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)1( أستاذ التاريخ والحضارة العربية اإلسالمية في جامعة دمشق وجامعتي بالد الشام واليرموك.
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ص البحث ملخَّ
ــاميَّة، وعــن املؤرِّخــن الذيــن كتبــوا يف تاريــخ دمشــق،  اريــخ الشَّ يتحــدَّث هــذا البحــث عــن مدرســة التَّ
الــث اهلجــري = التَّاســع امليــادي، حتــى القــرن الرَّابــع عشــر اهلجــري = العشــرين امليــادي،  منــذ القــرن الثَّ
وذلــك باالســتقصاء والتَّحليــل، ووصــف عــدد مــن هــذه املؤلَّفــات وبيــان قيمتهــا التَّارخييَّــة، واحلديــث عــن 

مؤلِّفيها.

Research Summary
This paper discussed the Levantine School of History, and the scholars of 

Damascus between the 9th-14th Centuries. It surveys, analyzes and describes 
part of their works, along with their value, while introducing their authors. 

متهيد:
دمشــق هــي أعــرق مــدن العــامل، ومهــد احلضــارات، وهــي عاصمــة الكثــر مــن الــدُّول واإلمراطوريــات، 
ــي كانــت مركــز الدنيــا، وكان  ــه زاخــرٌ باألحــداث ومتجــدِّد، فهــي مدينــة اجملــد الَّ واتَّصــف تارخيهــا بأنَّ

يُشــدُّ إليهــا الرحــال لكثــرة مدارســها وأهــل العلــم فيهــا. 
ــي تســتحق الوفــاء مــن كلِّ مــن وُلــد أو عــاش فيهــا، ولعــلَّ املــؤرِّخ البــدري )ت 894هـــ  وهــي املدينــة الَّ
= 1488م( قــد تكلَّــم بلســان حــايل وخفايــا مشــاعري حــن قــال: »دمشــق مســقط راســي، وجممــع أهلــي 

وناســي، وملعــب خاَّنــي، ونزهــة إخوانــي«.
وملَّا قال: ]من الكامل[

بَلدٌ صَحِبتُ به الشَّبيبَة والصِّبا ... ولَِبستُ ثوبَ العزِّ وهو جَديدُ
مرِ رأيتُهُ ... وعليهِ أغصانُ الشَّباِب تَميدُ)2( فإذا متثََّل يف الضَّ

ــر منهــا ال يقــارن بأمهِّيَّــة  ومــا يــزال تاريــخ دمشــق جمــاالً خصبــاً للدِّراســات واألحبــاث، ومــا هــو متوفِّ
تاريــخ هــذه املدينــة وال يوازيــه، فهــو تاريــخ حيتــاج إىل أن نبحــر يف وثائقــه وخمطوطاتــه، لنتعــرَّف علــى 

تفاصيــل هــذه املدينــة وتارخيهــا وخططهــا وعلمائهــا وآثارهــا.
ــِرز أحــدٌ دورَهــا يف نشــأة  ــاميَّة األوىل أيَّ عنايــة مــن الدَّارســن، ومل يُبْ فلــم تنــل مدرســة التَّأريــخ الشَّ

ــبق يف ثــاث قضايــا أساســيَّة: اريــخ يف اإلســام، وهــي املدرســة الــي ســجَّلت السَّ علــم التَّ
اريــخ وقيمتــه، إذ توجَّــه اهتمامُهــا إىل احلــدث  فهــي املدرســة الــي كانــت أوســعَ املــدارس نظــرةً إىل التَّ
ــف عنــد بعــض املواضيــع اخلاصّــة  التَّارخيــي العــام )الفتــوح واملغــازي وأحــداث اجلاهليَّــة(، ومل تتوقَّ

ــام أو األنســاب(. ــة فقــط أو األيَّ ــازي النَّبويَّ )كاملغ
وهــي املدرســة الــي ســجَّلت أوَّل تدويــن تارخيــيٍّ معــروف يف اإلســام، وكان ذلــك يف دمشــق وبأمــر 
مــن اخلليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان، حــن اســتقدم عبيــد بــن شــريَّة اجلرمهــيَّ إليــه وســأله عــن أخبــار 
األمــم، وأمــر الَكتبــة أن يُدوِّنــوا أقوالـَـه وأن تُنســب إليــه، فــكان مــن ذلــك _ علــى األرجــح _ كتــاب )األمثــال( 

مشقي، مخطوط، [3و]. )2( نزهة األنام في محاسن الشَّام: أبو التُّقى البدري الّدِ
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وكتــاب )امللــوك وأخبــار املاضــن(.
اريــخ امسَــه منهــا، وذلــك علــى يــد أحــد رجاهلــا وهــو عوانــة بــن احلكــم  وهــي املدرســة الــي أخــذ علــم التَّ

اريخ(.  )ت 147هـــ = 764م(، فهــو صاحــب أوَّل كتــاب تارخيــي نعرفــه حيمــل هــذا االســم، كتــاب )التَّ
نــا نســتطيع _ مــن النّاحيــة الكميّــة _ أن نعــدَّ مــن مُؤرِّخــي بــاد الشَّــام العاملــن على  وبــكلِّ األحــوال فإنَّ

. هــذا العلــم حنــوَ مئــي اســم، هلــم مــا يزيــد علــى 350 أثــراً، ضــاع ثاثــة أرباعهــا علــى األقــلِّ
ــام كانــوا  ــة إىل أنَّ نصــف املؤرِّخــن يف بــاد الشَّ ــة تقريبيّ ــل املــؤرِّخ شــاكر مصطفــى يف إحصائيّ وتوصَّ
فــن )الُكّتــاب والقضــاة خاصَّــة(، وحنــوَ العشــرين  مــن احملدِّثــن والفقهــاء، وحنــو األربعــن كانــوا مــن املوظَّ

مــن امللــوك والــوزراء واألمــراء واألشــراف واملؤرِّخــن، وحنــو الثَّاثــن مــن أصحــاب األعمــال احلــرَّة.
ــم يف أواخــر القــرن الرَّابــع وبدايــات القــرن اخلامــس  اريــخ الشَّــامي إىل التَّضخُّ وقــد اتَّجهــت مشــاريع التَّ
واريــخ العامّــة. ولعــلَّ  اهلجريِّــن = العاشــر واحلــادي عشــر املياديِّــن يف ميدانــن: تواريــخ املــدن، والتَّ
السَّــبب يف ذلــك يعــود إىل التَّطــوُّرات السِّياســيِّة والعســكريّة، وظهــور اخلطــر الفرجنــي الصَّليــي، وظهــور 
العصــر الزِّنكــي)3( – األيُّوبــي)4(، ثــم صــارت مسعــة نــور الدِّيــن حممود بن زنكــي)5( وصاح الدِّيــن األيُّوبي)6( 

جتذب العلماء من كلِّ مكان.
)3( )521-631هـ = 1127-1233م(.

)4( )567-655هـ = 1171-1257م(.

)5( )541 – 569هـ / 1146 – 1174م(.

)6( )567 – 589هـ = 1171 – 1192م(.

دمشق وأهنارها وما كان خارج السور من القرى واملنازل
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ــاميَّة عــن غرهــا بكثــرة كتــب )الفضائــل(، إذ نســتطيع أن نعــدَّ قرابــة عشــرين  وتفــرَّدت املدرســة الشَّ
مؤلَّفــاً يف بــاب فضائــل املــدن، معظمهــا عــن دمشــق ثــم القــدس.

الــث  ــام أنَّ معظــم إنتاجهــا التَّارخيــي يف القــرون املمتــدَّة مــا بــن الثَّ وكان مــن ســوء حــظِّ مدرســة الشَّ
هــا باملقابــل  والسَّــادس اهلجريِّــن = التَّاســع والّثانــي عشــر املياديَّــن قــد اندثــر، بينمــا كان مــن حســن حظِّ

أنَّ معظــم إنتــاج مؤرِّخيهــا الكبــار قــد بقــي.
ــة املصــادر الــي اعتمــد عليهــا ابــن القانســي )ت 555 هـــ = 1160م(  نــا نفتقــد مثــاً كافَّ وهكــذا فإنَّ

وابــن عســاكر )ت 571هـــ = 1175م( يف بنــاء كتابيهمــا)7(.
أليــف عــن دمشــق، تارخييّــاً وعمرانيّــاً وآثاريّــاً وطبوغرافيّــاً، وضمــن فضائــل املــدن،  وقــد تنــوَّع التَّ
اريــخ العــام، وضمــن غــر ذلــك مــن الفنــون التَّارخييَّــة، كمــا ســيظهر يف هــذا البحــث. وضمــن التَّراجــم والتَّ
وال بــدَّ أن أُشــر يف هنايــة هــذا التَّمهيــد أنَّ هــذا البحــث ال يتخصَّــص باملؤرِّخــن الدِّمشــقيِّن، بــل مبــن 

ــوء عليــه باالســتقصاء والتَّحليــل. أرَّخ لدمشــق، وهــذا مــا ســأحاول أن أُســلِّط الضَّ
ــه لــن يتنــاوَل البحــثُ مَــن أرَّخ لدمشــق يف اخلمســن عامــاً املاضيــة، ألنَّ ذلــك حيتــاج إىل حبــث  كمــا أنَّ
هــم، وهــم مــن العمالقــة، أمثــال: صــاح الدِّيــن املنجِّــد، وحممَّــد أمحــد دمهــان،  آخــر مســتقل، يَفيهــم حقَّ
وأكــرم العلــي، وقتيبــة الشِّــهابي، وعبــد القــادر الرِّحيــاوي، وخالــد معــاذ، وغرهــم، إضافــًة إىل عــدد مــن 

املستشــرقن. 

اسع والعاشر امليالديَّني: الث والرّابع = التَّ أريخ لدمشق يف القرنني اهلجريَّني الثَّ أوَّاًل _ التَّ
يــرى صــاح الدِّيــن املنجِّــد أنَّ أوَّل مُــؤرِّخ لدمشــق هــو عبــد الرمحــن بــن عمــرو بــن عبــد اهلل بــن 
ــب بشــيخ الشــباب )ت 281هـــ = 894م(،  صفــوان النَّصــري، وهــو املشــهور بأبــي زرعــة الدمشــقي، امللقَّ
ــام، وكتابــه )تاريــخ أبــي زرعــة  ــرف مبحــدِّث الشَّ وقــد سكن دمشــق، وكانــت داره عنــد بــاب اجلابيــة، وعُ
الدمشــقي(، وهــو روايــة عــن أبــي امليمــون بــن راشــد، وقــال: »هــو أقدم مــا نعرفه مــن تواريخ الدِّمشــقيِّن«. 
ــة  ــي بكليَّ ــة اهلل القوجان ــه شــكر اهلل نعم ق ــاب، إذ حقَّ ــق هــذا الكت ــد مل يشــهد حتقي ــر أنَّ املنجِّ ويظه
ــة بدمشــق)8(. ويقــع الكتــاب ضمــن نطــاق مؤلَّفــات  اآلداب يف جامعــة بغــداد، ونشــره جممــع اللُّغــة العربيَّ

التَّراجــم، ومــا يرتبــط هبــا مــن فــروع الفكــر االجتماعــي والثَّقافــة.
ويــرى شــاكر مصطفــى أنَّ هــذا الكتــاب هــو حصيلــة اإلنتــاج التَّارخيــي ألبــي زرعــة، وفيــه كتــاب السِّــرة 
ــام مــن  ــي يف الشَّ ــن توفِّ بقــات مَ ــه مــن الطَّ ــاء الرَّاشــدين، وقضــاة دمشــق وفلســطن ومــرو، وفي واخللف

الصَّحابــة والّتابعــن والعلمــاء)9(.
اق معــاذ أنَّ أوَّل مــن تطــرَّق مباشــرة للكتابــة يف تاريــخ دمشــق العمرانــي هــو  يف حــن يــرى عبــد الــرَّزَّ
ــف: )جــزءاً يف خــر  ــى األســدي الدِّمشــقي )ت 286هـــ = 899م(، إذ ألَّ القاضــي أبــو بكــر أمحــد بــن املعلَّ

)7( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، مؤتمر ابن عساكر، ص335 ـ 343.

د،  مشقيُّون وآثارهم المخطوطة: المنّجِ خون الّدِ )8( انظر تاريخ أبي زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو المشهور بأبي زرعة الدمشقي. وانظر المؤّرِ

يق وعمر  ّدِ د مفرداته وظهر منها مفردتين تتعلَّقان بدمشق، واحدة عن قضاتها واألخرى عن الوقائع فيها في عهدي الخليفتين الّصِ ص65، 66، وسرد المنّجِ
رضي هللا عنهما. 

)9( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص346.
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املســجد اجلامــع وبنائــه(، ولألســف ُفقــد هــذا املؤلَّــف، ووصلنــا منــه بعــضُ مــا نقلــه عنــه ابــن عســاكر يف 
ــى، ولكــن وصلــه عــن طريــق الــرُّواة، وكذلــك ابــن  تارخيــه، والــذي مل ينقلــه مباشــرة مــن كتــاب ابــن املعلَّ

جبــر يف رحلتــه)10(.
بوغــرايف، وكان  ويكشــف ذلــك أنَّ ابــن املعلَّــى كان أوَّل مــن وضــع اخلطــوط األوىل يف تاريــخ دمشــق الطُّ
ــه  أوَّل مــن ذكــر اتفــاق املســلمن واملســيحيِّن علــى قســمة اجلامــع األمــوي بينهمــا بعــد الفتــح، ويظهــر أنَّ

ــه اعتمــد يف ذلــك علــى مــا يف السِّــجاَّت الرَّمسيّــة بــن يديــه)11(.   كان القاضــيَ بدمشــق، ألنَّ
ــى مــؤرِّخ آخــر يف النِّصــف األوَّل مــن القــرن الرَّابــع اهلجــري = العاشــر امليــادي،  وظهــر بعــد ابــن املعلَّ
هــو أبــو احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل بــن محيــد املعــروف بابــن أبــي العجائــز، وال نعــرف عنــه شــيئاً ســوى 
ــه صنَّــف كتابــاً ذكــره املؤرِّخــون باســم )تاريــخ دمشــق(، وعلــى هــذا فهــو أوَّل تاريــخ يؤلَّــف هلــذه املدينــة،  أنَّ
وقــد ُفقــد هــذا الكتــاب، ومل يبــقَ منــه إال الروايــات الــي نقلهــا ابــن عســاكر عــن طريــق كتــاب أبــي احلســن 
الــرَّازي )القــادم ذكــره(، والســيَّما عــن الــدُّور يف دمشــق، وكذلــك نقــل منــه ياقــوت يف )معجــم البلــدان()12(، 
ــة، فــا يــكاد يذكــر قريــة مــن قــرى الغوطــة إالَّ ويُردفهــا بنقــل مــن تاريــخ  عنــد ذكــر قــرى الغوطــة خاصَّ

ابــن أبــي العجائــز. 
ويشــر ابــن عســاكر إىل كتابــه باســم )ذكــر بــي أميَّــة مَــن نــزل منهــم بدمشــق ومَــن نــزل منهــم بغوطتها(، 
وهــذا علــى مــا يبــدو االســم األصلــي للكتــاب، والواضــح أنَّ ابــن أبــي العجائــز اهتــمَّ يف هــذا الكتــاب بذكــر 
ــق هبــم ومبنازهلــم، وتســمح  ــة، ومَــن نــزل منهــم بدمشــق ومَــن نــزل يف غوطتهــا، فالنُّصــوص تتعلَّ بــي أميَّ

ــن القبلــي يف دمشــق حتــى مــا بعــد العصــر األمــوي)13(.   ع والتَّوطُّ ــوزُّ بإعطــاء فكــرة واضحــة عــن التَّ
ــد بــن عبــد اهلل بــن جعفــر، أبــو احلســن الــرَّازي )ت  ــن كتــب عــن تاريــخ دمشــق العمرانــي حممَّ وممَّ
ــي فيهــا، وكان مــن كبــار احملدِّثــن، وكان  347هـــ = 958م(، أصلــه مــن الــرَّي، ثــم اســتوطن دمشــق وتوفِّ

معاصــراً البــن أبــي العجائــز ومســع منــه. 
ولألســف فــإنَّ مجيــع مؤلَّفاتــه مفقــودة اليــوم، ولكــن ابــن عســاكر وياقوتــاً نقــا عنــه، وهــو يعــدُّ مــن 
ــة بالنِّســبة للمــزارات وجبــل دمشــق، كمــا نقــل عنــه ابــن عســاكر مــا  أهــمِّ مصــادر ابــن عســاكر، وخاصَّ

مسعــه مــن ابــن أبــي العجائــز بالنِّســبة لــدُور دمشــق)14(.
ومــن مؤرِّخــي دمشــق يف القــرن الرَّابــع اهلجــري = العاشــر امليــادي: عبــد اجلبَّــار بــن عبــد اهلل 
اخلوالنــي القاضــي )ت 365هـــ = 975م(،  وقــد كتــب )تاريــخ داريَّــا()15(. وهــو أحــد مشــايخ الــرّازي، وكتــب 

ل من المجلَّدة الثانيَّة )قسم خطط دمشق( من تاريخ مدينة دمشق  د للقسم األوَّ ين المنّجِ مة صالح الّدِ خو العمران واألوابد: معاذ، ص197، وانظر مقّدِ )10( مؤّرِ

البن عساكر، ص6 ـ 7.  تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر )قسم خطط دمشق(، ص5 ـ 48. تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج5، ص476. رحلة ابن جبير: 
 Dimashk, Encyclopédie de I’Islam; Nikita Elisséeff , pp. 286 –299 .275 ،263 ابن جبير، ص262 ـ

)11( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص384. 

)12( انظر معجم البلدان وأماكن نقله من ابن أبي العجائز، ج1، ص520. ج2، ص96، 433، 496، 529، 543. ج3، ص220، 229، 321، 436. 

ج4، ص75، 417. ج5، ص241، 441.
خو العمران واألوابد: معاذ، ص198. مدرسة الشَّام التاريخيَّة من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص386، 387. تاريخ مدينة دمشق:  )13( مؤّرِ

ابن عساكر، ج50، ص316، 456. ج59، ص278. ج72، ص23. ج74، ص145.
بَعي. مدرسة الشَّام التاريخيَّة: شاكر مصطفى، ص346، 347.  خو العمران واألوابد: معاذ، ص197. فضائل الشَّام ودمشق: علي بن محمد الرَّ )14( مؤّرِ

Description de Damas; Nikita Elisséeff, p. XL. انظر تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ومعجم البلدان في عشرات المواضع التي نقلوا فيها 
ازي. عن أبي الحسين الرَّ

)15( نشره مجمع اللُّغة العربيَّة بدمشق سنة 1950م. وذكر ابن عساكر هذا الكتاب في مواضع عدة، ج1، ص254. ج9، ص65. وذكره في معجم البلدان، ج2، ص432.
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ابعــن،  ابعــن وتابعــي التَّ يف كتابــه عمَّــن نــزل يف داريَّــا مــن أصحــاب رســول اهلل صلَّــى اهلل عليــه وســلَّم، والتَّ
وأهــل العلــم علــى طبقاهتــم وأزماهنــم)16(. 

روة علــى يــد ابــن عســاكر حــن كتــب تاريــخ  وال شــكَّ أنَّ حركــة التَّدويــن التَّارخيــي يف الشَّــام وصلــت إىل الــذُّ
دمشــق، مهتمـّـاً بطبقــات احملدِّثــن والعلمــاء، ومُوليــاً قليــل االهتمــام ملــن ســواهم، وخاصَّة رجال السُّــلطة.

وإنَّ هــذه الثغــرة بالنِّســبة لدمشــق قــد جــرى تداركهــا مــن قبــل ثاثــة أجيــال مــن املؤرِّخــن: اثنــن مــن 
العــراق مهــا ثابــت وهــال، وثالثهمــا ـ وهــو املهــمُّ ـ مــن دمشــق الشَّــام وهــو ابــن القانســي، فــأوَّل هــؤالء 
املؤرِّخــن هــو ثابــت بــن ســنان )ت 365هـــ = 975م(، الــذي كان واحــداً مــن أفــراد آل الصَّابــئ، األســرة الــي 
اريــخ وتدوينــه،  ــزاً إىل جانــب كونــه طبيبــاً باهتمامــه بالتَّ ــة آلــه متميِّ ــبِّ، وكان كمعظــم بقيّ اشــتهرت بالطِّ
ــري، ولــه  وقــد كتــب عــدداً مــن التَّواريــخ أشــهرها واحــد ذيَّــل بــه ـ مــع شــيء مــن التَّداخــل ـ علــى تاريــخ الطَّ

أيضــا كتــاب )مفــرد يف أخبــار الشَّــام ومصــر( يف جملَّــد واحــد.
وبعــد وفــاة ثابــت جــاء هــال بــن احملســن بــن إبراهيــم الصَّابــئ، وهــو قريبــه، وقــد ويل ديــوان اإلنشــاء 
يف بغــداد، وعــاش مــدَّة تارخييَّــة مهمَّــة جــدّاً، عاصــر أحداثَهــا وعــرف أخبارهــا عــن كثــب وبشــكل وثائقــي، 
فقــام بتدوينهــا يف عــدد مــن الكتــب مفــردةً، مثــل كتابــه يف تاريــخ الــوزراء، أو جــاءت كذيــل لكتــب ثابــت بــن 
ســنان، الــذي أهنــى كتابــه حبــوادث ســنة 365هـــ = 975م، وأنَّ هــال بــن احملســن ابتــدأ كتابــه الــذي ذيَّــل 

بــه علــى تاريــخ ثابــت حبــوادث ســنة 360هـــ = 970م، وأهنــاه بأخبــار ســنة 447هـــ = 1084م)17(.
وسنذكر ابن القانسي يف ترتيبه الزمي هنا.

أريخ لدمشق يف القرن اهلجري اخلامس = احلادي عشر امليالدي:  ثانيًا _ التَّ
اق معــاذ إىل ثاثــة مؤرِّخــن نقــل ابــن عســاكر مــن مؤلَّفاهتــم شــيئاً يتعلَّــق بآثــار دمشــق  نبَّــه عبــد الــرَّزَّ
ــق بتاريــخ دمشــق  هــا تتعلَّ يف القســم الــذي خصَّصــه للخِطــط، ومل يذكــر أمســاء مؤلَّفاهتــم، والّظاهــر أنَّ

العمرانــي، وال منلــك عــن هــؤالء ســوى إشــارات عابــرة لــدى ابــن عســاكر، وهــم:  
ــه كان أســتاذاً  أبــو حممَّــد عبــد املنعــم بــن علــي املعــروف بابــن النَّحــوي، وال يُعــرف عــن الرَّجــل ســوى أنَّ
انــي الدِّمشــقي، الــذي مســع منــه بدمشــق ســنة 415هـــ = 1024م، وقــد نقــل ابــن عســاكر عنــه خــراً  للكتَّ

ــه يتعلَّــق بأحــد املســاجد املقصــودة بالزِّيــارة بدمشــق.   قــرأه خبطِّ
وأبــو احلســن علــي بــن حممَّــد بــن إبراهيــم احلنَّائــي الدِّمشــقي )ت 428هـــ = 1036م(، وقــد قــرأ 
ــه يتعلَّــق بطبوغرافيّــة دمشــق أو بعــض  ــه ونقــل عنــه ابــن عســاكر خــراً قــرأه خبطِّ ابــن عســاكر خبطِّ

مســاجدها، يتعلَّــق مبســجد أبــي صــاحل الــذي يقــع شــرقيَّها.
وإبراهيــم بــن حممَّــد احلنَّائــي، وهــو أخــو املؤلِّــف السّــابق، وال تذكــر املصــادر شــيئاً عنــه علــى مــا نعلــم، 
ــه يتعلَّــق بأحــد معــامل دمشــق، وهــو حملَّــة جــرون وعــن إنشــاء  وقــد نقــل عنــه ابــن عســاكر خــراً قــرأه خبطِّ

الفــوَّارة فيها)18(.

)16( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص388. 

)17( تاريخ دمشق: حمزة بن أسد، ابن القالنسي، التَّقديم، ص9 ـ 17.

خو العمران  )18( انظر تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر )قسم خطط دمشق(، ص113 ـ 132، مدرسة الشَّام التاريخيَّة: شاكر مصطفى، ص392، مؤّرِ

واألوابد: معاذ، ص198. ونقل ابن عساكر عنهما في عشرات المواضع من تاريخه.
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ومــن مؤرِّخــي دمشــق يف هــذا القــرن، وخاصّة 
يف فضائلهــا، علــي بــن حممَّــد بــن صــايف بــن 
شــجاع الرَّبَعــي )ت 444هـــ = 1052م(، وكتابــه 
)فضائــل الشَّــام ودمشــق(، وحتــدَّث فيــه عــن 
دمشــق ومســجدها وربوهتــا وجبلهــا وغوطتهــا، 
ومَــن دُفــن فيهــا، وعــن مامحهــا)19(. واختصــره 
الشَّــيخ برهــان الدِّيــن إبراهيــم بــن عبــد الرَّمحــن 
الفزاري )ت 729هـ = 1328م(، ومسَّاه )اإلعام 

ــام()20(. بفضائــل الشَّ
وذكــر املنجِّــد مــن مؤرِّخــي دمشــق: املســلم 
بــن هبــة اهلل بــن خمتــار، أبــو الفتــح الكاتــب )ت 
ــف رســالة )يف تفضيــل  ألَّ 460هـــ = 1067م(، 
دمشــق علــى غرهــا مــن البــاد، وذكــر فيهــا 
ــعراء يف  ــت الشُّ ــا قال ــضَ م ــا وبع ــضَ خواصِّه بع

وصفهــا()21(.  
ــن اعتنــى بتاريــخ دمشــق العمرانــي عبــد  وممَّ

ــه كان: »شــيخ هبــة  العزيــز بــن أمحــد الكّتانــي الصُّــويف )ت 466هـــ = 1073م(، ذكــر ابــن عســاكر عنــه أنَّ
اهلل األكفانــي الــذي طــاف بــه وأراه آثــار دمشــق ومنهــا قبــور الصَّحابــة«)22(.

ومنهــم غيــث بــن علــي، أبــو الفــرج األرمنــازي )ت 509هـــ = 1115م(، ألَّــف كتابــاً بعنــوان )تاريخ دمشــق(
)23(، وقــد أشــار إليــه ياقــوت احلمــوي يف معجمــه بقولــه: وذكــر غيــث بــن علــي األرمنــازي يف كتــاب 

دمشــق، علــى مــا حدَّثــي بــه الصّاحــب مجــال الديــن األكــرم أبــو احلســن علــي بــن يوســف الشَّــيباني أدام 
اهلل أيامــه: أنَّ الوليــد أمــر أن يُســتقصى يف حفــر أســاس حيطــان اجلامــع ...)24(.

انــي، وأحــد شــيوخ ابــن عســاكر الــذي  وهبــة اهلل بــن أمحــد األكفانــي )ت 524هـــ = 1130م(، تلميــذ الكتَّ
ــة فصــول القســم الــذي خصَّصــه خلطــط دمشــق، وكان لألكفانــي دفاتــر  اســتفاد مــن رواياتــه يف أغلبيّ

يُســجِّل فيهــا ويــروي عــن آثــار دمشــق)25(.
ويعــدُّ األكفانــي ضمــن سلســلة احملدِّثــن املؤرِّخــن الدمشــقيِّن الذيــن عُنــوا عنايــة كبــرة بدمشــق 

عمرانــاً ورجــاالً، ولــه تتمَّــة تاريــخ داريَّــا للخوالنــي)26(.

بَعي. )19( فضائل الشَّام ودمشق: الرَّ

)20( كشف الظُّنون: مصطفى حاجي خليفة، ج1، ص81، ج2، ص1275.

مشقيُّون وآثارهم المخطوطة: المنجد، ص76. خون الّدِ )21( تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج58، ص80. المؤّرِ

)22( تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر )قسم خطط دمشق(، ص196.

مشقيُّون وآثارهم المخطوطة: المنجد، ص78. خون الّدِ )23( تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج1، ص10، 285، ج43، ص68، 69. المؤّرِ

)24( معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج2، ص466.

د لقسم خطط دمشق من تاريخ ابن عساكر، ص9. وانظر تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج73، ص359. خو العمران واألوابد: معاذ، ص198. وانظر مقدمة المنّجِ )25( مؤّرِ

)26( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص351، 352.

تطور دمشق عر العصور الرومانية واأليوبية واململوكية والعثمانية



العدد األول - 1082021

أريخ لدمشق يف القرن اهلجري السَّادس = الثاني عشر امليالدي:  ثالثًا _ التَّ
ــف فيــه عــن دمشــق: أبــو القاســم علــي بــن احلســن بــن  أبــرز مــن عــاش يف هــذا القــرن وأبــرز مــن ألَّ
ــي ســنة  هبــة اهلل الدِّمشــقي، الشَّــهر بابــن عســاكر، )وُلــد ســنة 499هـــ = 1105م يف مدينــة دمشــق، وتوفِّ
571هـــ = 1175م(، مــؤرِّخ الشَّــام، وحافــظ العصــر، وإمــام أهــل احلديــث يف زمانــه، وصاحــب أشــهر كتــاب 
عــن دمشــق، يف مثانــن جملَّــدة، مل يســبقه إليــه أحــد، ومل تَحــَظ مبثلــه مدينــة أخــرى علــى وجــه األرض، 
وقــد مسَّــاه: )تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا، وتســمية مــن حلَّهــا مــن األماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن 

وارديهــا وأهلهــا(.  
ه. ألَّفه على مراحل، ثم وكل أمر تبييضه إىل ابنه القاسم الذي بيَّضه خبطِّ

ــدة الّثانيــة للحديــث عــن عمــران دمشــق وطوبوغرافيَّتهــا، وهــذا  وقــد خصَّــص القســم األوَّل مــن اجمللَّ
ــق الكتــاب )صــاح الدِّيــن املنجــد( ألن يطلــق علــى القســم اســم )خطــط دمشــق(، وهــو يعــدُّ  دعــا حمقِّ

أقــدم مصــدر وصلنــا عــن تاريــخ دمشــق العمرانــي.  
وقــد جــاء هــذا القســم علــى أبــواب تناولــت:  اجلامــع األمــوي، املســاجد، مواضــع الزِّيــارات، الكنائــس، 

الــدُّور، األهنــار، احلمّامــات، مــا ورد يف مــدح دمشــق، األبــواب، املقابــر.  
ــه ذكــر عرضــاً، أثنــاء حتديــده لبعــض هــذه األماكــن، بأمســاء ملنشــآت تُقــدِّم معلومــات مهمّــة عــن  كمــا أنَّ
ــادس اهلجــري  ــة بدمشــق يف القــرن السَّ ــة واالقتصاديَّ ــة واالجتماعيَّ ــة والثقافيَّ ــة والدِّينيَّ احليــاة العمرانيَّ
انــي عشــر امليــادي، كاملــدارس والرُّبُــط واخلوانــق والسُّــور واخلنــدق واجلســور واحلــارات واحملــالِّ  = الثَّ
ــقائف واملســابك  ــويقات والسَّ ــات والبيمارســتانات واألســواق والسُّ ــات واملربع ــة والرَّحب ــدُّروب واألزقَّ وال
واحــن، والفنــادق والقياســر والدَّباغــات والورَّاقــات والقــرى واملنــازل والبســاتن  واملعاصــر واملســاخل والطَّ

واألنــادر واملــروج واملياديــن.  
وقــد مجــع ابــن عســاكر مــواد هــذا القســم عــن طريقــن: األوَّل مــن طريــق املؤرِّخــن الذيــن ســبقوه 
ــات  ــه وتســجيله بنفســه وهــو املســاجد واحلمَّام ــام بإحصائ ــا ق ــي م ــا كتاباهتــم، والّثان ــن مل تصلن والذي
ــارع املســتقيم )ســوق مدحــت باشــا  ــي، نســبة للشّ ــة إىل قســمن: مشــايل وجنوب ــي، فَقســم املدين والق
امــات يف القســم  حاليــاً(، وبــدأ مــن بــاب اجلابيــة يف الغــرب إلحصــاء مــا يوجــد مــن مســاجد وقــي ومحَّ
اجلنوبــي، ومــن البــاب الشَّــرقي بالنِّســبة للقســم الشَّــمايل، وأحصــى 242 مســجداً، و129 قنــاة، و40 
محامــاً، وهــذا غــر املنشــآت الــي أحصاهــا خــارج السُّــور، وبلغــت 178 مســجداً و19 قنــاة، و17 محامــاً.  
ــه أوَّل مــن وضــع ثبتــاً أو عَمِــل جــرداً للمســاجد واحلمَّامــات والقــي  فتميَّــز عمــل ابــن عســاكر بأنَّ
بدمشــق، وبفضــل األمســاء املذكــورة يف غالــب األحيــان ملؤسِّســي األبنيــة الــي ذكرهــا نســتطيع أن نُحــدِّد 
ــة عهــد ابــن عســاكر،  ــخ العمرانــي لدمشــق لغايّ اري ــاً هلــا متتبِّعــن التَّ توارخَيهــا، وأن نضــع فهرســاً زمنيّ
ــدُّروب  ــل يف نســبها إىل احلــارات وال ــة تتمثَّ ــع هــذه األبني ــد مواق ــن عســاكر يف حتدي ــة اب ــت طريق وكان

ــوت املشــهورة.  والبي
ــن الباحــث الفرنســي نيكيتــا إليســيف ـ Nikita Elisseeff بواســطة هــذه التَّحديــدات  وقــد متكَّ
انــي عشــر امليــادي، مُســقِطاً  واإلشــارات مــن وضــع خريطــة لدمشــق يف القــرن السَّــادس اهلجــري = الثَّ
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ــة إن وجــدت،  ــة واألطــال الباقي ــك باالســتناد إىل األبني ــن عســاكر، وذل ــي ذكرهــا اب ــن ال ــا األماك عليه
ــة  وباالســتعانة باألوابــد اجملــاورة بالنِّســبة لتلــك الــي مل يبــق هلــا أثــر، وباإلفــادة مــن املصــادر التارخييَّ
الــي تناولــت وحــدَّدت األوابــد بدمشــق بعــد ابــن عســاكر، واجلمــع بــن النُّصــوص والشَّــواهد األثريَّــة يف 

بعــض األحيــان لتحديــد موقــع األبنيــة.
وكان البــن عســاكر مؤلَّفــات أخــرى، منهــا: )إحتــاف الزَّائــر( و)تاريــخ املــزَّة(، و)جــزء كفرسوســة(، 
و)أحاديــث مجاعــة مــن كفرسوســيّة(، و)فضــل الرَّبــوة(، و)حديــث مجاعــة مــن أهــل حرســتا(، و)حديــث 

أهــل كفــر بطنــا(. 
وكان امللــك العــادل حممــود بــن زنكــي نــور الدِّيــن قــد بنــى لــه دار احلديــث النُّوريَّــة، فــدرَّس هبــا إىل حــن 

وفاتــه، غــر ملتفــت إىل غرهــا، وال متطلِّــع إىل زخــرف الدُّنيــا، وال ناظــر إىل حماســن دمشــق ونُزهها)27(.
)27( تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر )شيري(، ج1، ص11 ـ 27. مختصر تاريخ دمشق البن عساكر: ابن منظور، ص9 ـ 10. خطط دمشق: أكرم العلبي، 

خو العمران واألوابد: معاذ، ص199، 200. دمشق أيام ابن عساكر: خالد معاذ،  ص12. تاريخ مدينة دمشق البن عساكر )تهذيب بدران(، ج1، ص9. مؤّرِ
كتاب مؤتمر ابن عساكر، ص143 ـ 149.

خمطوط اجلزء األول من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر
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ونعــود البــن القانســي الــذي ظهــر يف هــذا القــرن، فهــو محــزة بــن أســد بــن علــي بــن حممَّــد، أبــو يعلــى 
ــى رئاســة ديــوان دمشــق مرَّتــن،  التَّميمــي، املعــروف بابــن القانســي العميــد )ت 555 هـــ = 1160م(، تولَّ

وقــد صنَّــف تارخيــاً للحــوادث بعــد ســنة 440هـــ = 1048م إىل حــن وفاتــه.
ــل  ــاً، ويف العــادة قــد يُبنــى املُذيَّ ــه صنــع مُذيَّ ــه حبــوادث ســنة 448هـــ = 1056م، وصــرَّح بأنَّ بــدأ كتابَ

يــل يأتــي مبثابــة ملحــق بكتــاب أساســي)28(. علــى ذيــل، والذَّ
التَّعليقــات التارخييَّــة املكتوبــة لبعــض املؤلِّفــن اجملهولــن،  ومــن أهــمِّ مصــادره يف هــذا الكتــاب 

وحمفوظــات الدِّيــوان بدمشــق، وقــد اســتخرج منهــا العديــد مــن الوثائــق ونقلهــا يف كتابــه.
ــه ال يقتصــر علــى أمورهــا إالَّ يف قســمه  وعلــى الرَّغــم مــن أنَّ الكتــاب حيمــل عنــوان تاريــخ دمشــق، إاّل أنَّ
األوَّل السَّــابق لســنة 448 هـــ = 1056م أمّــا بعــد ذلــك فهــو تاريــخ للعــامل اإلســامي كلِّــه منظــوراً إليــه مــن 

دمشق)29(.
اريــخ  ونعــود اآلن إىل مــا ســلف ذكــره عــن ثابــت بــن ســنان وهــال بــن احملســن، فثابــت كتــب كتابــاً بالتَّ
ــام، ووقــف بــه مــع أحــداث ســنة 365هـــ = 975م، وهــي ســنة وفاتــه، وجــاء مــن  أوقفــه علــى مصــر والشَّ
بعــده هــال بــن احملســن فكتــب ذيــاً علــى تاريــخ ثابــت تداخلــت بعــض سِــنيِّه، حيــث بــدأه حبــوادث ســنة 

360هـــ = 970م، ووقــف بــه علــى هنايــة ســنة 447هـــ = 1055م.
والبحــث التَّارخيــي هــو الــذي قــاد إىل االفــرتاض بــأنَّ ابــن القانســي بنــى مُذيَّلــه علــى كتابَــي ثابــت بــن 

ســنان وهــال بــن احملســن، أو علــى واحــد منهمــا)30(.
وممَّــن كتــب يف فضائــل الشَّــام يف هــذا القــرن عبــد الكريــم بــن حممَّــد بــن منصــور التَّميمــي السَّــمعاني 
املروزي )ت 562هـ = 1166م(، يف كتابه )فضائل الشَّام(، وحتدَّث فيه عن دمشق وغوطتها وفضائلهما، 

وعــن اجلامــع األموي)31(.
وذكــر ابــن عســاكر أنَّ لــه: )فــرط الغــرام إىل ســاكي الشَّــام(، فقــال: »وآخــر مــا ورد علــيَّ مــن أخبــاره 
ــه وأرســل بــه إيلَّ مسّــاه كتــاب )فــرط الغــرام إىل ســاكي الشَّــام( يف مثانيــة أجــزاء، كتبــه  كتــاب كتبــه خبطِّ

ســنة ســتن ومخســمئة«)32(.
ــام نــور  ــد الوهرانــي املغربــي، الــذي جذبتــه دمشــق يف أيّ ــد بــن حمــرز بــن حممَّ ومنهــا مــا كتبــه حممَّ

ــا. ــي فيهــا ســنة 575هـــ = 1179م يف داريّ ــم اســتوطن دمشــق، وتوفِّ ــه، ث الدِّيــن، فزارهــا واتَّصــل ب
ــب  ــه )جليــس كلِّ ظريــف(، يطل وقــد كتــب رقعــة عــن مســاجد دمشــق وضِياعهــا، وذلــك ضمــن كتاب

فيهــا إصــاح هــذه املســاجد)33(.
ــل  ــدادي )ت 597هـــ = 100م( يف فضائ ــن اجلــوزي البغ ــي ب ــن عل ــد الرَّمحــن ب ــرج عب ــو الف ــب أب وكت

دمشــق كتابــه: )مثــر الغــرام لســاكي الشَّــام()34(.
)28( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص9 ـ 17.

)29( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص353، 354.

)30( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص9 ـ 17. وانظر تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج15، ص191، 192.

)31( فضائل الشَّام: عبد الكريم السَّمعاني. وانظر تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج36، ص447 - 449.

)32( تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ح36، ص448. وانظر هديَّة العارفين: إسماعيل بن محمد الباباني البغدادي، ج1، ص609.

د. ين المنّجِ )33( الوهراني ورقعته عن مساجد دمشق، نشرها صالح الّدِ

)34( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج2، ص1590.
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وعــدَّ املنجِّــد ابــن العمــاد األصبهانــي حممَّــد 
بــن حممَّــد )ت 597هـــ = 1200م( مــن مؤرِّخــي 

دمشــق، وذلــك مــن خــال كتابــن: 
األوَّل )خريــدة القصــر وجريــدة العصــر(، 
علــى  منــه  انــي  الثَّ القســم  يف  تكلَّــم  الــذي 
يف  فيهــا  األدبيَّــة  للحيــاة  مؤرِّخــاً  الشَّــام)35( 
عشــر  انــي  الثَّ  = اهلجــري  السّــادس  القــرن 

امليــادي.
الــذي ذكــر  الشَّــامي()36(،  والّثانــي )الــرق 
فيــه الفتوحــات الشَّــاميَّة وأحــداث الشَّــام يف 
عهــد صــاح الدِّيــن األيُّوبــي، وأخبــاره مــع كلٍّ 
مــن نــور الدِّيــن حممــود بــن زنكــي وصــاح 

األيُّوبــي)37(. الدِّيــن 

أريــخ لدمشــق يف القــرن  رابعــًا _ التَّ
عشــر  الــث  الثَّ  = السَّــابع  اهلجــري 

امليــالدي: 
ــو إليــاس مشــس  ــنُ ســعادة أب ــف اب ــه ألَّ وفي
الدِّيــن أمحــد بــن خليــل اخلــويل املهلَّــي )ت 

ــه أوَّل  ــام(، ورأى شــاكر مصطفــى أنَّ ــن ويل قضــاء الشَّ ــام يف مَ ــرَّوض البسّ ــاب )ال 637هـــ = 1239م( كت
كتــاب يف قضــاة الشَّــام)38(.

ــن اجلــوزي )ت  ــد ب ــن حممَّ ــي ب ــن عل ــن عمــر ب ــد اهلل ب ــد عب ــو حممَّ ــن أب ــاج الدِّي ــه ت وي ــنُ محُّ ــف اب وألَّ
ــه ذيــل تاريــخ دمشــق البــن  ــع شــاكر مصطفــى أنَّ اريــخ(، وتوقَّ يــل يف التَّ 642هـــ = 1244م( كتــاب )عطــف الذَّ

عســاكر)39(.
ــف ضيــاء الدِّيــن حممَّــد بــن عبــد الواحــد بــن أمحــد بــن عبــد الرَّمحــن السَّــعدى املقدســي ثــم  وألَّ

الدِّمشــقي احلنبلــى )ت 643هـــ = 1245م( كتــاب )فضائــل الشَّــام(، يف ثاثــة جملَّــدات)40(.
وخــطَّ ســلطان العلمــاء العــزُّ بــن عبــد السَّــام )ت 660هـــ = 161م(، كتابــه )ترغيــب أهــل اإلســام يف 
سُــكنى الشَّــام(، حتــدَّث فيــه عــن أحاديــث فضــل الشَّــام، وخــصَّ دمشــق يف ذلــك، وهــو كتــاب يف فضائــل 

ل عن شعراء الشَّام.  )35( خريدة القصر وجريدة العصر: ابن العماد األصبهاني، الجزء األوَّ

)36( البرق الشامي: عماد الدين الكاتب األصبهاني. 

مشقيُّون وآثارهم المخطوطة: المنجد، ص85 ـ 87. وانظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى،  خون الّدِ )37( المؤّرِ

ص363. 
)38( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص412.

)39( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص412، 413.

)40( هديَّة العارفين: الباباني البغدادي، ج2، ص123.

خمطوط اجلزء األول من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر
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البلــدان، تنــاول فيــه مــا ورد يف تفضيــل الشَّــام علــى غرهــا، وبيــان أمهِّيَّتهــا وأمهيّــة السُّــكنى فيهــا 
والتَّرغيــب يف ذلــك، والتَّرغيــب بالدِّفــاع عنهــا)41(.

وأســهم أبــو شــامة عبــد الرَّمحــن إمساعيــل املقدســي )ت 665هـــ = 1267م(، بالتَّأريــخ لدمشــق بكتابــه 
ــه يف جملَّــدات كثــرة)42(. )خمتصــر تاريــخ دمشــق(، وذكــر ابــن كثــر )ت 774هـــ = 1372م( أنَّ

وكذلــك فعــل نصــر اهلل بــن عبــد املنعــم التَّنوخــي املعــروف بابــن شــقر الدِّمشــقي )ت 673هـــ = 
1275م(، حــن ألَّــف )إيقــاظ الوَســنان يف تفضيــل دمشــق علــى ســائر البلــدان(، وذكــر حاجــي خليفــة )ت 

ــدات)43(. ــه كتــاب كبــر يف ثاثــة جملَّ 1067هـــ = 1665م( أنَّ
ونصــل إىل أهــمِّ مَــن كتــب عــن دمشــق، وهــو عــزُّ الدِّيــن أبــو عبــد اهلل حممَّــد بــن علــي بــن إبراهيــم بــن 

شــدَّاد األنصــاري احللــي )ت 684هـــ = 1285م(.  
ــت  ــة عشــرة مــن عمــره، وتوال ــن شــدَّاد دمشــقَ يف ســنة )631هـــ = 1234م(، وهــو يف الثَّامن دخــل اب
ــردُّدات كان البحــث عــن العمــل واملوقــع اإلداري  رحاتــه إليهــا عــدّة مــرّات، ويُقــال بــأنَّ هدفــه مــن هــذه التَّ

الــذي يتَّفــق مــع مؤهِّاتــه.
عــاش يف دمشــق أكثــر مــن عشــر ســنن، وذلــك يف أيَّــام السُّــلطان امللــك النّاصــر صــاح الدِّيــن يوســف 
بــن امللــك العزيــز حممَّــد صاحــب دمشــق وحلــب، وعمــل باجملــال اإلداري، قــال: »وكنــتُ قــد دخلــتُ دمشــق 
ســنة إحــدى وثاثــن، ثــم تــردَّدتُ إليهــا مــراراً عديــدة، ثــم قطنــتُ هبــا األيــامَ النّاصريّــة مــدّة عشــر 

ســنن«)44(.
وقــد أحــبَّ ابــنُ شــدَّاد دمشــق حبّــاً مجّاً وســكنت جوارحه إليهــا، فامتدحها وأفــاض يف ذكرها حتَّى قال: 
هــا أحســنُ بــاد الشَّــام مكانــاً، وأعدلُهــا هــواءً، وأطيبُهــا نشــراً، وأكثرهــا مياهــاً، وأغزرهــا فواكــهَ«)45(،  »فإنَّ

ثــم أكمــل يف ذكــر الغوطــة وقراهــا وبســاتينها، فقــال إنَّ فيهــا مخســة آالف بســتان ومخســمئة كــرم.
ألَّــف كتابــاً عــن طوبوغرافيَّــة بــاد الشَّــام جــاء يف ثاثــة أجــزاء، جعــل األوَّل عــن مســقط رأســه حلــب، 
الــث للجزيــرة الشَّــاميَّة، ومسَّــاه )األعــاق اخلطــرة يف ذكر أمراء  انــي لدمشــق واألردن وفلســطن، والثَّ والثَّ
الشَّــام واجلزيــرة(، ويف القســم اخلــاص بدمشــق نقــل فيــه حرفيّــاً يف أغلــب األحيــان، دون ذكــر اإلســناد، 
كلَّ مــا ذكــره ابــن عســاكر عــن املســاجد والكنائــس واملــزارات وفضائــل دمشــق، ومــا ورد يف مدحهــا وذكــر 
أبواهبــا وأســوارها ومقابرهــا، وزاد عليهــا أبوابــاً مل يتطــرَّق إليهــا األوَّل، مثــل القلعــة واخلوانــق والرُّبــط، 
وخصَّــص فصــاً كبــراً للمــدارس، وبذلــك يكــون ابــن شــدَّاد قــد رســم صــورة لدمشــق يف العصــر األيُّوبــي 
وبدايــة عصــر املماليــك، أمتَّ هبــا الصُّــورة الــي تركهــا ابــن عســاكر، حيــث ازداد فيهــا عــدد املســاجد داخــل 
السُّــور وخارجــه مــن 420 مســجداً أيّــام ابــن عســاكر إىل 660 أيَّــام ابــن شــدَّاد، وبلــغ عــدد املــدارس 93، 

وكان عددهــا 12 أيَّــام ابــن عســاكر.  
ــن شــدَّاد،  ــم، والقاضــي اب ــن العدي ــة الصّاحــب اب ــد كتاب ــبه إىل حــدٍّ بعي ــن شــدَّاد تُش ــة اب ــت كتاب وكان

)41( ترغيب أهل اإلسالم في سكنى الشَّام: العز بن عبد السالم، مخطوط رقم 315887، وانظر الكتاب بتحقيق ياسر الحسيني.

)42( البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ج13، ص250. 

)43( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج1، ص215. معجم المؤلِّفين: عمر كحالة، ج13، ص97.

)44( األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشَّام والجزيرة: ابن شداد، محمد بن علي، ج2، قسم1، ص188.

)45(  األعالق الخطيرة: ابن شداد، ج2، قسم1، ص14.
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ــة، واحلافــظ  ــرة الصَّاحيّ صاحــب السِّ
عنهــم  تــكاد ختتلــف  ال  ابــن عســاكر، 
واألخيلــة  النُّفــوس  ختتلــف  كمــا  إالَّ 
والعبقريَّــات، ولعــلَّ إعجابــه هبــؤالء دفعه 
إىل تقليدهــم يف التَّصنيــف، فألَّــف فيما 
ألَّفــوا بــه، ونقــل عنهــم خر مــا يف كتبهم، 

ــه. ــه وثقافت وســار ســرهتم يف حيات
ونبَّــه املستشــرق الرُّوســي إغناطيوس 
 kpaykobcknn كراتشكوفســكي 
1951م(   = 1370هـــ  )ت   nrhatnn
علــى مــادَّة هــذا الكتــاب، فقــال: »وجيــب 
أالَّ تصرفنــا هــذه التَّســمية عــن مــادَّة 
تاريــخ  الكتــاب، فهــو ال يقتصــر علــى 
إنَّ هــذا  بــل  أمــراء هاتــن املنطقتــن، 
ذات  مســتقلَّة  دراســة  ميثِّــل  الكتــاب 
طابــع نصــف تارخيــي ونصــف جغــرايف 
وهــذا  املختلفــة،  واملــدن  للمقاطعــات 
األمــر يُقــرِّب الكتــاب أحيانــاً مــن منــط 

املقريزيَّــة«)46(. اخلطــط 
يف  اخلطــرة  )الــدُّرة  شــدَّاد  والبــن 

واجلزيــرة()47(. الشَّــام  أمســاء 
ومــن هــذه املؤلَّفــات )فاكهــة املَجالــس 
مــن  انتقــاء  وهــو  املُجالــس(،  وفكاهــة 

تاريــخ دمشــق)48(.
ــِن  ــة اب ــامل اللُّغ ــرن بع ــم هــذا الق وخُت

منظــور حممَّــد بــن مكــرم )ت 711هـــ = 1311م(، صاحــب )خمتصــر تاريــخ دمشــق(، اختصــره مــن كتــاب 
هــا،   تاريــخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر، فحــذف أســانيد الرِّوايــات واألخبــار املكــرَّرة، وانتقــى أوثقهــا وأمتَّ

مــع حمافظتــه علــى روح الكتــاب األصلــي)49(.

مة المحقِّق في كتابه األعالق الخطيرة، ج1، قسم1،  )46( تاريخ األدب الجغرافي العربي: إغناطيوس كراتشكوفسكي، ص401. وانظر عن ابن شدَّاد وكتابه مقّدِ

ص26، 27. تاريخ ابن الفرات: ابن الفرات، محمد بن عبد الرحيم، مج8، ص34. الوافي بالوفيات: الصفدي، خليل بن أيبك، ج14، ص189، 190. أعالم 
النُّبالء بتاريخ حلب الشَّهباء: محمد راغب الطباخ الحلبي، ج4، ص483. األعالم: خير الدين الزركلي، ج3، ص158.

)47( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج1، ص739. 

مشقيُّون وآثارهم المخطوطة: المنجد، ص95.  خون الّدِ )48( المؤّرِ

)49( مختصر تاريخ دمشق البن عساكر: ابن منظور. 
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امن = الرابع عشر امليالدي:  أريخ لدمشق يف القرن اهلجري الثَّ خامسًا _ التَّ
ــي الدِّمشــقي  ــر اإلربل ــن ُزف ــن أمحــد ب ــب احلســن ب ــة بُكتُ ــات دمشــق املتمثِّل ــرت أهــمُّ مؤلَّف ــه ظه وفي
ــبِّ واســتوطن  الشّــافعي املتطبِّــب )ت 726هـــ = 1326م(، الــذي تغــرَّب ودخــل بــاد العجــم واشــتغل بالطِّ

ــخ. اري ــاً يف النَّحــو واألدب والتَّ ــات، وكان عامل ــرة محــد)50( إىل أن م ــاً بدوي ــام هبــا صوفيّ دمشــق، وأق
ــوي هبــا،  ــث النَّب ــا ودور احلدي ــى عــدد مدارســها ورُبطه ــف: جــزءاً يف حماســن دمشــق، يشــتمل عل ألَّ
وعــدد اجلوامــع ودور القــرآن، وعــدد مّحاماهتــا، وأحصــى فيــه 91 مدرســة، و22 داراً للحديــث، وداريــن 

ــاً، ومل يُحــِص املســاجد، و137 محامــاً.   للقــرآن، و45 رباطــاً وخانقاهــاً، و16 جامع
قه الشَّيخ حممَّد أمحد دمهان)51(.   وهذا اجلزء أو الرِّسالة نشره وحقَّ

ــب  ــت يف حــوزة دار الكت ــاث رســائل دخل ــخ دمشــق هــو رســالة مــن ث ــي هــذا عــن تاري ــاب اإلربل وكت
ــى  ــة وســتُّون ورقــة، وهــذا اجملمــوع خــا مــن تاريــخ يــدلُّ عل ــة، وعــدد أوراق هــذه الرَّســائل مئ اهريَّ الظَّ

ــه. زمــن كتابت
ــف هــذه الرِّســالة هــو تقــي  ــة األوىل وتنتهــي يف الورقــة )71(، مؤلِّ ــدئ مــن الورق الرِّســالة األوىل تبت
الدِّيــن أبــو بكــر بــن أمحــد بــن حممَّــد بــن عبــد الوهــاب األســدي الشَّــهي الدِّمشــقي، )ت 851هـــ = 

1447م(.
انيَّــة مــن الورقــة )73( وتنتهــي يف نصــف الوجــه األول مــن الورقــة )145(، ويفصــل  وتبتــدئ الرِّســالة الثَّ
بينهــا وبــن الرِّســالة األوىل ورقــة بيضــاء، وقــد جــاء يف أوَّل صفحــة منهــا: »كتــاب فيــه جــزء مــن فضائــل 
الشَّــام ودمشــق، ذكــر مــا فيهــا مــن اإلمــارات والبقــاع الشَّــريفة، تأليــف أبــي احلســن علــي بــن حممَّــد بــن 

شــجاع الرَّبَعــي املالكــي، روايــة ...«.
الثــة: وتبتــدئ مــن نصــف الوجــه األول مــن الورقــة )145( وتنتهــي يف آخــر  ومــا يهمُّنــا هــو الرِّســالة الثَّ
الوجــه األول مــن الورقــة )160(، وقــد جــاء يف أوَّل ورقــة منهــا: »جــزء يشــتمل مــن حماســن دمشــق علــى 
عــدد مدارســها ورُبطهــا ودور احلديــث النَّبــوي هبــا وعــدد جوامعهــا ودُور القــرآن وعــدد مّحاماهتــا، مجعــه 

لنفســه احلســن بــن أمحــد بــن زفــر اإلربلــي الشّــافعي املتطبِّــب عفــا اهلل عنــه«.
ع  وهــذه الرِّســالة هــي خــر مــا يف هــذا اجملمــوع فقــد تضمَّنــت تصنيفــاً مجيــاً ملــدارس دمشــق، تــوزَّ

علــى ســّتة فصــول:
الفصــل األول: يف عــدد مــدارس دمشــق، وحصرهــا املؤلِّــف يف إحــدى وتســعن مدرســة، ثــم قسَّــمها إىل 

ب. مــدارس الشّــافعيّة، ومــدارس احلنفيّــة، ومــدارس احلنابلــة، ومــدارس املالكيّة، ومــدارس الطِّ
الفصل الثَّاني: يف دُور احلديث النَّبوي.

الفصل الثَّالث: يف دُور القرآن.
الفصل الرَّابع: يف عدد اخلوانق، وضمَّنه حبثاً عن الرُّبط.

الفصل اخلامس: يف عدد جوامع دمشق وحواضرها وما اتَّصل حبواضرها.
الفصل السّادس: يف عدد مّحامات دمشق ما هو من داخلها ويف حواضرها ومتَّصل حبواضرها.

ل مكان للتَّعليم )مدرسة( في دمشق. انظر الدَّارس في تاريخ المدارس: عبد  لسلة بباب البريد، وتعدُّ أوَّ )50( أو الخانقاه الدُّويريَّة )400 هـ = 1009م( بدرب الّسِ

القادر النعيمي، )النَّهار(، ص157.
)51( مدارس دمشق وربطها وجوامعها وحماماتها: اإلربلي، الحسن بن أحمد بن زفر، وأعاد نشره في كتاب )في رحاب دمشق(، ص63.
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وكل هذه التَّصنيفات مقسَّمة إىل قسمن: ما هو داخل سور دمشق وما هو خارج عنها.
ورســالتنا هــذه الــي صنَّفهــا اإلربلــي هــي حلقــة وســطى بــن مــا كتبــه ابــن شــدَّاد ومــا كتبــه النُّعيمــي 
ــدة األركان قبل  أليــف يف مــدارس دمشــق كانــت موطَّ )ت 927هـــ = 1529م(، فهــي ترشــدنا إىل أنَّ فكــرة التَّ
النُّعيمــي صاحــب تنبيــه الطالــب، وقبــل أمحــد بــن حجِّــي صاحــب كتــاب )الــدّارس مــن أخبــار املــدارس(، 
هــا تُرشــدنا إىل أنَّ هــذه املصانــع مل تكــن مهملــة الشَّــأن، بــل كانــت مســجَّلة يف ســجاَّت رمسيَّــة،  كمــا أنَّ
كمــا نقــل اإلربلــي يف الصَّفحــة )15( مــن كتابــه )إحصــاء اخلوانــق والرُّبــط(، مــن جريــدة الشَّــيخ عبــد اهلل 

غــام شــيخ الشُّــيوخ صــدر الدِّيــن بــن محويــة.
ويزيــد يف قيمــة هــذه الرِّســالة االعتبــارات الــي اعترهــا املؤلِّــف، فالنُّعيمــي والعلمــوي يعــدّان املدرســة 
ــة مثــاً يف مــدارس الفقــه احلنبلــي، ولكــنَّ اإلربلــي يعدُّهــا مثلهمــا يف الصَّفحــة )11( مــن كتابــه  العمريّ
ويعدُّهــا أيضــاً دار قــرآن يف الصَّفحــة )15( مــن كتابــه، ويؤيِّــد مــا ذهــب إليــه اإلربلــي شــهادة ابــن بطوطــة 
ــة: »وفيهــا مســجد جامــع ومارســتان، وهبــا  )ت 779هـــ = 1377م(، فهــو يقــول يف رحلتــه عــن الصَّاحليَّ
مدرســة تُعــرف مبدرســة أبــي عمــر، موقوفــة علــى مــن أراد أن يتعلَّــم القــرآن الكريــم مــن الشُّــيوخ والكهــول، 

وجتــري هلــم وملــن يُعلِّمهــم كفايتُهــم مــن األكل واملابــس«)52(.
)52( رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار): محمد بن عبد هللا اللواتي الطنجي، ج1، ص326، 327.

الورقة األوىل من اجلزء الثاني من كتاب: الدارس يف تاريخ املدارس
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ــة ومــرَّة  ــة، ذكرهــا مــرَّة مــع املــدارس احلنفيَّ ــة الرَّانيَّ وقــد يُكــرِّر اإلربلــي ذكــر املدرســة مرَّتــن، كالعزيَّ
ثانيــة يف دور احلديــث، وهــو يف ذلــك يُرشــد إىل أنَّ هــذه املدرســة كان هلــا فرعــان فــرع للفقــه احلنفــي 

وفــرع للحديــث.
وقــد يُســمِّي املدرســة باســم خيتلــف عــن تســمية النُّعيمــي؛ كاملدرســة الكرديَّــة يف الصَّفحــة )12( مــن 

كتابــه، الــي مسَّاهــا النُّعيمــي املُجاهديَّــة نســبة إىل مُجاهــد الدِّيــن بــزان بــن ماســن الكــردي.
ــه يُثبــت مــدارس مل ميــرَّ علينــا امسُهــا كمدرســة ابــن ســناء الدَّولــة يف الصَّفحــة )12( مــن كتابــه،  كمــا أنَّ

إىل غــر ذلــك مــن الفوائــد الدَّقيقــة الــي حتويهــا هــذه الرِّســالة.
ولعــلَّ أحــداً مل ينقــل عــن هــذه الرِّســالة إال ابــن عبــد اهلــادي يف كتابــه )عــدَّة امللمَّــات يف تعــداد 

ــب مؤلِّفهــا بأبــي علــي اإلربلــي)53(. احلمَّامــات(، فقــد نقــل عنهــا ولقَّ
ــد )ت 739هـــ = 1339م(، صاحــب  ومــن مؤرِّخــي دمشــق يف هــذا القــرن  الــرزايل القاســم بــن حممَّ

ــل تاريــخ دمشــق()54(. كتــاب )ذي
ومنهــم احلافــظ مشــس الدِّيــن أبــو عبــد اهلل حممَّــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي املقدســي اجلماعيلــي 

احلنبلــي )ت 744هـــ = 1343م(، كتــب عــن فضائــل دمشــق يف كتابــه )فضائــل الشَّــام()55(.
ــاب  ــن أمحــد )ت 748هـــ = 1347م( كت ــد ب هــي حممَّ ــاء ـ الذَّ ــه العلم ب ــا لقَّ ــؤرِّخ اإلســام( ـ كم ولـــ )م

ــه يف عشــر جملَّــدات)56(. )خمتصــر تاريــخ دمشــق(، ذكــر ابــنُ العمــاد يف شــذرات الذهــب أنَّ
ولشــيخ األدب والتَّرســل الصَّفــدي خليــل بــن أيبــك )ت 764هـــ = 1363م( كتــاب )حتفــة ذوي األلبــاب 

فيمــن حكــم بدمشــق مــن اخللفــاء وامللــوك والنُّــوَّاب()57(.
وملــؤرِّخ القــدس الشَّــيخ شــهاب الدِّيــن، أبــي حممــود أمحــد بــن حممَّــد املقدســي الشــافعي )ت 765هـــ 
ــام(، وقــد جعلــه علــى قســمن: األوَّل يف فضائــل  = 1363م( كتــاب )مثــر الغــرام إىل زيــارة القــدس والشَّ

ــام، وبيــان حــدوده، والّثانــي: يف فضائــل املســجد األقصــى)58(. الشَّ
ولشــيخ األدب ابــن أبــي حجلــة أمحــد بــن حييــى بــن أبــي بكــر حممَّــد بــن عبــد الواحــد شــهاب الدِّيــن 
التِّلمســاني )ت 776هـــ = 1374م( كتــاب: )زهــر الكمــام وســجع احلمــام(، ذكــر فيــه حماســن جامــع 

دمشــق)59(.
ــيخ اإلمــام العاَّمــة أبــي العبــاس  وكتــب العاَّمــة الكبــر زيــن الدِّيــن أبــو الفــرج عبــد الرَّمحــن بــن الشَّ
أمحــد بــن رجــب احلنبلــي )ت 795هـــ = 1392م( كتــاب )فضائــل الشَّــام(، قسَّــمه إىل عشــرة أبــواب، 
حتــدَّث فيهــا عمّــا ورد يف األمــر بسُــكنى الشَّــام، ويف اســتقرار العلــم واإلميــان فيهــا، وحفظهــا مــن الفــن، 

مة محقِّق كتابه: مدارس دمشق وربطها وجوامعها وحماماتها. والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر، أحمد بن  )53( انظر عن اإلربلي وكتابه مقّدِ

مشقيِّين: المنجد، ص229. خين الّدِ علي، ج2، ص92. والمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: يوسف بن تغري بردي، ج5، ص65. ومعجم المؤّرِ
)54( معجم شيوخ الذهبي: الذهبي محمد بن أحمد، ص435 ـ 436، شذرات الذَّهب: عبد الحي بن أحمد، ابن العماد الحنبلي، ج8، ص218. 

)55( ُطبع في مجلَّة مجمع اللُّغة األردني، العدد 49، السنة 19، 1995م, وفي دار الصَّحابة للتُّراث، في مصر، وفي ضمن مجموع رسائل في فضل الشَّام، في 

دار الكتب العلميَّة.
)56( شذرات الذَّهب: ابن العماد، ج8، ص264. 

)57( تحفة ذوي األلباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب: خليل بن أيبك الصفدي. 

)58( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج2، ص1589.

)59( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج2، ص961. هديَّة العارفين: الباباني البغدادي، ج1، ص113.
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واســتقرار خِيــار أهــل األرض يف آخــر الزمــان فيهــا، وأنَّ اخلــر فيهــا أكثــر منــه يف ســائر بــاد املســلمن، 
ــام، ومــا ورد يف بركتهــا، ويف حفــظ اهلل  ــام، وأنَّ األبــدال بالشَّ ائفــة املنصــورة بالشَّ وفيمــا ورد يف أنَّ الطَّ
الشَّــام باملائكــة الكــرام، وفيمــا ورد يف بقــاء الشَّــام بعــد خــراب غرهــا مــن األمصــار، وفيمــا ورد يف فضــل 

دمشــق خبصوصــه)60(.
ــي بــن موســى احلســباني الدِّمشــقي )ت 816هـــ= 1413م(، لــه  ومــن مؤرِّخــي دمشــق أمحــد بــن حجِّ

ــدّارس مــن أخبــار املــدارس(، وهــو مفقــود)61(.   كتــاب )ال

اسع = اخلامس عشر امليالدي:  أريخ لدمشق يف القرن اهلجري التَّ سادسًا _ التَّ
ــد )ت  وأبــرز مــن كتــب عــن دمشــق يف هــذا القــرن العــامل الكبــر ابــن قاضــي شــهبة أمحــد بــن حممَّ
ــه أيضــاً:  ــخاوي ل ــخ دمشــق ومــن بناهــا مــن املتقدِّمــن()62(، وذكــر السَّ ــه )تاري 851هـــ = 1447م(، وكتاب

ــن عســاكر()63(. ــخ اب )املنتقــى مــن تاري
ومــن هــؤالء العلمــاء األفــذاذ حممَّــد بــن أمحــد بــن علي بــن عبــد اخلالــق، مشــس الدِّيــن السُّــيوطي ثــم 

القاهــري الشّــافعي املنهاجــي )ت 880هـــ = 1475م( وكتابــه )فضائــل الشَّــام()64(. 
ولشــمس الدِّيــن السُّــيوطي أيضــاً كتــاب )إحتــاف األخِصّــا بفضائــل املســجد األقصى(، تكلَّــم يف الفصل 

األخــر منــه علــى فضائــل بــاد الشَّــام، وختمــه بذكــر مواضــع خمصوصة فيهــا)65(.
وألَّــف أبــو بكــر بــن عبــد اهلل أبــو التُّقــى البــدري الدِّمشــقي )ت 894هـــ = 1488م( كتابــه )نزهــة األنــام 
ــون مزجهــا البــدريُّ بعضهــا مــع  ــل عــدّة فن ــه ميثِّ ــاب يف أنَّ ــام(، وتكمــن قيمــة هــذا الكت يف حماســن الشَّ
بعــٍض ليخــرج هبــذه الــدُّرّة املضيئــة عــن مدينــة دمشــق، فهــو كتــاب تارخيــي وجغــرايف وعمرانــي وإداري 
ــراث النَّباتــي والزِّراعــي، وهــو مــن كتــب فضائــل دمشــق القيِّمــة، فهــو  ــي، وهــو كتــاب ختصَّــص بالتُّ وطبِّ

بذلــك األقــدم يف موضوعــه وتعــدُّد تفصياتــه.
ــا، ولعشــرات  ــه عــن دمشــق وقراه ــعر في ــراد الشِّ ــن إي ــر البــدريُّ م ــي، إذ أكث ــاب أدب ــو أيضــاً كت وه
ــعراء، وتفــرَّد بروايــة أشــعار مل أقــف عليهــا يف مصــدر آخــر، وقــدَّم فيــه شــعره الرّائــق اللَّطيــف)66(. الشُّ
ــخاوي )ت 902هـــ = 1496م( كتابــه )املفاخــرة بــن دمشــق والقاهــرة(، املذكــور يف  ــف اإلمــام السَّ وألَّ

)حــرز األمانــي()67(.
ــف عــن دمشــق، وهــو: يوســف بــن حســن بــن عبــد اهلــادي، مجــال  ونصــل إىل مَــن عُــدَّ مِــن أهــمِّ مَــن ألَّ
ــهر بابــن املــرِّد الصّاحلــي الدِّمشــقي احلنبلــي )ت 909هـــ= 1503م(، فلــه مؤلَّفــات كثــرة يف  الدِّيــن الشَّ
اريــخ  اريــخ، ويف التَّ علــوم متعــدِّدة، تصــل إىل أربعمئــة مصنَّــف، أبــرز موضوعاهتــا احلديــث الشَّــريف والتَّ

تــرك مؤلَّفــات مهمّــة جــدّاً عــن تاريــخ دمشــق العمرانــي، منهــا:  
)60( مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي.

مشقيين: المنجد، ص229. خين الّدِ خو العمران واألوابد: معاذ، ص201. معجم المؤّرِ )61( مؤّرِ

)62( تاريخ دمشق ومن بناها من المتقدمين: ابن قاضي شهبة، مخطوطة. 

)63( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ج1، ص21 ـ 24. 

)64( فضائل الشَّام: محمد بن أحمد، شمس الدين السيوطي المنهاجي، ضمن مجموع رسائل في فضل الشَّام.

)65( إتحاف األِخّصاً بفضائل المسجد األقصى: شمس الدين محمد بن أحمد بن علي المنهاجي األسيوطي.

باعة في دار ابن كثير. )66( انظر نزهة األنام في محاسن الشَّام بدراستي وتحقيقي، وهو قيد الّطِ

)67( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج2، ص1758. هديَّة العارفين: الباباني البغدادي، ج2، ص221.
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_ كتابــه )تاريــخ الصَّاحليَّــة(، 
ــف عــن  ــاب يُؤلَّ ــدُّ أوَّل كت ــذي يع ال
ــي تأسَّســت عــام  ــة ال هــذه املدين
وأصبحــت  1160م(،   = )555هـــ 
حقيقيّــة،  مدينــة  بعــد  فيمــا 
الكتــاب  هــذا  مــن  وصلنــا  وقــد 
ــان  صــه الــذي وضعــه ابــن كنَّ ملخَّ
)ت 1153هـــ = 1740م(، ومسّــاه 
الفيحيّــة  السُّندســيَّة  )املــروج 
الصَّاحليَّــة( تاريــخ  تلخيــص  يف 
)68(، تضمَّــن املواضيــع العمرانيَّــة 

أصــل  اآلتيــة:   والطوبوغرافيَّــة 
ــة ـ مــا كان قبــل وضعهــا  الصَّاحليَّ
ـ  تســميتها  وســبب  ـ  اآلثــار  مــن 
قاســيون وفضلــه ومــا فيــه مــن 
اآلثــار القدميــة ومل سُــمِّي هبــذا 
اماهتــا  االســم ـ يف هنــر يزيــد ـ محَّ
ـ أســواقها وخاناهتــا وجمازرهــا ـ 
حماَّهتــا ومــا فيهــا مــن اجلواســق 
ـ مدارســها وخوانقهــا  والقصــور 
جوامعهــا  ـ  وزياراهتــا  وزواياهــا 
ومســاجدها ومآذهنــا ـ حدودهــا ـ 

الصّاحليّــة.   بســاتن  ـ  العمريّــة  املدرســة  ـ  السُّــليماني  ـ اجلامــع  ــري  املظفَّ ـ اجلامــع  مغائــر اجلبــل 
ــن  ــا اب ــة، نقــل بعضه ــاٍن يف الصَّاحليَّ ــة ملب ــة مهمَّ ــة( أوصافــاً معماريَّ ــخ الصَّاحليَّ ــاب )تاري ــن كت وتضمَّ

ــة(.   ــخ الصَّاحليَّ ــة يف تاري ــد اجلوهريَّ ــه )القائ ــُذه يف كتاب ــون تلمي طول
ــن شــدَّاد مــن  ــن عســاكر واب ــره اب ــه كلَّ مــا ذك ــر املســاجد(: نقــل في ــه )مثــار املقاصــد يف ذك _ وكتاب
مســاجد، وأضــاف عليــه كلَّ مــا جتــدَّد مــن املســاجد يف عهــده، وأضــاف ماحظاتــه أحيانــاً علــى مــا كتبــه 

ســابقاه)69(.  
_ وكتابه )اإلعانات على معرفة اخلانات(: أحصى فيه خانات دمشق يف عصره)70(. 

)68( المروج السندسية الفيحية في تلخيص تاريخ الصالحية: محمد بن عيسى بن كنَّان الصالحي.

)69( ثمار المقاصد في ذكر المساجد: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي الحنبلي، وأضاف إليه أسعد طلس ذياًل عن 

المساجد في زمنه مع وصف معماري مختصر، وألحق بالكتاب خريطة لمساجد دمشق.
)70( اإلعانات على معرفة الخانات: يوسف بن حسن بن عبد الهادي، الجزء الثَّالث ص49 ـ 53.

صفحة الغاف – نسخة املؤلِّف – نسخة عاطف أفندي – إستانبول، من 
خمطوط: نزهة األنام يف حماسن الشَّام ألبي التُّقى البدري الدِّمشقي
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)نزهــة  كتــاب   _
الرَّفــاق يف شــرح حــال 
األســواق(: أحصــى فيــه 

دمشــق)71(.   أســواق 
)عــدَّة  كتــاب   _  
تعــداد  يف  امللمَّــات 

  . )7 2 ( ) ت مــا حلمَّا ا
)غــدق  كتــاب   _
األفــكار يف ذكــر األهنــار(

.)73 (

اإلمــام  وأبــى 
911هـــ  )ت  السُّــيوطي 
أن  إالَّ  1505م(   =
يف  مشــاركة  لــه  يكــون 
دمشــق،  عــن  آليــف  التَّ

)71( نزهة الرفاق في شرح حال األسواق: غدق األفكار في ذكر األنهار: يوسف بن حسن بن عبد الهادي، الجزء الثَّالث ص120 ـ 130.

)72( عدة الملمات في تعداد الحمامات: يوسف بن حسن بن عبد الهادي، وقد نشره المنجد أيضاً في كتابه (خطط دمشق)، عام 1949.

)73( غدق األفكار في ذكر األنهار: يوسف بن حسن بن عبد الهادي، ص196 ـ 206. وانظر عن ابن عبد الهادي وكتبه كتابه: ثمار المقاصد في ذكر المساجد، 

الح، ج1، ص15  الحيَّة: محمد بن علي بن طولون الصَّ ص10 ـ 50. وكتابه: الضوابط الكلِّيَّة والقواعد الفقهيَّة، ص11 ـ 20. القالئد الجوهريَّة في تاريخ الصَّ
ـ 16.

صفحة الغاف – نسخة املؤلِّف – نسخة عاطف أفندي – إستانبول، من خمطوط: نزهة األنام يف حماسن الشَّام ألبي التُّقى البدري الدِّمشقي

خطُّ البدريِّ كما أورده الزركلي يف األعام، ج2، ص66، من خال خمطوط: )حتفه اخللِّ 
الودود يف معرفه الضوابط احلدود( حملمد قدسي زاده
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فخــطَّ كتابــه )حتفــة املذاكــر 
ابــن  يف املنتقــى مــن تاريــخ 

. )7 4 ( ) كر عســا

أريــخ  التَّ  _ ســابعًا 
القــرن  يف  لدمشــق 
العاشــر  اهلجــري 
عشــر  السَّــادس   =

 : ي د مليــال ا
القــرن  هــذا  يف 
الدِّمشــقي  املــؤرِّخ  ــف  ألَّ
الدِّيــن  حميــي  املرمــوق 
القــادر  عبــد  املفاخــر  أبــو 
)ت  الدمشــقي  النُّعيمــي 
كتابَــه  1420م(   = 927هـــ 
تاريــخ  يف  )الــدارس  القيِّــم 
فيــه  حتــدث  املــدارس(، 
دمشــق  مســاجد  عــن 
العصــور  عــر  ومدارســها 
ــى عصــره، ويــكاد يكــون  وحتَّ
الكتــابَ الوحيــدَ الــذي تفــرَّد 
التَّخصُّــص،  وهبــذا  بذلــك 

وظهــر مــن خالــه أنَّ أوَّل مــكان منفصــل عــن املســجد كانــت تُلقــى فيــه الــدُّروس، ويُخصَّــص لــه 
املدرِّســون واألوقــاف هــو »خانقــاه دويــرة محــد« الــي تأسَّســت يف حــدود ســنة )400هـــ = 1009م(، 
ــا املدرســة الثانيــة فهــي »دار القــرآن الرشــائية« الــي تأسَّســت يف أوائــل القــرن اخلامــس اهلجــري  أمّ
تقريبــاً = احلــادي عشــر امليــادي، واملدرســة الثالثــة هــي »املدرســة الصَّادريــة« الــي تعــدُّ أوَّل مدرســة 
ــت ســنة )491هـــ = 1097م(. ــا، ألهنــا بُني ــس أقــدم مدرســة فيه ــة يف دمشــق، ولكــن لي ــة حنفيّ فقهيّ

ونظــرة يف كتــاب النُّعيمــي هــذا تُبيِّــن أنَّ دمشــق قــد تفــرَّدت يف ذلــك الزَّمــن بعــدد املــدارس الــذي 
زاد علــى مئــة ومخســن مدرســة، وفــاق بذلــك مــدارس بغــداد والقاهــرة وبيــت املقــدس ومجيــع مــدن 
العــامل اإلســامي، وتفــرَّدت دمشــق مبجــد آخــر مــن بــن بغــداد والقاهــرة وبيــت املقــدس، إذ كانــت 
ــي علــم  ــة بالعلــوم، أي األمكنــة الــي تُتَّخــذ لتلقِّ ــاث إىل تأســيس مــدارس خاصّ أســبق هــذه املــدن الثَّ

ــزة بذلــك عــن حلقــات املســاجد. واحــد علــى أيــدي شــيوخ موقوفــن عليــه، متميِّ
)74( حسن المحاضرة: السيوطي، ج1، ص294. 

غاف كتاب: تنبيه الطالب )الدارس يف تاريخ املدارس( للنعيمي
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وقــد تبيَّــن يل أن الكتــاب يف األصــل للنُّعيمــي، وإنَّمــا قــام أحــدٌ مــا بتحريــره، وبعــد دراســات ومقارنــات 
وترمجــات، توصَّلــتُ إىل أنَّ حمــرِّر الكتــاب هــو حييــى بــن عبــد القــادر النُّعيمــي وولــده أمحد)75(.

وظهــر يف هــذا القــرن املــؤرِّخ العمــاق حممَّــد بــن علــي بــن أمحــد، مشــس الدِّيــن بــن طولــون الصّاحلــي 
الدِّمشــقي )ت 953هـــ = 1546م(، دُفــن يف الصّاحليّــة،  وهــو واحــد مــن كبــار مؤرِّخــي دمشــق، ولعلَّنــا ال 
اريــخ اإلســامي. تــرك مؤلَّفــات كثــرة بلغــت 746 كتابــاً  را الــي بلغهــا التَّ ــه ذروة مــن الــذُّ نبالــغ إذا قلنــا إنَّ

رافــة والتَّجديــد.   ورســالة تناولــت مواضيــع متنوِّعــة، وتتطــرَّق ألبــواب فيهــا كثــر مــن الطَّ
ــه علــى العلمــاء، ودرَّس يف عــدَّة  ــم وأخــذ وتفقَّ ــة دمشــق ســنة )880هـــ = 1475م(، وتعلَّ وُلــد بصاحليَّ
أليــف، فعلَّــق ســتِّن جــزءاً مسّاهــا بالتَّعليقــات،  مــدارس، وكانــت أوقاتــه معمــورة بالتَّدريــس واإلفــادة والتَّ

ولــه كتــب كثــرة)76(.
وله فيما خيصُّ موضوعنا:  

_ )القائــد اجلوهريَّــة يف تاريــخ الصَّاحليَّــة(: أراد أن يُعرِّفنــا فيــه بتاريــخ الصَّاحليَّــة، ومَــن مــرَّ هبــا مــن 
أشــخاص، ومــا أملَّ هبــا مــن أحــداث، مــن خــال عرضــه ألماكنهــا وأوابدهــا، وضمــن إطارهــا احلقيقــي.

راسة، ص5 - 32.  )75( انظر تفاصيل ذلك في كتاب الدَّارس في تاريخ المدارس: عبد القادر النُّعيمي، )النَّهار(، قسم الّدِ

د بن طولون. الكواكب السَّائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي، ج2، ص52 ـ 54.  )76( انظر عنه الفلك المشحون في أحوال محمَّ

ركلي، ج6، ص291. مشقيين: المنجد، ص290. األعالم: الّزِ خين الّدِ معجم المؤّرِ

دمشق )وتبدو قبة املدرسة لظاهرية( يف صورة فوتوغرافية لبونفيس سنة 1285 هـ = 1868م
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ــة ـ دُور  ــه ـ جوامــع الصَّاحليَّ ــة دمشــق، أصلهــا ـ ســبب تســميتها ـ قاســيون وفضل ــاول فيــه صاحليَّ تن
ــرب ـ البيمارســتانات ـ املســاجد ـ الرِّباطــات ـ  ــا ـ التُّ ــق ـ الزَّواي ــدارس ـ اخلوان ــث ـ امل القــرآن ـ دُور احلدي
املــآذن والقبــابـ  األهنــار واآلبــارـ  احلماميــمـ  املســاخلـ  حماســن الصّاحليّــةـ  مــا قيــل يف مدحهــاـ  املــزارات 

ــرب العامّــة ـ وغــر ذلــك.   والتُّ
أمــا مَنهجــه يف هــذا الكتــاب فــكان يقــوم علــى ذكــر البنــاء وموقعــه مــع ترمجــة لبانيــه ومَــن درَّس بــه إذا 

كان مدرســة، ثــم يصفــه يف أغلــب األحيــان. 
ويــدلُّ هــذا الكتــاب مبضامينــه، ومبــا فيــه مــن األوصــاف املعماريّــة الدَّقيقــة ألبنيــة الصَّاحليَّــة، علــى 
اريــخ اإلســامي بشــكل عــام  ، والتَّ اريــخ العمرانــي لدمشــق بشــكل خــاصٍّ قــدُّم الــذي بلغــه التَّ مــدى التَّ

ــه)77(. ــه وطرائق مبواضيع
_ كتاب )هبجة األنام يف فضائل الشَّام()78(.  

_ خمتصر كتاب )الدّارس( للنُّعيمي.  
_ له رســائل عن عمران دمشــق وطوبوغرافيَّتها، وهي:  )الشَّــمعة املضيَّة يف أخبار القلعة الدِّمشــقيَّة(
)79(، و)املعــزَّة فيمــا قيــل يف املــزَّة()80(، و)ضــرب احلوطــة علــى مجيــع الغوطــة()81(، و)قــرَّة العيــون يف أخبــار 

راسات اإلسالميَّة بدمشق،  د أحمد دهمان، وصدر القسم األول منه عام 1949 مع خريطة، من مطبوعات مكتب الّدِ )77( حقَّق هذا الكتاب ونشره الشَّيخ محمَّ

والقسم الثاني عام 1956. ثم أعاد مجمع اللُّغة العربيَّة بدمشق نشره بقسميه مع خريطة عام 1980.
)78( هديَّة العارفين: حاجي خليفة، ج2، ص240.

ة: ابن طولون الصالحي. ة فيما قيل في المزَّ )79( رسالة المعزَّ

)80( رسالة الشمعة المضيَّة في أخبار القلعة الدمشقية: ابن طولون الصالحي.

يَّات في الخزانة الشَّرقيَّة، ج1، ثم أعاد نشرها أسعد طلس في مجلَّة المجمع العلمي بدمشق مجلَّد 21، ص149، ص236.  ومخطوط هذا  )81( نشرها حبيب الزَّ

 Bibliotheque de الكتاب مأخوذ عن النُّسخة الفوتوغرافيَّة المحفوظة بمكتبة المجمع العلمي العربي بدمشق ورقمها )2(، وهي منقولة عن مكتبة جامعة ليدن
.runiversite de Leyde. ll p. 10 n814

صورة نادرة لدمشق واألموي عام 1287 هـ = 1870م أي قبل حريق 1311 هـ = 1893م، من تصوير الفرنسي بونفيس
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باب جرون()82(.
_ ولــه نــصٌّ عــن حــارات دمشــق مــن كتابــه )ذخائــر القصــر يف تراجــم نبــاء العصــر()83(، ونــصٌّ عــن 

وصــف الرَّبــوة ومتنزَّهــات دمشــق يف كتابــه )ذخائــر القصــر()84(.
_ والبن طولون )جزء يف دُور احلديث بدمشق(، وهو يف حكم املفقود)85(.

ويف هــذا القــرن ظهــر املــؤرِّخ الكبــر عبــد الباســط بــن موســى العلمــوي الدِّمشــقي )ت 981هـــ = 
1573م(، وهــو الــذي اختصــر كتــاب )تنبيــه الطالــب(، وزاد فيــه وأورد ماحظاتــه وتعليقاتــه عليــه، وجعــل 

لــه ذيــاً ذكــر فيــه مــا اســتُحدث مــن املســاجد بدمشــق بعــد النُّعيمــي.
ــب علــى هــذا الكتــاب مؤرِّخــان آخــران، مهــا أكمــل بــن مفلــح )ت 1011هـــ = 1602م(، وحممــود  ثــم عقَّ

بــن حممَّــد العــدوي )ت 1032هـــ = 1622م()86(. 
ومنهــم ابــن أمــر شــاه عبــد الغنــى بــن أمــر شــاه بــن حممــود البولــوي الرُّومــي احلنفــي )ت 995هـــ = 

ــام()87(. ــف كتــاب )فضائــل الشَّ 1586م(، مؤلِّ
ــام )ت  ــن اإلم ــروف باب ــد البصــراوي، املع ــن حممَّ ــاس أمحــد ب ــو العب ــن، أب ــم أيضــاً مشــس الدِّي ومنه

ة العيون في أخبار باب جيرون: ابن طولون الصالحي. )82( رسالة قرَّ

ابطة األدبيَّة بدمشق، ج1، ثم أعاد نشره  ين الخطيب في مجلَّة الرَّ )83( ذخائر القصر في تراجم نبالء العصر: ابن طولون الصالحي، مخطوط، ثم نشره محبُّ الّدِ

يَّات في الخزانة الشَّرقيَّة، الجزء الثَّاني، ص21. حبيب الزَّ
)84( نشره أحمد تيمور باشا في مجلَّة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلَّد 2، عام 1922.

خو العمران واألوابد: معاذ، ص203، 204. ا سبق أيضاً مؤّرِ )85( انظر عمَّ

ة بدمشق، دون أن تُستكمل طباعة فهارسه.  انظر  د عام 1947م مع خريطة، ضمن مطبوعات مديريَّة اآلثار العامَّ ين المنّجِ )86( نشر هذا الكتاب صالح الّدِ

خو العمران واألوابد: معاذ، ص204. مؤّرِ
)87( هديَّة العارفين: حاجي خليفة، ج1، ص590.

املالكي )النربن( مطلع القرن املاضي، وتظهر بساتن املزة
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ــف كتــاب )حتفــة األنــام يف فضائــل الشَّــام()88(. 1015هـــ = 1606م(، الــذي ألَّ

امن عشر امليالدي:  اني عشر = الثَّ أريخ لدمشق يف القرن اهلجري الثَّ ثامنًا _ التَّ
أهــم مــؤِّرخ عــاش يف هــذا القــرن هــو حممَّــد بــن عيســى بــن كنَّــان الصَّاحلــي )ت 1153هـــ = 1740م(، 
ــص فيــه كتــاب  وهــو صاحــب كتــاب )املــروج السُّندســيَّة الفيحيَّــة يف تلخيــص تاريــخ الصَّاحليَّــة(، خلَّ
ــان قــد عثــر يف زمنــه علــى  ــة( البــن عبــد اهلــادي الــذي ُفقــد ومل يصلنــا، وكان ابــن كنَّ )تاريــخ الصَّاحليَّ
ــص حســب اإلمــكان، وهــذا  نســخة خمرومــة منــه، وهنــا يقــول دمهــان يف مقدِّمــة هــذا الكتــاب: »فــكان يُلخِّ
ــان قراءهتــا«،  أدَّى إىل نقــص بعــض األبــواب وظهــور عبــارات غامضــة وغــر مفهومــة مل يســتطع ابــن كنّ
ــن  ــاب اب صــاً عــن كت ــا ملخَّ ــان نقــل لن ــن كنَّ ــاب كبــرة، فاب ــة هــذا الكت ــى الرَّغــم مــن ذلــك فــإنَّ أمهيَّ وعل
ــة(، الــذي أفــاد منــه تلميــُذه ابــن طولــون كثــراً يف تأليــف  عبــد اهلــادي املهــم واملفقــود )تاريــخ الصَّاحليَّ
ــد أمحــد دمهــان عــن نســخة مل  ــيخ حممَّ ــة(، ونشــره الشَّ ــة يف تاريــخ الصَّاحليَّ كتابــه )القائــد اجلوهريّ
جيــد غرهــا، قــال عنهــا: »إهنــا خمرومــة وناقصــة عــدّة فصــول«، وكتــاب ابــن كنَّــان هــذا فيــه بعــضٌ مــن 
ــة عــن  ــة أو شــبه كامل ــان يتكامــان إلعطــاء صــورة كامل ــد، والكتاب ــن القائ ــك الفصــول النَّاقصــة م تل
ــه  ــاب ماحظات ــان قــد أضــاف إىل هــذا الكت ــن كنَّ ــة أخــرى لكــون اب ــاب أمهيَّ ــة، ويكتســب الكت الصَّاحليَّ

مبيِّنــاً أحــوال األبنيــة واملواضــع الــي ذكرهــا ابــن عبــد اهلــادي يف وقتــه)89(. 

د البصراوي، مخطوط. وانظر كشف الظُّنون، ج1، ص363. )88( تحفة األنام في فضائل الشَّام: أحمد بن محمَّ

الحيَّة، ضمن مطبوعات مديريَّة اآلثار القديمة.  والبن كنَّان أيضاً كتاب عن تاريخ  د أحمد دهمان عام 1947 مع خريطة للصَّ )89( وهذا الكتاب نشره الشَّيخ محمَّ

الً لذكر محاسن دمشق  ن فصالً مطوَّ معاهد العلم بدمشق، مخطوط في برلين.  وله أيضاً كتاب )المواكب اإلسالميَّة في الممالك والمحاسن الشَّاميَّة(، الذي يتضمَّ
خو العمران واألوابد، ص204، 205. ينيَّة والعمرانيَّة والطبيعيَّة، نيل على تحقيقه درجة ماجستير من قسم التَّاريخ بكليَّة اآلداب ـ جامعة دمشق.  انظر مؤّرِ الّدِ

تفاصيل املدرسة الظاهرية يف كتاب: الدارس يف تاريخ املدارس
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رابلســي ثــم الدِّمشــقي احلنفــي  ومــن مؤرِّخــي دمشــق يف هــذا القــرن عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممَّــد الطَّ
املعــروف باألفيونــي )ت 1154هـــ = 1741م(، صاحــب كتــاب )الزَّهــر البسّــام يف فضائــل الشَّــام()90(.

ومنهــم أمحــد بــن علــي بــن عمــر بــن صــاحل املنيــي الدِّمشــقي احلنفــي )ت 1172هـــ = 1758م( 
ــام ومــا ورد فيهــا عــن خــامت الرُّســل الكــرام(، وحتــدَّث فيــه عــن  ــل الشَّ ــاب )اإلعــام بفضائ ــف كت ومؤلِّ
املناســبة بتســمية الشَّــام وختصيصهــا مــن بــن ســائر األمصــار، ومــا ورد فيهــا مــن األخبــار عــن الصَّحابــة 

ــا)91(. ــن دُفــن فيه ــه، ومَ ــار، وجامعهــا وفضائل والّتابعــن واألخي

أريخ لدمشق يف القرن اهلجري الرَّابع عشر = العشرين امليالدي:  تاسعًا _ التَّ
عــاش يف هــذا القــرن املــؤرِّخ املرمــوق الدَّقيــق عبــد القــادر بــن أمحــد بــن بــدران الدُّومانــي الدِّمشــقي 
ــر بكتابــة تاريــخ دمشــق، فكتــب كتــاب )منادمــة األطــال  احلنبلــي )ت 1346هـــ = 1927م(، الــذي فكَّ
ومســامرة اخليــال(، فــرأى أن جيعــل السِّــفر األوَّل مــن أســفاره الثَّاثــة لذكــر املعاهــد واآلثــار، ومل يُتـَـح لــه 
علــى مــا يبــدو إجنــاز غــر هــذا السِّــفر، وقسَّــمه إىل أبــواب: أوَّهلــا ملــدارس القــرآن الكريــم، وثانيهــا ملــدارس 
ــبِّ واحلكمــة،  ــة، ورابعهــا ملــدارس الطِّ ــة واألدبيّ احلديــث، وثالثهــا للمــدارس الــي أُسِّســت للعلــوم الفقهيّ
وخامســها لزوايــا العبــادة وخوانــق الصُّوفيَّــة، وسادســها لآلثــار الــي ظهــرت يف عصــره، وســابعها 
للمســاجد، وختــم الكتــاب ببيــان مــا كان يف دمشــق مــن املتنزَّهــات الشَّــهرة، ويعــدُّ هــذا الكتــاب مــن أفضــل 

)90( هديَّة العارفين: حاجي خليفة، ج1، ص481.

)91( مخطوط باريس، رقم 6168. إيضاح المكنون في الذَّيل على كشف الظُّنون: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي، ج3، ص103. هديَّة 

العارفين: حاجي خليفة، ج1، ص175.

صورة نادرة للجامع األموي من اخلارج قبل حريق 1311 هـ = 1893م
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الكتــب الــي أُلِّفــت عــن معاهــد دمشــق)92(.  
هــو  آخــر  كتــاب  أيضــاً  بــدران  والبــن 
الــدّارس(،  هتذيــب  يف  النَّفائــس  )منتخــب 
الــدَّارس للنُّعيمــي، وهــو  ب فيــه كتــاب  هــذَّ

بعــد.   يُنشــر  مل  خمطــوط 
وثيقــة  وضــع  يف  بــدران  ابــنُ  وشــارك 
رمسيَّــة يف عــدد مــدارس دمشــق وأحواهلــا 

1910م()93(.   = )1328هـــ  ســنة 

تأريــخ  مــن  منــاذج   _ عاشــرًا 
دمشــق:  عــن  املستشــرقني 

جبهــود  البحــث  هــذا  نــردف  أن  بــدَّ  ال 
بعــض املستشــرقن كــي تكتمــل الصُّــورة، إذ 
ــة  قــام عــدد مــن املستشــرقن بدراســات مهمَّ

وقيِّمــة عــن دمشــق وعمراهنــا، ومنهــم:
املستشــرق النَّمســاوي ألفريــد فــون كرميــر 
 = 1306هـــ  )ت   Alfred von Kremer ـ 
1889م(، زار دمشــق بن )1266 ـ 1268هـ = 
ــة  ــه )طوبوغرافيَّ ــف كتابَ 1849 ـ 1851م(، وألَّ
دمشــق(، تنــاول يف اجلــزء األوَّل منــه وصــف 
دمشــق ومناخهــا وموقعهــا وأهنارهــا ونظــام 
توزيــع امليــاه فيهــا، وأقســام املدينــة، وأبراجها، 
وبيوهتــا،  اخلاصَّــة  ومبانيهــا  وســورها، 
وطابعهــا ومميِّزاهتــا، وفــنَّ العمــارة العربيّــة 
ــة. ويف اجلــزء  فيهــا، ووصــف جامــع بــي أميّ
الّثانــي وصــف أســواقها وأحياءهــا ومدارســها 
وأرباضهــا واألماكــن الواقعــة داخــل املدينــة 

وخارجهــا.
ــه هــذا  ــا، ووضــع يف كتاب ــل بعضه ــة، ونق ــا يف األبني ــي رآه ــة ال ــوش الكتابيَّ ــمَّ كرميــر بالنُّق ــد اهت وق

طــن بســيطن لدمشــق حــدَّد عليهمــا 57 آبــدة)94(.   خمطَّ
مشقي. )92( منادمة األطالل ومسامرة الخيال: عبد القادر بن أحمد، ابن بدران الدُّوماني الّدِ

)93( وثيقة رسمية في عدد مدارس دمشق وحالها: عبد القادر بن أحمد، ابن بدران الدوماني الدمشقي الحنبلي، مجلَّة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلَّد 48، 

مة النَّاشر، ص )و(، وانظر ثمار المقاصد في  1973، ص309 ـ 322. وانظر عن ابن بدران وكتبه كتابه )منادمة األطالل ومسامرة الخيال(، ص3، ومقّدِ
خو العمران واألوابد: معاذ، ص207. ذكر المساجد: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي الحنبلي، ص54. مؤّرِ

 .Topographie von Damaskus, 2 tomes  .1855 94( نُشر هذا الكتاب في جزأين في فيينا، األول عام 1854، والثاني عام(

غاف كتاب )طوبوغرافيَّة دمشق(، للمستشرق النَّمساوي ألفريد فون 
كرمير الذي زار دمشق بن )1266 – 1268هـ = 1849 - 1851م(.
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ومــن هــؤالء املستشــرقن: هنــري ســوفر Henri Sauaire )ت 1314هـــ = 1896م(، قنصــل فرنســا 
الــذي أمضــى عشــرين عامــاً يف املشــرق )1274 ـ 1293هـــ = 1857 ـ 1876م(، ومــن أهــمِّ مــا أجنــز 
ــدّارس(  ــه الّطالــب( املشــهور باســم )خمتصــر ال ــاب )خمتصــر تنبي ــه الفرنســيَّة لكت مــن األعمــال ترمجت
للعلمــوي، وأضــاف إليــه ماحظــات وزيــادات غنيَّــة، وأحيانــاً نصوصــاً لنقــوش كتابيَّــة، وظهــر هــذا العمــل 
تباعــاً يف مقــاالت يف اجمللَّــة اآلســيويَّة الــي تصــدر يف باريــس، وذلــك بــن عامــي 1312ـ  1314هـ = 1894 

ـ 1896 حتــت عنــوان )وصــف دمشــق()95(.  
ومنهــم عــامل اآلثــار السُّويســري ماكــس فــان برشــمـ  Max van Berchem )ت 1340هـ = 1921م(، 
ــرك  ــا دمشــق، وت ــرة، منه ــة يف مــدن إســاميّة كث ــر يف دراســة النُّقــوش الكتابيَّ ــه فضــل كب ــذي كان ل ال

ــق بدمشــق، منهــا:  برشــم أعمــاالً متعــدِّدة، وأرشــيفاً ضخمــاً، وكتــب عــدة أحبــاث تتعلَّ
حبثــه )ماحظــات أثريّــة حــول اجلامــع األمــوي(، كتَبَــه عــام )1312هـــ = 1894م(، أي بعــد حريــق 

اجلامــع عــام )1311هـــ = 1893(، وقبــل إعــادة بنائــه)96(.  
خو العمران واألوابد: معاذ، ص205.  انظر مؤّرِ

 .In Description de Damas )95(

خو العمران واألوابد: معاذ، ص205، 206. انظر مؤّرِ
راسات الشرقيَّة )B.E.O(  عام 1937 ـ 1938. )96( نُشر هذا البحث مع ست صور للجامع قبل الحريق وبعده في مجلَّة الّدِ

.Notes archéologiques sur la mosquée des Omayyades, tomes. VII- VIII. P. 39 
 .Publique et universitaire de Genéve

خمتصر كتاب: الدارس يف تاريخ املدارس للعلموي
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ومنها حبثه )الكتابات األتابكيَّة بدمشق()97(.
ومنهــا حبثــه: )نقــوش كتابيَّــة عربيَّــة يف ســورية(، تنــاول فيــه بالدِّراســة كتابــات مــن دمشــق ذات أمهيّــة 

كبــرة، باإلضافــة إىل كتابــات مــن مــدن ســوريَّة أخــرى)98(.  
ومــن هــؤالء املستشــرقن ولتســنغر وواتســنغر، ففــي عــام )1916 ـ 1917( قامــت البعثــة األملانيَّــة 
التُّركيَّــة برئاســة تيــودور فيغنــد بإجــراء مســح لألبنيَّــة األثريَّــة بدمشــق، ونشــرَ نتائــج هــذه األعمــال كارل 
ولتســنغر ـ Carl Wultzinger )ت 1368هـــ = 1948( يف كتــاب عنوانــه )دمشــق(، جــاء يف جزأيــن، 
األوَّل عــن املدينــة القدميــة قبــل اإلســام، والّثانــي عــن دمشــق املدينــة اإلســاميَّة، ونُشــر يف برلــن 
ــة يف دمشــق، ويعــدُّ  ــة األثريَّ ــاب فيــه مســح شــامل لألبني ــغ عــام 1343هـــ = 1924م.  وهــذا الكت واليبزي
أحــد املصــادر األساســيَّة لدراســة اآلثــار وتاريــخ العمــارة والطوبوغرافيــة التارخييَّــة بدمشــق، وفيــه صــور 

ــة.   طــات ومســاقط ورســوم وأشــكال لألبني وخمطَّ
واخلريطة الي فيه لدمشق تعدُّ من أهم اخلرائط األثريَّة الي وُضعت هلذه املدينة)99(.  

 Ernst Emil Herzfeld  ومــن هــؤالء املستشــرقن عــامل اآلثــار واملعمــار األملانــي أرنســت هرتســفلد
)ت 1368هـــ = 1948م(، الــذي زار دمشــقَ بــن عامــي )1326 ـ 1349هـــ = 1908 ـ 1930( عــدَّةَ زيــارات، 
أجــرى خاهلــا دراســات عــن العمــارة اإلســاميَّة فيهــا، والســيَّما تلــك الي تعــود لعصر احلــروب الفرجنيَّة 
الصَّليبيَّــة، ونُشــرت دراســاته هــذه يف جملّــة الفــنِّ اإلســامي، الــي يُصدرهــا معهــد الفنــون اجلميلــة يف 
جامعــة ميتشــغان بالواليــات املتحــدة األمريكيّــة، )وامسهــا حاليــاً جملـّـة الفــنِّ الشَّــرقي(، وذلــك يف أربعــة 

أعــداد مــن هــذه اجمللـّـة حتــت عنــوان: )دمشــق: دراســات يف العمــارة()100(.
وهنــاك عــدد كبــر مــن املستشــرقن، مــن غــر املذكوريــن، ألَّفــوا كتبــاً وحبوثــاً يف تاريــخ دمشــق 

وعرضهــا.  باســتقصاء جهودهــم  البحــث  تســمح طبيعــة  ال  وآثارهــا،  وجغرافيتهــا 

)97( نشر في باريس عام 1909: 

 .Epigraphie des atabeks de Damas
)98( نُشر في القاهرة عام 1897:

 . Inscriptions arabes de Syrie, Extrait de I’Institut Egyptien 
خو العمران واألوابد: معاذ، ص206. انظر مؤّرِ

يحاوي، وصدر عام  ى )دمشق المدينة اإلسالميَّة(، على يد قاسم طوير، وعلَّق عليه عبد القادر الّرِ )99( تُرجم الجزء الثَّاني إلى العربيَّة من هذا الكتاب، والمسمَّ

1984 تحت عنوان (اآلثار اإلسالميَّة في مدينة دمشق).
 .Damaskus; K.Wulzinger und C.Watzinger 

خو العمران واألوابد: معاذ، ص206، 207. انظر مؤّرِ
)100( في العدد 9، عام 1942، ص1 ـ 53، والعدد 10 عام 1943، ص13 ـ 70، والعددان 11 ـ 12 عام 1946، ص1 ـ 71، والعددان 13 ـ 14، عام 

خو العمران واألوابد: معاذ، ص207، 208. 1948، ص118 ـ 138. انظر مؤّرِ
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 _ اخلامتة:
إن تراثنــا املاضــي ولــو مضــى عليــه الزَّمــان، فإننــا نســتطيع أن نســتنهضه، ونســتفيد منــه، ونقتــدي 
بــه، فــاهلل عــز وجــل يقــول: ﴿يُْخــِرجُ الْحَــيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ﴾)101(، ففــي تراثنــا )الّضائــع أو املُضيَّــع( كنــوز إن 

هــا ال تُحصــر. كانــت تُحصــى فإنَّ
ــراث ومنامجــه؛  وإن تاريــخ دمشــق ينــادي أهلــه ليَهُــزُّوا إليهــم جبــذوع نــوادره، ويبحثــوا عنــه يف أوعيــة التُّ

يف الفهــارس والوثائــق واملخطوطــات واألحبــاث وفرائــد املؤلَّفات.
ويــرز هنــا قــول املــؤرِّخ الشَّــيخ حممــد أمحــد دمهــان عــام 1947م: »درهــم عمــل خــر مــن قنطــار 
كام«)102(، وهــو قــول يدعونــا إىل نبــذ األقــوال وبــدء األفعــال والتَّشــمر عــن السَّــواعد، يف ســبيل دراســات 

ــة عــن دمشــق. ــة توثيقيّ حقيقيّ
اريــخ، وليــس أليِّ مدينــة يف العــامل أن تشــاهبها أو تنافســها يف  فهــذه املدينــة ظاهــرة نــادرة يف التَّ
صفاهتــا الفريــدة، فنحــن أوىل أن نتغنَّــى هبــا _ بالتَّأريــخ هلــا _ مــن أولئــك الغربيِّــن الُكثــر الذيــن انبهــروا 
ــن ـ  ــس المارات ــهر ألفون ــاعر الفرنســي الشَّ ــم فقــط، وهــو الشّ ــم بقــول واحــد منه ــا، وأخت ــكلِّ جوانبه ب
Alphonse de Lamartine )ت 1286هـــ = 1869م( الــذي زار دمشــق ووصــف رحلتــه إليهــا، وممَّــا 
ــة  ــه، مدينــة حماطــة حبصوهنــا الرُّخاميَّ ــه: »بلغــتُ دمشــق فــإذا بــي أرى منظــراً مدهشــاً ال حــدود ل قال
مــا بــن أخضــر وأســود، وعلــى جانبيهــا أبــراج مربَّعــة ال يُحصــى عددهــا، وقــد اعتلــى مفرَقهــا تــاجٌ مــن 
ــة مــن ســبعة  طــة خبطــوط برّاق ــن مآذهنــا، وهــي خمطَّ ــة األشــكال م ــة خمتلف شــرفات قصورهــا، وغاب
أهنارهــا، وشــبكة أملاســيّة مــن جــداول مياههــا، منبســطة أمامــي علــى مــدِّ البصــر، يف ســهل فســيح 
البســاتن ورياحــن الزَّهــر، وقــد بســطت ذراعيهــا العظيمتــن مــن ههُنــا وههُنــا، والقتهــا الغوطــة مــن كلِّ 
ــت أمامــي صحــراء مــن اجلنائــن والقصــور، وجــداول  جانــب علــى مســافة عشــرة فراســخ، وهكــذا جتلَّ

امليــاه حبيــث تتاشــى أشــعة النَّظــر مــن جنبــات هــذا املنظــر، فــا تقــع علــى مــا هــو أمجــل منــه«)103(.

)101( سورة الروم، اآلية: 19.

الحيَّة: محمد بن كنَّان، ص)أ(. )102( انظر المروج السُّندسيَّة الفيحيَّة في تلخيص تاريخ الصَّ

)103( انظر دمشق: جمعيَّة أصدقاء دمشق، كتاب 2006م، ص55.
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مصادر البحث ومراجعه
_ املخطوطات:

_ اإلعــام بفضائــل الشَّــام ومــا ورد فيهــا عــن خــامت الرُّســل الكــرام: أمحــد بــن علــي بــن عمــر بــن صــاحل 
املنيــي الدِّمشــقي احلنفــي )ت 1172هـــ(، خمطــوط باريــس، رقــم 6168.

_ تاريــخ دمشــق ومــن بناهــا مــن املتقدمــن: ابــن قاضــي شــهبة )ت 851هـــ(، خمطوطــة يف مكتبــة األســد 
الوطنيــة بدمشــق، رقــم 6692.

ــد البصــراوي، املعــروف  ــام: مشــس الدِّيــن، أبــو العبــاس أمحــد بــن حممَّ _ حتفــة األنــام يف فضائــل الشَّ
بابــن اإلمــام )ت 1015هـــ(، خمطــوط نــور عثمانــي، اســتنبول، رقــم )3448(.

_ ترغيــب أهــل اإلســام يف ســكنى الشَّــام: العــز بــن عبــد الســام )ت 660هـــ(، خمطــوط رقــم 315887 
موقــع خمطوطــات األزهــر.

_ ذخائــر القصــر يف تراجــم نبــاء العصــر: ابــن طولــون الصاحلــي، خمطــوط، نســخة مكتبــة قوطــا 
بأملانيــا، رقــم 1779.

_ ضــرب احلوطــة علــى مجيــع الغوطــة: حممد بــن علي بن حممد بن طولــون الصاحلي )ت 953هـ(:
_ خمطــوط نشــره حبيــب الزيــات، بــروت، اخلزانــة الشــرقية، 1937م، ثــم أعــاد 

نشــره أســعد طلــس، دمشــق، جملــة اجملمــع العلمــي، عــام 1946.
اجملمــع  احملفوظــة مبكتبــة  الفوتوغرافيــة  النســخة  عــن  مأخــوذ  _ خمطــوط 
العلمــي العربــي بدمشــق ورقمهــا )2(، وهــي منقولــة عــن مكتبــة جامعــة ليــدن:

 Bibliotheque de runiversite de Leyde. M S. arabe; 1862 Catal. Cadicum]
.[arabicorum ll p. 10 n814
ــدري  ــن الب ــو التُّقــى، تقــي الدِّي ــن حممــد، أب ــد اهلل ب ــن عب ــو بكــر ب ــام: أب ــام يف حماســن الشَّ ـ نزهــة األن
الدِّمشــقي القاهــري الشّــافعي )ت 894هـــ(، خمطــوط مصطفــى عاطــف أفنــدي، إســتنبول، رقم )1940(.

_ املصادر:
_ إحتــاف األخِصّــا بفضائــل املســجد األقصــى: مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن علــي املنهاجــي 
األســيوطي )ت 880هـــ(، حتقيــق: أمحــد رمضــان أمحــد، اهليئــة املصريــة العامــة للكتــب، 1982 ـ 1984م.

_ أعــام النبــاء بتاريــخ حلــب الشــهباء: حممــد راغــب الطبــاخ احللــي )ت 1951م(، حممــد راغــب، 
صححــه وعلــق عليــه: حممــد كمــال، حلــب، دار القلــم العربــي، ط2، 1989م.

_ اإلعانــات علــى معرفــة اخلانــات: يوســف بــن حســن بــن عبــد اهلــادي، ابــن املــرد الصاحلــي الدمشــقي 
احلنبلــي )ت 909هـــ(، نشــره حبيــب الزيــات، بــروت، جملــة اخلزانــة الشــرقية، 1946.

_ األعــاق اخلطــرة يف ذكــر أمــراء الشــام واجلزيــرة: ابــن شــداد، حممــد بــن علــي )ت 684هـــ(، حتقيــق: 
ســامي الدهــان، دمشــق، املعهــد الفرنســي بدمشــق للدراســات العربيــة، 1956م.



131 العدد األول - 2021

ــي  ــن مــر ســليم البابان ــل بــن حممــد أمــن ب ــون: إمساعي ــى كشــف الظن ــل عل ــون يف الذي _ إيضــاح املكن
ــا  ــن بالتقاي ــى نســخة املؤلــف: حممــد شــرف الدي البغــدادي )ت 1399هـــ(، عــي بتصحيحــه وطبعــه عل

ــان. ــروت، لبن ــي، ب ــرتاث العرب ــاء ال ــم رفعــت بيلكــه الكليســي، دار إحي ــن، واملعل رئيــس أمــور الدي
_ البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي البصــري ثم الدمشــقي )ت 774هـ(، 

حتقيــق: علــي شــري، دار إحيــاء الرتاث العربــي، ط1، 1408هــ  1988م.
_ الــرق الشــامي: عمــاد الديــن الكاتــب األصبهانــي، حممــد بــن حممــد صفــي الديــن بــن نفيــس الديــن 
)ت 597هـــ(، حتقيــق: فــاحل حســن، مؤسســة عبــد احلميــد شــومان، عمّــان، األردن، ط1، 1987م، عــدد 

األجــزاء: 5.
_ تاريــخ ابــن الفــرات: ابــن الفــرات، حممــد بــن عبــد الرحيــم )ت 807هـــ(، حتقيــق: قســطنطن زريــق، 

ــة، 1939م. ــة األمركي ــروت، اجلامع ب
_ تاريــخ أبــي زرعــة الدمشــقي: عبــد الرمحــن بــن عمــرو بــن عبــد اهلل بــن صفــوان النصــري املشــهور بأبــي 
زرعــة الدمشــقي امللقــب بشــيخ الشــباب )ت 281هـــ(، روايــة: أبــي امليمــون بــن راشــد، دراســة وحتقيــق: 
ــة  ــع اللغ ــداد(، جمم ــة اآلداب ـ بغ ــاب رســالة ماجســتر بكلي ــي )أصــل الكت ــة اهلل القوجان شــكر اهلل نعم

العربيــة ـ دمشــق.
_ تاريخ داريّا: جممع اللُّغة العربيّة، حتقيق: سعيد األفغاني، دمشق، 1950م.

_ تاريــخ دمشــق: محــزة بــن أســد بــن علــي بــن حممــد، أبــو يعلــى التميمــي، املعــروف بابــن القانســي )ت 
555هـــ(، حتقيــق: ســهيل زكار، دار حســان للطباعــة والنشــر، دمشــق، ط1، 1983م.

_ تاريــخ مدينــة دمشــق: أبــو القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر )ت 571هـــ(، 
حتقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1415هــــ  1995م. + حتقيق: 

علــي شــري، دار الفكــر، دمشــق1995م + هتذيــب وترتيــب عبــد القــادر بــدران.
ــن أيبــك الصفــدي  ــواب: خليــل ب ــوك والن _ حتفــة ذوي األلبــاب فيمــن حكــم بدمشــق مــن اخللفــاء واملل
)ت 764هـــ(، حتقيــق: إحســان بنــت ســعيد خلوصــي، زهــر محيــدان صمصــام، منشــورات وزارة الثقافــة، 

دمشــق، ط1، 1992م.
_ ترغيــب أهــل اإلســام يف ســكنى الشَّــام: العــز بــن عبــد الســام )ت 660هـــ(، حتقيــق: ياســر احلســيي، 

بــروت، دار الكتــب العلميــة.
_ مثــار املقاصــد يف ذكــر املســاجد: مشــس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي 
املقدســي اجلماعيلــي احلنبلــي )ت 744هـــ(، نشــره أســعد طلــس، دمشــق، منشــورات املعهــد الفرنســي، 

.1943
_ حســن احملاضــرة يف تاريــخ مصــر والقاهــرة: عبــد الرمحــن بــن أبــي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت 
911هـــ(، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــةـ  عيســى البابــي احللي وشــركاه 

ـ مصــر، ط1، 1387هــــ  1967م.
_ خريــدة القصــر وجريــدة العصــر: حممَّــد بــن حممَّــد، ابــن العمــاد األصبهانــي، اجلــزء األوَّل عــن شــعراء 
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الشَّــام، اجملمــع العلمــي بدمشــق، 1955م.
_ الــدارس يف تاريــخ املــدارس: عبــد القــادر النعيمــي )ت 927هـــ(، إعــداد وتقديــم: عمــار حممــد النهــار، 

اهليئــة العامــة الســورية للكتــاب، ط1، 2014م.
ــاد، ط2،  ــي )ت 852هـــ(، حيــدر أب ــة: ابــن حجــر، أمحــد بــن عل ــة الثامن _ الــدرر الكامنــة يف أعيــان املئ

1954م.
_ ذخائــر القصــر يف تراجــم نبــاء العصــر: ابــن طولــون الصاحلــي، نشــره: حمــب الديــن اخلطيــب، 
ــة الشــرقية + نشــره  ــات يف اخلزان ــم أعــاد نشــره حبيــب الزي ــة، 1921، ث ــة الرابطــة األدبي دمشــق، جمل

ــام 1922. ــد 2، ع ــي بدمشــق، اجمللَّ ــي العرب ــع العلم ــة اجملم ــور باشــا يف جملّ أمحــد تيم
_ رحلــة ابــن بطوطــة )حتفــة النظــار يف غرائــب األمصــار وعجائــب األســفار(: حممــد بــن عبــد اهلل 

اللواتــي الطنجــي، ابــن بطوطــة )ت 779هـــ(، أكادمييــة اململكــة املغربيــة، الربــاط.
_ رحلــة ابــن جبــر: ابــن جبــر، حممــد بــن أمحــد بــن جبــر الكنانــي األندلســي، أبــو احلســن )ت 614هـــ(، 

بريــل، ليــدن، 1909.
_ رســالة الشــمعة املضيّــة يف أخبــار القلعــة الدمشــقية: حممــد بــن علــي بــن طولــون الصّاحلــي )ت 

953هـــ(، نشــرها حســام القدســي، دمشــق، 1348.
_ رسالة املعزّة فيما قيل يف املزّة: ابن طولون الصاحلي، نشرها حسام القدسي، دمشق، 1348.

ــن املنجــد،  ــون الصاحلــي، نشــرها صــاح الدي ــن طول ــاب جــرون: اب ــار ب _ رســالة قــرّة العيــون يف أخب
ــي، 1964. ــي العرب ــع العلم دمشــق، مطبوعــات اجملم

_ شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب: عبــد احلــي بــن أمحــد بــن حممــد ابــن العمــاد العَكــري احلنبلــي، 
أبــو الفــاح )ت 1089هـــ(، حتقيــق: حممــود األرنــاؤوط، عبــد القــادر األرنــاؤوط، دار ابــن كثــر، دمشــق ـ 

بــروت، ط1، 1406هـــ ـ 1986م.
_ الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع: مشــس الديــن أبــو اخلــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن 

أبــي بكــر بــن عثمــان بــن حممــد الســخاوي )ت 902هـــ(، منشــورات دار مكتبــة احليــاة، بــروت.
_ الضوابــط الكليــة والقواعــد الفقهيــة: يوســف بــن حســن بــن عبد اهلادي، ابن املرد الصاحلي الدمشــقي 
احلنبلــي )ت 909هـــ(، حتقيــق: جاســم بــن ســليمان الفهيــد الدوســري، دار البشــائر اإلســامية، بــروت، 

لبنان، 1994م.
_ عــدة امللمــات يف تعــداد احلمامــات: يوســف بــن حســن بــن عبــد اهلــادي، ابــن املــرِّد الصّاحلي الدِّمشــقي 

احلنبلــي )ت 909هـــ(، نشــره صــاح الديــن املنجد يف جملة املشــرق، 1948.
_ غــدق األفــكار يف ذكــر األهنــار: يوســف بــن حســن بــن عبــد اهلــادي، ابــن املــرِّد الصّاحلــي الدِّمشــقي 
احلنبلــي )ت 909هـــ(، نشــره صــاح اخليمــي، دمشــق، جملــة الدراســات الشــرقية )B.E.O( للمعهــد 

الفرنســي بدمشــق، العــدد 34، عــام 1982.
_ فضائــل الشــام ودمشــق: علــي بــن حممــد بــن صــايف بــن شــجاع الربعــي، أبــو احلســن، ويعــرف بابــن 
أبــي اهلــول )ت 444هـــ(، حتقيــق: صــاح الديــن املنجــد، مطبوعــات اجملمــع العلمــي العربي بدمشــق، ط1، 
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1950م.
_ فضائــل الشَّــام: مشــس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي املقدســي اجلماعيلــي 
احلنبلــي )ت 744هـــ(، حتقيــق: جمــدي فتحــي الســيد، طنطــا، مصــر، دار الصحابــة للــرتاث، 1408هـــ، 
وُطبــع يف ضمــن جممــوع رســائل يف فضــل الشَّــام، حتقيــق: أبــو عــادل عــادل بــن ســعد، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، 1422هـ.
_ فضائــل الشــام: عبــد الكريــم بــن حممــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني املــروزي، أبــو ســعد )ت 

562هـــ(، حتقيــق: عمــرو علــي عمــر، دار الثقافــة العربيــة، ط1، 1412هـــ ـ 1992م.
ــة  ــع يف جملّ ــي، ُطب ــي احلنبل ــد اهلــادي املقدســي اجلماعيل ــن عب ــن أمحــد ب ــد ب ــام: حممَّ ــل الشَّ _ فضائ
ــراث، يف مصــر، ويف ضمــن  جممــع اللُّغــة األردنــي، العــدد 49، الســنة 19، 1995م، ويف دار الصَّحابــة للتُّ

ــة. ــام، يف دار الكتــب العلميّ جممــوع رســائل يف فضــل الشَّ
ــام: حممــد بــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد اخلالــق، مشــس الديــن الســيوطي املنهاجــي )ت  _ فضائــل الشَّ
880هـــ(، ضمــن جممــوع رســائل يف فضــل الشَّــام، حتقيــق: أبــي عــادل بــن ســعد، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، 1422هـــ.
_ الفلــك املشــحون يف أحــوال حممــد بــن طولــون: حممــد بــن علــي بــن طولــون الصّاحلــي )ت 953هـــ(، 

دمشــق، مكتبــة القدســي وبديــر، 1348هـــ.
_ القائــد اجلوهريــة يف تاريــخ الصاحليــة: حممــد بــن علــي بــن طولــون الصّاحلــي )ت 953هـــ(، حممــد، 

حتقيــق: حممــد أمحــد دمهــان، مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة، دمشــق، 1980م.
_ كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون: مصطفــى بــن عبــد اهلل كاتــب جلــي القســطنطيي املشــهور 

باســم حاجــي خليفــة أو احلــاج خليفــة )ت 1067هـــ(، مكتبــة املثنــى، بغــداد، 1941م.
_ الكواكــب الســائرة بأعيــان املئــة العاشــرة: جنــم الديــن حممــد بــن حممــد الغــزي )ت 1061هـــ(، حتقيــق: 
خليــل املنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1418هـــ ـ 1997م + حتقيــق: جرائيــل جبــور، 

بــروت، دار اآلفــاق اجلديــدة، ط2، 1979م.
_ جممــوع رســائل احلافــظ ابــن رجــب احلنبلــي: زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب الدمشــقي 
احلنبلــي )ت 795هـــ(، حتقيــق: أبــو مصعــب طلعــت بــن فــؤاد احللوانــي، الفــاروق احلديثــة للطباعــة 

والنشــر، ج1، 2، ط2، 2003م، ج3، ط1، 2003م، ج4، ط1، 2004م.
ــن  ــن اب ــو الفضــل، مجــال الدي ــي، أب ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــن عســاكر: حمم ــخ دمشــق الب _ خمتصــر تاري
ــد  ــد احلمي ــاض عب ــة النحــاس، ري ــق: روحي منظــور االنصــاري الرويفعــى اإلفريقــي )ت 711هـــ(، حتقي

مــراد، حممــد مطيــع احلافــظ، ط1، دار الفكــر، دمشــق، 1984م.
_ خمتصر تنبيه الطالب: العلموي عبد الباسط، حتقيق: صاح املنجد، دمشق، 1947م.

ــن زفــر )ت 663هـــ(،  ــن أمحــد ب ــي، احلســن ب ــا ومحاماهتــا: اإلربل ــا وجوامعه _ مــدارس دمشــق وربطه
حتقيــق: حممــد أمحــد دمهــان، مطبعــة الرتقــى، دمشــق، 1947، وأعــاد نشــره يف كتــاب )يف رحــاب 

دمشــق(، دار الفكــر، عــام 1982.
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_ املــروج السندســية الفيحيــة يف تلخيــص تاريــخ الصاحليــة: حممــد بــن عيســى بــن كنّــان الصاحلــي )ت 
1153هـــ(، نشــره حممــد أمحــد دمهــان، دمشــق، مطبعــة التَّرقــي، 1947.

_ معجــم البلــدان: شــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن عبــد اهلل الرومــي احلمــوي )ت 626هـــ(، دار 
صــادر، بــروت، ط2، 1995م.

_ معجــم شــيوخ الذهــي: الذهــي حممــد بــن أمحــد، تــح: روحيــة الســيويف، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 
ط1، 1990م.

_ منادمــة األطــال ومســامرة اخليــال: عبــد القــادر بــن أمحــد، ابــن بــدران الدُّومانــي الدِّمشــقي احلنبلــي 
)ت 1346هـــ(، حتقيــق: زهــر الشــاويش، املكتــب اإلســامي ـ بــروت، ط2، 1985م.

_ املنهــل الصــايف واملســتويف بعــد الــوايف: يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد اهلل الظاهــري احلنفــي، أبــو 
احملاســن، مجــال الديــن )ت 874هـــ(، حتقيــق: حممــد أمــن وآخــرون، اهليئــة املصرية العامة للكتــاب، 1984.
_ نزهــة األنــام يف حماســن الشَّــام: أبــو بكــر بــن عبــد اهلل أبــو التُّقــى البــدري الدِّمشــقي، بدراســي 

باعــة يف دار ابــن كثــر. وحتقيقــي، وهــو قيــد الطِّ
ــد  ــن عب ــن حســن ب ــر األهنــار: يوســف ب _ نزهــة الرفــاق يف شــرح حــال األســواق: غــدق األفــكار يف ذك
ــة  ــروت، جمل ــات، ب ــب الزي ــي )ت 909هـــ(، نشــره حبي ــرِّد الصّاحلــي الدِّمشــقي احلنبل ــن امل اهلــادي، اب

اخلزانــة الشــرقية، 1946.
_ هديــة العارفــن أمســاء املؤلفــن وآثــار املصنفــن: إمساعيــل بــن حممــد أمــن بــن مــر ســليم البابانــي 
البغــدادي )ت 1399هـــ(، طبــع بعنايــة وكالــة املعــارف اجلليلــة يف مطبعتهــا البهيــة إســتانبول 1951، 
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