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مسميات

وأسماء شوارع
المدينة

محمد عوض الله
العمري

لتسمية شوارع املدن حول العالم أهمية رئيسة وضرورة البد
منا ،وال شك أن هناك لجان مختصة يف كل منطقة أو مدينة
ً
ً
منهجا الختيار مسميات الشوارع وامليادين.
خططا وتضع
ترسم
وغ��ال� ًب��ا م��ا ت��رت�ب��ط ال�ت�س�م�ي��ات ب��أس�م��اء األح�ي��اء أو أس�م��اء بعض
ال��رم��وز م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات امل�ع��روف��ة ،أو ب��األرق��ام ،أو ب��ال��وج�ه��ات

التي ينتهي إليها وصول الشارع.

وهنا يف املدينة املنورة تجد أسماء الشوارع وامليادين عىل نفس

النسق املتبع يف أكرث املدن (بأسماء شخصيات معروفة تاريخ ًيا،

وكذلك بأسماء شخصيات اعتبارية ،وبعضها أعيد إىل مسماه
القديم املعروف لدى الجميع كشارع سلطانة مثالً).

ون�ظ� ًرا للتطور وال�ت��وس��ع ال�ع�م��راين وك�ث�رة املخططات السكنية

ال�ج��دي��دة ف��إن األس�م��اء ستتزايد ب��ازدي��اد ال�ش��وارع ،فاستقصاء
التاريخ للبحث عن أسماء غري مكررة لتسمية الشوارع الداخلية
يف األح�ي��اء أم��ر صعب حتى يف حفظ

الشارع أو نعته.

ل � ��ذل � ��ك م� � ��ا ال � �ض �ي ��ر أن

ت � � � �س � � � �م � � � ��ى ال� � � � � � � �ش� � � � � � � ��وارع

الداخلية يف األحياء الجديدة

ب ��أس� �م ��اء م� �ع ��روف ��ة م �ع ��اص ��رة

م � � ��ن أب � � �ن � � ��اء امل � ��دي� � �ن � ��ة ك � � ��األدب � � ��اء

وامل � �ف � �ك � ��ري � ��ن واألط� � � �ب � � ��اء وش � �ه � ��داء
الواجب!...

م �ن��ذ ف ت��رة ق �ص�ي�رة س �ع��دن��ا ب�ت�س�م�ي��ة امل�س�ت�ش�ف��ى

امليداين ملواجهة جائحة كورونا باسم (مركز نجود

info @ hadithalmadina.sa

الطبي) تقدي ًرا ملا قدمته املمرضة املواطنة نجود خليل الخيربي

وال� �ت ��ي رح �ل ��ت -رح �م �ه ��ا ال� �ل ��ه -ب �ع ��د إص ��اب �ت �ه ��ا ب� �ف ي��روس ك ��ورون ��ا

املستجد أثناء عملها.

فهذه التسمية خلدت قيمة عظيمة سرتسخ يف أذهان الناس،

ً
تشنجا اجتماع ًيا كما يخىش البعض.
وال يمكن أن تثري

وم ��ا امل ��ان ��ع م ��ن ت�س�م�ي��ة ش� ��ارع يف أي ح ��ي م ��ن األح �ي ��اء ب��اس��م

مجال ما ويقطن
شخص بارز معروف قدم اسهامات جليلة يف
ٍ
يف نفس الحي أو عىل نفس الشارع؟!

وم��ا ال�ح��ائ��ل دون ت��رق�ي��م ال �ش��وارع يف داخ ��ل األح �ي��اء ال�ج��دي��دة

واالكتفاء بأسماء الشخصيات عىل الشوارع الرئيسة؟!

م� �ج� ��رد ت � �س � ��اؤالت واق �ت ��راح� � ��ات ف��ال �ك �ث�ي�ر
األك ث��ر ال ي ��رى يف ت�س�م�ي��ة ش ��ارع ف��رع��ي

داخ � � ��ل ح � ��ي س �ك �ن ��ي ب� ��اس� ��م ش �خ �ص �ي��ة

تاريخية قديمة أي أهمية ،بل ربما يمثل

عب ًئا يف حفظ عنوان منزله فيضطر عند حاجته

ل �ك �ت��اب��ة ع �ن ��وان ��ه ال ��وط �ن ��ي أن ي �ع ��ود ل �ل �خ��رائ��ط يف
هاتفه الجوال ليهتدي السم الشارع.

لقد طرق هذا الجانب أكرث من مرة وطالب

العديد ب��إع��ادة النظر يف تسمية ال�ش��وارع يف

ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � � ��دن ،وأله �م �ي �ت ��ه وك� �ث ��رة ت ��داول ��ه

فالبأس من التعرض له بصورة مختلفة.

