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 "دراسة يف لتخطيط املدينة " اإلسالميةسامراء عاصمة الدولة العربية 
 س املساعدر املد

 جبار ونسعد ناءه
 التقين/ الكوفةاملعهد 

 :مةاملقد
القدمية اليت  (رأىاذ هي بقااي مدينة )سر من  تلف املدن العربيةخمتتصف سامراء من الوجهة االثرية مبيزة فريدة بني 

النصف قرن  عاصمة ذات شان مث هجرت فجاءة ومل يدم ازدهارها غري مدة قليلة حبدود ة وصارتيبشيدت بسرعة غر 
 الزمنية احملدودة. ةفكل ما فيها من ااثر ومبان ينحصر يف تلك الفت 

حني جاء البحث يف مقدمة ، للكتابة يف هذه املدينةمسيت يف التاريخ العريب االسالمي فقد  وأثرهاهذه املدينة  وألمهية
واهم معاملها  فيما تناولت يف املبحث الثاين بناء املدينة والنشأةالتسمية  أصلاملبحث االول  يفتناولت ، وثالث مباحث

فاالزدهار مث  التأسيستواجدوا يف املدينة ابتداءا من  ث عرضت بشكل موجز اخللفاء العباسيني الذينويف املبحث الثال
 واخلراب.االمهال 

واملراجع اليت مت االعتماد عليها يف كتابة البحث  وكانت اخلامتة مع ابرز تضمنه البحث من افكار مث تالها ثيبت ابملصادر
 أتسيستناولت  اليت، هـ( والذي يعد من اهم الكتب البلدانية 292لليعقويب )ت البلدان كتاب واليت كان يف مقدمتها  

املدينة خاصة وان مؤلف الكتاب يعترب من املعاصرين للمدة  ها هذهنتواخلطط اليت تضم املنشآتهذه املدينة وعرض الهم 
اخلالفة  ه( وكتاب626 هـ( وكثاب معجم البلدان لياقوت )ت 543مروج الذهب للمسعودي )ت كتاب التارخيي و 

العوامل التارخيية عباس املوسوي اضافة كتاب االسالمية لبريوكلمان و  اتريخ الشعوبكتاب العباسية لفاروق عمر فوزي و 
 الكتابة عن مثل هذا املوضوع. العديد من املصادر واملراجع املهمة اليت ال تبين للباحث عنها وهو يف صدد اىل
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 األولث حاملب
 نشأةوال تسميةال

 ل التسمية:صأ
حيث جاء فيها ان املنطقة تلك كانت  (عليه السالم) ذكرت املصادر التارخيية ان سامراء ترجع اىل عهد سام بن نوح

هللا ان ال يصيب اهلها سوء  ودعي( عليه السالمان سامراء بناها سام بن نوح ) تسمى )سام راه( مبعىن طريق سام ويقال
(1).  

على اسم مستوطن قدمي عرفه  (م. اخلامس )ق ت االثرية ترجع اىل ادوار ما قبل التاريخ من االلففيما يقال ابن التحراي
كانت من املدن  ويقال ابهنا( 2)سومارات، وعرفت هذه املنطقة اايم الساسانيني ابسم الطريهان  والبابليني ابسم األشوريني

العربية تومهت  نونعل االذ (5)مكان قبض عدد جزية الروم  ناهاالعتيقة للفرس حتمل اليها االاتواة و)مره( اسم العدد ومع
، ويقال ان امسها (4) (رأىمن  الفارسي خيفي يف طيات نذير شوم منحرف يف االستعمال الرمسي اىل )سر ابن اسم سامرا
 .(3)القدمي سامريا 

قد خربت وفيها لغات سامراء على شرقي دجلة و  مدينة كانت بني بغداد وتكريت رأى:وسامراء لغة من سر "سر من 
 .(6)مقصورة " ممدودة وسامرا

 :نةاملدي نشأة
 (6)خا ي من دجلة فوق بغداد بثالثني فرسالشرق م( يف اجلانب 656هـ،  221سنة ) (7)اسسها وبناها اخلليفة املعتصم 

اايم  تاصبح اليتجديدة للخليفة "املعتصم بدال من بغداد  ةحاصر املدينة هو لكي تكون أتسيس ولعل السبب يف 
 .(9)تلفة على راسها االتراك خماملعتصم مركزا كبريا جلنسيات 

  (11)خليفة  املأمونكان يروم تولية العباس بن  حيث اعتمد املعتصم عليهم بعد ان خصصت ثقته ابجلندي الفارسي الذي
تدعى ماردة  ان امة كانت تركية وكانتالتفكري ابالستعانة ابلعنصر التكي اذ  إىلية تكال كما ان املعتصم دعته عصبيته

 .(12)الناس( حرم إىللذلك كثرت جيوشه ومالكيه منهم فمدوا ايديهم ) (11)

عفاء والصبيان من ذلك فكان اهل االسواق وما ينال الض رهبا اخليول يفجب))وكانت االتراك تؤذي العوام مبدينة السالم 
الناس حىت ان شيخا  فتأذى ،(15)او شيخ كبري او صيب او ضرير(( أةالمر ضهم فقتلوه عند صدمه عبب داد رمبا اثرواغب
 قال: الجزاك، مالك، اجليد ضربه فمنعهم وقال اي شيخ مالك فأراداسحاق أاب فقال له: اي )) لظ للمعتصم يف مقولتهغا

ا وارملت هبم نسائنا ننصبيابيتنا فايتمتت  فأسكنتهم العلوج من غلمانك االتراك هبؤالءهللا عن اجلوار خريا جاورتنا وجئت 
 .(14)((يسمع ذلك فدخل منزله وقتلت رجالنا واملعتصم
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ذلك اال  زادهمابنه سيوصيهم بتك االذى فما  ووقفوا للمعتصم وطلبوا منه منعهم او نقلهم فقال واجتمع اهل بغداد
ال طاقة يل  :ك بسهام االسحار فقالندك حاربناجبج عنا ر ))ان مل خت له:للمعتصم وقالوا  فاجتمع اهل بغداد (13)فسادا 

 .(16)على ذلك فكان ذلك سبب بناءه لسامراء وحتوله اليها((

داد غبني سكان ب واالجتماعيالفارق احلضاري  ويرى بعض الباحثني ان وراء خروج املعتصم من بغداد عوامل كثرية
للمعتزلة  اك دون العرب اضافة اىل انتصارهاالتر  هؤالءعنصرية خاطئة يف اعتماده على  واتباع املعتصم (17)واالتراك

 .(19)ومعاداته للعلويني )16( ()الزطـــب التاريخيف  واضطهاد خصومهم واملصاعب اليت واجهته يف فتنة اليهود املعروفني

لك كل ت  إندو يل يببغداد فعلى ما  اىل اخلروج من ورغم تعدد الرواايت التارخيية يف ذكر االسباب اليت دفعت املعتصم
 بغداد. للخروج منهي اليت كونت دافعا للمعتصم  واالسباب جمتمعة العوامل

 ث الثانيحاملب

 واهم معاملهاة املدين ءبنا
ولكنه جمدها كلها  (22)مث ابمحشا (21) والربدان (21)الشماسية لقد اراتد املعتصم قبل استقراره يف سامراء عدة مواضع منها

وخرج يتقرى  (23)البناء فيها وبدا (24)، مث مر ابلقاطول (25)هواءها او اهنا كانت ضيقةستطب او انه مل ي ة من بغدادبقري
 وكان هناك دير (26)ارضها مث انتقل اىل موضع سامراء فبىن معسكر على ىل القادسية جنويب شرق سامراإاملواضع فانتهى 

، فسال اهل (26)( رأىابلقرب من )سر من  هباتت وهو دير قدمي به نساء عذارى م (، يدعى )دير العذارى(27)للنصارى
طيب  بن نوح فنظر املعتصم اىل فضاء واسع وهواء سام يف الكتب السالفة انه مدينة ن املوضع ))فقالوا: جندهعالدير 
ء اهلواء واملا أتثريتواقة للغذاء وتطلب الزايدة فعلم انه  وجد نفسهفثالاث  فأقام واستطاب هواءهاصحيحة فاستمراها  وأرض

  (29)((املعروف ابلوزيرية االف دينار مث وضع اساس بنيان قصره وهو املوضع أبربعةواشتى ارضهم  فدعا ابهل الدير

واختار بنفسه مواضع القصور والساحات ، األسواق وابتدا بتخطيط املدينة فخط املسجد اجلامع اوال واختط من حوله
للزحام وابتعادا عما حيصل  وجعل املدينة واسعة يف كل مرافقها حتاشيا طائعالقللقادة والكتاب والناس  مث اقتطع واملتنزهات

 .(51)من هرج ومرج كما كان حيصل يف بغداد 

ناتني تفرعتا عن دجلة حنو الشرق املدينة اضافة إىل ق فيها فأنشأ (51)املدينة اىل قائده اثناس التكي وعهد املعتصم ببناء
 لذلك كان موقع املدينة حصينا بطبيعته كذلك مل يهتم املعتصم (25)البحري  النهر نفسه منصة احلصن

ور، قصصر املعروف ابجلوسق فبىن عدة قموضع ال . مث صار اىل(55)نة كما فعل املنصور مبدينة بغدادسور حول املدي إبدارة
 .(54)أبمسائهم راك مساهاتادة االقلل
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اخلطط  اختطتدة مث يج قطائع لألتراكوجعل  األشجار نقل هلمفع البنيان احضر اهل املهن من سائر االمصار و تفلما ار 
يعمل عمل من  بلد من لك حيث استقدم من كلذف املعتصم بتومل يك، (53)والشوارع والدروبالقطائع  واقتطعت

 ا مثقكل صنعة سو   ألهل، وافرد (56)دسة املاء وما اىل ذلك من العلوموهن مهنة من مهن العمارة والزرع يعاجلاالعمال او 
 .(57)وكثرت العمارة  والقصوربىن الناس وشيدت الدور 

 (41)واملتوكل (59)والواثق (56)صمتاملع اخللفاءفيها من  قد تويف او قتلوبدا ببناءها ف رأىومنذ ان انتقل املعتصم اىل سر من 
 لذي تركها ليعود اىل بغداد.ا (34)وشطرا كبريا من خالفة املعتمد( 44)واملهتدي (45)واملعتز (42)واملستعني (41)واملنتصر

 الثثث الحاملب
 ءسامرا العباس يف نيب ءخلفا

د اوالذي صارت سامراء يف عهده مدينة عامرة وز  بعد وفاة املعتصم اعتلى خالفة الدولة العربية االسالمية اخلليفة الواثق
اعتبار اهنا قد  كان لكثرة من وفد اليها علىزايدة السلالزايدة يف البناء جاءت نتيجة  إندو يب ، وعلى ما(46)فيها البناء

 اصبحت عاصمة الدولة العربية االسالمية.

 (47)املؤذنني حىت نظر اليها من فراسخلتعلو اصوات  ويف عهد املتوكل فقد بىن مسجدا جامعا كبريا وامر ان ترفع منارته
 ،اساطني الرخام وفرش به ت حيطانه ابلبناء وجعلت فيهيفوق جامع دمشق فقد لبس كبريامع  ابنه ج ووصف هذا اجلامع

 .(46)له منارة طويلة

لكنه قبل  أخرشق هنر و املذكور وتتخلالن شوارع سامراء  مث شق املتوكل من دجلة قناتني شتوية وصيفية تدخالن اجلامع
 .(31)احلرية وكشبها ببعض ملت احلريىوكل طرازا معماراي خاصا عرف ابلطراز تامل أحدث وقد (49)هامتام

ف عن املدن خطها بشكل خيتلف كل االختال اجلعفرية. وقد واستحدث املتوكل مدينة خاصة به عرفت ابملتوكلية او
امر ابنه املنتصر  وبعد مقتل املتوكل (31)د اكن مدورة مثل بغدتاملسجد اجلامع يتوسطها ومل  يكن فلم األخرى اإلسالمية

كلية كان جامع ايب دلف نسبه اىل القاسم و يف املت ما بين أبرز ، ولعلسامراءمحل انقائها اىل الناس ابالنتقال وهدم املنازل و 
 هـ. 226واملعتصم وتويف سنة  املأمونالذي عاش يف زمن  ادريس بن عيسى بن

ث جاءت من ابب التغليب ملا يبناء املسجد ح على متأخرةدو ان تسمية اجلامع ابسم ايب دلف جاءت يبوعلى ما 
وهي على  (ايردة 526) ما يف اجلامع ملويته اليت تقوم فوق قاعدة طوهلا وأشهروشجاعة  هر به ابو دلف من كرماشت
م( ومساحة 161عرضه )م( و 261) طوله يبلغالذي  املستطيلاجلامع  وسطتت (ورةقلز )السالمل اة ذات يلبابلا األبراج زطرا

م  6691 تبلغصوفيا يف اسطنبول أاب ية فهر يفوقها سعة فكنيسة ما قورن ابلكنائس االورب إذا( وهو 2م ألف 44) صحنه
 (.2م 13161) ( وصحن كنيسة القديس بطرس تبلغ2
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عامرة حىت جميء املعتمد الذي اقام يف قصر اجلوسق مث  وظلت سامراء يف عهود اخللفاء العباسيني الذين تلو املتوكل زاهية
 موصوفا مساه )املعشوق(.بىن قصرا و الشرقي من سامراء  انتقل اىل اجلانب

 ابتدأهاالقرن الرابع اهلجري ابهنا )مدينة اسالمية  وحينما هجرت سامراء أل اليها اخلراب بسرعة عجيية وقد وصفت يف
 .(املتوكل وهي خراب رمبا يسري الرجل فرسخ منها ال جيد دار معمورة املعتصم واستتم بناءها

االندلسي يف القرن السادس اهلجري وابن بطوطة  الرحالة ابن جبريووصفت ابهنا ارض مهجورة وذلك حينما زارها 
بن حممد اهلادي  علي اإلمامنيامللوية قرب  إىل إضافة اهلجري واهم الشواهد الباقية يف سامراء الطنجي يف القرن الثامن
ا قبور اخللفاء الواثق وهب (فرجه الشريف )عجل هللا وهبا غاب االمام املنتظر عليه السالم()ي واحلسن بن علي العسكر 

 واملعتمد. تصر واملعتزنواملتوكل وامل
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 اخلامتة:

 يف: تتلخصلعل من اهم النقاط اليت توصل اليها الباحث 

 أرجح أىناصوهلا التارخيية االوىل رغم  يف املؤرخون، لفمدينة قدمية اخت سا علىاء املدينة اليت بنيت ر ان سام .1

 يرجع املدينة اىل ادوار ما قبل التاريخ. الراي القائل ابن التحرايت االثرية

 نده التكي مدينة بغداد.جبان املدينة بناها املعتصم العباسي بعد ان ضاقت  .2

 رأىمن اخللف بسر من  أحد بينابنه مل ي بلغت املدينة اوج شهرهتا وازدهارها يف عصر املتوكل حىت قال املؤرخون .5

 وكل.تامل من االبنية اجلليلة مثل ما بناه

 معاملها واضحة حىت يومنا احلايل. معامل املدينة جامع ايي دلف وملوية سامراء الشهرية اليت ال تزال أبرزمن  .4

انتقل املعتمد منها اىل بغداد وفجاءة  نأحت عاصمة ذات شان مث هجرت بعد ان هذه املدينة شيدت واصب .3

 قرن.دم سوى ما يزيد على النصف ازدهارها مل ي نقبل الدولة ولذلك فا ليطاهلا اخلراب بعد ان امهلت من

Abstract 

Characterized Samarra destination archaeol-ogical feature is unique among the 

various Arab. cities, as are the remains of the city (the secret of view) the old, which 

was built quickly bizarre and became the capital of Shan and then abandoned 

suddenly did not last boom is a few up to half a century all that the effects of the 

buildings is limited to .those limited time period 
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 قائمة اهلوامش واملصادر

 11، ص4ج ، معجم البلدان، قوت احلموياي( 1)

 .147ص ، راقيةعملواقع الاملدن وا أمساءل صو ا، ناب( اي2)

 11 ص، 5ج ، معجم البلدان، احلمويوت ق( اي5)

 اإلسالميةاتريخ الشعوب ، ( بروكلمان4(

 719، ص 2ج ، والبقاع األمكنة ءأمسامراصد االطالع على ، داديغالب (3)

 11ص، 5ج ، م البلدانجمع، وت احلمويق( اي6)

ص ، سيةبالة العو الد ك،بري ضهدي بن املنصور، للمزيد ينظر: اخلن الرشيد بن املبحممد  إسحاق وبأصم )هو ت( املع7)

6. 

 11 ، ص5ج ، معجم البلدان، ت احلمويقو ( اي6)

 ي دلفيمسجد ا، يب( اجلنا9) 

 12ص ، 9ج ، ريخ الرسل وامللوكات، ( الطربي11)

 .144ص ، اإلسالميةية بر عطور املدن التية لنشأة و خيار تامل الو الع، ( املوسوي11)

 563ااثر البالد واخبار العباد ه ، يينو القز  (12)

 .44، ص 4مروج الدهب او معادن اجلوهر، ج ، يد( املسعو 15)

، سينيالعبار صع ة يفبيالعر  دولةسامراه عاصمة ال، ، عبد الباقي1522ص  ،1، جالتاريخ يف، الكامل ثري( ابن اال14)

 .21ص ، 1ج
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 .563ص، بالدلر ااثا، القزويين (13)

ص ، 1ج  سامراء،، عبد الباقي ؛11ص ،5ج ، معجم البلدان، ايقوت ؛556ص ، لفاءاتريخ اخل، وطي( السي16)

22. 

 .12ص ، العباسيةة الفاخل، ( فوزي17)

 .526ص، 2ج ، اتريخ االسالم السياسي، نحس( 16)

واليها ينسب ابب  دادبغ اعلى مدينة يفدار الروم اليت لاورة ي جمعض مشاسي النصارى وهب إىلتنسب ، ( الشماسية(19

 .134، ص 5ج ، نم البلداجمع، وت احلمويقاي، الشماسية

 ( الربدان21)

س نفيد، شالر  أايميف  عبد هللا بن مالك اخلزاعي بنعة للمطلب قوكانت هبا و  حلصريةني اواان وابرية قا: ش( ابمح21)

 .232ص  ،1املصدر، ج

 .146ص ، ةيخيار تالعوامل ال، ( املوسوي22)

ملصدر ا، صرقعنده  يينى اجلند و تول واطالقا همن سامرا مسا ابلقربد يره هارون الرشحفاطول( وهو هنر ( )الق25) 

 .11ص، 5ج ، السابق

 .26-27ص  ،1ج، سامرا، باقيلعبد ا ،147-146ص ، امل التارخييةو الع، سوي( املو 24)

 .66ص ، دلف ايبمسجد ، اجلنايب (23)

قد ترهنب واقمن به ارى ذة وبه نساء عق ارض ابجرمن من اعمال الر نيل وباملوص ض ار نيهو ب، رىعذا( درر ال26)

 .532، ص2للعبادة، ايقوت احلموي، معجم البلدان، ج



 105        سامراء عاصمة الدولة العربية اإلسالمية "دراسة يف لتخطيط املدينة "                                                   

 .34ص ، 4ج ، الذهبمروج ، املسعودي (27)

 .112، ص 4ار، ج خبون االيع، قتيبة( ابن 26)

 .34ص ، 4ج ، بذهمروج ال، ( املسعودي29)

 236 ص، نالبلدا، يب( اليعقو 51)

 .225ص ، كبضر ظر: اخلني، تصمعاملاه ت غالم تركي اش، اس الزكيثن( ا51)

 211ص ، خ الشعوبريات، ( بروكلمان52)

 .74ص ، 1ج، غداد مدينة السالمباتريخ ، داديغب البخلطي( ا55)

 .552، ص 2ج  اليعقويب،اتريخ ، اليعقويب( 54)

 .34ص ، 4ج ، بذهمروج ال، ( املسعودي53)

  552ص ، 2ج ، اتريخ اليعقويب،، 264ص ، البلدان، يباليعقو  (56)

 .34، ص 4ج ، بذهمروج ال، ( املسعودي57)

 .123-121ص ، 3ج، العقد الفريد، ن عبد ربهب( ا56)

 .264ص ، البلدان، اليعقويب( 59)

 293ص، وح البلدانفت، البالذري (41)

 .122ص ، ميالقم يف معرفة االياستقن الأحس ،( املقدسي41)

 .11، ص 5ج ، معجم البلدان، وتقاي( 42)
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  .97، ص 4ج ، مروج الذهب، ( املسعودي45)

 .11ايب دلف، صد جمس، اجلنايب، 267-226ص ، البلدان، اليعقويبينظر: ، طيط املدنخت( ملعرفة املزيد من 44)

 267 ص، البلدان، يباليعقو  (43)

 .425-416ص ، 2داد، جبغاتريخ ، البغدادي( اخلطيب 46)

 .211ص، بعو اتريخ الش، بروكلمان (47)

 267ص ، البلدان، يباليعقو  (46)

 .61ص، املالك واملمالك، ( االطمزى49)

 .47، ص 1ب االمصار، جئراغالنظار يف  حتفة، ( ابن بطوطة31)

  .946، ص 2، ج العربية ةسوعو امل، غرابل حممد ؛12، ص 5ج ، معجم البلدان، ( ايقوت31)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

