب من منطقة ؤىل إخرى أو من مدينة ؤىل أتحويل
نة إلقاهرة لتحويل أنظار أخرى فقد شيد إلفاطميون مدي

ر  جديد  ن بغدإد عاصمة إلدولة إلعباسية ؤىل مقر ع إلمسلمي 
اصمة لها لتحويل للحكم وإتخذت  هذه إلدولة نفسها بغدإد كع

ر  ر إلذين بدورهم ن دمشق عاصمة إأل عأنظار إلمسلمي  مويي 
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ر عن إلحجاز إلذي يحتل  شيدوإ دمشق لتحويل أنظار إلمسلمي 
ر  ي نفوس إلمسلمي 

 .مكانة عالية ػر
  توفت  مكان إلحتوإء إلمؤسسات إلسياسية وإألجهزة إؤلدإرية

 ة وإلعسكرية   إلتابعة للدولة إلمدني
  ية كانت ي تكوين تجمعات حرصر

دور إلفتوحات وإلغزوإت ػر
ي شكلت 

ة أو حول مصادر إلمياه وإلت  ي إلبدإية حول قرى  صغت 
ػر

ب(  إلبدإيات إلسياسية للعديد من إلدول كالمدينة إلمنورة )يتر
 .ومكة وإلفسطاط

  أو بسبب عدإوة  وب من إلظلمدور إلهجرإت إلقشية وإلهر
ر ؤىل إلحبشة مما  عرقية أو قبلية أو دينية  كهجرة إلمسلمي 
جعلها تكتسب شهرة وإسعة جغرإفيا وتاريخيا وكذلك هجرة 
ي نشأة إلدولة 

ي كانت إللبنة إألوىل ػر
ب إلت  ي )ص( ؤىل يتر إلنت 

ْرِض 
َ
ي إأل ِ

 ػر
ْ
ي َسِبيِل تِل َيِجد ِ

 إؤلسةلمية  قال تعاىل:)) َوَمْن ُيهاِجْر ػر
 تِل َوَرُسوِلِه 

َ
 ِؤىل

ً
ُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمهاِجرإ

ْ
 َوَمْن َيخ

ً
 َوَسَعة

ً
إ ِثت 

َ
 ك
ً
ما
َ
ُمرإغ

 
ً
 َرِحيما

ً
ورإ
ُ
ف
َ
 تلُ غ

َ
 تِل َوكان

َ
ىل ْجُرُه عَ

َ
َع أ
َ
 َوق

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
َمْوت

ْ
 إل
ُ
ه
ْ
رِك
ْ
مَّ ُيد

ُ
ث

 (11(( سورة إلنساء )

 العوامل االجتماعية 4-4-

ة ومختلفة  وعدم لما كانت حاجة إؤلنسان  ألخيه إؤلنسان كثت 
ناس أن يستعينوإ قدرة إلفرد باؤللمام بصنعة وإحدة كان إلبد لل

ي لم تتأت لبلنسان افضةل عن بعض إلمه ببعضهم إلبعض
م إلت 

ي تتطلب بعض إلمعايت  إل و إلقيام بها كالطب وإلفةلحة مثةل 
إلت 

ي كل إألشخاص
ي يقوم  ،تتوفر ػر

بها لذلك تتنوع إلوظائف إلت 
ي تحتضنهمإألشخاص فتح

ة بالمدينة إلت  أيضا  سإل ننو  ،دث إلكتر
ي خلقت مع إؤلنسان وهي إنه محبا للمؤإنسة 

إلفطرة إلت 
ي جنسه

فاجتمعوإ فيها للتعاضد  وإإلختةلط مياإل لةلجتماع مع بتر
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ي  . ونشأة إلمدينة مرتبطةوإلمآنس
أيضا بحاجيات إلناس إلت 

مركبة من طبقات  تختلف من شخص آلخر وإلمدينة أيضا 
إجتماعية تحتاج كل طبقة ؤىل أخرى سوإء كانت هذه إلطبقات 
وط تكوين  ة أو توفر فقط من هنا تتضح شر منتجة للغذإء مباشر

 مجتمع إلمدينة. 

ي أنجزت حول المدينة اإلسالمية -5
 الدراسات الت 

ر بتاري    خ  حاول ر وأجانب إلمهتمي  ر مسلمي  إلعديد من إلدإرسي 
إلتمدن درإسة إلمدينة إؤلسةلمية ومن أهمها   إلمصادر إلعربية 

ر  قي   إؤلسةلمية ودرإسات إلمستشر

 :الدراسات العربية اإلسالمية  -5-1

ي تاري    خ 
ر بإبرإز دور إؤلسةلم ػر ر إلمسلمي  إهتم إلعديد من إلباحثي 

ر  ي وضع علم إلتخطيط ونذكر عىل إلتمدن وأسبقية إلمسلمي 
 ػر

ي كتابه إلمدينة إؤلسةلمية
ي  ،رأسهم د دمحم عثمان ػر

و عبد إلباػ 
  ،ؤبرإهيم إلذي خصص إلكثت  من مقاإلته لبناء إلمدينة إؤلسةلمية

ي إؤلسةلمكوإلد 
ي كتابه حول عمارة إألرض ػر

 ،تور جميل أكت  ػر
إثية إؤلسةلم  ، و يةوإلدكتور حسن فتىحي صاحب إلدرإسات إلت 

ي حسن صاحب كتاب إلعمرإن وإلتعمت  عىل ضوء  إلدكتور نون 
ي كتابه تخطيط وعمارة   ،إلقرآن وإلسنة

وإلدكتور خالد عزب ػر
 .إلمدينة إؤلسةلمية باؤلضافة ؤىل كتاب إلمقدمة إلبن خلدون

وقد إعتمدت هذه إلدرإسات بشكل أساسي عىل مجموعة من 
ي شكلت أيضا مصادر للفكر إؤل 

ي )إنظر إلمصادر إلت 
سةلمي إلعمرإنر

إت (  ص   من هذه إلمحاضر

 : مصادرالعربية اإلسالميةال-5-2
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ر إلمصادر إلمكتوبة  ي إؤلسةلمي بي 

تنوعت مصادر إلفكر إلعمرإنر
لكتب ونذكر عىل سبيل إلمثال إل إلحرص  إ  .وإلمصادر إألثرية
إلتاريخية وإلجغرإفية  وكتب إلحسبة وإلمصادر  إلفقهية  كالنوإزل

ي تتحدث
ي إآل وكتب  ،عن تخطيط إلمدن إؤلسةلمية إلت 

دإب إلت 
ي ؤطار تعاليم إلدين إؤلسةلمي 

  ،تحدد سلوك أفرإد إلمجتمع  ػر
ي توثق  

ي  إلتنفيذ ومصادر ووثائق إلقضاء إؤلسةلمي  إلت 
إلقضان 

فضةل عن وثائق   ،إلمنظم لمشاري    ع إلبناء بالمدن إؤلسةلمية
إث إؤل  ي إلمخطوطات وأيضا مؤسسة إلوقف إلت 

سةلمي إلمدون ػر
ي سجلت كل ما يتعلق بها من إمةلك وكيفية إلترصف فيها 

إلت 
إلعمرإنية وصفا دقيقا باستعمال مصطلحات  إلمنشآتووصفت 

وإلسنة هذإ باؤلضافة ؤىل   ما تبؼ  من هذه  إلقرآنفقهية نابعة من 
ي درسها علماء إآلثار إؤل 

أما كتب علم  .سةلميةإلمدن إؤلسةلمية وإلت 
وط  إإلجتماع إلسياسي فخصصت أبوإبا  للعمرإن توضح فيها إلشر
ي 
ي عمليات إلبناء وبالتاىلي ساهمت ػر

ي عىل إلحاكم أتباعها ػر
إلت 

ي عىل مر مرإحله من أهم هذه 
بلورة إلفكر إإلسةلمي إلعمرإنر

 إلمصادر نذكر : 
ي إلربيع )ت  - شهاب إلدين   إحمد بن دمحم بن أن 

ي ت :م(885ه/ 272
ر
 دبت  إلممالك عىل إلتمام وإلكما سلوك إلمالك ػ
 م(842ه/ 227إلذي كتبه للمعتصم إلعباسي _ت

 إألحكام إلسلطانية.  :لماوردي إ -
 كتاب إلسياسة.  : بن حزمإ -
ي إلسياسة إلنافعة  : إبن رضوإن -

ر
 إلشهب إلةلمعة ػ

   إلمقدمة : بن خلدونعبد إلرحمان  -
ي طبائع إلملك  : إبن إألزرق -

 بدإئع إلسلك ػر
 "إلبنيان".  :  للفقيه إلمرصي عبد تل إبن عبد إلحكم -
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 إؤلعةلن بأحكام إلبنيان   : لفقيه إلتونشي إلمالكي إبن إلرإمي إ -

 موإختلفت موإضيعه  مدن إؤلسةلمية لل بالتأري    خ إهتم إلمؤرخون 
ر تاري    خ إإلجتماعي إو إلسياسي ل وإهتم مؤرخون لمدينة تلك إبي 

ختص إمن  مأعةلمها إلبارزين ومنه آخرون بالكتابة حول 
إلحضارية  ها وإنبج  كشف فمارية لهذه إلمدينة بالجوإنب إلمع

               وإإلجتماعية إنطةلقا إو إعتمادإ عىل تكويناتها إلمعمارية 

ر  حول إلمدينة إؤلسةلمية  -5-3 قي  ) قرإءة  درإسات إلمستشر
 (41تقييمية ...ص . 

 
إنقسم إلباحثون إلغربيون إلذين درسوإ إلمدينة إؤلسةلمية ؤىل 

ر   :فريقي 
  ي تكوين إلحضارة إلعربية إؤلسةلمية

و فريق أشاد بدور إؤلسةلم ػر
ي تاري    خ إلتمدن مقارنة مع 

تخطيط إلمدن وإسهامه إلبارز ػر
عصور إلتمدن إلسابقة ونذكر عىل سبيل إلمثال موريس 

 .وجانيت أبو لوغود 1975لومبار
   ي لبلسةلم وجرد إلمدينة إؤلسةلمية فريق آخر أنكر إلدور إؤليجان 

من أصالتها وهويتها إؤلسةلمية بل منهم من إدع أن إلحضارة 
ر  إؤلسةلمية كانت ضد حركة إلتمدين ر هؤإلء إلباحثي  ومن بي 

حول مدينة  (Sauvaget)سوفاجييه نذكر عىل سبيل إلمثال 
إلةلذقية وحلب ودمشق بسوريا 

 )Hamondوهاموند(Blanhol)وبةلنهول

ر حولوقد إرتبطت درإسات  ة  إلغربيي  ي إلفت 
ر
إلمدينة إؤلسةلمية ػ

إف وهذإ إإلرتباط يفش أسس إلتوجه  إلحديثة بظاهرة إإلستشر
ي إلذي يحكم هذه إلدرإسات

. وإلدليل عىل ذلك أن إؤلطار إلبحتر
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ي  تأثرت  وإألسس
اهيم ىل حد بعيد بالمفؤإلذي قامت عليها وإلت 

ي تحكم إلمدينة 
وإلنظم إإلجتماعية وإلسياسية وإإلقتصادية إلت 

إلغربية خاصة إألمريكية وإألوروبية فجاءت نتائجها مخالفة 
ا إنها إهتمت معظم تلك  إلدرإسات غت  متكاملة كللوإقع كما  أن م

ر هذه إلجزئيات وإلكيان  فقط بالجزئيات ولم تهتم بالربط بي 
وأصبحت إلحاجة أكيدة لتصحيح هذه  .ةإلكىلي للمدينة إؤلسةلمي

إلنتائج إعتمادإ عىل منهج سليم يقيم إلمدينة إؤلسةلمية عىل 
ي 
 . تقوم عليها إلتجربة إؤلسةلميةأساس إلمقاييس إلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ي :إلمقاربة إؤلسةلمية للمدينة
 إلمحور إلثانر

 مي                                          د                     قت                
ي 
ؤرساء وتعميق أصالة إلمدينة  ساهم إؤلسةلم ؤىل حد كبت  ػر

ة منهجية وإضحة لصورة إلمدين كما وضع إؤلسةلمية ورسخ قيمها  
وتخطيط موضعها وتخطيط عها إؤلسةلمية إبتدإء من إختيار موق

 .رها ونضجهاإلدإخىلي وصوإل ؤىل تطو إستعمال أرضها وتركيبها 
 

ي درإسة إلمدينة إؤلسةلمية عىل مجموعة من إألسس ترتكز 
إلت 

أي جانب من جوإنبها  وهي  مقاربة  يجب أن تستحرصر عند
ها من  ر إلمدينة إؤلسةلمية عن غت  ي تمت 

إؤلطار إلعام وإلمحاور إلت 
يعوهذه إألسس هي إلمدن   ي إؤلسةلمي اتإلتشر

  ا  سارت عليهة إلت 
حاولت إن  يعتمد عىل إؤلسةلمي  كل مناجي حياة إلمجتمع 

ي تخطيط إلمدينة إؤلسةلمية  
كما منهجية عميقة ووإضحة ػر

ي  ساهمت
ي حاول إلفكر إؤلنسانر

ي بناء نظرية إلمدينة إلفاضلة إلت 
ػر
  تحقيقها 

ر  تأخذ ن أي درإسة علمية للمدينة إؤلسةلمية إلبد أن ذلك أ بعي 
إإلعتبار إن إؤلسةلم ونظمه وإحكامه هما إلمحور إألساسي إلذي 
تدور حوله حياة إلمدينة بكل تفاصيلها وجوإنبها إإلقتصادية 
وإإلجتماعية وإلسياسية مادإمت إحكام إلقرآن وإلسنة هي إلمحور  
إت إلتاري    خ إؤلسةلمي حت  بدإية إلعرص إلحديث 

إألساسي طوإل فت 
ر إلدين وإلسياسة إلذي فصلت فيه إلق ر إلوضعية بي  بعدما وإني 

يعة إؤلسةلمي 
 .حلت مكان إلشر

 حسب فقه البنيان اإلسالمي  تخطيط المدينة اإلسالمية -1
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 تعريف التخطيط والخطة -1-1
 
ي و عبارة عن مجموعة من إلخطوإت ه

 تهدف ؤىل إلتنظيمية إلت 
ي دإخل إلمدينة و 

تحديد إلموإقع  إإلستعمال إلجيد لالرإصر
إما إلخطة  وإلشوإرع. إلمختلفة دإخلها وإلطرق  لالنشطةإلمناسبة 

فهي إلشكل إلذي تبدو علية إلمدينة من خةلل إنتظام شوإرعها 
ر  يعطيها شكةل معينا يختلف وتجمعاتها إلسكنية وفق نظام معي 

 .عن إلمدن إألخرى تنمو وفق خطة إخرى
ي تخطيطال -6

 
سالمية عوامل المؤثرة ف

ٌ
 : المدن ا

 (47-46)إنظر قرإءة تقييمية ص. 

ي تخطيط إلمدينة 
ساهمت عدة عوإمل ومؤثرإت ػر

ي : 
 إؤلسةلمية وتتمثل ػر

  ة إطورية ضمها لعدة بلدإن متحرصر بعد إتساع نطاق إؤلمت 

قا وغربا من إلهند ؤىل إألندلس  .إؤلسةلمية شر

 يعية و االجتماعية و السياسية النظم  و البواعث التشر

 اإلسالم.  أوجدهاالتى  الدينية

   إؤلسةلم بشبه إلجزيرة  قبل إلعربية وإلعمارة فنون إلقبائل تأثر

ي إستوطنتها إلعربية
 .بفنون إألمم إلت 

   تأثر  مثل إؤلسةلمية إلعمارة عىل إلسابقة إلحضارإت بقايا تأثت

ي  إألموي إألول إلمعماري إلطرإز 
ر
ي ػ

ر
نظي وػ ر  سوريا بالفن إلبت 

ت إلعباسية، إلدولة ظهرت حيث بغدإد  أساليب فتغت 

 .إلفارسية عليها إألساليب عمارتهم  وغلبت
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 ي  إألخرى إألمم فنون من إإلقتباس
رإية  تحت أصبحتإلت 

ي رغم تأثرها بالفن إؤلسةلمي حافظت عىل طابعها 
إؤلسةلم إلت 

إلمحىلي فضةل عن إستخدإم إو إإلستعانة بصناع من مختلف 

هم عىل إلفنون  . إؤلسةلمية إلبلدإن وتأثت 

 6- ي  أنوإعها و إلبناء موإد ددتع
 .إألقاليم مختلف ػر

 
ي االسالم حسب المصادر الفقهية-2

 
 وأقسامه  أحكام البناء ف

  47- 46( )قراءة تقييمية ص 44-144)

ي االسالم حسب المصادر الفقهية 2-1 
 
 أحكام البناء ف

ي مرإحل ؤنشائهم للمدن تطبيق 
حاول مخططو إلمدن إؤلسةلمية ػر

ي أقرها إلفقهاء إلمسلمون إنطةلقا من إلكتاب أحكام إلبناء 
إلت 

ي إل تخلو منها جميع أبوإب إلكتب إلفقهية وكتب  و وإلسنة
إلت 

إلفتاوى وإلنوإزل وكتب إلحسبة وتنوعت موإضيع هذه إألحكام  

ي كحكم بناء إلمساكن بالمدن فتناولت 
طرق ؤنشاء إلمعمار إلديتر

أسفلها وتخطيط  وإلقرى وحكم إلبناء عليها وبناء إلحوإنيت

حددت  إلقبور كما ملحقات بها كمكاتب إألطفال وبناء بعضها عىل 

ي إلمساجد
ر هذه إألحكام  .هذه إألحكام طرز إلزخارف ػر  ومن بي 

  ي تخطيط إلمدينة  عن طريق إلسماح
إك إلسكان ػر ؤشر

ي سكنتها بالتطور وإلنمو وقد إعتمد إلمسلمون 
للعائةلت إلت 

ي سكنوها حت   إلمبدأ عىل هذإ 
ي كل إلمدن إلت 

ي لم تلك  ػر
إلت 

ي ؤىل شكل قابل  تكن قابلة للنمو طوروها من شكلها إلشطرنىح 

ي 
ي تسمح للسكان بالمشاركة ػر

ر إلوسائل إلت  للنمو ومن بي 
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ي جاء بها إؤلسةلم وذلك 
إلتخطيط تطبيق مبدأ إلشفعة إلت 

إء حصة  ي إلعقار بشر
ر ػر ؤلعطاء إإلولوية إلحد إلمشاركي 

يك جديد  إوعقار  ي لدفع إألدى إلمتوقع من شر
يك إلثانر  إلشر

  ي إؤلسةلمية ؤىل إإلعىل باستعمال إلفناء
إنفتاح إلمبانر

إلسماوي إلذي يمكن للمسلم من إإلتصال إلمباشر بخالقه 

 وإلدعاء وطلب إلخت  منه  

 ي بنائه
 .صةلحية إلبناء من حيث طهارة إلموإد إلمستعملة ػر

 ي إلبناء بالنسبة ل
ر عىل ؤنجازه مما إلتخصص ػر في  لمشر

ي ص 
ح مهم ( 31يضمن ؤتقان إلعمل إلمعماري) ػر  شر

  إر باآلخرين كعدم إرتفاع إلبناء عىل إآلخرين عدم إؤلضر

وعدم ؤقامة نوإفذ تطل عىل حريمهم وحكم بناء إلفرإن 

ر منها إآلخرونبوإلمدإ ي يترصر
 .غ وإلمصانع إلت 

  أقسام إلبناء حسب فقه إلبنيان 

 أقسامه  2-2 

   إلبناء إلوإجب كالمساجد وإألربظة وإلحصون وإإلسوإر

ي تنمي إلدولة 
وإلجسور وإلقناطر وكل إلبناءإت إلت 

 إؤلسةلمية 

  إلبناء إلمنذوب كالمآذن وإألسوإق 

 إم مجموعة من إلقوإعد  ذيإلمباح إل إلبناء يجب فيه إحت 

 كالمساكن و إلحوإنيت 

حسب تخطيط مواضع المدن  و  شروط اختيار مواقع المدن -3 

 ابن الربيع
 شروط اختيار مواقع المدن 3-1
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وط   إبن إلربيع   حدد ي  هذه إلشر
إلمياه إلمستعذبة ": سعة تػر

ة إلمستمدة ، وإعتدإل إلمكان وجودة  )جلب إلطعام( وإمكان إلمت 
ر منازلها من  إلهوإء وإلقرب من إلمرع وإإلحتطاب، وتحصي 

ر أهلها ي . "إألعدإء وإلذعار وإن يحيط بها سور يعي 
وط إلت  أما إلشر

ي تخطيط إلمدن فهي "أن يسوق 
ها إلحاكم ػر يجب إن يستحرصر

، وأن يقدر طرقها ء إلعذب ويسهل تناوله من غت  عسفؤليها إلما 
ي 
وشوإرعها حت  تتناسب وإل تضيق  وإن يبتر جامعا للصةلة ػر

قدر أسوإقها بحسب كفايتها لينال سكانها حوإئجهم وسطها وإن ي
إبن إلربيع   ، يحيطها بسور ... ألنها دإر وإحدةعن قرب.... وأن 
 .122-121، 118م.س ص .ص. 

  يط مواضع المدن  حسب ابن الربيع وط تخطشر 3-2

ي إلربيع ي هذإ إلصدد  يقول إبن أن 
" ويجب عىل من أنشأ مدينة  ػر
خذ ِمرْصإ ثمانية

ّ
وط أو إت  وهي   شر
ب ويسهل تناوله 1  يسوق ؤليها إلماء إلعذب ليشر

ْ
  . أن

 يقدر طرقها وشوإرعها حت  تتناسب وإل تضيق. 2
ْ
 . أن

ي وسطها ليقرب عىل جميع3
 يبتر فيها جامعا للصةلة ػر

ْ
 . أن

 أهلها. ة
4 

ْ
رب.  . أن

ُ
ر أسوإقها حت  ينال سكانها حوإئجهم عن ق

ّ
 ُيقد

ر أضدإِد مختلفة.  5 ر ساكنيها بأن إل يجمع بي  ر بي 
ّ
 يُمت 

ْ
 ومتباينة.  أن

يجعل خوإصه6
ْ
يسكن أفسح أطرإفها ول

ْ
ل
َ
ناها ف

ْ
 أ إ رد ُسك

ْ
  . ؤن

 من سائر جهاته. ك
ُ
ه
َ
 فال
 يحوطها بسور خوفا من إغتيال إألعدإء ألنها بجملتها7

ْ
 . أن

 دإٌر وإحدة. 
 ينقل ؤليها من أهل إلعلم وإلصنائع بقدر إلحاجة لسكنها8

ْ
 . أن

ها  . حت  يكتفوإ بها ويستغنوإ عن إلخروج ؤىل غت 
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 أقسامه 

وإبن إألزرق عن  إبن خلدونكل من   ثيتحدسبعد ستة قرون 
وط إختيار موإقع إلمدن وتخطيطها  .شر

وط اختيار مواقع المدن حسب ابن خلدون -4 وابن شر
 األزرق

وط اختيار مواقع المدن حسب ابن خلدون 4-1  شر

 مسؤوليته عنو ركود إلهوإء فقد تحدث عن إبن خلدون  أما 
ة إلسكان تؤدي حتما ؤىل حركة إلهوإء يف أن  تعفن إألجسام ك كتر

ي  إلجديد  ويسوق إبن خلدون نموذج مدينة فاس
ي قال عنها ػر

إلت 
ة إلسكان فكان  هذإ إلسياق : " عند إستبحار إلعمرإن بأفريقية كثت 

ذلك معينا عىل تموج إلهوإء وتخفيف إألذى عنه، فلم يكن فيها 
رض، وعندما خف ساكنوها ركد هوإؤها إلمتعفن عفن وإل م

عندما كتر سكانها قلت  بفساد مياهها فكتر إلعفن وإلمرض، و 
 ".إألمرإض

وط اختيار مواقع المدن حسب ابن الزرق 4-2   شر

طان أولهما دفع إلمضار وثانيهما جلب ف  ابن إألزرق يحدد شر
 إلمضار إألرضية و إلمضار إلسماوية: إلمنافع أما عن إلمضار فهما 

  :ط تسييجها بسور لدفعها  إلمضار إألرضية ي يشت 
ر
ووضعها ػ
مكان وعر يصعب إلوصول ؤليه ؤما عىل هضبة أو  عند 

 إستدإرة بحر أو نهر. 

 ألن يكون باختيار إلهوإء إلعذب  ا فدفعه :إلمضار إلسماوية
 إلمياه إلرإكدة تكون متعفنة وركود إلهوإء
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 :استنتاج 

ر تحكم تخطيط م بمثابة قوإعد لقد كانت  هذه إألحكا وقوإني 
ي وتكلفت إلسلطات إلقضائية 

إلمدينة إؤلسةلمية وتكوينها إلعمرإنر
ي هذه إلحكام 

بتعاون مع إلسلطات إلتنفيذية  وفق بالفصل ػر
ي تطبيق    ،إألحكام إلفقهية إؤلسةلمية

كما ساهمت هذه إألحكام ػر
ي عملية تخطيط إلمدينة وربطها بقيم 

إلمبادئ إؤلسةلمية ػر
فأصبحت   ،إلمجتمع وأضحت عرفا إعتت  تطبيقه سلوكا عاما 

 إلسمة إؤلسةلمية  مةلزمة ليس فقط  للمكونات إلمعمارية للمدينة
ر إلمدن إؤلسةلمية  بل سلوك إألفرإد أيضا ويعكس ذلك إلتشابه بي 

ي تخطيط شوإرعها ومكوناتها إلعمرإنية. 
 ػر

 العمارة اإلسالمية -5

أصل كلمة عمارة هو فعل "عمر" وهي كل ما أقامه إؤلنسان منذ 
ي ومساكن وجسور 

فجر إلتاري    خ  عىل وجه إألرض من مبانر
وهي أيضا فن وطرق ؤقامة وبناء  ،وساحات وشوإرع وميادين

  .جمالية وهندسية  محددة إلمنشآت ونتاج إلتخطيط وفق معايت  

 

 ج العمارة اإلسالمية  ا منه-5-1

ي مبادئه لعامة ا ويعتمد منه 
ج إلعمارة إإلسةلمية  عىل إلشمولية  ػر

ي جزئيات إلتطبيق أي إنه يبدأ بعرض إلسياسة 
وإلتخصصية ػر

شمولية ثم ينتقل ؤىل إلفكر إلموجه إلعمرإنية للدولة بصفة 
ي إألخت  ؤىل دق

ر
ئق إلحرف وإلصناعات التخطيط إلمدن  ليصل ػ

هكذإ  وضع إؤلسةلم منهجية وإضحة لصورة  ،إلمتصلة بالعمرإن
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إلمدينة إؤلسةلمية إنطةلقا من إختيار موضعها وتخطيط موضعها  
مرورإ بتخطيط إستعماإلت  أرضها وتركيبها إلدإخىلي وإنتهاء 
بتطورها ونضجها بشكل دقيق ومتجانس عمرإنيا، وسكانيا وبيئيا، 

 .وإمنيا وثقافيا

ها 5-2  : معايير

 عمارة ػر  إؤلسةلم إستحدثها إلت   إلجديدة إلمعايت   أهم ومن
 إلمدن : 

 أما إلمناطق إلمدينة بمركز وقرص إؤلمارة وجود إلمسجد 
 إلرئيسة.  إلطرقطريق إلسكنية فتصل بمركز إلمدينة عن 

 إلطرقل من سكان إلمدن  عىل طو  إلغنية إلطبقة إمتدإد دور 
 أحياء تقع غرفها بينما تعدد و مساحتها بسعة و تمتاز إلرئيسة
ة إلطبقة ي  عىل إلسكان من إلفقت   خلف.ملتوية طويلة أزقة جانت 
ة  مساكن عبارة عن هي  و إلغنية للطبقة إلسكنية إألحياء صغت 

 .إلمساحة
 ي  إلتدرج

 إلبرصة ػر  إألعظم إلشارع فنجد إلشوإرع ػر
ه٠٦ذرإعاو٠٦بالعرإق  إلدروب أو أما إألزقة ذرإعالغت 

 مقاييس حديدت  إرتبط قد. إلمقياس وهذإ ذرإع٧فقدحددتب
 أصةل مستقل هو ما منها مختلفة وتدرجاتها بعوإمل إلطرقات
 إلموقع بطبيعة مرتبط هو ما ومنها إلمدينة تخطيط بنظام

 .إإلرتفاق ونوعية وإلمناخ وطريقة
 لحدإدةإ أسوإق نجد بحيث إلتخصضي  إألسوإق نظام - 

 .إلتقليدية إلصناعات – إلنجارة – إلعطارة
 ومدإرس حمامات من إألوىل إؤلسةلمية إلمدينة مرإفق تعدد 
 .وخانات ومستشفيات زوإيا و
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 من لتحميها وخنادق بأسوإر إلمدن أغلب وتحاط إألسوإر 
 .إلمجاورين إلحكام وأطماع إلمتجولة إلقبائل هجمات

  إلحقول تتوإجد حيث إلسور خارج وتقع منطقةإلضوإجي 
ي  وإلمرإعي  إلزرإعية

 .لةلستيطان كمرإكز تحتضن إلقرى إلت 
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وط (1 ) رقم ُملحق ي  ابن عند المدن إنشاء شر  الربيع أب 

 
ي  إبن مخطوط :المصدر ). ي  إلمالك سلوك"إلربيع أن 

 تدبت   ػر
 6 ص) ب 33 ورقة إلممالك،
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 إلمحور إلثالث : مظاهر إلحياة إلعامة دإخل إلمدينة إؤلسةلمية

 
 منشآت المدينة االسالمية -1

ي إلمدينة إؤلسةلمية فمنها 
إختلفت دوإعي بناء إلمنشآت إلعامة ػر

 وقد  .ما خدم إلحياة إلدينية ومنها ما حقق أغرإض إلحياة إلمدنية
إختلفت هذه إلمنشآت من عرص آلخر ومن مدينة ألخرى وقد 
ي ذلك أهل إلت  

إف عليها وشاركها ػر تولت سلطة إلمدينة إؤلشر
 وإؤلحسان

 المنشآت الدينية   -1-2
ي لبت حاجات إلمجتمع إلدينية وإلتعليمية 

من أهم إلمنشآت إلت 
 إلمساجد و إلمدإرس  وإلزوإيا و إلتكايا  

 مع المسجد الجا-1-2-1

ي إلمدينة إؤلسةلمية فباؤلضافة  
تعددت مهام إلمسجد إلجامع ػر

ي كان مركزإ لبحث إلشؤون إلدينية وإلسياسية 
ؤىل دوره إلديتر

ي 
بوية وإإلجتماعية فبه إستقبل إلرسول سفرإء إلدول إلت  وإلت 

ت سياسية وبه خطط خلفاؤه لمعاركهم وبه اربطتهم به عةلق
ر وعلموهم إمور دينهم ويعد إلمسجد  نظموإ شؤون إلمسلمي 
ي خطط 

إلجامع نوإة إلمدينة إؤلسةلمية ومن حوله تخط باػ 
إلمدينة وإليه تنتهي شوإرعها وأزقتها وخت  مثال عىل ذلك مسجد 
رسول تل )ص( وحوله خطت خطط إلمهاجرين وأصبح هذإ 

ي إلمدن إؤلسةلمية كالفسطاط إإلتجاه ق
ي باػ 

اعدة تقليدية ػر
وإلقاهرة و فاس وقد إختت  له هذإ إلموقع ليكون قريبا من كل 

 أطرإف إلمدينة إو إلمناطق إلقريبة منها. 
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مع إمتدإد عمرإن إلمدينة إؤلسةلمية أصبحت إلحاجة ملحة ؤىل 
إلهجري  ونجد  7منذ إلقرن   توسيع إلمساجد إلجامعة و تعددها 

ي إلعرإق إلشام ومرص وأرض إلحجاز ؤىل يومنا هذإ  
هذه إلظاهرة ػر
ي بذلك 

ي )ص( مونعتر تزإيد عدد إلحجاج  عتوسيع مسجد إلنت 
 .وإلمعتمرين

 دار اإلمارة والمسجد الجامع 1-2-2

أوجبت إلظروف إلوظيفية مجاورة دإر إؤلمارة للمسجد إلجامع 
 ذلك أن بيت منذ فجر إؤلسةلم بالمدن إلناشئة  وخت  مثال عىل

ر معاوية بن  ي )ص(  كان مةلصقا للمسجد إلجامع وبعدما عي  إلنت 
ي سنة 

ي سفيان وإليا عىل إلبرصة ػر للهجرة وحت  إل يتخظ  41أن 
ر وهو متجه ؤىل إلمحرإب حول دإر إؤلمارة  إلخليفة رقاب إلمصلي 
ة  ي جدإر إلقبلة مباشر

ؤىل إلقبلة ليخرج إلوإىلي منها ؤىل إلباب ػر
ء نف ي

ي قرطبة وإشبيلية وخةلل وإلية إلحجاج وإلشر
سه نجده ػر

عىل بغدإد أحاط مركزها إلذي ضم إلمسجد إلجامع وقرص 
ليعزلها عن إلمناطق إلسكنية خارجها  بسور  إلخةلفة وإلدوإوين

ر أبوإب إلمدينة إلخارجية بأرب  ع طرق رئيسية.   وربط بينها وبي 

 مصىل العيد 1-2-3

ر إلمنشآت إلدينية يعتت   إلعامة  أنشأت غالبا خارج إلمدينة من بي 
إلتساع مساحتها وإقتصار إستخدإمها عىل صةلة إلعيدين 

 .وإرتبطت موإضعها بتخطيط إلمدينة وشوإرعها وأبوإبها

 المدارس  1-2-4

ق إلعالم إؤلسةلمي عىل يد فقهاء إلسنة 
ي مدن شر

بدإ ؤنشاؤها ػر
ي  وصل ؤىل الذيليقاوم خريجوها  إلتيار إلشيغي وإلدولة 

ر
إلحكم ػ
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ي 
ر ػر بغدإد وأيضا لتغدي جهازها إؤلدإري بما تحتاجه من إلموظفي 

دوإوينها إلمختلفة وإهتم إلسةلجقة وإأليوبيون وإلمماليك بإنشاء 
ي وصلت ؤهذه إل

ىل أرػ  مستوى علمي وإلتنظيمي مدإرس إلت 
وإؤلدإري، وقد أرست هذه إلمدإرس نظم وتقاليد علمية إلزإلت 

 تتبناها ؤىل إآلن.  إلجامعات إألوروبية

 منشآت التصوف1-2-5

ي )ص( وخلفائه  ي عهد إلنت 
كانت إلبدإية إألوىل  للتصوف ػر

ر  ؤىل حياة إلتقشف  يلجؤونإلرإشدين  حينما بدأ بعض إلمسلمي 
ر ؤىل ترك إلحياة إلدنيا وإلتفرغ  ي عهد إألمويي 

وإلزهد وتطور ػر
ر  خ ي عهد إلعباسيي 

اصة حينما للتعبد إلفردي  وتقوى هذإ إلتيار ػر
ت أفكاره  وظهر إلتنظيم إلجماعي لفئاته   تعددت تيارإته وإنتشر
ي خاصة بهم 

فاضطرت إلدولة عىل مهادنته فأنشأت لهم مبانر
ي بدإ إنتشارها مع نهاية إلقرن 

 5للتعبد سميت بالخانقات إلت 
ي 
 .إلهجري ومما ساعد عىل إنتشارها تبنيها نشر إلمذهب إلستر

ي إلبةلد 
ت ػر ي إلتصوف إنتشر

وقد ظهرت عدة طرإئق ومناهج ػر
ي أنشأت لمريديها  إؤلسةلمية كالرفاعية و إلنقشبندية و إلكيةلنية

إلت 
ي أنشأت  للمتصوفة  إلذين إلزوإيا . 

أما إألربطة فهي عبارة عن مبانر
ي درجات إلتصوف 

ي إإلرتقاء ػر
تفرغوإ لحياة إلتعبد دون إن يرغبوإ ػر

ي 
ي كانت ػر

 إلخانقات وإلزوإيا.  إلت 

 المنشآت العامة  -2

 الحمامات  2-1

كان ؤنشاؤها مرتبط بدعوة إؤلسةلم ؤىل إلتطهر وإلنظافة  لذلك  
ي إلمدينة إؤلسةلمية وحرصت سلطات إلمدينة 

ر
ت إلحمامات ػ كتر
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عىل تزويدها بالماء وقنوإت إلرصف وقد نظمت إألحكام إلفقهية 
إف  إؤلسةلمية إلعمل دإخل هذه إلحمامات وخضعت ؤلشر

 .إؤلسةلمية إلمحتسب إلذي كان يكفل إستمرإرها وفق إلقوإعد 

 البيمارستانات 2-2

أنشأها إلحكام وإلملوك لتوفت  إلخدمات إلطبية وإلعةلجية 
ي أدإء وظائفها 

وعمدوإ أيضا ؤىل وقف إألوقاف عليها لتستمر ػر
ي سن

ة وكان أول بيمارستان من ؤنشاء إلوليد بن عبد إلملك وذلك ػر
ه وإشتمل إلبيمارستان عىل عدة قاعات لعةلج إألمرإض  88

ر إلطعام  كالعم وإلجذري وإؤلسهال وضم أيضا مطبخا لتجهت 
 للمرصر وخصص جناح فيه لتدريس إلطب. 

 األسواق  2-3

ي عهد 
تعتت  مرإكز إلنشاط إإلقتصادي وقد كانت إألسوإق ػر
ان إلباعة إلرسول )ص( عبارة عن فضاء إل بناء فيها وإل سقوف  وك

يستعملون إلحصت  لتظلهم من حر إلشمس ولم يبدأ بناء إألسوإق 
ي سفيان إلذي بتر سوق إلمدينة  إلمنورة   ؤإل  ي عهد معاوية إبن أن 
ػر

ر  ي أمية  وأيضا حكم إلعباسيي 
    .وتطور بناؤها إبتدإء من حكم بتر

ومن أهم أسوإق إلمدينة إؤلسةلمية إألسوإق إألسبوعية كسوق 
ي بغ

ي توجد خارج إلحد ػر
دإد ومكناس وسوق إلثةلثاء بمرإكش و إلت 

إلمدن لكن قريبة من أسوإرها تتسع لتجارها وتجار إألقاليم 
إلمجاورة لها  أم أسوإق دإخل إلمدينة فمنها ما كان يخدم أهل 

ينة إلمدينة كلها ومنها من إختص بخدمة جزء صغت  من إلمد
ت دإخل إلمدينة مجموعة من إلحوإنيت  فسميت إلسويقة وتبعتر

ر إختصت ببيع بعض إلبضائع كحوإنيت إلدقيق و إ ي  لخت 
لتؼر

بحاجيات لساكنة عن قرب كما وجدت أسوإق خاصة بالحرف 
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ة فوجدت  ة وإلحرف إلكبت  إلمتشابهة أما أسوإق إلصناعات إلخطت 
ي أطرإف إلمدن   ولتنظيم إألسوإق وضمان مدإخيلها أوكلت هذه 

ػر
كانت من مهامه أيضا إختيار موضع إلمهمة للمحتسب إلذي  

ي ؤليها
 إلسوق لضمان وصول إلهوإء إلنؼ 

 معايير تصنيف المدن األسالمية-3

حدد إلجغرإفيون إلمسلمون معايت  تصنيف إلمدن إؤلسةلمية 
ي ي مرإكز إإلستيطان إلحرصر

ر إلمدينة عن باػ  ي تمت 
وهذه  ،وإلت 

 ب فيها  إلمعايت  تختلف من مدينة ؤىل أخرى حسب إلنشاط إلغال
  ط فيه وجود سلطة إلمدن إلسياسية وإؤلدإرية إلذي يشت 

ة  سياسية ؤدإرية وقضائية وكت  إلمساحة  وكثافة سكانية كبت 
وتوفرها عىل إألسوإق وإلمرإفق إلعامة كالحمامات وإلمساجد 
وط إزدهارها وأمنها كاألسوإر  ب وشر إلجامعة ومصادر مياه إلشر

 .ذإئيةمناخ إلجيد ووفرة إلموإد لغوإل
  هي عبارة عن مدن نشأت عن : إلمدن إلمحصنة أوإلعسكرية

مخيم عسكري أقيم ؤما بضوإجي إلمدينة كالفسطاط وإلقاهرة 
ي نشأت قرب حصن بابلون

ي إو موإقع بعيدة  إلقديمة إلت 
إلرومانر

عن إلمدن إلمنافسة لها كالكوفة وإلبرصة ؤإل إن هذه إلحصون 
ية آهلة بالسكان.   نمت  فتحولت ؤىل مرإكز حرصر

 ي إألصل عبارة عن قةلع   اتإلمدن إلمحصنة أو إلرباط
ر
كانت ػ

عسكرية عىل إلحدود إو دإخل إلبةلد لتأكيد نفوذ إلدولة 
إؤلسةلمية وحرإسة حدودها وقد برزت كمدن محصنة 

ي إلمغرب أوأصبحت عبارة عن 
نوية لمدن مهمة كالرباط ػر

 وإلمونستت  بتونس 
  مدن إلمرإقد إلمقدسة 
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ي تخطيطها جميع خصائص إلمدينة إؤلسةل 
مية وقد تمثلت ػر

أصبحت هذه إلمرإقد إلمقدسة لمدإفن إألئمة  وإلعلماء أنوية 
يف وإلكاظمية  لمدن دينية مهمة ككربةلء وإلنجف إلشر

 وسامرإء. 

 السياسية واالقتصاديةجوانب من مظاهر الحياة  -4
 واالجتماعية بالمدينة اإلسالمية

 :مظاهر الحياة السياسية واإلدارية -4-1
 

إؤلسةلم منهجا سياسيا وإضحا ونظم عةلقات إألمة  وضع
ي أمور 

ها من إألمم وترك للخليفة حق إلترصف ػر إؤلسةلمية مع غت 
ر إلدينية وإلدنيوية  .إلمسلمي 

  
انعدام المرافق  262)عثمان ص مؤسسات الدولة: -4-1-1

) قير  ي المدن االسالمية رأي المستشر
 
 السياسية ف

 
ت إلدول إؤل  ر ر منتمت  المؤسسات إلعامة سةلمية بوجود نوعي 

ي 
للدولة وتوجد عىل صعيد إلعاصمة وإلمؤسسات إلفرعية   وإلت 

ي تضم
طة وإلمحتسب وإلقاصر وإىلي إلمدينة وصاحب إلشر

ر سلطات إلمدينة وسلطة  إ بي  ومعاونيهم. وكان إإلتصال مباشر
ر عىل هذه إلمدن.  ر أو عزل إلقيمي   إلدولة يرجع ؤليها حق تعيي 

 
 لعواصم السياسية: ا -4-1-2
 
ي  

ة لتحقيق إإلستقرإر ػر إرتبط ؤنشاؤها   باعتبارإت سياسية مباشر
ة إلتأسيس وتكون منطلقا لتحقيق أهدإف سياسية ترمي ؤليها  فت 
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إلدولة وعىل هذإ إلمنوإل سارت مدن إلعوإصم إؤلسةلمية بدء 
بالمدينة إلمنورة فالكوفة فدمشق فبغدإد ثم قرطبة وإلقاهرة و 

 فاس. 
 
 :ن اإلسالمية تراتبية المد3--4-1

ى   عبارة عن مرإكز ؤدإرية ألقاليمها،  كانت إلمدن  إؤلسةلمية إلكت 
ي بدورها كانت تابعة 

ي بعدها إلمدن إألقل منها تنظيما  إلت 
تأن 

ي ما يتعلق 
ي إلعاصمة خاصة ػر

للسلطة إلمركزية ودوإوينها ػر
ف إلوإلة عىل ؤرسالها من أقاليمهم ؤىل  ي يشر

بالخرإج وإلمكوس إلت 
 اصمة. إلع
 
ي ساكنة إلمدن إؤلسةلميةوإلجدير بالمةلحظة أن  

كانت متساوية ػر
ي ؤطار وجود إلطبقية وإلتقوى مقياس 

إلحقوق وإلوإجبات ػر
 إألفضلية إلذي ينتهي لصالح إلمدينة. 

 
 مجلة عالم الفكر(  7 6)ص مظاهر الحياة االجتماعية -4-2
 

إلدين إؤلسةلمي إؤلطار إلعام لسلوك إلمجتمع دإخل  ليشك
 من 

ً
إلمدينة، حت  أن إلمدينة وسمت بالصفة إؤلسةلمية إنطةلقا

ي 
ر إلقوإعد إؤلسةلمية إإلجتماعية إلعامة إلت  هذإ إألثر.ومن بي 

ي حديث رسول 
ر
طبقت عىل إلمدينة إؤلسةلمية إلمبدأ إلذي ورد ػ

إر  " وإلذي ر وإل ضر ي تخطيط إلمدينة  تل )ص( " إل ضر
ر
تحكم ػ

إؤلسةلمية حيث إعتت  إلفقهاء أن إلدخان إلضار وإلروإئح إلكري  هة 
ر لئلخرين ؤذإ زإد عن إلحد  وإألصوإت إلمزعجة تسبب إلرصر
إلمحتمل إلذي حدده إلفقهاء لذلك أوجبوإ ؤبعادها عن إلمناطق 

 .إلسكنية
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"إلخصوصية تم إلعمل بمبدأ نفسه  وتطبيقا لحديث رسول تل  

ي إلمدينة إؤلسةلمية
ر حيث  "ػر من طرف إلفقهاء وإلقضاة إلمسلمي 

ي كشف حرمات إلمنازل بالنظر من أبوإبها  أو أثناء 
لم يتسامحوإ ػر

إن من إلسطوح و  إلمرور من إلشوإرع أو إإلطةلع عىل بيوت إلجت 
وط معينة  إلكوى لذلك حددت إلسلطات إلمسؤولة شر

ي 
 .إلرتفاعات إلمبانر

 
ي إلعصور إما ع

ن إلبناء إإلجتماعي للمدينة إؤلسةلمية خاصة ػر
فقد كانت مكتظة بالسكان وبالمرإفق ناهيك عن إلوسظ 

ية فأصبحت إلمدينة إؤلسةلمية خاصة   تتكون من  إألنشطة إلبشر
 :  عدة طبقات إجتماعية هي

  ف وإلبذخ وإللهو طبقة إلحكام وكانت تعيش حياة إلت 
ي إلقصور إلفاخرة ز 

ينت جدرإنها بالفسيفساء وأعمدتها وعاشوإ ػر
 بالذهب وإلرخام

  طبقة إلفقهاء وعلماء إلدين أو أهل إلعمامة  وإلذين كانوإ
ر وإستعان بهم  ر إلحكام وإلمحكومي  يحضون بمكانة مرموقة بي 
ر وأضيفت  إلحكام ؤلرضاء شعوب  هم لذلك عاشوإ معززين مكرمي 

يفية ك"فقيه زمانه"أو "عالم  عرصه" ؤىل أسمائهم ألقاف تشر
  : ي إنقسمت ؤىل

 طبقة إلتجار إلت 
    ي إلسلع

ر
كبار إلتجار أو أرستقرإطية إلمال: وتاجروإ خاصة ػ

ر وإلمرإء   مع إلسةلطي 
إلثمينة كالرقيق وإلمجوهرإت وتعاملوإ إكتر

 وكبار إلدولة 
   صغار إلتجار : وإلذين تعاملوإ مع عامة إلشعب 
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 رف إلصناع وأصحاب إلحرف :وكان لكل أصحاب هذه إلح
نقابة تدإفع عن حقوقها ويرأسهم شيخ أو رئيس يفض نزإعاتهم 

ر إلحكومة   ويتوسط بينهم وبي 
 مكونة أساسا من إلباعة  ه طبقة  إلعامة أو إلعوإم

ر  ر وإلمعدومي  ر إنحرف جزء منوإلسقائي  هم  وأشباه إلمعدومي 
 .عن إلسلوك إلقويم وعرفوإ بسوء إلخلق 

 
 :مظاهر إلحياة إإلقتصادية  4-3 

إئب إلمدينة  مدإ خيلإرتكزت   إؤلسةلمية عىل ما تدره  إلرصر
عية إلمال إلذي يجت  من إلفرنجة  ) كالزكاة وإلجزية وإلعشور  إلشر

عية  (سةلمؤل إلذين يبيعون بضائعهم بدإر إ إئب غت  شر أما إلرصر
ي إلمكوس 

ي بدإية كل شهر  آو )فتتمثل ػر
إلمال إلهةلىلي ألنه يجت  ػر

ي  موإل أهم مدإخيل بيت إلمال وقد شكلت هذه إأل  (.عرن 
ي تتوإفد عليه من إأل

ي باؤلضافة ؤىل إألموإل إلخرإجية إلت 
 رإصر

موإل ترصف عىل إلقصور وكانت هذه إأل إلزرإعية  وإلقرى 
ر وينفق منها  إلسلطانية وتعظ منها روإتب إلجنود وإلموظفي 

إء  وتمويل إلمشاري    ع إلعامة   إألسلحةعىل إلحمةلت إلعسكرية وشر
قنوإت وإقامة إلجسور وبناء إلمستشفيات )إلمارستانات( كحفر إل

 .ومنح إلعلماء وإألدباء
 

عدة حرف    وإعتمد إقتصاد إلمدينة إؤلسةلمية بالدرجة إألوىل عىل
فة وإلنقل باؤلضافة عىل  ما كالتجارة و يتعلق بها من أعمال إلصت 

ي هذإ إلمقام عىل إلنشاط إلصناعة وإلخدمات إلعامة 
كز ػر وستر

ة إل إلذي يعتإلصناعي  ر  إلمدينة  قتصاد ت  ؤىل جانب إلتجارة إهم ركت 
 ة. إؤلسةلمي
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فقد إشتهر إلعرب ببعض إلصناعات كصناعة إلجلود وإألسلحة 
ي مرص وإلشام  وإلمنسوجاتوإلورق  وإلحىلي 

إلقطنية وإلحريرية ػر
إلمنسوجات إلصوفية فاشتهرت بها كل من  أما  وإلكتانية باألندلس

وبةلد فارس كما إشتهرت إلمدن إؤلسةلمية  أرمينية و بخارى
ي كان ؤنتاج ؤقليم خرسان ق إلعرن 

 )إألهوإز(بصناعة إلسكر فبالمشر
عاليا خاصة بمدينة أصبهان وباألندلس إستمر من قصب إلسكر 

ي سنة 
ؤنتاج إسكر ؤىل سقوط إلخةلفة إؤلسةلمية بها ػر

ر طوروإ إلعديد من إلصناعا أنوإلجدير بالذكر 1492  ت إلمسلمي 
 بعد إلفتوحات إلعربية وإحتكاكهم بأهاىلي إلبةلد إلمفتوحة

ي  أيضا  إستفادوإ و 
من حرف أهل إلذمة إلذين إستوطنوإ إألرإصر

 .إؤلسةلمية
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 إلئحة إلمرإجع وإلمصادر

 إلمرإجع باللغة إلعربيةإلمصادر و 

  ي
ي إلربيع، سلوك إلمالك ػر شهاب إلدين أحمد بن دمحم بن أن 
عبد تدبت  إلممالك عىل إلتمام وإلكمال، تحقيق أحمد عارف 

ي دإر إلكنان للطباعة وإلنشر وإلتوزي    ع سوريا 
 1992إلغتر

  ي إلربيع دإر ي ، إلفلسفة إلسياسية عند إبن أن 
ي إلتكريت  ناج 
 1983إألندلس 

 دمحم عىلي عبد إلستار : إلمدينة إؤلسةلمية 
koutoubarabia.com  

  ي إلمدينة
سعيد عبد إلفتاح عاشور ، إلحياة إإلجتماعية ػر

أبريل ماي يونيو  11لم إلفكر إلمجلد إؤلسةلمية، مجلة عا
 إلكويت  1981

  ي أحمد مختار
إلعبادي من مظاهر إلحياة إإلقتصادية ػر

أبريل ماي  11مجلة عالم إلفكر إلمجلد إلمدينة إؤلسةلمية 
 إلكويت  1981يونيو 

 حولية كلية  خصائصها ، دمحم إلمعتصم إلمدينة إؤلسةلمية و
 .1981 2إؤلنسانيات وإلعلوم إإلجتماعية إلعدد 

  ي تخطيط
خليف دمحم غرإيبة منهجية إلفكر إؤلسةلمي ػر

ي إلربيع أإلمدينة إلع نموذجا(، إلمجلة ربية إؤلسةلمية )إبن أن 
 .2115، 1إلعدد  8إألردنية للعلوم إإلجتماعية إلمجلد 

 ي تخطيط إلمدينة إلعربية إؤلسةلم
ية إلخصوصية كامل إلكنانر

جامعة  2116 15وإلحدإثة، مجلة إلمخطط وإلتنمية إلعدد 
 بغدإد. 
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  ي إلعرص
ي ، حليمة فرحات، إلمدينة ػر

عبد إلحد إلسبت 
إلوسيط، قضايا ووثائق من تاري    خ إلغرب إؤلإلم، إلمركز 

وت لبنان، إلطبعة إألوىل،  ، بت  ي ي إلعرن 
 . 1994إلثقاػر

  ي، تخطيط وعمارة إلمدينة ميادة عبد إلمالك و دمحم صت 
ي لقمة  إؤلسةلمية مدينة دمشق إلقديمة " نموذج حرصر
، معهد إلتخطيط  ي إلمنظور إؤلسةلمي

إلتعايش وإلتعامل ػر
ي و إؤلقليمي للدرإسات إلعليا بية  إلحرصر مجلة كلية إلت 

 .وإسط إلعدد إلحادي عشر 

 ،خالد دمحم مصطؼر عزب تخطيط وعمارة إلمدينة إؤلسةلمية 
  1911ول يونيو ربيع إأل 58سلسلة كتاب إألمة إلعدد 

  تخطيط إلمدينة إؤلسةلمية جامعة محمود رياض خليل
  2119قسم إلهندسة إلمعمارية -فيةلديلفيا، كلية إلهندسة

  قرإءة تقييمية للمدينة إؤلسةلمية و أسس  دمحم كحلوت
 the 2nd international engineering  تخطيطها

conférence on construction and 
développement theme VI 

  روىل رفعت أبو خاطر، إلحمامات إلتقليدية ضمن إلنسيج
ي عدة مدن 

ي للمدينة إؤلسةلمية، درإسة مقارنة ػر
إلعمرإنر

وبولوجي ي إألنتر
 ا متوسطية، " ؤنسانيات" إلمجلة إلجزإئرية ػر

، 64-63وإلعلوم إإلجتماعية ص.ص 
2114،https ://journals .open edition .org/ 

insaniat    
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