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قراءة في رؤية المستشرقين للمدينة ااالسالمية وعمارتها
(بحث مستل)
م .محمد عبد مرزوك
باشراف :أ.م.د.عبد الرزاق علي األنباري
ملخص البحث
مف األىمية بمكاف لمعظـ الباحثيف في مختمؼ المجاالت اليوـ االطالع عمى
وجو النظر االستشراقية لئال تتقوقع نتاجاتيـ في دائرة ضيقة ينكفؤف بيا عمى آرائيـ
ومف يسير بركبيا ،ووفؽ ىذه الرؤية فقد وقفت ىذه الدراسة عمى آراء المستشرقيف في
المدينة العربية اإلسالمية وآلية تطورىا في دراسة موازنة تحميمية مع ما جاء بالموارد
العربية في ىذا المجاؿ ليباف لمقارئ ماىية الرؤيتيف ويقؼ عمى حيثياتيما .
وبما اف المدف مادة الحضارة وسناميا او ىي ذاتيا الحضارة،فقد كاف التبادؿ
الحضاري حاض ار بيف المدف العربية اإلسالمية داخؿ الوطف العربي وكذلؾ بينيا
وبيف مف جاورىا مف المدف في آلية اختمؼ المستشرقوف في تفسيرىا واف جنحت في
معظـ مفاصميا باتجاه غمط حؽ العرب المسمميف فيما أبدعوا بو وحاولوا إلصاؽ
البداوة كسبب لتخمؼ العرب باعتقادىـ وقالوا انو ال ينبغي إقراف اسـ العرب مع
الحضارة والعمراف ألنيـ أصحاب أفكار باىتة وبدائية.
عمى أف ىذه اآلراء دحضتيا اآللية التي تحرؾ بيا العرب المسمموف في كؿ
مجاالت الحضارة وتقدميـ في ذلؾ ركب االنسانية بفترة وجيزة نسبيا إذ تدؿ فترة
التفجر التمدني بيف القرف السابع إلى الحادي عشر الميالدي والتي عاشتيا مدف
المسمميف تدؿ عمى ىذا التحرؾ والنشاط بوضوح وباعتراؼ المستشرقيف أنفسيـ ،ولما
كاف المستشرقوف قد اسقطوا رؤاىـ في مدنيـ عمى المدينة االسالمية باعتبارىما نظاـ
حضري ينبغي أف يخضع لنفس اآللية في التقييـ وقبؿ اف تمج الدراسة في آراء
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المستشرقيف بالمدينة اإلسالمية عمى وفؽ ىذا المعيار رأت أف تقؼ عمى المدينة
األوربية في نظرة خاطفة تبيف فييا أىـ مراحؿ تطورىا إذ خمصت إلى أف آخر ما
وصمت إليو تمؾ المدينة مف تطور ىي مرحمة (المدينة األـ  ) Metropole -واف
ىذه المرحمة-المدينة األـ -والتي نعت بيا المستشرقوف مدنيـ الحديثة وتبجحوا في
تطورىا كانت المدينة اإلسالمية قد عاشتيا في بواكير نشأتيا وذلؾ لكثرة توابعيا مف
المدف.
لقد حاوؿ قسـ كبير مف المستشرقيف النظر لممدينة العربية اإلسالمية عمى
وفؽ ما جاءت بو نظريات عممائيـ واختصاصيييـ في ذلؾ كنظرية ماكس ويبر
الشييرة ذات الخصائص الخمسة والتي تسمى بنظرية النموذج المثالي او مف سار
مسيره كػ (جرونباوـ) و(بيرنيو) وغيرىـ وىذا بحد ذاتو إسقاط مجحؼ الف
المستشرقيف لـ يدركوا خصوصية المدينة اإلسالمية الرتباطيا قويا بقواعد
الشريعة،عمى اف اختالؼ اراء قسـ منيـ في ىذه النظره أشر لبعض االنصاؼ في
رؤية المدينة االسالمية مف مثؿ نظرة (البرت حوراني) و(ريموند) وغيرىـ ،ومنيـ مف
نظر ليا وفؽ مؤسساتيا االجتماعية وكيفية السيطرة عمييا مف خالؿ ربط كافة شرائح
المجتمع بنظاـ أساسو سمـ التدرج في التركيبة االجتماعية لذلؾ المجتمع.عمى أف
قسما منيـ كاف أبصر في نضرتو فجعؿ ديناميكية الشريعة اإلسالمية األساس في
تمؾ النضرة واف العمراف مرتبط بتطور مستمر اساسو مستمدٍ ٍٍمف وحي الشريعة التي
تممي عميو تمؾ الديناميكية في التطور.
ولقد خمصت الدراسة بمجمؿ ما أتت عميو مف آراء اف نظرة المستشرقيف
انقسمت ما بيف غمط واجحاؼ تشوبو مقاصد مبيتة لالنتقاص مف مدنية المسمميف
وحضارتيـ وبيف إنصاؼ يشوبو جيؿ بالسبب الحقيقي الذي حمؿ مدنية المسمميف
وحضارتيـ وأرقاىا مراقي النجاح بوقت قياسي ،والنضرتاف إف خيرنا بينيما فاف
أحالىما مر وأحسنيما مشوه ولذلؾ كاف ليذه الدراسة رأي في ذلؾ تنقؿ بو القاري
الى مضانو داخؿ صفحات الدراسة ليبقى ما خفي في ىذه الخالصة دافع القاريء
293

مجلة ديالى /

العدد الثالث والخمسون
2011
لالطالع عمى الدراسة ولئال نذىب بحالوة النتاج في بواكيره .

والحمد هلل أوال وآخ ار وصمى اهلل عمى سيدنا محمد والو وصحبو اجمعيف .

أ -التالقح الحضاري بين العرب المسلمين والبالد المفتوحة
ما كاد العرب أف يفتحوا الشاـ والعراؽ ومصر حتى شرعوا مبك ار وتحت
ضغط الحاجة العسكرية في بناء المدف ،إذ وضعوا أسس أربع مدف كانت أمصارىـ
التي ينطمقوف منيا لديمومة ىذا الفتح ثـ استمر البناء والفتح لممدف متزامنا ومستم ار
في عصور الدولة الالحقة .
فماذا صنع المسمموف بدخوليـ المدف والقصبات المفتوحة ؟ ىؿ خربوىا
وأزالوا معالميا ؟ أـ جعموىا ىكذا فريسة بعد أف غنموا ما يمكنيـ اإلفادة منو ماديا
واقتبسوا مف فنيا ما بنوا عميو أمجادىـ التي يتبجحوف بيا ؟ أـ تركوىا جانبا وبنوا
مدنا وقتية ارتبطت بأفكارىـ الجديدة تارة او تخميدا ألمرائيـ وزعمائيـ وخمفائيـ تارة
أخرى  ،فاندرست ىذه المدف بعد زواؿ سبب البناء الذي أنشأت مف أجمو كوفاة بناتيا
أو انتقاليـ إلى حواضر أخرى أو تغير توجيات زعمائيا ومجيء زعماء بتوجيات
أخرى جديدة .وعمى ىذا صارت بمدانيـ مميئة بيياكؿ مدف ميتة لتبقى شاىدا عمى
سطحية حضارتيـ وطغياف حكاميـ وبالدة أفكارىـ!!؟ أو أف تمؾ المدف ما ىي إال
تقميد لممدف اإلغريقية واليونانية والرومانية والساسانية بعد أف ساىمت الفتوحات في
تدمير التمدف األوربي والمدينة األوربية !؟.
أـ أف العرب المسمميف لـ يخربوا المدف أو يشوىوىا بإضافاتيـ بؿ أنيـ
وجدوا أنقاض مدف فطوروىا وبنوا عمائرىـ عمييا؟ وأف العرب كانوا في فطرتيـ
مياليف لممدنية وأف شواىد القصور في مناطؽ استقرارىـ في اليمف كقصر غمداف او
سدودىـ كمأرب ومدنيـ كالبتراء  .كانت دليؿ حبيـ لمعمراف والمدنية.وأنيـ عندما مد
ليـ اإلسالـ يده تفاعموا معو وصاروا بفترة وجيزة وقياسية مف أكثر – إمبراطوريات
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العالـ – حضارة وأف تمؾ الحضارة استطارت معيـ حيث تقدموا بفتوحاتيـ وأينما حمو
أو ارتحموا.
ولعؿ ىذه التساؤالت ما كاف ليا أف تطرح لو لـ يكف ليا صدى في واقع
كتابات مف تحامؿ عمى المدينة العربية اإلسالمية مف المستشرقيف أو مف ظف أنو
أنصفيا وكانت طروحاتو بفيـ مرتبؾ ال يتناسب مع فيـ وادراؾ اىؿ الدار مف
اآلثارييف أو المؤرخيف العرب عمى أف ىؤالء المستشرقيف قد سخروا جيودىـ وآثاريييـ
وباحثييـ لإلطالع عمى كنو مدف المسمميف وأسرار تطورىا فيـ أعرؼ في أحياف
كثيرة مف أىؿ المدف اإلسالمية نفسيا بمدنيـ وقد اكتشفوا ووثقوا وفيرسوا فخدموا
بحسف نوايا أو سوءىا قصدوا ذلؾ أـ لـ يكونوا قاصديف  ،خدموا في أحياف كثيرة
تراث المسمميف واكتشفوا ما خبا تحت التراب أو فوقو مف أسرار تمؾ المدف لقروف
طويمة غابرة.
وال ينكر العرب المسمموف سابقا أو الحقا دور الحضارات السابقة ذلؾ أف
التنافس واالحتكاؾ بيف الحضارات لمختمؼ األسباب سواء الجغرافية منيا لقرب
المسافات بينيا او نتيجة الغزو الذي يجوز بأصحابو الصحاري والقفار ويعبر بيـ
األنيار والمضايؽ  ،يخمؽ ىذا التنافس واالحتكاؾ تالقحا حضاريا عاشتو الشعوب
واألمـ مذ وجدت عمى كوكب األرض وىذا التالقح بدوره أثمر جينات وراثية جديدة
جادت بقطافيا عمى شعوبيا وأمميا فأكمت مف ذلؾ القطاؼ واستشعرت لذة ثمار ىذا
التالقح في كؿ مجاالتو
()1

يقوؿ أوليج جرابار

ىناؾ طريقتاف في النظر إلى تراث أمة مف األمـ !

الطريقة األولى  :أنو ينظر إلى تراث أمة معينة مف حيث تأثير ذلؾ التراث عمى
غيره .
الطريقة الثانية  :ىي مف حيث منجزات ذلؾ التراث .
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وال يبعد زميؿ جرابار المستشرؽ جوزيؼ شاخت

()2

عف ىاتيف الطريقتيف في

النظرة لتراث األمـ فيقوؿ  :إف كممة تراث تستخدـ بمعنييف اثنيف – محددا عمى وجو
الخصوص التراث اإلسالمي . -
أوليما  :أنيا تعني إسياـ اإلسالـ في إنجازات النوع اإلنساني بكؿ
مظاىرىا.
وثانييما  :اتصاؿ اإلسالـ ولقائو وتأثيراتو عمى ما يحيط بو مف العالـ غير
المسمـ
إال أف جرابار يستثني العمارة اإلسالمية مف طريقتو األولى ويشير أف
الطريقة األولى تصبح غير ذات معنى عند العمارة اإلسالمية وذلؾ لضعؼ تأثيرىا
– أي العمارة اإلسالمية – عمى غيرىا لعدة أسباب يتعمؽ بعضيا بطبيعة العمارة
نفسيا والبعض اآلخر يتعمؽ باإلسالـ نفسو  ،إذ أف انعداـ وسائؿ النقؿ السريعة وعدـ
وجود التصوير ىي أسباب تجعؿ تأثير فف معماري ما عمى آخر يكوف محدودا
وبطيئا ألف فف العمارة مرتبط أكثر مف غيره مف الفنوف بالبيئة التي ينشأ فييا  ،وأف
ىذه القاعدة ليا استثناءات في مناطؽ الحدود مع الغرب مثؿ وسط اسبانيا حيث نجد
العمارة اإلسالمية ذات أثر بعيد في العمائر المسيحية والييودية خالؿ العصر
اإلسالمي في األندلس وبعده
()4

ظرؼ فريد مف نوعو

()3

وحتى ىذا التأثير يراه جرابار كأنو جاء قسريا في

في إشارة لوجود المسمميف ألقسري – بنظره – في األندلس.

ىذا ما يتعمؽ بطبيعة العمارة نفسيا وأما ما يتعمؽ بالسبب الثاني الذي رآه
جرابار عائقا بوجو تأثير العمارة العربية اإلسالمية عمى غيرىا فيو اإلسالـ نفسو إذ
أف اإلسالـ في فترات تكوينو لـ يشأ أف يكوف لو طابع معماري خاص ويستشيد
بالكعبة مثال لو في أنيا ذات ىيئة بسيطة حددت بناء عمى طريقة استخداـ الشعائر
التي تقاـ حوليا دوف االلتفات إلى ىيأة جمالية فييا ويجعميا – أي الكعبة – في
ميزاف المقارنة مع المعابد المسيحية الكبرى والمعابد الزرادشتية  ،ويقوؿ  :أف ال
غرابة في ىيأة الكعبة ىذه إذ أنيا مف عمؿ العرب قبؿ اإلسالـ
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فخامة المعابد المعمارية والبوف الشاسع بينيا وبيف الكعبة في جمالية عمارتيا وذلؾ
في سياؽ تعزيز رأيو أف الديف اإلسالمي كما أوحي بو إلى النبي

()وكما عرفو

خمفاؤه األوائؿ إذ لـ يحاوؿ أصحابو وال شعروا بالحاجة ألف يعبروا عف إيمانيـ تعبي ار
معماريا ذا فخامة

()6

وبقدر نسبة الصحة والتي بنيت عمييا آراء جرابار وغيره في ىذا

المجاؿ ،فيبدو أف المستشرقيف عندما يشيروف الى تعثر فف العمارة عند المسمميف
فإنيـ يستشيدوف بالفترات األولى لنشوء الدولة العربية اإلسالمية والتي تشاغؿ فييا
المسمموف عف عمارة المباني والقصور والصروح بعمارة رسالتيـ – قاعدة الحضارة
ومنيا العمارة – فأعطوىا القسط األعظـ مف وقتيـ وجيدىـ وماليـ وفي أحياف كثيرة
نفوسيـ .
ولعؿ جرابار وضرباؤه لـ يتنبيوا إلى النصوص القرآنية التي تبيف سمـ
األوليات عند المسمميف فإف القرآف الكريـ يجعؿ اإليماف وعمارة النفس أوال وال يحرـ
َج َع ْمتُ ْـ ِسقَ َايةَ ا ْل َح ِّ
اج َو ِع َم َارةَ ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َرِاـ
العمراف بؿ يجعمو بالمرتبة الثانية فيقوؿ " أ َ
اآلخ ِر وجاى َد ِفي سبِ ِ ِ
َكمف آمف بِالمّ ِو وا ْليوِـ ِ
ند المّ ِو" ( ، )7ويقوؿ
وف ِع َ
ََ َ
يؿ المّو الَ َي ْستَ ُو َ
َْ ََ
َ
َ َْ
إبف خمدوف " فكاف الديف أوؿ األمر مانعا مف المغاالة أو البنياف او اإلسراؼ في

غير قصد "

()8

وفي جانب النعمة واظيارىا يقوؿ النبي محمد

( ")إف اهلل جميؿ

يحب الجماؿ" ()9ويقوؿ أيضا " إف اهلل يحب أف يرى أثر نعمتو عمى عبده "

()10

،

واذف فاإلسالـ يمنع عندما تكوف العمارة والبذخ وحب التفاخر بمركز أعمى مف
اليدؼ األسمى لمرسالة وىي داللة الناس عمى ما يعمر صدورىـ ويؤمف ليـ عمارة
أبدية وعدىـ اهلل بيا في الحياة اآلخرة وتمؾ العمارة الحقة بنظر المسمميف ال تضاىي
جزءا بسيطا منيا عمارة الدنيا والتي لـ يمنعيا اإلسالـ إال بقدر تأثيرىا عمى نفس مف
أراد عمارة اآلخرة  .والدليؿ عمى ذلؾ إف المسمميف لما أستقر بيـ المقاـ طفقوا
يعمروف البمداف ويبنوف المدف .
وأما القوؿ أف طبيعة اإلسالـ قد حجمت اإلبداع في العمارة اإلسالمية فيو
مما يندرج ضمنيا مع التعميؿ األوؿ في أف المسمميف منشغميف بما ىو أىـ ال ألف
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منيجية اإلسالـ تحد مف العمارة  ،وىو افتراء محض عمى أدبيات المسمميف
واستراتيجية منيجيـ الذي يدعو إلى عمراف األرض بما يصمحيا لمناس وال أدؿ مف
قرآف المسػػمميف شاىػدا عمى ىذا إذ يقػػوؿ " ُىو أَن َشأَ ُكـ ِّم َف األ َْر ِ
استَ ْع َم َرُك ْـ
ض َو ْ
َ
()11
ِفييَا"

ب -أثر المدينة العربية وتأثرها بغيرها قبل اإلسالم .
يؤكد المستشرقوف أف جزءا كبي ار مف مفاصؿ الحضارة ألي امة مف األمـ
تتجسد في مدنيا وال شؾ أف المدف بعراقتيا وآثارىا وعمائرىا وزخارفيا وحسف ترتيب
أحيائيا وما إلى ذلؾ إنما تعكس جانبا عظيما وميما مف حضارة أي شعب مف
الشعوب  ،ويجسد المستشرؽ(بولدنؾ-

 )Boudlingىذا المعنى بمساحة أكبر

لممدينة في حيز فيـ الحضارة بؿ أنو يجعؿ المدينة في ميزاف المساواة مع الحضارة
()12

إذ يقوؿ "أف المدينة ىي الحضارة "

وقد عرؼ العرب قبؿ اإلسالـ حضارة ومدنية راقية وخاصة في البناء اذ
تتجمى في عدة صور منيا ما ذكرتو المصادر في وجود النقوش في قصر أحد مموؾ
اليمف كما عثر عمى آثار عربية في تدمر بسوريا وكذلؾ دولة الحضر في شماؿ
غرب العراؽ ترجع إلى ما قبؿ اإلسالـ – القرف الثاني قبؿ الميالد الى الثاني ميالدي
– ومنيا سد مأرب المتيدـ سنة

542ـ ومنيا المدف التجارية اليامة مثؿ البتراء

ومدائف صالح وىجر وقصور مموؾ سبأ وذي ريداف في صنعاء وىو قصر غمداف
()13

المؤلؼ مف عشريف طابقا عاليا والذي يؤكد براعة السبأييف في العمارة

ومما يشير إلى مدنية العرب قبؿ اإلسالـ أف إحدى نظريات الحضارة
والمسماة بنظرية الثورة الحضري ) ) Theory of urban Revolutionترى "
أف وادي الرافديف ىو منشأ الحضارة حيث بدأ إنتاج الغذاء بدال مف الجمع والصيد ،
وطورت أوؿ المستقرات البشرية (ريفية ) بيف األلفيف التاسع والسابع قبؿ الميالد ،
وتطورت طريقة الحياة عند أواخر األلؼ الرابع قبؿ الميالد بإنشاء أوؿ المراكز
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الحضرية األصمية التمقائية مثؿ مدف أوروؾ وكيش وأكد مع ما رافقيا مف ممارسات
()14

التعميـ "

ولقد وقؼ المستشرقوف مف خالؿ بحثيـ في عمارة العرب قبؿ اإلسالـ عمى
أكثر مف مؤثر تفاعمت معو المدف اإلسالمية في جانب العمارة وىذا التأثر المتبادؿ
كاف في احد شقيو يتمثؿ في مدف الوطف العربي ما بيف مشرؽ الوطف ومغربو وأما
شقو الثاني فكاف مع الحضارات المجاورة فبالنسبة لمتأثير المتبادؿ داخؿ الوطف
العربي في مدنو بيف المشرؽ والمغرب فإف المستشرؽ لويس ممفورد بيف ىذا التبادؿ
في عدة آليات عرج عمييا إذ يقوؿ" ال بد مف أف المظير العاـ لممدف القديمة في
شماؿ أفريقيا شبيو جدا بمظير مدينة ذات أسوار في بالد ما بيف النيريف فقد كانت
توجد ذات الشبكة مف الطرقات الضيقة او باألحرى األزقة التي ربما لـ يزد عرضيا
عمى  2,4متر والمنازؿ نفسيا ذات الطابؽ الواحد أو الطابقيف أو الثالثة وذات
األسطح التي يمكف استخداميا وذات األفنية الداخمية وأخي ار المعبد المدرج السامؽ
الذي كاف يشرؼ عمييا جميعا  ،مثمما تشرؼ مئذنة المسجد عمى المدينة اإلسالمية
 ،وفيما وراء حرـ المعبد كاف نسيجا محوطا باألسوار كما تمتد مف مناطؽ الجوار
التي كانت تتفاوت في تالصقيا وتوجد فييا ىياكؿ ومعابد أصغر حجما ليستخدميا

أصحاب البيوت في العبادة "(.)15

وحوؿ التأثير المتبادؿ لممدينة اإلسالمية مع مف جاورىا مف الحضارات
يختمؼ عمى سبيؿ المثاؿ المستشرقوف في مصدر التأثر لشكؿ مدينة الحضر القريب
الى الدائري إذ يرجعو (جواف ريد (julin Reade -إلى تأثر تمؾ المدينة بتخطيط

المعسكرات اآلشورية ( ،)16في حيف يستدؿ جرجي زيداف بشكؿ مدينة مأرب والتي

تذكر المصادر أنيا دائرية ويشير بتأثيرىا عمى الحضر كونيا االمتداد الحضاري في
جنوب شبو الجزيرة العربية

()17

عمى أف  Routherيشير الى أف شكميا ربما اقتبس

مف شكؿ الخيمة الدائرية وينفي كونيا بناءا فرثيا

()18

وربما ارتكف  Routherفي

تفسيره ىذا إلى أف معظـ أىؿ الحضر مف العرب كانوا يسكنوف الخياـ(.)19
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وبقدر قيمة ىذا التأثر ووزنو في كونو آشوريا او مف جنوب جزيرة العرب
أو فرثيا عمى أصالة المؤثر عميو فإف مدينة الحضر العربية تبقى شاىدا نابضا لقيمة
اإلنجاز وكونو داال عمى اىتماـ صانعيو بضرورة النيوض بمدنيـ وجعميا معالـ
حضارية ومدنية عاشوا ليا وسجؿ ليـ التاريخ اىتماميـ ىذا .
ج -أثر البداوة على تحضر المسلمين في نظر المستشرقين
كاف مما الصقو الكثير مف المستشرقيف بالعمارة العربية في محاوالتيـ تجريد
العرب والمسمميف وسمخ انجازاتيـ عنيـ ىي محاولتيـ إلصاؽ البداوة بالعنصر
العربي وتصوير العقؿ العربي بأنو يفكر ببالده انسحبت عميو مف مجتمعو الذي يحيا
ويعيش بو في الجزيرة العربية قبؿ اإلسالـ متغافميف عف أف العرب لـ يكونوا كميـ
بدوا واف شواخص حضارتيـ إلى اآلف موجودة في مدنيـ  ،وحتى مف ال نجده
متحامال منيـ بصورة عمنية فإننا نجد بيف ثنايا ما كتبو فيما مشوشا عف نظرة
المسمميف لمتمدف بحيث قاده ىذا الفيـ المضطرب في نياية المطاؼ إلى نتاج سيئ
يسيء لنظرة المسمميف ليذا التمدف وىو بذات الوقت يحجب عف القارئ حقيقة النظرة
التمدنية لمعرب تجاه العمارة والمدنية.
وعمى سبيؿ المثاؿ يربط شولز عمارة المسمميف وجيودىـ في ىذا الحقؿ –
التمدف – يربطيا بجعؿ البادية مكانا لمتوطف بكؿ معنى المصطمح " فمف خالؿ
اإلسالـ تكتسب حياة البدوييف في الترحاؿ بعدا جديدا  ،فنمطيا التكراري األبدي
لمحياة يصبح جزءا مف الواقع الروحي وىي حقيقة تتمثؿ دينينا بالحج الى مكة"

()20

ويقرب شولز ذىف القارئ بما ذىب إليو مف ربط وثيؽ في عراه بيف العمارة والبداوة
ليقنعو بذلؾ فيقوؿ " إف أفنية العمارة اإلسالمية ودواخميا تمثؿ إتماما لمبوادي "
عمى أف اإلسالـ لـ ِ
يأت لمبدو خاصة وأنو – أي اإلسالـ – ذـ البداوة في غير
موضع مف القرآف

()22

()21

 ،وأنو انتشر واستطار وتنامى أوؿ عيده العصيب في المدينة

فكانت حاضنة مشاريعو المعمارية األولى كالمسجد النبوي  ،وأف مكة ما جعمت
لمبدوي وحده وأف تردد الناس واختالفيـ عمى مكة مف حضرىـ وبدوىـ كاف قبؿ
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اإلسالـ وىو ال شؾ ينضوي عمى الكثير مف مظاىر التمدف ففي لقاءات الحجيج
السنوية تتبادؿ الرؤى واألفكار وتزدىر المجالس الشعرية التي اشتير بيا العرب قبؿ
اإلسالـ فضال عف البيع والشراء والعالقات االجتماعية كالمصاىرات واألحالؼ
واالتفاقات بيف القبائؿ.
ويبرر بعض المستشرقيف تأثر الفف العربي اإلسالمي بغيره أنو كاف آخر
الفنوف العالمية ظيو ار فيقوؿ ج مارسيو " إف الفف اإلسالمي ىو آخر الفنوف التي
ظيرت لموجود مف بيف الفنوف العظمى بالعالـ القديـ ولذلؾ فال بد أنو تأثر بالفنوف
التي سبقتو "

()23

وحتى لو فرضنا صحة ىذه الجدلية فإف بيف ثنايا ىذا النص طعف

لقابمية العقؿ العربي عمى التطور السريع مف خالؿ التأثر السريع وىو ال شؾ يومئ
ببالىة نشأت معو فجعمتو ال يتأثر سريعا بمف حولو وىذا عمى ما يبدو ما اراد
مارسيو إيصالو.ثـ أف تداعيات رأي مارسيو وشولز ليسا وحدىما المذاف يؤسساف
لتخمؼ مبرمج أريد لو أف يمتصؽ بالعقمية العربية المرادفة لمبداوة برأي المستشرقيف.
واذا كاف عمى القارئ لكي يفيـ حقا ما قصده شولز او مارسيو أف يعيد
النظر في قراءاتيـ م ار ار حتى يفيـ فحواىا فإف ىذا القارئ ال يحتاج الى كثير عناء
عندما يأتي عمى نصوص كريسوؿ

()24

إذ يفصح عف مقاصده الحميدة ! مباشرة وبال

أدنى تحفظ وىو يجرد العمارة اإلسالمية مف العنصر العربي ويشير إلى أنو ال ينبغي
أف يشار لمعرب أو أف تقرف صفتيـ عند الحديث عف العمارة اإلسالمية ألف بالدىـ
كانت تعيش فراغا معماريا يكاد يكوف تاما

()25

وىو ذاتو يؤكد أف العرب قبؿ اإلسالـ

ما كاف ليـ إال أفكا ار باىتو أو بدائية عند البناء أو العمارة

()26

 ،بؿ انو يقوؿ في

طعف مركب تتمثؿ فيو عدة مقاصد " إف الذي بنى الكعبة قبؿ اإلسالـ َبناء حبشي
اسمو باقوـ وأف طريقو بنائيا نقمت نقال عف الحبشة "(.)27
واذا كاف بعض المستشرقيف يرى في ىذا الطرح مجرد اقتباس حضاري مف
حضارة مجاورة فإف أحدا مف كتاب المسمميف وآثاريييـ ومؤرخييـ ال يمكف أف يعده
إال قمعا جذريا لحضارة العرب والذيف يستوحوف مف مكة ومكانتيا الكثير مف طرزىـ
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المعمارية عمى مر التاريخ ،إذ يقدح كريسوؿ بكعبتيـ وقبمتيـ التي يصموف إلييا والتي
بناىا إبراىيـ الخميؿ بأمر مف ربو وتوارثتيا أجياؿ العرب والمسمميف يعتزوف بسدانتيا
وحجابتيا وعمارتيا عمى الناس حتى قبؿ اإلسالـ

()28

فإف أغمب مؤرخي المسمميف

وآثاريييـ إف لـ يكونوا جمعييـ فضال عف مثقفييـ وعامتيـ يكاد لساف حاليـ يقوؿ لو
لـ يكف لممستشرقيف إساءة لمدنية المسمميف وعمارتيـ إال ىذا لكافيـ بيا – اي
المستشرقيف – آثارييـ النجيب كريسوؿ !!؟.
وعف رد البداوة عف المجتمع العربي وكونيا السبب في نقص مدنية العرب
وبالدتيـ ظيرت ومضات ىنا وىناؾ مف بعض المستشرقيف الذيف أشاروا ببطالف
 (Genizaالمشيورة يشير (جويتايف-

ىذا اإلدعاء  ،ففي وثائؽ (الجنيزة-

 )Goiteinإلى اف نسبة قمة التذوؽ في الحياة المدنية لمبدو ىو مف األخطاء
الفادحة واف العرب المسمميف ىـ مف أشد الناس حبا لمبناء والعمارة وأنيـ عندما
شرعوا يبنوف مدنيـ كانوا تواقيف ومحبيف ليذا البناء
()30

)Benet

()29

ويؤكد المستشرؽ (بينت –

وىو احد عمماء االجتماع أف اإلسالـ ديف اىتـ بالمدنية وسعت دولتو

لمساعدة البدو عمى االستقرار واجتثاث التقاليد البدوية ومنيا ما قاموا بو مف توطيف
الناس في البصرة في زمف الدولة األموية ثـ أف وليـ مارسيو أكد أف ينظر الرتباط
انتشار الديف اإلسالمي بإنشاء المدف وأنو ديف حضري ال يسعو إال أف ينتعش
بمجتمعات حضريو كنظاـ لمحياة في ىذه المجتمعات وعمى ىذا فيو – أي اإلسالـ
– ال يتوافؽ مع الحياة غير المدنية لممجتمعات الريفية أو البدوية

()31

 ،واتفؽ

المستشرؽ جرونباوـ مع ما ذىب إليو وليـ مارسيو أف الديف اإلسالمي يفضؿ حياة
المدف ألف أداء اإلسالـ لواجبو ال يمكنو أف يتـ إال في المدف وىو – أي اإلسالـ –
يفضؿ الحضر المستقريف عمى البدو

()32

 ،عمى أف ىذه اآلراء واالستدالالت عمى ما

بيا مف طروحات إيجابيو وصحيحة فإنيا قاصرة في قراءتيا لمجمؿ إستراتيجية
التوجيات اإلسالمية إذ أف اإلسالـ جاء لمجميع وطبيعي أنو ينتشر بصورة أكثر في
البيئات التي تحوي كثافة سكانية أكثر ألف ىذه الكثرة تولد احتكاكا وتبادال لمرأي
بمساحة أكبر مف البوادي واألرياؼ والقرى  ،عمى أف ىذا يفسر لنا سر نشاط النبي
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( ،)33وال يمنع

()في بواكير دعوتو واستغاللو لمواسـ الحج كفرصة لنشر دعوتو

الديف أو يدعو إلى عدـ االنتشار في األرياؼ والقرى البعيدة عف مراكز المدف أو أنو
ال يستطيع أف يعيش إال في بيئة حضرية كما أدعى وليـ مارسيو بؿ أنو أخذ بيد
المجتمعات البدوية والقروية والقبمية ووضع أقداميا عمى جادة الحضارة والمدنية
وجعميا تتفوؽ بمدة قياسية عمى مف سواىا بفضؿ نظرتو اإليجابية لممدنية وكما ارتقى
اإلسالـ بالمجتمعات الشرقية فإنو ارتقى بالمجتمعات الغربية في اسبانيا وغيرىا مراقي
الحضارة وانتشميا مف جيؿ عميـ كاف يمفيا بفضؿ تسمط الكنيسة والفونسوات
واإلقطاع فأفاد تمؾ الشعوب بفضؿ عالمية دعوتو وحضارتو والتي استطار بيا عمى
مدنيـ وبمدانيـ فصارت أكثر رقيا وحضارة .
د -العصر الذهبي للعمارة العربية اإلسالمية وأثره بغيره .
لـ تقتصر آلية التػأثير المتبادؿ بيف المدف العربية والحضارات المجاورة ليا
عمى المدة التي سبقت مجيء اإلسالـ فقد تعرضت المدف العربية بصورة عامة إلى
موجة التأثير المتبادؿ في أساليب العمارة والخطط بالحضارات المجاورة فتداعى
امتداد ذلؾ التأثير عمى مدف العرب بعد مجيء اإلسالـ وتأثرت األقاليـ الشرقية لدولة
المسمميف ومدنيا بما كاف سائدا ىناؾ مف مخططات المدف ذات األشكاؿ المضمعة
أو الدائرية ومف ذلؾ التأثر ما كاف في مدف كالكوفة ومدينة السالـ وطاؿ أيضا
بعض المدف في بالد فارس كما تأثرت بذات الوقت مدف المغرب العربي بخططيا
()34

وأساليبيا بنمط المخططات لممدف الواقعة تحت السيطرة اليونانية
لقد أوضح المستشرؽ( لومبارد-

(Lombard

()35

.

في كتابو (العصر

الذىبي لإلسالـ) عالقة اإلسالـ بالتمدف ونوه إلى عدة مدف في شماؿ أفريقيا وأخرى
عراقية وسورية وأندلسية بشأف تقدـ التمدف اإلسالمي فييا بعد أف صارت تحت
سيطرتو وأف ىذا التمدف كاف ابعد في استطارتو وأعمؽ غو ار في تأثيره مف التمدف
الروماني وأنو يوازي ويضاىي التطورات التمدنية في الفترة الييمينية وكذلؾ فترة نمو
المدف في أوربا الغربية  ،ويشير  Lombardإلى فترة االنفجار ألتمدني لممدينة
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اإلسالمية مف القرف الثامف الميالدي إلى القرف الحادي عشر الميالدي وأف ىناؾ
ظروفا وتطورات عامة شجعت كثي ار عمى النمو ألتمدني حيث تأسست مدف عديدة
جديدة اذ يقوؿ ما نصو "منذ القرف الثامف إلى الحادي عشر الميالدي شيد العالـ
اإلسالمي توسعا حضريا ضخما  ،ىذا التوسع تجسد في بداية األمر ببعض المدف

ثـ تناما باضطراد حتى صار األكبر في العالـ"(.)36

وفي ىذه الفترة عاشت أوربا عصو ار مظممة حيث انعكست ىذه الظممة
عمى مدنيا إذ قؿ سكانيا ألف المدف األوربية شيدت ىجرة مف المدف نحو القرى إذ

كاف يسود نظاـ اإلقطاع ( ،)37ويشير ستيؼ رانسميف إلى الحقبة المظممة في تاريخ
أوربا وىو يذكر أمثمة بسيطة مف حياة الناس تؤشر لذلؾ التخمؼ العميـ الذي كاف
يمفيا فيقوؿ "لقد كاف السفر في أوربا بالمركبة ذات العجالت سنة

700ـ أيسر منو

سنة 1700ـ ،ذلؾ أف الطرؽ التي بناىا الروماف بقيت دوف ترميـ وصيانة حتى حؿ
القرف الثامف عشر فتردت وساء أمرىا بمرور الزمف ،وكانت عادة االستحماـ في
القرف السابع أكثر انتشا ار مما كانت عميو في القرف السابع عشر ...لقد كانت الحياة
فييا صعبة ال تقر عمى حاؿ ...وكانت بعض المدف واألديرة التي حاولت االحتفاظ
بشيء مف العمـ تحرؽ وتمحى مف وجو األرض ...ولو كنا مف أبناء تمؾ الحقبة
وأردنا أف نحيا حياة مدنية وجب عمينا أال نتعب أنفسنا في البحث عنيا في أوربا
الغربية بؿ نتوجو إلى األندلس اإلسالمية حيث كاف مستوى المعيشة عاليا
()38

ومريحا"

ويصور جيمس فمكس جونز حالة اليوناف وروما أياـ كانت مدينة السالـ
حاضرة العباسييف فيقوؿ " لقد أفمت عظمة اليوناف وتدىورت روما فكانت ابعد
واضعؼ مف أف تصبح خط ار عمى أولئؾ الذيف دكوا الممالؾ "

()39

وعمى الرغـ مف

نشوء عدد مف المدف في ىذه الفترة فإف االنتقاؿ مف المدينة إلى القرية يؤشر مستوى
معاناة المدينة األوربية وترؾ أىميا ليا وتفضيميـ لمقرى عمى سكنيا.
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ويعطي لسنر نسبا باألرقاـ لمنمو التمدني في حقيقة تؤشر حجـ العمراف في
الدولة العربية اإلسالمية فيقوؿ "إف المجموع الكمي لمبناء في العيد اإلسالمي ما عدا
المراكز الدولية أكثر مما كاف في العيد البارثي غير أنو اقؿ بصورة ممحوظة مما في
العيود الساسانية  ،أما إذا دخمت بغداد في الحساب فإف البناء اإلسالمي كاف اكبر
مرتيف ونصؼ مما كاف في الفترة الساسانية فإذا أضيفت سامراء فإنو يصبح أربعة
أضعاؼ مجموع المستوطنات ومف الواضح أف النمو السريع لمعواصـ العباسية لـ
يكف مسبوقا في التطور التاريخي لممنطقة ،وال بد انو أثارتو تطعيمات مف المصادر

البشرية والطبيعية"(.)40

ويصؼ (جويتايف )Goitein -ىذا النمو السريع في العمارة سواء في

العاصمة او بقية مدف الدولة العربية اإلسالمية انو "ثورة في التمدف العالمي" ( ،)41كما
أف كتابات المستشرقة (البيدوس ( Lapidus-في ىذا المجاؿ تشير لمحركة الدؤوبة
التي مرت بيا المدينة اإلسالمية في عمارتيا إذ ترجع قسما مف أسباب انتعاش ىذه
المرحمة مف مراحؿ عمر المدينة اإلسالمية إلى أف إدارة الدولة قد دفعت حركة
التمدف دفعات قوية إلى األماـ بما اتبعتو مف سياسات تنمية النشاط الزراعي
()42

والتجاري كما ساعدت الظروؼ اإلدارية والسياسية عمى نمو المدف.

عمى أف خصوصية العمارة العربية اإلسالمية ومكانتيا وتميزىا مف غيرىا
بما تحممو مف عمؽ فكري وأخالقي ،قد أشار إليو اوليج جرابار معترفا بآلية النجاح
المبكر الذي حققتو تمؾ العمارة إذ يرجع جرابار سبب النجاح إلى ظيور الحاجة التي
استشعرىا قسـ مف خمفاء الدولة العربية اإلسالمية في العيد الراشدي وكذلؾ العيد
األموي ووالتيـ في األمصار اإلسالمية إلظيار حقيقة الوجود اإلسالمي في صورة
مادية تختمؼ عما يحيط بيا وتتميز ىذه الصورة مع ذلؾ الوجود بييئة إسالمية
معروفة وىذا – عمى ما يقوؿ – عمى جانب كبير مف األىمية عند محاولة تقدير
تراث اإلسالـ المعماري ( ،)43وىو بطرحو ىذا يجيب عف سؤاؿ طرحو بنفسو -

جرابار -يستعمـ فيو سر ىذا النجاح في العمارة اإلسالمية إذ كيؼ يخمؽ طراز
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معماري نفسو في ىيئة متميزة ثقافيا ؟ ويتمثؿ ذلؾ -يجيب جرابار بنفسو -في تصور
ما اختارتو الثقافة اإلسالمية وما رفضتو ،وعف طريؽ ما أخذت وما رفضت أنشأت
لنفسيا صورة خاصة اجتيدت تمؾ الثقافة في إبرازىا(.)44

وينقمنا البروفيسور كريستياف نوربيرغ شولز إلى بعض أسرار نجاح العمارة
العربية اإلسالمية وتألقيا وتأقمميا مع الواقع الذي تعيش فيو ،وكيؼ أنيا عمارة
متجددة تصمح لكؿ زماف ومكاف فيقوؿ"أف العمارة اإلسالمية بسبب سماتيا األزلية
والعامة ،قد بقيت طواؿ قروف حياتيا وفي تبايف األمكنة وتحت مختمؼ الظروؼ
المتبدلة ساعية تنبض بالحياة ،كما أنيا بقيت منفتحة تجاه التكيؼ وفؽ الظروؼ،إنيا
ومف غير أف تتخمى عف مميزاتيا العربية األساسية لقادرة عمى االتساـ بالصفات
المحمية الخاصة كالفارسية والمصرية والمغربية واليندية والتركية مما يحدو بي إلى
()45

االعتقاد بعدـ وجود سبب ألف ال تكوف العمارة اإلسالمية عمارة معاصرة".

وقد يكوف بوالدياف محقا عندما يعيب عمى البعض مف معماريي العرب
المسمميف اليوـ استيراد أفكارىـ المعمارية ويحثيـ عمى اإلبداع مف خالؿ بعث الروح
اإلبداعية في استعادة تخطيط مدنيـ القديمة والتأسيس لفف عماري يستوعب الفف
القديـ وينميو بييئة جديدة إذ يقوؿ ما نصو "أف المدينة العربية القديمة بتخطيطيا
المتكامؿ الرائع كفيؿ بأف يحؿ كؿ األزمات التي تعاني منيا المدف الجديدة التي
خططت عمى أسس غريبة عف واقعيا،مستوردة األفكار مف الحضارة األوربية

المعاصرة"(.)46

عمى أف مآخذ بوالدياف عمى المعمارييف قد ال تكوف موضوعية إذا ما
استوردوا أفكار الحضارة الغربية والتي ال تبارى اليوـ وحاولوا توظيفيا معينا ألصالة
األمس والخروج بطرز معمارية تمازج بيف أصالة الماضي العربي اإلسالمي وحداثة
الحاضر الغربي فاف ىذا بحد ذاتو إبداع يحسب لمعمارة العربية اإلسالمية بعدـ
جمودىا واجترارىا أصالة عريقة ! تراوح مكانيا وال تمحؽ بركب الحضارة المعاصرة.
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وعمى ىذا فال بأس مف أف نوضؼ أصالتنا بالحفاظ عمى أساسياتيا مع
الحرص عمى تنميتيا بأنماط جديدة وفقا لما توصؿ إليو اآلخروف.
واخي ار فقد توصمت ىذه الدراسة إلى جممة نتائج تتعمؽ بنظرة المستشرقيف
لممدينة العربية اإلسالمية بصورة عامة وىي:
1ػ أف العرب المسمميف لـ يخربوا المدف أو يشوىوىا بؿ أنيـ وجدوا أثناء
فتوحاتيـ مدنا قديمة أو أنقاض مدف فطوروىا ،وأضفوا عمييا مف حضارتيـ ولـ
ينتقصوا مف حضارات مف سبقيـ مف األمـ عمى وفؽ أدبيات شريعتيـ السمحة والتي
جاءت لإلنسانية ولـ تأت لمعرب وحدىـ وعمى ىذا فقد أثروا بمف عاصروىـ أو
جاءوا بعدىـ ،وتأثروا بمف كاف قبميـ مف األمـ عمى وقع ىذه الديناميكية في
التعامؿ.
 -2إف العرب المسمميف انتقموا بفترة قياسية وسبقوا بأشواط بعيدة حضارات
مف سبقيـ مف األمـ بدليؿ ما عاشوه مف عصر ذىبي وبفضؿ إنسانية حضارتيـ
،لذلؾ فاف إلصاؽ صفة البداوة –الموجودة عند بعضيـ والتي نبذتيا شريعتيـ – ىو

ٍ
تجف يحاوؿ بو أصحابو االنتقاص مف تمؾ الحضارة والمدنية.

 -3إف ما انتيت إليو المدينة األوربية في أقصى مراحؿ تطورىا وىو ما
اسماه المستشرقوف بػ (المدينة األـ-

 (Metropoleقد وصمت إليو المدينة

اإلسالمية في بواكير نشأتيا واف توابع المدينة اإلسالمية مف المدف أياـ رقييا اكبر
بكثير مف توابع المدينة األوربية الحديثة .
 -4أف المستشرقيف لـ يوفقوا في تعميـ قاعدتيـ المعرفية في تعريؼ المدف عمى وفؽ
نظرياتيـ العديدة ،لـ يوفقوا في تعميميا عمى المدينة العربية اإلسالمية لخصوصيتيا
بارتباطيا عميقا بقواعد الشريعة.
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Abstract.
It is important to most researchers in various fields
today, found on the face of Orientalism in order not to
isolate themselves Ntegathm in a narrow circle
Ankvan them on their views and walking Barakbha,
and according to this vision has stood the study on
the views of Orientalists in the city, the Arab-Islamic
and the mechanism of evolution in the study of
budget analysis withcame Arab resources in this area
Liban to the reader what the two views and stands on
Hithiathma.
.
Since the urban material culture and Snamha or is the
same civilization, it was cultural exchange is present
between the Arab Islamic cities in the Arab world, as
well as between them and the neighboring cities in the
mechanism differed Orientalists in the interpretation
and ran aground in most joints toward looking down
on the right of Arabs and Muslims as contrived by and
tried to glued nomadism as a reason for failure of the
Arabs and they said they believed he should not
associate the name with the Arab civilization and
urbanization of the ideas that they are the dull and
rudimentary
.
That these opinions refuted the mechanism that
drives the Muslim Arabs in all areas of civilization and
progress of the convoy of humanitarian shortly
relatively indicates the explosion Altmdna between
the seventh century to the atheist century AD and
witnessed by the cities of Muslims as a sign of this
movement and activity clearly recognized by the
Orientalists themselves, and what The Orientalists
had shot down their visions in their cities on the
Islamic city as an urban should be subject to the same
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mechanism in the evaluation and before that would
penetrate study the views of the Orientalists the city's
Muslim according to this standard view that stands on
the city's European at a glance in which to identify the
most important stages of development as it concluded
that the the last, and reached that city from the
development stage is (City mother - Metropole) and
that this stage - the city mother - which qualified the
Orientalists their cities and modern Tbjhawwa in the
development of the Islamic city has experienced in the
early inception, to the large number of accessories
from the cities.
.
I've tried much of the Orientalists of the city's ArabIslamic as brought by the theories of scholars and
Achtsasiém the theory of Max Weber's famous
characteristics of the five, called the theory of the
ideal model or walked the march (k Gronbaum) and
(Bernier) and others, and this in itself to drop unfair
because Orientalists did not realize the privacy of the
Islamic city, linked with strong rules of law, that the
differing opinions of them in this view point to some
of the equity in the vision of the Islamic city, such as
look (Albert Hourani) and (Raymond) and others, and
some of them looked at her as social institutions and
how to control it by connecting all segments of the
community system based peace gradient in the social
structure of that society.
that some of them were sighted in Ndharth Making
dynamic Islamic law the basis for these succulent and
construction associated with the development of a
continuous basis of which is derived from the inspired
law
which
dictate
the
dynamic
evolution.
.
The study found overall that brought him from the
views that the fresh Orientalists divided between
looking down and prejudice tainted the purposes of
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the conspiracy to diminish civilian Muslims and their
civilization and justice was tainted by the ignorance of
why the real carrying civilian Muslims and their
civilization and its venue and attain success in record
time, and Alndhartan that our good between them, the
left with the Ahnohmadistorted and therefore for this
study was the opinion of the movement of its
continental shelf to Amadana within the pages of the
study to remain as a hidden motive in this conclusion
for the reader to study and lest we go in the
sweetness of output Bwakirh. Praise be to God first
and foremost and blessings of Allaah be upon our
master Muhammad and his family and companions
.
Researcher
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المسلمٌن وأدبٌات جذور التحضر وقوانٌنه األولى عندهم ،فقد ذم األعراب فً غٌر
ب
موضع من القرآن لنفاقهم وتخلفهم عن نبٌهم فقال تعالً " َو ِممَّمنْ َح ْولَ ُكم م َِّمن األَعْ َرا ِ
ان ِألَهْ ِل
اق"...التوبة/آٌه . 101وقال " َما َك َ
ُم َنا ِفقُ َ
ون َومِنْ أَهْ ِل ْال َمدٌِ َن ِة َم َر ُدو ْا َعلَى ال ِّمن َف ِ
هللا َوالَ ٌَرْ َغبُو ْا ِبؤَنفُسِ ِه ْم َعن
ْال َمدٌِ َن ِة َو َمنْ َح ْولَهُم م َِّمن األَعْ َرا ِ
ُول ّ ِ
ب أَن ٌَ َت َخلَّمفُو ْا َعن رَّم س ِ
ت ْاألَعْ َرابُ آ َم َّمنا قُل لَّم ْم ُت ْإ ِم ُنوا َولَكِن قُولُوا
َّمن ْفسِ ِه " التوبة  /آٌه  . 120وقال أٌضا " َقالَ ِ
َ
وب ُك ْم " الحجرات/آٌه ،14وغٌرها مما سجله القرآن
اإلٌ َمانُ فًِ قُل ُ ِ
أسْ لَ ْم َنا َولَمَّما ٌَ ْد ُخ ِل ْ ِ
وهو ٌذم األعراب وطباعهم  ،وتسجل كذلك السٌرة النبوٌة ان اعرابٌا بال فً مسجد
رسول هللا()فؤراد بعض الصحابة انتهاره فقال لهم رسول هللا (  :)دعوه وال
تزرموه ،فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه علٌه(.مسلم،صحٌح ، )236/1،وعلى
هذا فإن اآلٌات والشواهد تإكد أن عقلٌة اإلعرابً مذمومة بل أن النبً ( )قال فً
شهادة األعرابً " ال تجوز شهادة بدوي على صاحب قرٌة" .البٌهقً،احمد بن
الحسٌن بن علً،ت458:هـ،سنن البٌهقً الكبرى،تحقٌق:احمد عبد القادر عطا،مكتبة
دار الباز،مكة المكرمة1994،م 250/10،وعلى هذا فقد عمل اإلسالم جاهدا منذ
البواكٌر األولى لنشؤته على الحد من البداوة وإبدالها بالمدنٌة والتمدن،ما استطاع الى
ذلك سبٌال،فبنى على ما هو طٌب من خلق البدوي وطباعه وهذب وشذب ما ذم من
ذلك .
)(23
Marcais. G,L'art Musulman des origins a nos jours,Vol.II
,paris ,1933 ,T.I ,P.12.
)1974-1879 ،K.A.C. Creswell) (24م) عالم آثار انكلٌزي،درس العمارة
اإلسالمٌة سنة1900م،وعمل مفتشا لآلثار اإلسالمٌة فً سورٌا وفلسطٌن 1918م
،استوطن القاهرة عام 1920م وعٌن مدٌرا لمعهد الفن والعمارة فً الجامعة
المصرٌة وأستاذا لنفس التخصص بالجامعة األمرٌكٌة فً القاهرة عام 1956م،
اجمع العلماء على أن مصنفاته ستظل مرجعا فً العمارة اإلسالمٌة ،آثاره كثٌرة
ومإلفاته وخاصة فً آثار مصر والعراق والشام وفارس والهندٌ ،عد كتابه العمارة
اإلسالمٌة األولى أضخم نتاجاته 1940-1932م ،وهو بجزأٌن ثم اختصره كرٌسول
فً كتاب صغٌر اسماه مختصر العمارة اإلسالمٌة األولى .العقٌقً ،نجٌب،
المستشرقون -موسوعة فً تراث العرب ،مع تراجم المستشرقٌن ودراساتهم عنه
منذ الف عام وحتى الٌوم،ط ،5دار المعارف ،القاهرة2006/م.169-168/2،
)(25
Creswell, K.A.C. Early Muslim Architecture,Vol.I, London
,1932,P.7
ٌقول الدكتور فرٌد شافعً حول رفض بعض المستشرقٌن اإلشارة للعرب أو
إقرانهم بالحضارة العربٌة اإلسالمٌة " أن الغربٌٌن حاولوا حرمان العرب أن تسمى
حضارتهم وعمارتهم وفنونهم بالعربٌة نسبة إلى دولتهم التً بسطت نفوذها على
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عدة أقطار إسالمٌة تسكنها شعوب عربٌة  ،بٌنما لم ٌحرم الرومان والبٌزنطٌون
والساسانٌون من أن تنسب حضارتهم وعمارتهم وفنونهم الٌهم  ،مع أن هذه الدول
كانت تتكون من أجناس وشعوب مختلفة  ،ومع أن علماء الفنون واآلثار هم أدرى
الناس بؤن كل طراز فنً من تلك الطرز قد قام على أسس من فنون أخرى معاصرة
له أو سابقة علٌه" .شافعً ،فرٌد ،العمارة العربٌة فً مصر اإلسالمٌة،القاهرة
 ، 1970/ص. 24
)(26

Creswell,OP.Cit.Vol.1,P.90.
Ibid,Vol.1,P.7.
) )28لقرابة ثالثة آالف من السنٌن ٌشٌر القرآن الكرٌم الهتمام اإلسالم بالعمران
وٌحدد قوائمه األولى وجذوره وذلك عندما ٌؤمر هللا عز وجل إبراهٌم الخلٌل ببناء
ك أَ َ
نت
الكعبة فٌقول " َوإِ ْذ ٌَرْ َف ُع إِب َْراهٌِ ُم ْال َق َواعِ َد م َِن ْال َب ٌْ ِ
ت َوإِسْ مَاعِ ٌ ُل َر َّمب َنا َت َق َّمب ْل ِم َّمنا إِ َّمن َ
ات َب ِّمٌ َن ٌت
ال َّمسمٌِ ُع ْال َعلٌِ ُم" ألبقره/اٌه،127وهو أٌضا البلد األمٌن " فٌِ ِه آ ٌَ ٌت
ات َّمم َقا ُم إِب َْراهٌِ َم
َو َمن د َ
ان آ ِم ًنا " آل عمران/أٌه  ،97وٌقول أٌضا " َوإِ ْذ َقا َل إِب َْراهٌِ ُم َربِّم اجْ َع ْل
َخلَ ُه َك َ
َه ََ َذا َبلَ ًدا آ ِم ًنا َوارْ ُز ْق أَهْ لَ ُه م َِن َّم
ت " ألبقره/اٌه ،126ولقد نعته هللا عز وجل
الث َم َرا ِ
بالبٌت على مستوى الكعبة والبلد على مستوى مكة وأودع فٌه أهم صفتٌن وهما
َ ْ
ُوع َوآ َم َنهُم مِّمنْ
األمان وتكفل هللا ألهله بالرزق فقال عز وجل " الَّمذِي أط َع َمهُم مِّمن ج ٍع
َخ ْو ٍع
ف" قرٌش/اٌه ،4وال شك أن خطابا كهذا ألهم مدٌنة على اإلطالق عند
المسلمٌن قد اتخذه المسلمون أساسا لمدنٌتهم الرتباطه بؤٌدٌولوجٌتهم ورزقهم وأمنهم
وعمارتهم وتجمعهم ،وكلها عناصر ارتبطت بالتحضر والعمارة وأشرت لمنظور
حضاري عرٌق
)(27

)(29

Goitein:"Cario :An Islamic city in the light of the Geniza
Docements" in middle Eastern cities,U.S.A, 1966.PP.75-83.
))30
F.Benet:"The Ideology of Islamic Urbanization " in
International J.of comparative sociology (Vol .IV/1963) ,PP.211226 .
)(31
Haneda.M and Miura,T. Islamic Urban Studies,London,1994
,P.34-35.
)(32
Grunebaum, G. " The Structure of the Muslem Town" in
Islam : Essays in the Nature and Growth of acultural tradition.
London: Routledge and kegan paul,1955 .p142.
إن أول مدٌنة نشؤت فً اإلسالم تكونت من مجموعة قرى كانت تسمى ٌثرب
تحولت إلى مدٌنة ذات شرعة ( دٌن ) وسلطان ( دان ) وتتمٌز عن باقً أوجه
االستقرار البدوي والقروي وكانت لها سلطة وثٌقة ال تنفك عن نموذج المسلمٌن فً
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الحٌاة اإلنسانٌة ،فإن صالة الجمعة ال تكون إال بها ألن المسجد الجامع ال تحوٌه إال
المدٌنة فهً الرابط بٌن الجمعة والجماعة وكانت مقر اإلمارة السٌاسٌة فمنها ٌنطلق
الجهاد وفٌها مقرات المهن كالزراعة والتجارة وسائر المهن ٌ ،نظر :السٌد
،رضوان ،مصائر المدٌنة العربٌة  ،مجلة الفكر العربً  ،ع  ، 39بٌروت 1983 /
،ص 7-4
) (33جاء فً السٌرة النبوٌة " وكان من أمر رسول هللا ( )فً مكة أنه كلما اجتمع
له الناس بالموسم-موسم الحج -أتاهم ٌدعو القبائل إلى هللا والى اإلسالم وٌعرض
علٌهم نفسه ،وما جاء به من هللا من الهدى والرحمة،وهو ال ٌسمع بقادم ٌقدم مكة
من العرب،له اسم وشرف،إال تصدى له فدعاه إلى هللا،وعرض علٌه ما عنده"ابن
هشام،عبد الملك بن هشام الحمٌري،ت218:هـ ،السٌرة النبوٌة،تحقٌق،مصطفى السقا
وآخرون،بٌروت1986/م،ق/1ص425
)(34
Ismail,A.A,Origin,Ideology and Physical Pattern of Arab
Urbanization, Ekistics,No.195.FEB,1972,P.113-114.
وٌسلط زهٌر صاحب الضوء على مدنٌة السومرٌٌن والذٌن سبقوا البابلٌٌن المإثرٌن على
الٌونان فٌقول حافظ السومرٌون وبؤمانة مطلقة على خارطة توزٌع القرى الزراعٌة
األولى على أرض العراق من الناحٌة المكانٌة التً أسسها سابقوهم فً عصر ما قبل
التدوٌن  ،والمثٌر هنا هو أن السومرٌٌن طوروا وبفاعلٌة  ،نظام التخطٌط الحضري
واإلقلٌمً للقرٌة إلى نظام المدٌنة والتمدن  ،فقد اقترن ظهور أولى المدن بنشوء العمران
الحضري  Urbanizationولعلنا ال نعدو الحقٌقة  ،إذا أكدنا القول أن الحضارة
السومرٌة تفردت بؤول ظهور لنظام دوٌلة المدن على أنه أول شكل من أشكال الحكم فً
التارٌخ البشري فقد نمت فكرة المواطن والمواطنة والوالء األعظم لدوٌلة المدن .صاحب،
زهٌر،المشهد السومري ،المورد ،ع ،3بغداد ، 2007/ص. 58 -57
)(35

Lombard.M,The golden age of Islam.trans.by joan spenser
(Netherlands 1975) , pp.118-119.
)(36
Ibid.p.118.
)(37
Arthure E.Smailes,The Geography of Towns, London
,1968,p.104.
) (38رانسمٌن ،ستٌف ،بغداد والقسطنطٌنٌة مركز الحضارة فً العصور
الوسطى،ترجمة :بشر ٌوسف فرنسٌس ،
سومر،م،12ج1و،2بغداد1956/م،ص.101
) (39جونز ،جٌمس فلكس ،بغداد فً سنة 1853م  ،ترجمة :عبد الوهاب األمٌن ،
المورد  ،ع ،1م،3دار الحرٌة  ،بغداد  1974/ص. 33
) (40لسنر ٌ ،عقوب ،خطط بغداد فً العهود العباسٌة األولى  ،ترجمة :د .صالح
احمد العلً  ،مطبعة المجمع العلمً العراقً  ،بغداد  ،1984/ص. 283
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Goitein:The Rise of the middle Eastern Bourgoisie , in Islamic
History and institutions,U.S.A,1947 .P.218
)(42
Lapidus: Middle Eastern Cities , Univ. of California press, Los
Angelos. 1969,P.5.
)، (43الفن والعمارة،القسم الثانً/ص369
) (44المصدر نفسه.
) )45شولز،العمارة اإلسالمٌة – عمارة التوحٌد، ،ص81
) (46بوالدٌان،فٌلٌب،الفضاءات الحضرٌة المفتوحة فً المدٌنة العربٌة التقلٌدٌة،
بحوث الندوة األولى لتارٌخ العلوم عند العرب ،جامعة بغداد ،بغداد1989/م262/1،
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