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أغراض اجمللة وأهدافها

• العنايــة بتاريــخ مدينــة دمشــق الــذي ميتــد 
أريــخ لــه. علــى أكثــر مــن عشــرة آالف عــام، والتَّ

• اســتدراك التقصــر يف الدراســات املعاصــرة، 
وتوجيــه األنظــار إىل األحــداث املهمــة.

تارخييّــاً  دمشــق  مدينــة  وجــه  اســتقصاء   •
وعمرانيّــاً  وسياســيّاً  واقتصاديّــاً  واجتماعيّــاً 

ووثائقيّــاً. وفنيّــاً  وعلميّــاً 

العصــور  كلِّ  يف  دمشــق  صــورة  إبــراز   •
اإلســاميّة  والعربيّــة  القدميــة  الّتارخييّــة: 

واملعاصــرة. واحلديثــة 

ــة واســتقصاؤها،  • تفســر األحــداث التارخيي
ــة. ــة منهجيّ وبيــان آثارهــا، علــى أســس علميّ

• توجيــه الباحثــن املعاصريــن إىل املوضوعات 
وتعزيــز  الدراســة،  تســتحقّ  الــي  التارخييــة 
واألصالــة  واملنهجــي  العلمــي  االنضبــاط 
واجلدِّيّــة يف كتابــة البحوث، ومناقشــة الظواهر 

التارخييــة.

يتَّصــف  ثقــايف  علمــي  مصــدر  إجيــاد   •
املهتمــن  أمــام  مُتاحــاً  ويكــون  باملصداقيّــة، 

وتارخيهــا. دمشــق  حبضــارة 

• اإلفــادة مــن خــرات الباحثــن واملختصــن 
الثقافــة  تعميــق  يف  اجلامعــات  وأســاتذة 
التارخييــة، وإظهــار جوانبهــا، وتطويــر املعــارف 

دراســتها. ومناهــج  التارخييــة 

• إتاحــة اجملــال أمــام طــاّب الدِّراســات العليـّـا 
يف املاجســتر والدكتــوراه للمشــاركة بأحباثهــم 

ودراســاهتم يف اجمللــة.

• التعــاون مــع هيئــات علميّــة داخليّــة وخارجيّة 
تتَّصــف باألكادمييّــة واملوثوقيّة واملصداقيّة.
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مؤسســة تاريــخ دمشــق هــي مؤسســة وطنيــة غــر حكوميــة وغــر رحبيــة، تُعنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق، مــن 
خــال إطــاق مشــاريع وبرامــج بغايــة احلفــاظ علــى وثائــق مدينــة دمشــق ومجعهــا وتصنيفهــا، إضافــة إىل 
البحــث عــن حقيقــة تــراث املدينــة وتارخيهــا وأمنــاط العيــش فيهــا وإعــادة تصويــب مــا شــاهبا مــن أخطــاء، 

وحفظهــا مــن الضيــاع واالندثــار.
أشهرت املؤسسة بقرار وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل رقم 1041 تاريخ 18 نيسان 2017.

أهداف املؤسسة
توثيــق تاريــخ مدينــة دمشــق ومــا يتعلــق هبــا عــر العصــور مــن خــال مجــع صــور وقصــص وأوراق ووثائــق تتعلــق 

بتاريــخ املدينــة.
إقامــة املعــارض واملتاحــف والفعاليــات التوثيقيــة الــي تعنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق، وذلــك مــن خــال خمتلــف 

الوســائل املتاحــة ســوآءا كانــت ماديــة أو الكرتونيــة.
إطاق برامج وجوائز سنوية تشجيعية للمؤرخن الشباب واألكادميين، للبحث يف تاريخ مدينة دمشق.

إقامة الرامج التدريبية يف جمال التوثيق واألرشفة والبحث العلمي والتارخيي.
إقامة الندوات واحملاضرات والفعاليات واألنشطة املختلفة الي تعنى بتاريخ مدينة دمشق عر العصور.

إطــاق بوابــة إلكرتونيــة تعنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق بلغــات عديــدة إضافــة للعربيــة، يتــم مــن خاهلــا نشــر أحبــاث 
ومقــاالت تارخييــة عــن مدينــة دمشــق، ونشــر صــور و مــواد مسعيــة وبصريــة وأفــام وثائقيــة تعنــى بتاريــخ مدينة دمشــق.

إبــرام االتفاقيــات ومذكــرات التعــاون مــع مؤسســات ســورية حمليــة أخــرى والتعــاون معهــا ومــع املؤسســات 
األكادمييــة احملليــة املرموقــة، مبــا يعــزز تبــادل اخلــرات مــع هــذه املؤسســات ومبــا يســهم يف اســتمرار تطويــر 

ــل املؤسســة. عم
ــة  ــخ املدين ــة دمشــق تضــم نســخا مــن كل مــا نشــر عــن تاري ــخ مدين ــة تشــكل أرشــيفا لتاري ــة متكامل ــاء مكتب بن
مــن كتــب وجمــات ودوريــات وصحــف ووثائــق قدميــة وعمــات وطوابــع قدميــة، لتوضــع يف خدمــة الباحثــن 

ــع. واجملتم
التواصــل مــع املؤسســات الــي تعمــل يف نفــس اجملــال يف الــدول العربيــة والعــامل، وابــرام االتفاقيــات و مذكــرات 

التعــاون لتبــادل اخلــرات مبــا يســهم يف اســتمرار تطــور عمــل املؤسســة وخراهتــا البحثيــة.
ــة  ــادرات مماثل ــخ ســورية عمومــا أو مب ــق تاري ــادرات اهلادفــة إىل توثي ــة واملب ــة املعني مــؤازرة املؤسســات الرمسي

ملؤسســة تاريــخ دمشــق ختــص مــدن ســورية أخــرى
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The Damascus History Foundation is a non-governmental non-profit Syrian organization dedicated 
to the history of Damascus. The DHF carries out a broad spectrum of programmes aimed at 
collecting, classifying and preserving historical documents pertaining to the city of Damascus. 
In addition, DHF seeks to design and implement inclusive research projects on the history of 
Damascus with the aim of preserving the city’s heritage and its authentic way of life.
The DHF was founded per decision #1041 of the Syrian Minister of Social Affairs and Labor on 17 
April 2017.

Damascus History Foundations aims to…
Document the history of Damascus through the collection of relevant photographs, manuscripts, 
private papers and official documents.
Launch exhibitions, galleries and documentary initiatives on the history of Damascus through 
using any available sources.
Design and launch promotional programmes and awards for young historians and academics 
interested in working on the history of Damascus.
Design and implement training programmes in the fields of documentation, archiving and 
historical research methods.
Organise seminars, lectures and other activities centred on the different aspects of the history of 
Damascus.
Launch an electronic platform dedicated to the history of Damascus in order to facilitate the 
publication of photographs, audio-visual material, academic articles and other relevant material 
on the history of Damascus.
Cooperate with other local Syrian organisations and academic institutions, in order to exchange 
knowledge and experience, to the benefit of all parties.
Build an inclusive library dedicated to the history of Damascus, with the aim of collecting 
all published works on the topic, in addition to magazines, periodicals, news papers, official 
documents and stamps. DHF will make these material available to researchers and students, and 
to the general public.
Cooperate with organisation working on similar topics across the world in order to share 
knowledge and experience.
Support relevant government insinuations and initiatives aimed at documenting the history of 
Syria and Damascus.
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االستهالل

يناهــا مــن  ــة تاريــخ دمشــق، ومــا زلنــا نعيــش مــع األصــداء الــي تلقَّ صــدر العــدد األول مــن جمل
القــرَّاء والباحثــن واملتخصِّصــن والغيوريــن، ومعظمهــا كال لنــا باملديــح الكبــر والثنــاء العميــم علــى 
املبــادرة الفريــدة بإطــاق جملــة متخصِّصــة بتاريــخ دمشــق وكل مــا يتعلَّــق هبــا، ومشــل الثنــاء األحبــاث 
النَّوعيــة الــي احتواهــا ذلــك العــدد، وشــهرة كاتبيهــا وإبداعهــم يف جمــال التاريــخ واألدب واجلغرافيــا.

ويف الوقــت نفســه مهــس عــدد مــن الغيوريــن ببعــض املاحظــات، آملــن اســتدراكها يف األعــداد 
الاحقــة، فكنَّــا آذانــاً صاغيــة هلــذه التنبيهــات، وتعاملنــا مــع الصحيــح منهــا واملنطقــي، وجتاوزنــا تلــك 

املاحظــات الــي ال تصــح أو تلــك الــي ال تتَّصــف بالواقعيــة.

ولــن نــرتدَّد باســتقبال أي ماحظــة، وقبــول الصحيــح واملقبــول منهــا، مــا دام ذلــك يصــبُّ يف 
مصلحــة البحــث العلمــي، ويُطــوِّر مــن عملنــا، ويُغــي مســرة دراســاتنا عــن مدينتنــا احلبيبــة دمشــق.

ومــع إطــاق العــدد الثانــي مــن جملــة تاريــخ دمشــق فإننــا نتعهَّــد بالثبــات علــى مــا تعهَّدنــا بــه مــن 
االلتــزام بنهــج املصداقيــة والعلميــة واألكادمييــة واملوضوعيــة قــدر اإلمــكان، ونتعهــد بوضــع أنفســنا 

موضــع املســؤولية أمــام أمانــة تارخييــة كبــرة مرتبطــة بتاريــخ دمشــق املديــد اجمليــد.

نــا نتعامــل مــع مجيــع األحبــاث الــي تصــل إلينــا مبكيــال واحــد،  نبيــه أنَّ وال بــد مــن اإلشــارة والتَّ
دون متييــز أو انتقــاء، فمقياســنا هــو املنهجيــة والتوثيــق واملصداقيــة، لذلــك اعتذرنــا عــن عــدد مــن 
ــكنا مبــا هــو  ــى حــن متسَّ ــر، عل ــح والتطوي ــة للتصحي ــن قابل ــك، ومل تك ــي جتــاوزت ذل البحــوث ال

ــا الكثــر مــن اجلهــد يف التدقيــق والتصحيــح والتعديــل. جديــر بالنشــر، وإن كلَّفن

ــل فيــه مدينــة  ونقتطــع يف هــذا االســتهال كامــاً للقائــد التَّارخيــي صــاح الديــن األيوبــي، يُفضِّ
ــه يُشــوِّقه إىل مصــر ويصــف حماســنها ومواطــن  ــب إلي ــذا واعــٌظ يكت ــا ســواها، فه ــى م دمشــق عل
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ــام أفضــل، وأنَّ أجــر ســاكنه أجــزل، وأنَّ  ــب أنَّ الشَّ ــه: »ال ري ــن بقول ــه صــاح الدِّي ــردَّ علي أُنســها، ف
القلــوب إليــه أميــل، وأنَّ زاللــه البــارد أعــلُّ وأهنــل، وأنَّ اهلــواء يف صيفــه وشــتائه أعــدل، وأنَّ اجلمــال 
فيــه أمجــل وأكمــل، وأنَّ القلــب بــه أروح، وأنَّ الــرُّوح بــه أقبــل، فدمشــق عاشــقها مُســتهام، ومــا علــى 
حمبِّهــا مَــام، ومــا يف ربوهتــا ريبــة ... وكــم فيهــا مــن جــواٍر ســاقيات، وســواقٍ جاريــات، وأمثــار بــا 
أمثــان، وفاكهــة ورمَّــان، وخــرات حســان... وعامَّــة الصَّحابــة اختــاروا بــه املقــام ... ثــم املقــام بالشَّــام 
أقــرب إىل الرِّبــاط، وأوجــب للنَّشــاط ... وهــل للنِّيــل مــع طــول نيلــه وطــول ذيلــه بــرد بــردى يف نقــع 
الغليــل ومــا لذلــك الكثــر طــاوة هــذا القليــل. وإن فاخرنــا باجلامــع وفيــه النَّســر، ظهــر بذلــك قصــر 
القصــر، ولــو كان هلــم مثــل بانيــاس ملــا احتاجــوا إىل قيــاس املقيــاس ... وحنــن ال ننكــر فضــل مصــر، 
ــام«. )تاريــخ  ــح أن تكــون بســتاًنا ملصــر، والسَّ ــه إقليــم عظيــم، ولكــن نقــول ...: إنَّ دمشــق تصل وأنَّ
ــح:  ــن أمحــد الذهــي )ت 748هـــ(، ت ــن حممــد ب ــات املشــاهر واألعــام: مشــس الدي اإلســام ووفي

بشــار معــروف، دار الغــرب اإلســامي، ط1، 2003م، ج40، ص58، 59(.

غنِّــي مبدينــة دمشــق باألقــوال، والتَّوجــه إىل حتقيــق  ونســتغل هــذا االســتهال لندعــو إىل وقــف التَّ
ــي  الوثائــق والنُّصــوص التَّارخييَّــة الدِّمشــقيَّة ونشــرها، ودراســة تاريــخ دمشــق وعمارهتــا وأبنيتهــا الَّ
ــح مســار االتِّجــاه العلمــي يف الدِّراســات  ــزًا حنــو تصحي ــا حاف ــون جملَّتن ــن أن تك ــات، آمل ــدُّ باملئ تع
الدِّمشــقيَّة. ونــردِّد هنــا مــا قالــه املــؤرِّخ الشَّــيخ حممــد أمحــد دمهــان عــام 1947: »درهــم عمــل خــر 
مــن قنطــار كام« )انظــر املــروج السندســية الفيحيــة يف تلخيــص تاريــخ الصاحليــة: حممــد بــن 
ــان الصاحلــي )ت 1153هـــ(، نشــره حممــد دمهــان، دمشــق، مطبعــة التَّرقــي، 1947،  عيســى بــن كنَّ

ص )أ( (.

وأخــراً: هــا حنــن نضــع بــن أيديكــم العــدد الثانــي مــن جملــة تاريــخ دمشــق، ومــع أحبــاث جديــدة 
ــاب متخصِّصــن،  متميــزة، تشــتمل علــى تواريــخ دمشــق القدميــة والعربيــة اإلســامية واحلديثــة، ولُكتَّ
ق األهداف املرجوة، وأن ختدم مســرة الدراســات البحثية الدمشــقية.    آملن أن تنال القبول، وأن تُحقِّ

املدير ورئيس التحرير
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اجلماجم امُلَقولبة
وعبادة تقديس األجداد

دراسة أثرية على تالل دمشق العائدة
للعصر احلجري احلديث

د. فردوس محمد الخطيب)1(

)1( دكتوراه في تاريخ الشرق القديم من جامعة دمشق، محاضرة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، ومركز فخري البارودي.
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ملخص البحث

يتنــاول البحــث الــدور الــذي أدتــه مناطــق االســتقرار البشــري األول يف منطقــة دمشــق، والعائــدة إىل 
ــات  ــات البعث ــج تنقيب ــا نتائ ــث منحتن ــة، حي ــدة النيوليتي ــات يعــرف بامل ــا ب ــث، أو م العصــر احلجــري احلدي
األثريــة العاملــة يف مواقــع غوطــة دمشــق )تــل أســود وتــل الرمــاد والبحاريــة( وثائــق مهمــًة جــدًّا عــن املعتقدات 
الدينيــة املرتبطــة بوجــود اجلماجــم املقولبــة، واألفــكار الروحيــة حــول حقيقــة عبــادة األجــداد مــن خــال 

تقديــس مجامجهــم.
متهيد:

مــن املعــروف أن علمــاء التاريــخ والباحثــن يف اجملــال األثــري يتفقــون –مبــا ال يقبــل الشــك- علــى قــدم 
تاريــخ منطقــة دمشــق ومــا حوهلــا، إال أن الوثائــق التارخييــة املكتوبــة حــول املدينــة يف عصــور مــا قبــل 
التاريــخ قليلــة جــدًّا، وتــكاد تكــون نــادرة يف حقيقــة األمــر، وهــذا األمــر جعــل الباحثــن عــن تفاصيــل احليــاة 
بشــتى جماالهتــا يتَّجهــون إىل الوثائــق األثريــة الــي تُقــدِّم لنــا تأرخيــاً علميـّـاً دقيقــاً ملنطقــة دمشــق ومساهتــا 

احلضاريــة عــر التاريــخ.

وقــد شــاركت منطقــة دمشــق وتاهلــا األثريــة يف صياغــة جــزء مهــم جــدًّا مــن تاريخ باد الشــام وحضارهتا 
يف العصــر احلجــري احلديــث)2(، فقدمــت لنــا غوطــة دمشــق معلومــات مهمــة جــدًّا عــن بدايــات اســتقرار 
وتشــاهبت  األفــكار  تقاربــت  الدينيــة، حيــث  ومعتقداتــه  األوىل  االقتصاديــة  وأنشــطته  القديــم  اإلنســان 
املعتقــدات يف التــال الدمشــقية الــي انتشــرت فيهــا عــادةُ تقديــس األجــداد بعبــادة مجامجهــم املقولبــة، كمــا 
ــت الكشــوف األثريــة يف أســود وتــل الرمــاد وتــل البحاريــة، مــع املعتقــدات الــي عرفتهــا  أرحيــا بفلســطن  دلَّ
ــة شــواهد  ــة الثاث ــة ذاهتــا، لتبقــى هــذه املراكــز احلضاري ــدة للفــرتة التارخيي ــا العائ ــوك برتكي وشــاتال هوي

هامــًة علــى العصــر احلجــري احلديــث حتــى اليــوم.
أواًل _ املكتشفات األثرية املرتبطة بتقديس األجداد يف منطقة دمشق: 

بــدأت الدالئــل األكثــر قدمــاً لاســتقرار البشــري املرتبــط بالزراعــة وتدجــن احليــوان، يف منطقــة دمشــق، 
تأتــي مــن املواقــع األثريــة القريبــة مــن حبــرة العتيبــة ومنخفــض اهليجانــة، والــي كانــت حيــاة الســكان فيهــا 
مرتبطــة بشــكل رئيســي بوجودمهــا واتســاعهما، كمــا يف تــال أســود وتــل الرمــاد وتــل البحاريــة، الــي تؤكــد 
ــث، كمســتوطنات بشــرية  ــزات العصــر احلجــري احلدي ــة اســتثنائية وهامــة جــدًّا ملي أن دمشــق قدمــت أدل

لاســتقرار والزراعــة وبدايــات التدجــن، وظهــور مســات فنيــة مميــزة يف هــذه املنطقــة. 

تل أسود: يقع تل أسود األثري يف غوطة دمشق يف منطقة جنوب شرقي مدينة دمشق حبوايل 20 كم، 
إىل الشرق من بلدة جديدة اخلاص، ومساحة التل قرابة 5 هكتارات، ويتبع اليوم إداريّاً لناحية النشابية 

بريف دمشق.
)2( العصر الحجري الحديث أو العصر النيوليتي هو عصر االستقرار البشري والزراعة وتدجين الحيوانات، وقد بدأت ثورة النيوليت تدريجيّاً حوالي10000 

ق.م، عرفت في تالل غوطة دمشق حوالي9000ق.م في تل أسود وتل الرماد 6200 ق.م، وتل البحارية 6000ق.م.
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هبــذا  أســود  تــل  سُــمِّي 
مــن  املكونــة  لرتبتــه  االســم 
الرمــاد الضــارب إىل الســواد، 
اكتشــف التــل العــامل األثــري 
الفرنســي هنــري دوكنتســون 
قــاد  حيــث   ،1967 عــام  يف 
فيــه  التنقيــب  أوىل محــات 
 ،1972-1971 عامــي  بــن 
ــع  ــب يف املوق ــد التنقي ــم أُعي ث
 ،2006-2001 األعــوام  بــن 
جبهــود بعثــة أثريــة فرنســية-

دانيــال  بقيــادة  ســورية، 
جامــوس. وبســام  ســتوردور 

عُثــر يف التــل علــى ســويتن 
حضارتــن رئيســيتن أكــدت 
أن  علــى   14 الفحــم  نتائــج 

الســوية األوىل تـُـؤرَّخ حبــوايل 7790-7690 ق.م)3(، وهــي ذات بنيــة غضاريــة، ُكشــف فيهــا عــن بيــوت ســكنية 
بســيطة مبنيــة ضمــن وســطٍ طبيعــي غــيّ باملــوارد الطبيعيــة، وهــي عبــارة عــن أكــواخ دائريــة غــر منتظمــة 
ــا، والبعــض اآلخــر مبــي فــوق  الشــكل واســعة وكبــرة، بعضهــا حمفــور يف عمــق األرض مبســافة 13م تقريبً
ــه داخــل هــذه البيــوت  ــر علي ــاء فهــي مــن اللــن والطــن والقصــب، وممــا عُث ســطح األرض، أمــا مــادة البن
مصاطــب وأفــران وحفــر أساســات لتثبيــت األعمــدة، والعديــد مــن أحجــار اجلــرش واألوانــي احلجريــة، فيمــا 
عثــر بشــكل متفــرق علــى أحجــار أوبســيديان )الســبج( والعقيــق والســيتاتيت، واملميــز اجتــاه هــذه البيــوت 

حنــو الشــرق ممــا جيعلهــا حمميــة مــن الريــاح الغربيــة املؤثــرة علــى منطقــة التــل. 
تؤكــد لنــا الوثائــق األثريــة أن ســكان تــل أســود مــن أوائــل الذيــن مارســوا الزراعــة املرويــة املعتمــدة على مياه 
البحــرات القريبــة، لعــدم كفايــة ميــاه األمطــار، وعرفــوا تدجــن احليوانــات كاملاعــز واخلــراف واخلنازيــر 
والثــران، حيــث ازداد الحقــاً تدجــن احليــوان يف وقــت تناقــص فيــه الصيــد الــري والنهــري، دون أن ينتهــي 
ــي وفرهتــا  ــة ال ــة األنشــطة االقتصادي ــي زادت مــن فاعلي ــاز مبنخفضاهتــا وحبرهتــا، ال ــة متت ــون املنطق ك

البيئــة الطبيعيــة احمليطــة للســكان احملليــن.
 السوية الثانية األحدث تارخييّاً يف التل تُؤرخ بـ6770-6590 ق.م)4(، وعُثر فيها على رؤوس نبال ومناجل، 

)3( الوحدة الحضارية في بالد الشام بين األلفين التاسع والثامن قبل الميالد: جاك كوفان، ص49.
)4( Leroi-Gourhan Arlette, Van Zeist Wilhem, Cauvin Marie-Claire, De Contenson H., Bakker-Heeres Johanna. 
A.H. Tell Aswad )Damascène), Vol. 5. pp. 153176-.
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ــال  ــن ت ــى م ــة العظم ــي انتشــرت يف الغالبي ــةِ األمِّ، ال ــدة الربّ ــد عقي ــل لنســاء تُجسِّ ــى إنســانية ومتاثي ودم
املشــرق العربــي، وعلــى كامــل البقعــة اجلغرافيــة الســورية والرافديــة املاصقــة هلــا، والــي تؤكــد قدســية دور 
النســاء يف احليــاة االجتماعيــة والسياســية. فمــن املعــروف أن عبــادة الربــة األم قــد ارتبطــت يف مجيــع املواقــع 
الــي عُثــر فيهــا علــى دالئــل أثريــة لدمــى أنثويــة بعبــادة مظاهــر اخلصوبــة يف الشــرق القديــم بشــتى صورهــا، 
كخصوبــة األرض وخصوبــة املــرأة وخصوبــة الطبيعــة، وقــد بــات مــن املؤكــد أن انتشــار القطــع األثريــة الدالــة 
علــى الربــة األم يف مجيــع املواقــع األثريــة املعروفــة يف منطقــة دمشــق منــذ األلــف الثامنــة ق.م، كمــا يف غالبيــة 
املواقــع الســورية العائــدة إىل الفــرتة التارخييــة ذاهتــا، ليســت ظاهــرة فنيــة يف املرتبــة األوىل بــل هــي ظاهــرة 
دينيــة كرســها الفــن، ارتبــط فيهــا مفهــوم التقديــس الديــي للنســاء بقدرهتــن علــى منــح احليــاة، مــن خــال 
فكــرة اخللــق املرتبطــة باإلجنــاب وحفــظ اســتمرارية البشــر، فاألنثــى بالنســبة لســاكي تــل أســود هــي األصــل 
يف الكــون، ومنبــت كل حيــاة فيــه، لتأثرهــا يف خصــب الطبيعــة ولدورهــا يف عمليــة التكاثــر واســتمرار احليــاة 
البشــرية، مــن خــال إجنــاب األطفــال وإرضاعهــم ومحايتهــم حتــى مراحــل متقدمــة مــن حياهتــم، بالتـــأكيد 
ــة دمــى صغــرة  ــا هبيئ ــة دفعــت اجملتمــع لتقديســها وعبادهتــا ومتثيله ــزات لنســاء الفــرتة النيوليتي ــذه املي فه
ــاء احلمــل  ــة أثن ــًة هلــن لغــرض احلماي ــوت تبقــى مازم ــات البي ــات شــخصية لرب ــا مقتني لنســاء كان بعضه

والــوالدة.
كان ملكتشــفات تــل أســود أمهيــُة كبــرة لكثافــة مــا مت العثــور عليــه مــن مكتشــفات جنائزيــةٍ، أوضحــت لنــا 
األفــكار الدينيــة والطقــوس الــي رافقــت ســكان هــذه املنطقــة خــال حياهتــم إىل حلظــات املــوت والدفــن 
ــة 100 شــخص حمفوظــة  ــث لقراب ــى جث ــل أســود عل ــور يف مدافــن ت ــة املــوت، لقــد مت العث ومــا بعــد مرحل

البيت الدائري يف تل أسود
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بشــكل جيــد جــدًّا، و كان هــؤالء املوتــى يُدفنــون يف البيــوت يف حفــر بدائيــة أو مســتودعات تُفصَــل بداخلهــا 
ــان عــن  ــوالدة والفتي ــي ال ــال حديث ــن األطف ــكان دف ــف م ــة، هــذا وكان خيتل ــاكل العظمي اجلماجــم عــن اهلي
الكبــار، حيــث يدفنــون يف األماكــن األكثــر خصوصيــة يف البيــوت، كمــا ختتلــف طريقــة الدفــن أيضــاً )فــردي-

مزدوج-مجاعــي(، العتبــارات اجتماعيــة يف غالــب األحيــان، أمــا وضعيــة الدفــن فكانــت تتــم بوضــع اجلســد 
علــى اجلانــب األيســر، أو بالوضعيــة اجلنينيــة الــي كان اجلســد فيهــا يُســجَّى علــى جانبــه األميــن بوضعيــة 
ــى ارتفــاع الكــوع األميــن، كمــا وُجــد  ــان عل ــى الوجــه، والركبت ــان عل االنكمــاش اجلنيــي، واليــدان موضوعت
الكــوع األيســر يف غالبيــة اهليــاكل املدفونــة منحنيــاً حنــو األســفل يف اهتمــاٍم واضــح بــكل تفصيــٍل مــن 
تفاصيــل الشــعائر اجلنائزيــة املتبعــة حمليـّـاً، كمــا عُثــر يف تنقيبــات عــام 1971 علــى جيــب يف األرض مملــوء 
بالــرتاب، ووُجــد فيــه علــى عمــق 2.50م مججمــة مفــردة مــع هيــكل عظمــي، وأربــع مجاجــم مفــردة، اثنتــان 
منهمــا لطفلتــن صغرتــن)5(، وعندمــا بــدأت أعمــال البعثــة الفرنســية الســورية يف املوقــع عــام 2000 عَثــرت 
علــى جمموعــة مــن اجلماجــم املقولبــة واملطليــة باللــون األمحــر والقــار، وأعينهــا منزلــة بالصــدف، ومجيعهــا 

مدفونــة حتــت أرضيــات البيــوت الســكنية)6(.
 كمــا قــدم لنــا تــل أســود يف تنقيبــات الحقــة كشــف عنهــا دانييــل ســتوردور وبســام جامــوس يف عــام 
2008-2009 تســعًة مــن اجلماجــم املقولبــة الواضحــة جــدًّا، مــا تــزال هــذه اجلماجــم حتتفــظ بالفــك 
ــة بشــريط مــن القــار،  الســفلي واألســنان وأعينهــا مغمضــة، الوجــه حقيقــي وناعــم جــدًّا، واألهــداب ممثل

)5( هنري دوكونتسون: تل أسود في غوطة دمشق، الحوليات األثرية السورية، ص188.
)6( محمود حمود: شعائر الدفن وطقوسه القديمة في منطقة دمشق والجنوب السوري منذ العصور الحجرية وحتى العصر اآلرامي، ص96-94.

دمى صغرة متثل عقيدة الربة األم- تل أسود 
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أنــوف اجلماجــم طويلــة، واألذنــان كبرتــان، وتظهــران عــر احننــاء حنــو اخلــارج لطــرف اجلســم)7(، اجلماجــم 
الــي عثــر عليهــا يف التــل كانــت مقولبــة باجلــص ومطليــة باملغــرة احلمــراء وســط قبــور مجاعيــة)8( ، كمــا 
احتــوت هــذه القبــور اجلماعيــة علــى عــدد مــن اهليــاكل العظميــة البشــرية علــى مســافات متباعــدة، أحــد 
هــذه اهليــاكل هــي لشــاب صغــر مُمــدَّد علــى جانبــه األيســر بوضعيــة الثــي، ويــده اليمنــى موضوعــة فــوق 
اجلمجمــة يف وضعيــة جديــدة نســبيّاً، حيــث تقــلُّ الوضعيــات املشــاهبة هلــذه الوضعيــة يف التــال القريبــة 
ــغ، مت نــزع فكــه  ــاً لشــابٍّ بال املعروفــة، بينمــا مكتشــفات أخــرى داخــل هــذه القبــور أظهــرت هيــكاً عظميّ
الســفلي، ثــم وضعــه جبانبــه، لتبــدو حالــة نــزع الفــك الســفلي للجماجــم أو اإلبقــاء عليهــا تَحظــى بأمهيــةٍ 
ملحوظــة، كــون بعــض اهليــاكل كان حيافــظ علــى بقــاء الفــك، بينمــا يُنــزع وال يُعثــر عليــه جبانــب مجاجــم 
ــن باألســباب الــي  ــا التكهُّ أخــرى، ويُنــزع ويُدفــن ماصقــاً جلماجــم يف مواضــع مغايــرة، كمــا أنــه ال ميكنن
دفعــت الســكان هلــذا األمــر فيمــا لــو كان ألســباب تقنيــةٍ خاصــةٍ حبالــة القولبــة والتجصيــص، أو العتبــارات 

فلســفية دينيــة حمليــة.

)7(- Des crânes surmodelés à Tell Aswad de Damascène )PPNB – Syrie), Vol. 29 N°2. pp.109115-.
)8( منطقة دمشق والثورة النيوليتية: دانييل ستوردور وبسام جاموس، الحوليات األثرية السورية، مج51-52، ص91-87.

اجلماجم واهلياكل العظمية املكتشفة يف مدافن تل أسود
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-تل الرماد:
يقــع التــل جنــوب غربــي دمشــق حبــوايل 25 كــم، بالقــرب مــن بلــدة قطنــا بريــف دمشــق، تقارب مســاحته 3 
هكتــارات، ويعــود إىل ذات الفــرتة التارخييــة الــي يعــود إليهــا تــل أســود حيــث تــؤرخ مكتشــفاته حبــوايل6200 
ــع  ــل يرتبَّ ــا، فالت ــل أســود أيًض ــة ت ــه الســوداء املشــاهبة لرتب ــة تربت ــف لنوعي ــي تســميته كتوصي ق.م)9(، وتأت
فــوق هضبــة بازلتيــة يف أســفل جبــال لبنــان الشــرقية، حيــث كان مــن الافــت قيــام مســتوطنة زراعيــة 
يف منطقــة بعيــدة عــن منخفضــي العتيبــة واهليجانــة، معتمــدة بشــكل أساســي علــى الزراعــة البعليــة تبعــاً 
لألمطــار اهلاطلــة يف املنطقــة، أول مــا مت التعــرف علــى التــل األثــري كان يف عــام 1936، إذ قــام بــأول أســباٍر 
أثريــةٍ فيــه املوظــف الفرنســي يف مصلحــة اجلمــارك كومبــان، مــع الضابــط الفرنســي بوتــو، واســتطاعا 
العثــور علــى عــدد مهــم مــن القطــع األثريــة يف التــل، بــدأت البعثــات األثريــة الرمسيــة املختصــة بالتنقيــب 
ــري  ــل أســود هن ــذي عمــل يف ت ــاري الفرنســي ال ــادة اآلث ــى 1973، بقي ــل يف عــام 1963 وحت العلمــي يف الت
دو كونتنســون، حيــث عُثــر علــى ثــاث ســويات أثريــة تعــود للعصــر احلجــري احلديــث، تُــؤرَّخ أقدمُهــا بنحــو 
6250- 6000ق.م، والســوية الثانيــة 6000- 5800 ق.م، والثالثــة 5800- 5500 ق.م، كشــفت تنقيبــات تــل 

)9( الوحدة الحضارية في بالد الشام بين األلفين التاسع والثامن ق.م، جاك كوفان، ص78.

مناذج من اجلماجم املقولبة من تل أسود
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الرمــاد عــن مســتوطنة زراعيــة بــدأت بيوهتــا علــى شــكل أكــواخ دائريــة غــر منتظمــة البنــاء، أرضياهتــا مكلّســة 
أو مرصوفــة بالطــن يف الطبقــات األوىل وباحلجــر يف طبقــات أحــدث، كمــا اختلفــت أشــكاهلا ومســاحتها 
ومساكــة جدراهنــا، وتعــدَّدت وظائُفهــا الســكنية أو اخلدميــة الحقــاً، ومتَّ العثــور فيهــا علــى الكثــر مــن األدوات 
احلجريــة والدمــى الطينيــة لنســاء، يف إشــارة إىل التشــاركية مــع مــا جياورهــا مــن مناطــق اســتقرار بشــري 

يف عبــادة الربــة األم كمظهــر مــن مظاهــر اخلصوبــة .

دمية طينية المرأة جالسة من تل الرماد-املتحف الوطي يف دمشق)10(

ــادة  ــة مرتبطــة أيضــاً بعب ــة جــدًّا عــن طقــوس جنائزي ــاد معلومــات هام ــل الرم ــا مكتشــفات ت قدمــت لن
اجلماجــم البشــرية املقولبــة واملطليــة باللــون األمحــر، لكــن مجاجــم تــل الرماد متيَّــزت بكوهنا متطاولة بشــكٍل 
وســطي، فيمــا كان اجلبــن عريًضــا تــرتاوح مساكــة مجاجــم البالغــن بن5-9مــم يف احلدبــات اجلبهيــة و5-

10مــم يف اليافــوخ و6-8مــم يف احلدبــات اجلداريــة، وتعتــر هــذه الســماكة طبيعيــة، يف حــن تظهــر اجلبهــات 
األماميــة جلماجــم النســاء أضعــف مــن اجلبهــات األماميــة للرجــال)11(. 

لقــد مت التعامــل مــع هــذه اجلماجــم بالطــرق املتعــارف عليهــا، حيــث ُفصلــت عــن اجلســد، ومت جتصيصهــا 
أي تغليفهــا باجلــص، بعــد نــزع أســناهنا، مــع احملافظــة علــى ماحمهــا األصليــة، وتصديــف العيــون، ومســح 

)10( فنون العصر الحجري: مجموعة من المختصين، ص11
)11( دراسة انتروبولوجية للعظام البشرية في تل الرماد، دينز فيرمباخ، الحوليات االثرية السورية، مج19، ص153.
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احلواجــب بالقــار األســود، وطائهــا يف مراحلهــا النهائيــة باملغــرة احلمــراء، لــون احليــاة، يف إشــارةٍ واضحــة 
ــون عمليــات القولبــة جلماجــم  إىل احليــاة بعــد املــوت، كانــت هــذه الطقــوس تتــم مــن قبــل أخصائيــن يُتِمُّ
املوتــى، ليكــون آخــرَ مرحلــة مــن مراحــل عملهــم اختيــارُ املوضــع املناســب الــذي ســتُدفن بــه مجاجــم هــؤالء 
ــى، وغالبــاً ابنــه األكــر الــذي حيمــي مجاجــم أجــداده وحيافظ  األجــداد، ويتــم ذلــك حســب رغبــة أقربــاء املتوفَّ
عليهــا، تأكيــداً علــى أحقيتــه لوراثتهــم ودوره حبمايــة مكانتهــم بعــد املــوت. ووُضعــت هــذه اجلماجــم يف 
مواضــع شــتى ماصقــة لســكن البشــر، إمــا داخــل البيــوت أو يف حفــر خاصــة هبــا قريبــة مــن املســاكن، أو 

حتــت األساســات أثنــاء بنــاء املنــازل، دون أن تُجمــع مــع قبــور املوتــى االعتياديــة.

مججمة مقولبة مطلية بالكلس من تل الرماد )40x20 سم( -املتحف الوطي يف دمشق.)12(

لقــد اتَّفقــت آراء الباحثــن والعاملــن يف اجملــال األثــري بــأن الطقــوس اخلاصــة باجلماجــم املقولبــة يف تــل 
الرمــاد مل تكــن بالســهولة الــي ميكــن افرتاضهــا، بــل كانــت هــذه اجلماجــم أثاثــاً جنائزيـّـاً يتــم معاملتــه بعنايــة 
واهتمــام بالغــن، فيُحفــر هلــا حفــرٌ تُخبَّــأ بداخلهــا حتــت أرضيــات املســاكن، وتُعــرَض خــال املناســبات 
والطقــوس الدينيــة اخلاصــة بالعائلة)13(ضمــن هالــة قداســية كبــرة، ال تقــل أبــداً عــن تلــك الطقــوس 

)12( فنون العصر الحجري: مجموعة من المختصين، ص9.
)13( هنري دوكونيتسون، وليم فان لير: أسبار تل الرماد عام1963م، مجلة الحوليات األثرية، مج14، ص284-275.
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اجلنائزيــة الــي قــام هبــا املصريــون يف مراحــل متقدمــة، بــل يُمكــن أن نصفهــا هــي واألفــكار املصاحبــة هلــا 
بأهنــا أكثــر تطــوُّراً فيمــا لــو قارناهــا بالفــارق الزمــي الفاصــل بــن حضارتــي املنطقتــن، ومــع أن مجيــع مــا 
عُثــر عليــه مــن مجاجــم يف تــل الرمــاد كانــت جمصصــة ومقولبــة ومطليــة باملغــرة احلمــراء، إال أنــه مت العثــور 
علــى مجاجــم أخــرى غــر جمصصــة أيضــاً)14(، اعتُقــد أهنــا ألنــاس عاديــن ليســوا مــن طبقــات اجتماعيــة 
رفيعــة، حيــث مل تســمح هلــم طبقتهــم االجتماعيــة وحالتهــم املاديــة بالقيــام بقولبــة مجاجــم أجدادهــم، 
هــذا إذا اســتثنينا أن معتقداهتــم الفكريــة والدينيــة هــي الــي مل جتعلهــم يتبعــون هــذه الطقــوس، باعتبــار أن 
األفــكار الدينيــة جلميــع الســكان كانــت متشــاهبة، ومل ختتلــف حتــى بينهــم وبــن الســكان يف تــال ســكنية 
علــى بعــد جغــرايف منهــم، كتــل أســود وتــل البحاريــة، إذ مل تتــم اإلشــارة إىل أيــة بــوادر انقــاب علــى الطقــوس 
والعــادات الدينيــة الــي اتبعهــا ســاكنو منطقــة دمشــق، جبميــع مناطــق االســتقرار فيهــا، خــال هــذه الفــرتة 

الزمنيــة علــى العمــوم، ويف تــل الرمــاد خصوصــاً.
املميــز يف اجلماجــم الــي عُثــر عليهــا يف تــل الرمــاد أنــه مت العثــور علــى عــدد كبــر منهــا ضمــن جمموعــات 

منفصلــة مغروســة يف األرض هــي علــى الشــكل التــايل:
1-مججمة لطفل مرتكزة على لوح حجري من حجر البازلت مستطيل الشكل.

2-ثاثــة خمــازن احتــوت علــى مجاجــم منزوعــة اهليــاكل، ضــمَّ املخــزن األول مثانــيَ مجاجــم، مخســًة 
منهــا مجاجــم أنثويــة، واثنتــن ذكريــة، وواحــدة لطفــل، وضــمَّ املخــزن الثانــي ثــاث مجاجــم المرأتــن ورجــل، 

واملخــزن الثالــث علــى اثنــي عشــرة مججمــة جمصصــة لرجــال ونســاء)15(.

منوذج من اجلماجم املقولبة املكتشفة يف تل الرماد)16(

)14( شعائر الدفن وطقوسه القديمة في منطقة دمشق والجنوب السوري منذ العصور الحجرية وحتى العصر اآلرامي: محمود حمود، ص98.
)15( خالد محمود أبو غنيمة: أساليب الدفن خالل العصر الحجري الحديث في بالد الشام، مجلة دراسات تاريخية، العدد 75-76، من ص3-49، ص20.

)16( شعائر الدفن وطقوسه القديمة في منطقة دمشق والجنوب السوري منذ العصور الحجرية وحتى العصر اآلرامي: محمود حمود، ص96.
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اجلماجــم كانــت حمفوظــة يف حفــر بيضويــة، جدراهنــا مــن الطــن غــر املشــوي، داخــل أواٍن بيضــاء خشــنة، 
مت الفصــل بــن األوانــي بواســطة كــرات طينيــة للحفــاظ عليهــا حبالــةٍ ســليمة)17(، وعُثــر عليهــا حتــت 
أساســات بيــت صغــر مــن بيــوت تــل الرمــاد)18(، حيــث ال يُســتغرَب وجــود هــذا التآلــف األســري الواضــح 
مــن خــال تاصــق هــذه اجلماجــم ودفنهــا ســويّاً رجــاالً ونســاءً وأطفــاالً، بــل مــا يُثــر االهتمــام هــذا العــدد 
الكبــر، حتــى إنــه ليبــدو أن األســرة كاملــًة كانــت حتــرص علــى اتبــاع شــعائر القولبــة للحفــاظ علــى صــورة 

األجــداد مســتمرةً يف أذهــان كل مــن ســيأتي بعدهــم.
-تل البحارية: 

تــل أثــري يقــع يف غوطــة دمشــق 
ــم شــرق دمشــق،  ــى بعــد 25 ك عل
بريــف  النشــابية  لناحيــة  يتبــع 
دمشــق، مت التنقيــب فيــه ببعثــة 
أعماهلــا  بــدأت  ســورية  وطنيــة 

.1996 عــام 
عُثــر يف البحاريــة علــى ثــاث 
ســويات أثريــة يعــود تاريــخ أقدمها 
إىل األلــف الســادس ق.م، فيمــا 
باأللــف  الثانيــة  الســوية  أُرِّخــت 
ــزت بيــوت  اخلامــس ق.م)19(. متيَّ
تــل البحاريــة بشــكلها الدائــري، 
يف  املعمــاري  منُطــه  اتُّبــع  الــذي 
الفخــاري  احلجــري  العصــر 
مدخــل  ذو  فالبيــت  احلديــث، 

مســتطيل ينفتــح يف الواجهــة علــى الغــرف الدائريــة املقسَّــمة، ُقسِّــمت يف الداخــل إىل غــرف للســكن، وأخــرى 
كمطابــخ، وُجــد يف بعضهــا أفــران لشــي الفخــار، بدليــل املصاطــب املوجــودة لوضــع األوانــي الفخاريــة بعــد 
ــت  ــا بُني ــي(، بينم ــوك الطي ــوك )البل ــس أو الطــن املدك ــوت بالكل ــات هــذه البي ــد ُفرشــت أرضي ــيِّها، وق شَ

جدراهنــا بالطــن املقولــب، وســقوفها مــن الطــن واخلشــب. 
ــة يف الدمــى املكتشــفة بشــكٍل  ــادةُ اإلهلــة األم، فكانــت تظهــر املامــح األنثوي ــة عب ــل البحاري عُرفــت يف ت
واضــح، إضافــًة إىل دمــى لطيــور وحيوانــات، كاخلنازيــر والثــران والــكاب أيضــاً، يف حــن ظهــرت طقــوس 
الدفــن اجلماعــي والفــردي يف القبــور الــي مت الكشــف األثــري عنهــا يف التــل، والعائــدة إىل األلــف الســادس 

)17( هنري دو كونتينسون، وليم فان لير: أسبار في تل الرماد، ص284-275.
)18( جاك كوفان: ديانات العصر الحجري الحديث في بالد الشام، ص70.

)19( شعائر الدفن وطقوسه القديمة في منطقة دمشق والجنوب السوري منذ العصور الحجرية وحتى العصر اآلرامي: محمود حمود، ص103.
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ق.م، وعُثــر علــى هيــاكل عظميــة مُســجّاة بوضعيــة القرفصــاء، فاأليــدي واألرجــل بعضهــا فــوق بعــٍض، 
والوجــه يتَّجــه حنــو الغــرب، بينمــا لوحظــت فكــرة تغيــر جهــة الدفــن، فاجتهــت بعــضُ الوجــوه حنــو الشــرق 

خافــاً للهيــاكل الســابقة الــي دُفنــت حنــو الغــرب.
الافــت للنظــر أيضاً نوعية 
األثــاث اجلنائــزي الــذي عثــر 
البحاريــة،  مدافــن  يف  عليــه 
الفخاريــة  بــاألدوات  املتمثــل 
والصوانيــة، كمــا وُجــدت كتــٌل 
مــن الطــن، ُجهِّــزت لتُوضــع 
تُفــرَش  أو  الــرؤوس،  فــوق 
أو  اجلســد،  عليهــا  ليوضــع 
مــع  اهليــاكل،  بــن  كفواصــل 
خــرز مــن الطــن واحلجــارة، 
ــى  ــت عل وبعــض احلجــارة كان
شــكل هــال قمــري وعليهــا 
حــن  الرســومات، يف  بعــض 
كانــت مدافــن أخــرى تعتمــد 

الوضعيــة اجلنينيــة يف الدفــن، مــع وجــود مــا يُشــبه الوســائد كان يوضــع عليهــا رأس املتوفــى.

يف  عليــه  عُثــر  وممــا   
مدافــن تــل البحاريــة ميكننــا 
تأكيــد وجــود عبــادة األجــداد، 
مجامجهــم  تقديــس  عــر 
عــن  مفصولــًة  وُجــدت  الــي 
حتــت  ومدفونــًة  اجلســد، 
أرضيــات البيــوت، موضوعــة 
حماطــة  دائريــة،  حفــر  يف 
بالفخــار املكســور أو احلجــارة 
للفصــل  احلجــم،  متوســطة 
وحتقيقــاً  اجلماجــم،  بــن 

احلمايــة. لعامــل 
واملختلــف  املُميَّــز  مــن  إن 

هياكل عظمية من مدافن البحارية

الطريقة اجلنينية يف مدافن البحارية
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أيضــاً يف مكتشــفات تــل البحاريــة أنــه مت العثــور علــى أجــزاء مــن حيوانــات مدفونــة إىل جانــب اهليــاكل 
البشــرية، فتــمَّ العثــور علــى مجاجــم حيوانيــة مدفونــة بعنايــة يف حفــر مليئــة بالرمــاد، وأخــرى حماطــة بقطــع 
الفخــار حلمايتهــا والفصــل بينهــا وبــن مــا تبقــى مــن موجــودات املدفــن، حيــث وُجــدت مجاجــم خلنازيــر 
بريــة دُفنــت حتــت أرضيــات البيــوت يف طقــوس مشــاهبة لطقــوس دفــن مجاجــم البشــر، لدرجــة العثــور علــى 

ــاكل البشــرية. ــب اهلي ــة إىل جان ت ــة مُفتَّ ــة حيواني ــاكل عظمي هي
عُثــر  آخــر  مدفــن  يف 
علــى هيــكل عظمــي لطفــٍل، 
ماعــز  قــرن  منــه  وبالقــرب 
قــرون  وُضعــت  كمــا   ،)20(
لثــران ضمــن جــدران املعبــد، 
وهــذا مــا يشــر إىل اعتقــادات 
دينيــة وفكريــة هامــة آمــن هبــا 
ســكان البحاريــة قدميــاً، فمــن 
املؤكــد أن كل هــذه املوجــودات 
املدفونــة  احليوانيــة 
انتشــار  إىل  تشــر  بعنايــة 
تقديــس  إىل  تدعــو  عبــادات 

األســباب جمتمعــًة. هــذه  لــكل  أو  للبشــر  يقدمــه  ملــا  تقديــراً  أو  منــه  رهبــًة  أو  بــه  رأفــًة  احليــوان)21( 

ثانياً _ املعتقدات الفكرية والدينية حول اجلماجم املقولبة:
كانــت اجلماجــم املقولبــة الفكــرة األوىل واألقــدم لنحــت بورتريهــات لوجــوه بشــرية، بقصــد احلفــاظ علــى 
رأس اإلنســان املتوفــى بشــكل أقــرب مــا يكــون للطبيعــة، مــع شــيء مــن الفــن، الــذي يُبقــي علــى صــورة مَــن 
تعــود لــه اجلماجــم اجملصَّصــة واملطليــة باملغــرة واملكلّســة بعنايــة حيــًة يف أذهــان حمبيهــم، واألجيــال املتقدمــة 

مــن عائلتهــم، فتغيــب فكــرة املــوت لصــاحل فكــرة احليــاة.
ولــو تبــادرت إىل األذهــان التســاؤالت حــول ختصيــص اجلماجــم ليتــم قولبتهــا وجتصيصهــا فلــن يكــون 
أجــدى مــن التفكــر بأنــه مــن الطبيعــي جــدًّا وغــر املســتغرب احلفــاظ علــى اجلمجمــة دون ســائر اجلســد، 
كوهنــا حتــوي العقــل بداخلهــا، والــذي هــو أصــل املعرفــة وســر احليــاة، كمــا أهنــا حتمــل مامــح وجــه اإلنســان 

الــي تُميِّــزه عــن غــره بشــكل فــارقِ متامــاً.

ــم،  ــادة األجــداد وتقديــس مجامجه ــرة، فيمــا خيــص عب ــةٍ كب ــى فكــرة ذات أمهي ــد عل ــد مــن التأكي وال ب
)20( شعائر الدفن وطقوسه القديمة في منطقة دمشق والجنوب السوري منذ العصور الحجرية وحتى العصر اآلرامي: محمود حمود، ص102.

)21( غادة سليمان: نتائج أعمال التنقيب في تل البحارية لموسم 2009م، الوقائع األثرية السورية، مج7، ص21-11.

هياكل عظمية حيوانية من مدافن البحارية
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ــدل  ــز بــن الرجــال والنســاء مــن حيــث جتصيــص اجلماجــم أو قولبتهــا، وهــذا ي ــه مل يكــن هنالــك متيي أن
علــى مكانــة املــرأة، وهــو أمــر مل يشــكل غرابــة يف تلــك العصــور التارخييــة، فيمــا لــو تذكرنــا أن النســاء كــنَّ 
حيظــن بعبــادة كاملــة، هلــا طقوســها عــر جتســيدهن لفكــرة الربــة األم رمــز اخلصوبــة والــوالدة واحليــاة، 
فــكان جتصيــص ســكان تــال دمشــق األثريــة جلماجــم نســائهم حالــة طبيعيــًة، تنبــع مــن اهتمامهــم هبــنَّ، 

وحرصهــم علــى إيائهــنَّ مكانــة عظيمــة يف احليــاة، وبعــد املــوت أيضــاً.
ولكــن مــاذا يُمكــن أن يعــي دفــن اجلماجــم حتــت أساســات البيــوت؟ وهــل ميكــن أن يكــون هلــا أي داللــة 

اجتماعيــةٍ أو دينيــة؟
يبــدو أن ســكان تــال دمشــق األثريــة كانــوا يدفنــون مــن يفــارق احليــاة أثنــاء تأســيس البيــت، أو إنشــاء بيــت 
جديــد، بعــد فصــل اجلمجمــة عــن اهليــكل العظمــي، كأساســاتٍ أو ودائــع حتتهــا، بقصــد محايتهــا، أو لرمبــا 
قامــوا بنقــل مجامجهــم مــن أماكــن دفنهــا إىل أرضيــة بيوهتــم للتأكيــد علــى فكــرة أن ســاكي هــذه البيــوت 
ســيبقون مقدســن جلماجــم أصحاهبــا، لتكــون أساســات بيوهتــم قويــة ومتماســكة ومقدســة، كمــا هــي رابطــة 

الــدم بينهــم وبــن أجدادهــم.
ومــن املؤكــد أنــه حتــى وإن كانــت فكــرة قولبــة اجلماجــم فكــرة دينيــة حبتــة قدمتهــا لنــا املكتشــفات األثريــة 
ــري اجملســم وفــن الرمــوز،  ــا ال ميكــن أن ننكــر أهنــا تطــور هــامٌّ جــدًّا يف فكــرة النحــت والفــن التصوي فإنن
تضــاف إىل تفاصيــل الفنــون الــي عُرفــت يف العصــر احلجــري احلديــث، كنحــت الدمــى والتماثيــل األنثويــة 

ســابقة الذكــر.

قرون ثران- تل البحارية
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ثالثًا _ ترميم اجلماجم املقولبة املوجودة يف املتحف الوطين بدمشق:
مــن الطبيعــي أن تتعــرَّض القطــع األثريــة الــي مــر عليهــا الزمــن لعوامــل تُســهم يف تشــوُّه الشــكل األساســي 
أو البنيــة العضويــة للقطــع، ممــا يســتدعي احلاجــة إىل إعــادة ترميمهــا، بإضافــات أثريــة مدروســة، يف وقــتٍ 
أكــدت فيــه املديريــة العامــة لآلثــار واملتاحــف يف دمشــق أنــه قــد مت االالساســب أو البنيــة العضويــة للــرررمت 
الكشــف عــن تدهــور يف شــكل اجلماجــم املقولبــة، وانفصــال وتقشــر باملــواد الاصقــة الطينيــة الــي تغطــي 

اجلماجــم املقولبــة الــي عثــر عليهــا يف تــل أســود يف غوطــة دمشــق.

  اجلماجم املقولبة صور حديثة من املخر الفي
املتحف الوطي-دمشق

ليتــم اختــاذ القــرار بالبــدء برتميــم هــذه اجلماجــم يف خمــر املــواد العضويــة، التابــع ملتحــف دمشــق الوطــي، 
علــى عــدة مراحــل علميــة دقيقــة متثلــت يف:

1-البدء بإزالة بؤر األتربة واألماح ومواد الرتميم السابقة. 
2-احلرص على عدم ختريب الطينة األصلية املغلفة لعظام اجلمجمة أو الكلس إن وجد.

3-لصق األجزاء املنفصلة وتدعيم البنية العظمية بطن شبيه بالطينة األصلية.
  



العدد الثاني - كانون الثاني - 262022

صور حديثة من املخر الفي –دمشق

وأخريًا:
يبــدو أن قاطــي دمشــق وغوطتهــا، منــذ العصــور احلجريــة، قــد ابتدعــوا فكــرة حتنيــط مجاجــم املوتــى 
بطريقــة تتناســب مــع مــوارد بيئتهــم الطبيعيــة ومعتقداهتــم الفكريــة والدينيــة، وعبــدوا هــذه اجلماجــم كنــوٍع 
مــن التأكيــد البشــري علــى أن عاقــة األحيــاء باألمــوات ال تنتهــي باملــوت، بــل تبقــى مــا بقيــت مجاجــم املوتــى 

قريبــة مــن أماكــن ســكنى أحبائهــم وأحفادهــم.
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الدكتور أسامة شحادة)1(

)1( طبيب وباحث في التاريخ والتراث الدمشقي.
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ملخص البحث
كان لدمشــق أثــر يف احلــروب الفرجنيــة الصليبيــة عامــة، واحلملــة الفرجنيــة الصليبيــة الثانيــة بشــكل 
ــة الثانيــة، إال  ــة الفرجنيــة الصليبي ــون قــد توجَّهــوا يف أحباثهــم إىل تفاصيــل احلمل خــاص، وإن كان الباحث
ــز هــذا البحــث  هــا، يف دمشــق وأطرافهــا، لذلــك ركَّ أهنــم مل يعطــوا األحــداث الــي ســبقت هــذه احلملــة حقَّ
علــى ظهــور األتابكيــات يف العــامل اإلســامي، وخاصــة أتابكيــة دمشــق الــي أسَّســها ظهــر الديــن طغتكــن، 
ــة الفرجنيــة الصليبيــة الثانيــة  وشــهدت مــدة حكمــه احلــروب الفرجنيــة الصليبيــة، ثــم كان حصــار احلمل
لدمشــق وأحداثهــا، ثــم فشــلها باقتحــام املدينــة وانســحاهبا، ونتائــج ذلــك، وأبرزهــا إقــدام نــور الديــن حممــود 

بــن زنكــي علــى ضــم دمشــق، لتعيــش يف عهــده مــدةً زمنيــًة ذهبيــة علــى مجيــع النواحــي.

ـ مقدمة:
أحــداث دمشــق يف التاريــخ العربــي اإلســامي كثــرة ومتشــعبة ومهمــة، وكان هلــا تأثرهــا الكبــر يف 
أحــداث املنطقــة وأحــداث الــدول الــي تتابعــت علــى هــذه املدينــة، وكانــت هــذه املدينــة نصــب عــن واهتمــام 

الكثــر مــن قــادة الــدول، كنــور الديــن حممــود بــن زنكــي واملظفــر قطــز والظاهــر بيــرس.
وكان لدمشــق أثــر يف احلــروب الصليبيــة، وال ســيَّما احلملــة الصليبيــة الثانيــة، بــل كانــت أرض هجــرة آلل 

قدامــة أو املقادســة الذيــن كان مــن أهــم أســباب تركهــم لفلســطن أفعــال الصليبيــن يف بادهــم.
وإن كان الباحثــون قــد توجَّهــوا يف أحباثهــم إىل تفاصيــل احلملــة الفرجنيــة الصليبيــة الثانيــة، إال أهنــم مل 
هــا، يف دمشــق وأطرافهــا، فأحببــت أن أُســهم بإضــاءة هــذه  يعطــوا األحــداث الــي ســبقت هــذه احلملــة حقَّ

املــدة لتكتمــل الصــورة، وخلدمــة البحــث العلمــي.
فاحلملــة الصليبيــة الثانيــة: )542 – 544 هـــ = 1147 - 1149م(، هــي الــي دعــا إليهــا القديــس برنــارد 
كلرفــو بعــد أن اســرتد عمــاد الديــن زنكــي )ت 541هـــ = 1144م( الرهــا، وبــدأ سلســلة مــن املعــارك ضــد 
الصليبيــن انتهــت بإجائهــم عــن الشــرق اإلســامي، وكانــت أول محلــة يقودهــا ملــوك أوروبــا، وهــم لويــس 

الســابع ملــك فرنســا، وكونــراد الثالــث ملــك أملانيــا، ومبســاعدة عــدد مــن نبــاء أوروبــا البارزيــن. 
وقــاد اجليــوش اإلســامية نــور الديــن حممــود الــذي خلــف أبــاه عمــاد الديــن زنكــي، واســتطاع أن يُحــرِّر 
ــد  ــة ورميون ــم أنطاكي ــث حاك ــد الثال ــي وبومهن ــون، وأســر جوســلن الثان ــه الصليبي ــد احتل ــا كان ق بعــض م

الثالــث حاكــم طرابلــس)2(. 

أواًل-األوضاع العامة يف املنطقة:
مــع أواخــر القــرن اخلامــس اهلجــري وبدايــة الســادس= احلــادي عشــر امليــادي والثانــي عشــر، عانــت 
املنطقــة العربيــة انقســامًا وضعًفــا سياســيًّا أدى إىل متغــرات خطــرة؛ فاخلافــة العباســية ضعفــت، ومل يعــد 

يتعــدَّى نفوذهــا بغــداد ومــا حوهلــا، مــع هيمنــة الســاجقة ونفوذهــم.
أمــا هــؤالء الســاجقة فقــد امتــدَّ ســلطاهنم علــى مناطــق اخلافــة الشــرقية، وتوجَّهــوا حنــو الغــرب 

)2( انظر المصادر والمراجع التي ستأتي تباًعا في هذا البحث.
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مناذكــرد  مبعركــة  ليظفــروا 
)467هـــ=1071م( يف مواجهة 
ــي كان مــن  البيزنطيــن)3(، ال

نتائجهــا:
آســية  أبــواب  فتــح   -
الســاجقة. أمــام  الصغــرى 

- التمهيــد لتأســيس دولــة 
ســاجقة الروم.

اخلطــر  ناقــوس  دقُّ   -
ــروم  ــة، إذ اســتنجد ال يف أورب
لــرد  بالبابــا  البيزنطيــون 
كان  الــذي  القــادم  اخلطــر 
الصليبيــة  للحمــات  ســببًا 

املنطقــة. علــى 
شــوكة  تســتمرَّ  مل 
وقعــوا يف  فقــد  الســاجقة، 
أتــون الصــراع علــى احلكــم، 
وال ســيما بعــد وفــاة قائدهــم 

ملكشــاه 485هـــ=1092م، وتصــارع أبنائــه مــع عمِّهــم تُتُــش)4( حاكــم دمشــق، ونتــج عــن ذلــك انقســام مراكــز 
الشــام: بــاد  يف  منهــا  ممالــك،  مخــس  حكمهــم 

- حلب: حتت سلطة رضوان بن تُتُش )488-507 هـ=1095-1113م(
- دمشق: حتت سلطة دُقاق بن تُتُش )488-508هـ=1095-1114م(

وقــد عاشــت هاتــان املدينتــان صراعـًـا سياســيًّا علــى احلكــم والنفــوذ وحماولــة التحالفــات وســيطرة قــوى 
داخليــة، فمهّــد ذلــك لظهــور حكــم األتابكيــات.

ــر يف أحــداث املنطقــة فهــم الفاطميــون الذيــن ضعــف أثرهــم، بســبب وصــول  أمــا الطــرف الثالــث الــذي أثَّ
خلفــاء صغــار يف الســن إىل احلكــم، وتســلط الــوزراء عليهــم، وقــد كان للوزيــر األفضــل بــن بــدر اجلمــايل أثــر 
كبــر يف انقســام البيــت احلاكــم عندمــا وىل املســتعلي، وهــو ابــن أخــت لــه، فــأدَّى ذلــك إىل شــرخ سياســي 

واختــاف عقــدي.
وهــذا الضعــف الفاطمــي أدى الحنســار اهليمنــة علــى الشــام، فظهــرت قــوة الســاجقة فيهــا، وال ســيما 

)3( الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج10، ص 65. الحرب الصليبية األولى حسن حبشي، ص32 وما بعد.
)4( تاج الدولة أبو سعيد تُتُش بن ألب أرسالن بن داود بن ميكال بن سلجوق السلجوقي؛ وكان قد ملك دمشق في ذي القعدة 468هـ وقيل سنة 472هـ، ينظر: 

الذيل على تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص230-125، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان، ج1، ص295، الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج 10، 
ص244.
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الســلطان تُتـُـش، وتأرجحــت الســلطة يف القــدس بــن الفاطميــن واألراتقــة)5( الذيــن عيَّنهــم الســاجقة عنــد 
انســحاهبم منهــا، ودخلهــا الفاطميــون ســنة 491هـــ=1098م)6(.

ثانيًا - ظهور األتابكيات يف العامل اإلسالمي:
األتابكيــات: وحــدات سياســية عبــارة عــن بيــوت حاكمة ال جتمعها رابطة إال االتصال بالبيت الســلجوقي، 

وأُطلــق علــى صاحــب هذه األســرة اســم أتابك.
واألتابك: لفظ تركي مؤلف من: أتا أي: األب املربي، وبك: أي األمر.

أي: األتابــك هــو مربــي األمــر أو امللــك، وكان الســاجقة إذا امتــاز أحــد قادهتــم وأرادوا تشــريفه أضفــوا 
عليــه هــذا اللقــب إمعاًنــا يف تكرميــه)7(، أمــا القلقشــندي فيُعــرِّف األتابــك بأنــه الوالــد األمــر)8(، ومــن هــذا 
ــى األمــر  ــا يكــون عســكريًا، فهــو حيكــم بشــعار احملافظــة عل ــا م ــم، وغالبً ــوة احلاك ــا ق ــن لن ــف يتبيَّ التعري

والبلــد والســلطة، وكان األتابكــة يُورثــون املنصــب ألبنائهــم، ومــن هــذه األتابكيــات:

_ أتابكية دمشق )498-549هـ=1104-1154م(: أسَّسها ظهر الدين طغتكن.
شهدت دمشق حكم ستة من األتابكة:

1- ُطغتكــن )ظهــر الديــن(: مؤســس األســرة، وقــد تــزوج اخلاتــون صفــوة امللــك =والــدة دقــاق، وذلــك 
ســنة تــويل دقــاق )488هـــ(، وبقــي يف احلكــم حتــى ســنة 522هـــ = 1128م.

2-بوري بن طغتكن )تاج امللوك(: )522-526هـ = 1128 – 1131م(.
3-إمساعيل بن بوري )مشس امللوك(: )526- 529هـ = 1131 – 1134م(.

4-حممود بن بوري )شهاب الدين(: )529-533هـ = 1134 – 1138م(.
5-  حممد بن بوري )مجال الدين(: )533-534 هـ = 1138 – 1139م(.

6-أبق بن حممد بن بوري )جمر الدين(: )534-549 هـ = 1139 – 1154م(.
عاشــت دمشــق حتــت حكــم دقــاق مــن ســنة دخولــه إياهــا عــام 488هـــ إىل وفاتــه مســمومًا ســنة 497هـــ 
= 1103م)9(، وقــد كانــت الســلطة بيــده وبيــد األتابــك طغتكــن، وبوفــاة دقــاق آل األمــر لألتابكــة الــذي بقــي 

حكمهــم إىل ســنة 522هـــ = 1128م.
حكــم طغتكــن دمشــق بالعــدل وأصلــح اجليــش، وأحســن إىل النــاس، وأمــر باملعــروف وهنــى عــن املنكــر، 
ــف القلــوب بالعطــاء، واســتقامت لــه األمــور، واجتمــع علــى  وأقــام اهليبــة علــى املفســدين املســيئن، وتألَّ

ــج)10(. ــى الفرن ــه اجلمهــور، وكان ســيًفا مســلواًل عل طاعت
ويصــف ابــن القانســي اســتقرار أحــوال دمشــق يف ظــل حكــم طغتكــن، والســيما االقتصاديــة: ))واتفــق 

)5( كان بيت المقدس لتُتش، ثم أقطعه لألمير سقمان بن أرتق التركماني.
)6( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص221.

)7( تاريخ العصر األيوبي: أمينة بيطار، ص8.
)8( وفيات األعيان: ابن خلكان، ج1، ص 365، صبح األعشى: القلقشندي، ج4، ص18.

)9(سير أعالم النبالء: الذهبي، ج19، ص 211.
)10( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص233-234، سير أعالم النبالء: الذهبي، ج19، ص 520.
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أن األســعار رخصــت، والغــات ظهــرت، وانبســطت الرعيــة يف عمــارة األمــاك يف باطــن دمشــق وظاهرهــا، 
إلحســان ســرته وإمجــال معاملتــه، وبــث العــدل بينهــم وكــفِّ أســباب الظلــم عنهــم(( )11(. 

وقــد بقــي طغتكــن يف حكمــه دمشــق يتبــع الســلطان الســلجوقي واخلليفــة العباســي يف بغــداد، وأكــد 
هــذه التبعيــة زيــارة طغتكــن لبغــداد ســنة 509هـــ = 1115م، وهنــاك حصــل علــى اســتصدار املنشــور العــايل 
الســلطاني بواليــة الشــام حربًــا وخراجًــا)12(، وقــد أنشــأ هــذا املنشــور الطغرائــي أبــو إمساعيــل األصفهانــي، 

فريــد زمانــه يف الكتابــة والباغــة)13(، يف احملــرم ســنة 510هـــ = 1116م.
واملهم هنا أن هذه املرحلة من حكم طغتكن لدمشق قد شهدت احلروب الصليبية.

- ظهور دور أتابكية املوصل:
من أبرز األحداث، الي ختصُّ البحث هنا، العاقاتُ بن دمشــق واملوصل، جند ذلك يف مشــاركة أمرها 
مــودود ))وكان مــن خيــار امللــوك دينـًـا وشــجاعة وخــرًا(()14( يف اهلجــوم علــى الصليبيــن 507هـــ=1113م، إذ 
اســتنجد بــه طغتكــن صاحــب دمشــق عندمــا ســاءت عاقــة األخــر بالصليبيــن، ويُعلِّــل ابــنُ األثــر)15( ســبب 

)11( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص236.
)12( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص 308.

)13( ترجمته في مرآة الزمان في تاريخ األعيان: سبط ابن الجوزي، ج1، ص92.
)14(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي،ج 5، ص207.

)15( الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج 10، ص 495.



العدد الثاني - كانون الثاني - 342022

ــى دمشــق وخرّهبــا أواخــر )506هـــ= 1112م(، وانقطعــت  ــع الغــارات عل ــأن بغدويــن )بلدويــن( تاب احلــرب ب
املــوارد عنهــا وغلــت األســعار، فاســتنجد طغتكــن مبــودود، ودار القتــال عنــد طريــة وكان شــديدًا شــارك 
فيــه أمــراء الســاجقة، وأُســر بغدويــن، وغــرق كثــر مــن الصليبيــن يف هنــر األردن _ وغنــم املســلمون أمواهلــم 
وســاحهم _)16(، وكادت هــذه احلــرب أن تكــون ســببًا يف حتريــر بيــت املقــدس، إذ هامجتهــا حاميــة عســقان 
الفاطميــة، ووصلــت إىل أســوار بيــت املقــدس)17(، ولكــن عــدم التنســيق اجلماعــي حــال دون حتريــره، وتــا 
ذلــك زيــارة مــودود لدمشــق واستشــهاده فيهــا ســنة 507هـــ = 1113م علــى يــد الباطنيــة)18(، وقــد جــاء ملهمــة 
وطنيــة عقــب انــدالع احلــروب الصليبيــة، وســقوط املــدن بيــد اإلفرنــج، يف حــن يــرى آخــرون أن طغتكــن 
أســهم يف قتــل مــودود خوًفــا منــه، وقــد نقــل ابــن األثــر عــن أبيــه نــصَّ كتــاب ملــك الفرنــج إىل طغتكــن، وفيــه: 

))إن أمــًة قتلــت عميدَهــا يــوم عيدهــا يف بيــت معبودهــا حلقيــق علــى اهلل أن يُبيدهــا((.)19(

ثالًثا-احلملة الصليبية الثانية وحصار أطراف دمشق )542هـ=1147م(:
كانــت األوضــاع يف أوربــة شــبيهة بتلــك األوضــاع عندمــا نــادى البابــا أوربــان للحــرب املقدســة، ففــي عــام 
542 هـــ = 1147م بشَّــر القديــس برنــارد باســرتجاع الرهــا الــي أرَّقــت األوروبيــن، فقــد أخذهــا عمــاد الديــن 
زنكــي عــام 539 هـــ = 1144م، وهــي أول إمــارة يســرتدُّها املســلمون، وكان لســقوطها دويٌّ هائــل يف أوربــا، 
لت احلملــة الصليبيــة الثانيــة، وهلــا قائــدان: لويــس الســابع ملــك فرنســا، وكونــراد الثالــث ملــك أملانيــة،  فتشــكَّ

ومعهــم مجــوع كثــرة)20(.
)16( الكامل في التاريخ: ابن األثير،  10، ج، ص 495، تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص185.

 )17(grousset: histoiredes croisades,I,p.274 foucher de churtres,p11.27-
)18( الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج 10، ص 496-497، ابن األثير: التاريخ الباهر في الدولة األتابكية، ص19، تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص187.

)19( الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج 10، ص 49.
)20( إضافة للمصادر اإلسالمية؛ أرخ لهذه الحملة اثنان من الالتين هما: 1- اودو أوفا دويل وكتابه رحلة لويس السابع إلى الشرق 2- وليم الصوري وكتابه: 

تاريخ األعمال المنجزة فيما وراء البحر. ينظر الموسوعة الشامية: سهيل زكار، ج7.
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 وصــف أدو أوف دويــل ســر احلملــة 
وخــال  القســطنطينية  يف  ومعاناهتــا 
ــاد  عبورهــا بأراضــي الرتكمــان مشــايل ب
الشــام. ولكــن هــل كانــت فكــرة حصــار 
مبيًَّتــا  هدًفــا  غوطتهــا  ودخــول  دمشــق 

؟!. لــه  ًطــا  وخمطَّ
ــاش  ــوع نق ــر لوق ــة الصــوري تُش فرواي
حــاد بــن أفــراد احلملــة املختلفــي املنشــأ. 
ــى احلصــار، فهــذه  ــرأي أخــرًا عل ووقــع ال
الفكــرة مل تكــن مُبيَّتــة، لكنهــا أصبحــت 
فكــرة جمسَّــدة عنــد التــداول، وال ســيما أن 
ل  بعضهــم مــن مصلحتــه ذلــك)21( فهي تُشــكِّ
خطــرًا عليهــم مــن جهــة، وهــي عاصمــة 
اجلنــوب، ومتّثــل فتحــة داخليــة لطرابلــس 

مــن جهــة أخــرى.
 أمــا حســن حبشــي فيذهــب إىل  أنَّ 
ســببَ احلصــار خمــاوفُ الصليبيــن مــن 
زنكــي، ثــم مــن ابنــه حممــود ال مــن دمشــق 
ــاك آراء أخــرى تتَّجــه  حبــدِّ ذاهتــا)22(، وهن

إىل أن اختيــار دمشــق خلصــب األماكــن مــن حوهلــا، والســيما مــن  بارونــات بيــت املقــدس)23(، يف حــن  
يُشــر رأي آخــر إىل وجــود احتمالــن وهدفــن، ومهــا حلــب ودمشــق، وســاعد صليبيــو القــدس علــى اختيــار 

دمشــق)24(.
ونعــود اآلن إىل حصــار دمشــق، إذ ألقــت اجلمــوع الصليبيــة الكبــرة احلصــار علــى الغوطــة، وكانــت أكــر 
البلــدان الــي واجهــت هــذا اهلجــوم بلــدة داريــا، وهــي مــن أمهــات الغوطــة، وقــد ضبــط وليــم الصــوري هــذا 

احلصــار عــام 542هـــ=1147م)25(، فتقــدَّم اجليــش حنــو طريــة فبانيــاس. 
ــف عندهــا، فقــد متَّ التباحــث مــع عــدد مــن األشــخاص  ومثــة عبــارة خطــرة هنــا عنــد وليــم ال بــد أن نتوقَّ
الذيــن كانــوا مــن ذوي املعرفــة الكبــرة باألحــوال داخــل دمشــق واملناطــق اجملــاورة هلــا)26(، وهنــا تبــدو لنا مســألتان: 

األوىل: ذكر املناطق احمليطة بدمشق.
)21( تاريخ الحروب الصليبية: وليم الصوري، ج2، ص 232.

)22( وحجته في ذلك أنهم أرادوا التقرب أكثر من مرة من حكام دمشق، واستقبلوا سفارة (أنر( بزعامة أسامة بن منقذ. نور الدين والصليبيون: حسن حبشي، 
ص27، االعتبار: ابن منقذ، ص64.

)23( الحياة اإلدارية والسياسية في اإلمارات الفرنجية الصليبية في بالد الشام: وفاء جوني، ص206.
)24( العالقات االجتماعية واالقتصادية: زكي النقاش، ص40.

) 25( وقد ُصحح لعام (1148(.
)26 (- هكذا يفهم من كالم وليم السابق وكذلك ابن القالنسي، ص462.
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والثانية: هذا التشاور أكان مع صليبين مرتصدين باألوضاع – جواسيس – أم كان مع حملين؟ 
فلعل هؤالء كانوا حملين، وإال فكيف عرفوا سهول املنطقة ومكان النزول. 

واملهــمُّ أنــه بعــد التــداول بــن القــادة قــرَّروا أن خــر وســيلة ملضايقــة دمشــق إمنــا تكمــن يف االســتياء علــى 
البســاتن احمليطــة هبــا؛ ألهنــا تُقــدِّم هلــا محاية كبــرة)27(. 

فلمنطقــة دمشــق خصوصياهتــا االســرتاتيجية، فبســاتينها تشــكل حزامًــا مــن املزروعــات الــي توقــع 
ــوا رحاهلــم يف داريــا)28(،  العــدو يف شــباك مــن الســهل قنصــه، وهــي مــورد رئيــس لغــذاء دمشــق، لذلــك حطُّ
الــي تبعــد أربعــة أميــال أو مخســة عــن دمشــق)29(، وكان مــن الســهل رؤيــة مدينــة دمشــق واملنبســطات 

ــال حنــو الغــرب والشــمال. ــم مســاحة هــذه البســاتن خبمســة أمي احمليطــة هبــا)30(، وقــد قــدَّر ولي
أمــا خــر قدومهــم فــكان لــه رهبــة يف النفــوس،  وكان مــن أول أعمــال حكومــة دمشــق أن راســلت األطراف، 
والســيما حــكام املوصــل وحلــب)31(، وطلبــت جتميــع اجليــوش مــن أعمــال دمشــق، فاندفــع الســكان وأحــداث 
البلــد ومقاتلــة الغوطــة واملــرج، وكان أنــر حاكمًــا كبــرًا واجــه هــذا األمــر املفاجــئ بقــوة الرجــال، حتــى وصفــه 

صاحــب عيــون الروضتــن بأنــه كان ))عاقــاً، خيِّــرًا، ديِّنـًـا، حســن الســرة(()32(. 
أمــا أبــرز أحــداث هــذه احلملــة فهــو نــزول الصليبيــن بــن البســاتن يف داريــا لعلهــم يفتحــون ممــرات 
فيكســرون احلاجــز حــول املدينــة، وكــي يســتفيد اجلنــود مــن املــاء والفواكــه، وقــد اصطحبــوا معهــم دوابَّهــم 

وخيوهلــم، وقــد ذكــر وليــم بدايــة نــزول احلملــة قــرب داريــا)33(. 
أمــا ابــن القانســي فيُحــدِّد هــذه املنطقــة باســم املنــزل املعــروف مبنــازل العســاكر، فوجــدوا املــاء مقطوعًا 

)27( تاريخ الحروب الصليبية: الصوري، ص432.
ح أنهم دخلوا من شمال غرب هذا البلد، وداريا ذات استراتيجية عسكرية، والتحديد قريب من مسار األعوج الداراني اليوم. )28( من خالل الوصف أُرّجِ

)29( تبعد عن مركز دمشق 7 كم، وهي اآلن مالصقة لها.
)30( من الزاوية التي حددتها تعلو البلدة حيث تلة (كوكب( التي تسمح بالرؤية.

)31( بعض المصادر تذكر طلب المعونة من نور الدين وغازي وبعضها يؤكد وصولها. انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد، ج4، ص134، 
وابن القالنسي، أما ابن األثير في الباهر ص 89 فال يذكر سوى طلب النجدة من سيف الدين غازي.

)32(  عيون الروضتين في أخبار الدولتين: أبو شامة، ج1، ص207.
)33( لم تكن خطتهم حسنة، فاعتمادهم على فواكه المنطقة أدى لمرض الكثيرين، ومات منهم خلق عظيم. الموسوعة الشامية: زكار، ج7، ص 124-123.
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عنــه، فاجتهــوا حنو املــزة)34(. 
احلملــة،  تفاصيــل  أدق  ومــن 
قبــل اقــرتاب الفرجنــة مــن دمشــق، 
الصــوري؛  وليــم  ذكرمهــا  أمــران 

ومهــا:
1- عانــى الصليبيــون الويــات 
وهــم يف بســاتن داريــا، وهــو مــا 
يدعونــا للتســاؤل عــن طبيعــة هــذه 
االســتعدادات مــن قبــل الدارانيــن 
فقــد  دمشــق،  حبــكام  وعاقتهــا 
ضيقــة،  داريــا  يف  املمــرات  كانــت 
لــدى  التحــرُّك  حريــة  مــن  قلَّلــت 
تعقيــدًا  األمــر  وزاد  الصليبيــن، 
اجلريئــة،  الســكان  هجمــاتُ  هلــم 
بــن  نُصبــت  الــي  والكمائــن 
األشــجار، والصــدام املباشــر عنــد 
املنعرجــات، ولعــل املــؤازرة وصلــت 
إليهــم مــن دمشــق يف وقــت مبكــر، 
ونطلــع أيًضــا علــى تكتيــك عســكري 
اســتخدموا  إذ  الفاحــون،  عملــه 
وهــي  الفتحــات،  ذات  الدكــوك)35( 
إمــا بــن اجلــدران ضمــن مســافات 
الــي  الفتحــات  أهنــا  أو  حمــددة، 

املاريــن، فواجهتهــم مصاعــب شــاقة. الرمــاح لطعــن  الدكــوك للســقاية؛ وقــد نُصبــت وراءهــا  بأســفل 
2- يذكــر الصــوري املعركــة الــي جــرت لاســتياء علــى النهــر، ولعلهــا املعركــة الــي عناهــا ابن القانســي 
بـــ ))انســياح اجليــش ضمــن البســاتن(()36(، وقطــع الصليبيــون يف أثنــاء انســياحهم يف البلد األشــجار، وهدُّوا 
ــر وهــؤالء  ــادة أن ــش الشــامي بقي ــن اجلي ــة ب ــا جــرت املعرك ــزة، وعنده ــوا أرض امل ــى وصل ــر)37( حت الفطائ

)34( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص464، وتحديد المكان لعله في داريا ذاتها، إذ اتضح لي أن منزل العساكر هذا هو عند جسر الخشب، لذا أرجح أنه مرتبط 
بنهر األعوج غربي داريا، وهو اليوم من المناطق الزراعية فيها، وكثيًرا ما نزلته الجيوش منذ الفتح اإلسالمي وخالل هذه الفترة وما بعدها.

)35( الدكوك (ج دك( وهي جدران من اللبن ذات ثخانة واسعة تصل إلى المتر، كان الفالحون ـ وما زالوا ـ يجعلونها سياًجا لبساتينهم ويزرعون على جوانبها 
األشواك فتمتنع الرؤية.

)36( مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية: سهيل زكار، ص437. 
)37( الروضتين في أخبار الدولتين: أبو شامة،ج1، ص 187 نقاًل عن ابن القالنسي، ينظر؛ تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص464، وقد جاء في تاريخه بنسخة 

األصل »العطاير«، والفطائر هي األسوار المحيطة باألراضي والتي تشبه الدكوك.
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الغــزاة، الذيــن حاولــوا االقــرتاب مــن اجلهــة الشــرقية – اجلنوبيــة للمدينــة لعلهــم يســتطيعون الدخــول)38(، 
ومــن خــال انتقاهلــم أغلــق األهــايل املمــرات باخلشــب والصخــور. 

أمــا موقعــة املــزة فقــد خــرج هلــا جيــش مــن املســلمن عظيــم، تتقدَّمهــم حكومــة أنــر واألهــايل والنجــدات، 
ــذان استشــهدا  ــدالوي واحللحــويل)39( الل ــى رأســهم الفن ــن مــن املدافعــن، عل وأســفرت عــن استشــهاد مئت

عنــد الربــوة)40(. 
لقــد أخفقــت هــذه احلملــة الــي دامــت عــدة أيــام، وقــد اختلفــت األقــوال عــن أســباب إخفاقهــا، فالصــوري 

ومنــذ وقــت مبكــر يعلــل فشــلها مبــا يأتــي: 
ـ التنازع بن األمراء. 

_ الرشوة بنقود مزيفة، ولكن ال يذكر من تورَّط هبا. 
ـ ورمى بالائمة على أعمال كونت فاندرز عندما طلب دمشق لنفسه)41(. 

ـ وهنــاك أســباب أخــرى وراء إخفاقهــا، فانتمــاء املقاتلــن إىل بلــدان خمتلفــة وطمــع األمــراء ســببان 

)38( الخبر عند وليم ولم تذكره المصادر اإلسالمية. الحياة اإلدارية والسياسية: جوني، ص206.
)39( الِفندالوي: هو اإلمام أبو الحجاج، يوسف بن دوناس المغربي، خطيب بانياس، ثم مدرس المالكية بدمشق، روى عنه ابن عساكر ووصفه بأنه: ((كان 

حسن المفاكهة، حلو المحاضرة، شديد التعصب لمذهب أهل السنة، كريًما ُمطَِّرًحا للتكلُّف، قوي القلب((، وقد ذكر أبو شامة أن قبره بمكان الباب الصغير من 
ناحية حائط المصلى، وكان قبره يُزار. ينظر بترجمته: تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص464، الروضتين: أبو شامة، ج1، ص191. سير أعالم النبالء: 

الذهبي، ج20، ص209.
أما الحلحولي: فهو عبد الرحمن بن عبد هللا، نسبة إلى قرية في الخليل، ُولد في حلب، ثم انقطع بمسجد في ظاهر دمشق، حتى قُتل شهيًدا وهذا المسجد في بستان 

الشعباني، وهو بمحاذاة مسجد بالصالحية، في منطقة األكراد ُعرف بمسجد طالوت. ينظر الروضتين: أبو شامة، ج1، ص192.
)40( اإلعالم والتبيين في خروج الفرنج المالعين على ديار المسلمين: الحريري، ص76، الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج11، ص129، الباهر: ابن األثير، 

ص89، الروضتين: أبوشامة، ج1،53، ابن كثير: البداية والنهاية، ج12، ص225، شذرات الذهب: ابن العماد، ج4، ص36، تاريخ دمشق: ابن القالنسي، 
ص464، االعتبار: ابن منقذ، ص122.

)41( تاريخ الحروب الصليبية: الصوري، ص107.
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أساســيان مــن طــرف الفرجنــة. 
أما من الطرف اآلخر فقد كان االنتصار لألسباب اآلتية: 

ـ موقف سكان داريا الشجاع. 
ـ إحساس حكومة دمشق باملسؤولية. 

ـ حترُّك حس اجلهاد يف األطراف كلها. 
ـ اسرتاتيجية املنطقة. 

واآلن نأتي إىل النتائج الي أسفرت عنها هذه احلملة. 
فــإن إخفــاق امللكــن الصليبيــن قــد أصــاب القضيــة الصليبيــة بأًذى ال يُــدرَك مداه)42(، وقــد أدَّى اهنزامهم 
هــذا إىل خضوعهــم لبيزنطــة، ووجــدوا أن ال فائــدة مــن دمشــق، فتوجَّهــوا بأنظارهــم حنــو مصــر، قبــل أن 

حياولــوا حماولتهــم األخــرة فيمــا بعــد. 
وأبــرزت هــذه احلملــة أمهيــة التحالــف بــن حلــب واملوصــل ودمشــق)43(، لذلــك ســنرى ازديــاد مســاعي 

نــور الديــن لدخــول دمشــق. 
وأكــدت أمهيــة اجلهــاد وتوحيــد الكلمــة يف صــدِّ املعتديــن مهمــا بلغــت قوهتــم، والســيما وقــوف األطــراف 

العربيــة يف جبهــة واحــدة أمــام اخلطــر املرتقــب أو احملــدق.

رابعًا- السلطان نور الدين حممود يضمُّ دمشق )543هـ = 1148م -549هـ=1154م(:
قــدم نــور الديــن جبيشــه ســنة 543 هـــ= 1148م ونــزل يف أطــراف دمشــق، ومل يكــن قــد مضــى عــام علــى 

)42( العدوان الصليبي على بالد الشام: جوزيف نسيم يوسف، ج3، ص253.
)43( الحياة اإلدارية والسياسية: جوني، ص221.

نقش ملرسوم باجلامع الكبر بكفرسوسة بدمشق إلبطال ما يؤخذ من ماء هنر داريا
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احلملــة، وحجتــه يف ذلــك مناهضــُة الفرجنــة ومحايــة عســقان والــذبُّ عــن حــوران ملــا أصاهبــا مــن أذاهــم. 
ــر  وتُشــر روايــة ابــن القانســي أن حــكام دمشــق اتصلــوا بالفرجنــة، وال أرى ذلــك اتصــااًل مباشــرًا يُفسَّ
باخليانــة، وإمنــا ختويًفــا لنــور الديــن مبــا يضمــن ســامتهم، مــع أن روايتــه واضحــة: ))وقــد كانــوا عاهــدوا 
اإلفرنــج أن يكونــوا يــدًا واحــدة علــى مــن يقصدهــم مــن عســاكر املســلمن(()44(، وكان الــرأي العــام يف دمشــق 
يســاند نــور الديــن، وكان نزولــه يف أطــراف دمشــق مبــرج يبــوس ويعفــور، ونــزل علــى جســر اخلشــب املعــروف 
ــى ردًّا ســلبيًّا أراد دخــول البلــد، لكــن األمطــار حالــت  مبنــازل العســاكر، وراســل حــكام دمشــق، وعندمــا تلقَّ

دون ذلك)45(.
وهنــا نتســاءل: مــا دام أن نــور الديــن أراد محايــة عســقان والــذب عــن حــوران، فمــا شــأن أطــراف دمشــق 
يف ذلــك؟ احلقيقــة أن هــذه املنطقــة قــد ارتبــط بعُضهــا ببعــٍض ارتباًطــا وثيًقــا، فاحلــدث يف فلســطن انتقــل 

صــداه وتأثــره إىل دمشــق، وكل غــدر للفرجنــة يف بيــت املقــدس وحــوران وجــد لــه أنينـًـا يف الغوطــة.
وبعــد هــذا احلصــار األول مــن نــور الديــن، تكــرَّرت عمليــات احلصــار لدمشــق يف كل عــام بــدءًا مــن هــذه 
احملاولــة، إذ تبعهــا عــام 545هـــ = 1150م، ثــم 546هـــ = 1151م، وعــاد إىل داريــا ملَّــا خربــت علــى يــد الفرنــج، 
واســتعدَّ لدخــول دمشــق)46(، وهــذه احملــاوالت الــي اســتغرقت ســتَّ ســنوات كانــت كلهــا يف أطــراف دمشــق، 

فعــادت بالتأثــر الكبــر عليهــا.
ثــم اشــتدَّ احلصــار علــى املدينــة ســنة 546هـــ=1151م، وهــو احلصــار األخــر إذ امتــدَّ ثــاث ســنوات، فقد 
نــزل نــور الديــن يف عــذراء يــوم اجلمعــة مســتهل حمــرم، فنــزل الســهم والنــرب ثــم انتقــل لعيــون فاســريا)47(، 
ثــم إىل حجــرا وراوية)48(،ثــم نــزل أرض مســجد القــدم ومــا وااله)49(، ووصــل بعســكره حتــى املســجد اجلديــد، 

ومل يدخــل البلــد خوًفــا مــن إراقــة الدمــاء، ثــم تقــدَّم حنــو فذايــا وحلقبلتــن واخلامســن.
ــن، فقــد انتقــل مــن  ــور الدي ــه ن ــى عمــل اســرتاتيجي عمل ــا عل ــرة يدلن  إن هــذا الذكــر ألمســاء قــرى كث
مشــال شــرق البلــد ثــم إىل جنوبــه، ووصــول إىل غربــه، وهــذا عمــل لتطويــق البلــد، وقطــع اإلمــدادات عنــه، 

فيثــر بذلــك ضغائــن األهــايل علــى احلــكام. 
ــه  ــي والشــمال الشــرقي، لكن ــوب الغرب ــن لدمشــق مــن اجلن ــدم إلغــاق منفذي ــه عــذراء والق وكان نزول
ــا  عً انتقــل فجــأة إىل داريــا ملــا أحــس بقــدوم الفرنــج، فنــزل بســاتينها علــى األعــوج عنــد جســر اخلشــب توقُّ
منــه لنــزول الفرنــج، الذيــن نزلــوا علــى األعــوج أيًضــا وذلــك عــام 546هـــ= 1151م )50(، وجــرى اجتمــاع ضــمَّ 
حــكام الصليبيــن وحــكام دمشــق بقيــادة جمــر الديــن)51(، فذهــب نــور الديــن حنــو البقــاع ولعلــه للتهيُّــؤ، وملَّــا 
ــد نــور الديــن اجليــش وجــده ثاثــن ألًفــا، فنــزل البقــاع، ثــم دمشــق حيــث نــزل أرض كوكبــا مــن غربــي  تفقَّ

)44( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص478.
)45( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص480، الكواكب الدرية في السيرة النورية: ابن قاضي شهبة، ص130.

)46( سير أعالم النبالء: الذهبي, ج20، ص408.
)47( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص 482. والمنطقة تقع عند سفح جبل دوما.

)48( راوية: هي بلدة السيدة زينب، وحجيرا قريبة منها وهي معروفة باسمها اليوم. تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص496.
)49( القدم قرية من قرى الغوطة نزلتها قبائل يمانية، ثم تبعت العاصمة دمشق، وهي في مدخلها الجنوبي.

)50( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص486، والكواكب الدرية: ابن قاضي شهبة، ص138، الروضتين: أبو شامة، ج1، ص265.
)51( عجيب هذا الموقف من حكام دمشق، فقبل ثالث سنوات يقود أنر جيوش المسلمين لرد الفرنجة، واليوم يخرج آبق أيًضا لكن الجتماع تخاذلي، ولعل 

المصلحة فوق كل شيء، ولعل سبب ذلك أن هؤالء غرباء عن الشام ومواقفهم تبعًا لمصالحهم، وكان األهالي هم الضحية.
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داريــا)52( يــوم الســبت 21 ربيــع األول. 
ثــم أغــارت اخليــل علــى طريــق حــوران – دمشــق، وأغــاروا علــى الغوطــة واملــرج، ثــم نزلــوا جســر 
اخلشــب)53(، ومل يلــق البوريــون )حــكام دمشــق( مســاعدة مــن األهــايل حلنقهــم عليهــم، ثــم نــزل جيــش نــور 

الديــن القطيعــة)54(. 
ــن شــركوه إىل ظاهــر  ــن أســد الدي ــور الدي ــث ن ــح دمشــق، بع ــام فت ــام 549هـــ = 1154م وهــو ع ويف ع
ــم بناحيــة القصــب مــن املــرج مــع ألــف مــن اجلنــود، وذلــك للمراســلة)55(، ثــم قــدم نــور الديــن  دمشــق، وخيَّ
فنــزل فاســريا ثــم بيــت اآلبــار مــن الغوطــة، وزحــف حنــو البلــد مــن شــرقيه)56(، وقــد عاونــه األحداث، وســهَّلوا 
أمــر دخولــه دمشــق، عكــس معاملتهــم ألبيــه)57(، وهلَّــل الســكان بدخولــه مناديــن )نــور الديــن يــا منصــور()58(. 

فاســتطاع بذلــك الســيطرة علــى دمشــق. 

_ اخلامتة:
ــة  ــدُّل دول ــد شــهدت تب ــا، وق ــا، شــعبًا وأرًض ــي شــهدهتا دمشــق وضواحيه هــذه هــي أهــم األحــداث ال
بأخــرى، وانتقــال الســلطة مــن أســرة إىل حاكــم جديــد، وهــذا مــا ســيجعل مــن هــذه املنطقــة مركــز القــوى، 

وســتنطلق منهــا مســرة األحــداث بعــد فتــح دمشــق.
ــط لتوحيــد املنطقــة وطــرد  مل يكــن حلــم نــور الديــن دخــول دمشــق مــن أجــل مكاســب ماديــة، وإمنــا خطَّ
ــرات جعلــت منهــا نقطــة ارتــكاٍز ملــا بعدهــا، وعاشــت خاهلــا  الفرجنــة، فقــد شــهدت دمشــق أحداًثــا ومتغيِّ
ــت هــذه املتغــرات واألحــداث ســواءً مــن  ــع الصعــد، وال ســيما العلمــي، وكان ــى مجي ــة عل ــًة ذهبي مــدةً زمني
ــر بدمشــق، أو الطــرف اإلســامي املتمثــل مبــا أصــاب بيــت املقــدس وأعماهلا  الطــرف الصليــي الــذي كان يُفكِّ

واملتغــرات السياســية الــي شــهدهتا دمشــق، أصــداء ألحــداث كبــرة تلــت هــذه املرحلــة.

)52( كوكبا: أو كوكب تبعد عن داريا 3 كم إلى الغرب، وهي من بساتينها اليوم، وهي منطقة استراتيجية من يقف عليها يكشف دمشق وما حولها، فيها مزار 
للقديس بولس.

)53( الروضتين: أبو شامة، ج1، ص267.
)54( قرب دمشق عند الميدان.

)55( هذا الهدف المعلن، لكن هدفه الحقيقي هو استطالع أحوال دمشق.
)56( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص503.

)57( الكامل في التاريخ: ابن األثير، ج11، ص197.
)58( سير أعالم النبالء: الذهبي، ج20، ص408.
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ص البحث ملخَّ
ل مرحلــة نــور الدِّيــن زنكــي يف دمشــق منعطًفــا مهمًّــا يف تاريــخ املدينــة، أعــاد هلــا أَلَقهــا وشــيًئا مــن  تُشــكِّ

دورهــا اّلــذي فقدتــه منــذ القــرن الرَّابــع اهلجــري.
ــور الدِّيــن الفريــدة مــن جهــة، وتطــوِّر مناحــي احليــاة يف دمشــق بعــد دخوهلــا  ويعــود ذلــك لشــخصية ن
ــا شــهدته مــن حتــوُّالتٍ  ــًة مل ــر، إضاف ــا يف مشــروع التَّحري ــة، إذ أصبحــت رأسً ــة ثاني ــه مــن جه حتــت حكم

ــب دُخُولــه.  ــة عَقِ ــة واالقتصاديَّ ــة واالجتماعيَّ ــة والعلميَّ إجيابيــة علــى األحــوال اإلداريَّ
فــكان البــد مــن إبــراز هــذه املــدة، وتوضيــح دور نــور الدِّيــن يف حتــوُّل املدينــة مــن حــاٍل إىل حــال، يُضــاف 
إىل مــا ســبق فهــم شــخصية نــور الديــن ودور رجــال حكمــه، وانعــكاس كلِّ ذلــك علــى املدينــة وأهلهــا. 

ــدُّروس والعــر املســتخلصةِ منهــا. ــة وفهــم ال ــك التجرب واالســتفادة مــن تل
أواًل _ التعريف بنور الدين حممود بن زنكي:

1_ امسه ونسبه:
ــة عمــاد الديــن أبــي  ــو القاســم حممــود بــن امللــك األتابــك قســيم الدول ــور الديــن، أب هــو امللــك العــادل ن

ــوالء. ــك آق ســنقر، الرتكــي الســلجوقي بال ــن املل ســعيد زنكــي ب
ويل جــدُّه نيابــة حلــب للســلطان ملكشــاه بــن ألــب أرســان الســلجوقي، أمــا والــده قســيم الدولــة فنشــأ 
ــر  ــار بك ــرة املوصــل ودي ــن ملكشــاه بإشــارة املسرتشــد إلم ــد ب ــن حمم ــود ب ــه الســلطان حمم ــراق، وندب بالع
والبــاد الشــامية، وظهــرت شــهامته وهيبتــه وشــجاعته، واتســعت ممالكــه، حتــى ُقتــل يف حصــار جعــر ســنة 

ــه اآلخــر املوصــل)2(. ــك ابنــه نــور الديــن حلــب، وابنُ إحــدى وأربعــن ومخســمائة، فتملَّ
2_ حياته وشخصيته:

ُولــد نــور الديــن حممــود يف شــهر شــوال، ســنة إحــدى عشــرة ومخســمائة للهجــرة، يف مدينــة حلــب، الــي 
تولَّــى حكمَهــا بعــد وفــاة أبيــه، وكان بدايــًة مُلحًَقــا بالســاجقة، ثــم اســتقلَّ وضــمَّ دمشــقَ إىل ملكــه، وامتــدَّت 
ســلطتُه يف البــاد اإلســامية حتــى مشلــت مناطــق الشــام واجلزيــرة ومصــر وجانبـًـا مــن اليمــن، وخُطــب لــه 

يف احلرمــن.
وُصــف بأنــه أمســر اللــون، لــه حليــة يف حنكــه، واســع اجلبهــة، حســن الصــورة، حلــو العينــن)3(، ال يــأكل 
ــا ديِّنًــا زاهــدًا يتهجَّــد  وال يلبــس وال يتصــرَّف إال مِــن ملــك لــه قــد اشــرتاه مــن ســهمه مــن الغنيمــة، متواضعً

كثــرًا، عارًفــا مبذهــب أبــي حنيفــة)4(.
)2( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج20، ص 531.

)3( الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج 10، ص 56.
)4( الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج 10، ص 57.
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ًقــا يف حروبــه مــع  كان معتنيًــا مبصــاحل رعيتــه، مداومًــا علــى اجلهــاد، يُباشــر القتــال بنفســه، مُوفَّ
الصليبيِّــن، أيــام زحفهــم علــى بــاد الشــام.

وكان نــور الديــن يتَّصــف باملســؤولية، وعلــى هــذا كثــر مــن األمثلــة مــن حياتــه، فمنهــا يــوم نــزل الفرجنــة 
ــة تلــك األحاديــث  علــى دميــاط يف مصــر، فُقــرئ عليــه جــزء مــن حديــث كان لــه بــه روايــة، فجــاء يف مجل
حديــث مُسلسَــل بالتبسُّــم، فطلــب منــه بعــض طلبــة احلديــث أن يتَبَسَّــم لتتــمَّ السلســلة، علــى مــا عُــرف مــن 
عــادة أهــل احلديــث، ومــن شــدة اهتمــام نــور الديــن رمحــه اهلل بأمــر املســلمن وقتهــا غضــب مــن ذلــك وقــال: 

إنــي ألســتحيي مــن اهلل تعــاىل أن يرانــي مُتبسِّــمًا واملســلمون حماصــرون بالفرنــج)5(.
وكان نــور الديــن ذا هيبــة ووقــار، وقيــل يف وصفــه: شــديد يف غــر عنــف، رقيــق يف غــر ضعــف، ضبــط 
أجنــاده وأصحابــه، ومل جيلــس عنــده أحــد مــن غــر أن يأمــره باجللــوس إال جنــم الديــن أيــوب والــد صــاح 
ــه  ــك إذا دخــل علي ــع ذل ــود، وم ــى يأمرهــم بالقع ــا حت ــون قيامً ــوا إذا حضــروا يقف ــة فكان ــا البقي ــن، أم الدي
الفقيــه أو الصــويف أو الفقــر يقــوم لــه وميشــي بــن يديــه ويُجلســه إىل جانبــه. وكانــت جمالســه جمالــس حلــم 

)5( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج2، ص 143.

البيمارستان النوري
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ــن وأحــوال الصاحلــن، واملشــاورة يف أمــر  ــم والدي ــاء ال يُذكــر فيهــا قبيــح القــول، فليــس فيهــا إال العل وحي
اجلهــاد)6(.

وكان نــور الديــن حيافــظ علــى لياقــة بدنــه وقوتــه، فــكان يكثــر لعــب الكــرة والصوجلــان، ويفعــل ذلــك بنيــة 
حســنة أال وهــي التــدرُّب وترويــض اخليــل لتصبــح أكثــر طاعــة لراكبهــا يف احلــرب)7(.

وكان زاهــدًا، عابــدًا، مُتمسِّــكا بالشــرع، جماهــدًا، كثــر الــر واألوقــاف، لــه مــن املناقــب مــا يســتغرق 
الوصــف)8(. 

وأمــا شــجاعته فقــد كان يُقــال فيــه أنــه مل يُــرَ علــى ظهــر الفــرس أحســن وال أثبــت منــه، شــجاعًا صبــورًا 
يف احلــرب يتعــرض للمخاطــر، أســرَ بنفســه يف بعــض الغــزوات بعــضَ ملــوك الفرنــج، ومــن ذلــك حبُّــه للجهــاد 

واالستشــهاد، يقــول عــن نفســه: تعرَّضــتُ للشــهادة غــر مــرة فلــم يتَّفــق يل ذلــك)9(.
3_ أعماله ووفاته: 

ُل مــدّةُ حكــم نــور الديــن واســطة العقــد يف مشــروع حتريــر بيــت املقــدس، ولئــن كان انطــاق املشــروع  تُشــكِّ
علــى يــد والــده عمــاد الديــن، وتتوجيــه علــى يــد صــاح الديــن، إال أن نــور الديــن اســتلم احلكــم كوريــث عــن 
أبيــه يف حلــب ومناطــق اجلزيــرة الفراتيــة ومــا حوهلــا، ومــا لبــث أن دخــل دمشــق وضــمَّ املوصــل ومــدَّ نظــره 

باجتــاه مصــر ومــا بعدهــا.
رافــق نــورُ الديــن والــدَه يف حياتــه، ومل يكــن أكــر أوالده، لكــن كان أقرهبــم منــه، وشــهد معــه فتــح الرهــا 
)539 هـــ(، وإهنــاء اإلمــارة الصليبيــة األوىل، وكانــت تلــك أوىل جناحــات املشــروع علــى خطــا فتــح بيــت 

ــي ستســتهدف دمشــق.  ــة ال ــة الثاني ــة الصليبي املقــدس، والســبب املباشــر للحمل
ــا ميتــدُّ بــن املوصــل وحلــب تقامســه كل مــن ســيف الديــن  رحــل عمــاد الديــن ســنة 541 هـــ وتــرك إرًث
ــَة إمتامــه.  غــازي يف املوصــل، ونــور الديــن حممــود يف حلــب، ومشــروعًا محــل نــور الديــن علــى عاتقــه مهمّ
تأثــر نــور الديــن حممــود بوالــده، والزمــه وخــاض معــه املعــارك وازداد خــرة يومًــا بعــد يــوم، مســتفيدًا مــن 

حنكتــه وقــوة شــخصيته، وورث منــه حلــب، ومشــروع التحريــر.
ــه  ــة وقــاع مشــال الشــام، كمــا توجَّ ــى أنطاكي ــة عســكرية عل ــده حبمل ــه عقــب وفــاة وال ــدأ أول أعمال فب
حبملــة ضــد القائــد الصليــي جوســلن الــذي أراد اســتعادة الرهــا، فكانــت الصــورة عنــد الصليبيــن أن 

ــده شــجاعة ورباطــة جــأش. ــلُّ عــن وال ــن ال يق ــور الدي متاعــب ســتُصيبهم، وأن ن
أدرك نــور الديــن أمهيــة االســتمرار بالقضــاء علــى عوامــل التجزئــة، فعمــل علــى مــد جســور التواصــل مــع 
حــكام دمشــق، وعقــد معاهــدة حتالــف مــع معــن الديــن أنــر ســنة )541 هـــ -1147 م(، تُوِّجـَـت بزواجــه مــن 

ابنتــه عصمــة الديــن خاتــون)10(. 
)6( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 48.
)7( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 35.

)8( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ج 5، ص 185.
)9( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج1، ص 19.

)10( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 451.
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وكنتيجــة لفتــح الرهــا وصلــت احلملــة الصليبيــة الثانيــة )543هـــ -1148 م(، فنفــر نــور الديــن مــن حلــب، 
كمــا شــارك ســيف الديــن غــازي مــن املوصــل يف الدفــاع عــن دمشــق ضــد احلملــة الصليبيــة الثانيــة، وكان 

ملشــاركتهما أبلــغ األثــر يف فشــل احلملــة وانســحاهبا)11(.
عــاد نــور الديــن بعدهــا وانشــغل باحلصــون القريبــة مــن حلــب، فخــاض عــدة معــارك ضــد إمــارة أنطاكيــة، 

واســرتدَّ أفامية)12(.
ــي حاكــم دمشــق معــن الديــن أنــر ليتســلَّم ســدّةَ احلكــم فيهــا جمــرُ الديــن أبــق، الــذي  ثــم حصــل أن تُوفِّ
عقــد حتالًفــا مــع مملكــة بيــت املقــدس مقابــل محايتــه، ليــس هــذا فحســب بــل ســقطت مدينــة عســقان)13( 
مــن يــد الفاطميــن إثــر مهامجتهــا مــن قبــل الصليبيــن ســنة )548 هـــ(، ومل يســتطع نــور الديــن جندهتــا 
لوجــود إمــارة دمشــق الــي منعــت مــروره)14(، مــا دق ناقــوس اخلطــر، فاملدينــة غــدت يف حالــة مــن الضعــف، 
ــا أن موقــع دمشــق مينــع مــن الوقــوف يف وجــه الصليبيــن، ويُعرقــل  وبــدا اخلطــر كبــرًا عليهــا، وبــات جليًّ
مشــروع التحريــر، فبــدأ نــور الديــن يُراســل أهلَهــا، واعتمــد علــى األحــداث حتــى دخلهــا ســنة 549 هـــ بفتــح 

أبيــض مل تُســفك بــه الدمــاء)15(.
ــدُّ ضــمُّ مصــر مــن أهــم أعمــال نــور الديــن، حيــث كانــت حتــت حكــم الفاطميــن، الذيــن جــرى علــى  ويُعَ

دولتهــم مــا جــرى علــى الدولــة العباســية مــن تســلط الــوزراء وقــادة اجلنــد علــى اخلليفــة.
أرســل نــور الديــن ثــاث محــات بقيــادة أســد الديــن شــركوه ســنة 559 – 562- 564 هـــ، ترافقــت مــع 
محــات صليبيــة تنطلــق مــن بيــت املقــدس بطلــب مــن ضرغــام بدايــة، ثــم مــن شــاور نفســه بعــد القضــاء 

علــى ضرغــام. 
بقــي األمــر دون حســم حتــى متَّ قتــل شــاور يف احلملــة الثالثــة، وتســلَّم أســد الديــن شــركوه منصــب وزيــر 
ــور  ــا بن ــي العاضــد رســالة يســتنجد فيه ــة الفاطم ــد أن أرســل اخلليف ــك بع ــة الفاطمــي، حصــل ذل اخلليف

الديــن، بشــعور النســاء، ووعــده بثلــث مصــر وإقطاعــات لقــادة اجلنــد)16(.
ــاره  ــن األمــراء اخت ــر ب ــن كان األصغ ــد شــهرين، وألن صــاح الدي ــن، فمــات بع ــام أســد الدي مل تطــل أي

ــوب.  ــك القل ــن ســكان مصــر فمل ــاس م ــراء والن ــرَه، فأحســن لألم ــون وزي ــة الفاطمــي ليك اخلليف
ثم حصل أن تصدَّى حلملة صليبية ضمَّت قوات من بيزنطة مع مملكة بيت املقدس على دمياط.

لقــد أدرك الصليبيــون خطــورة بقــاء صــاح الديــن يف مصــر، فقــرَّروا احلملــة، وكان لصمــود ســكان 
)11( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص454، 455.

)12( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 498.
)13( عسقاََلُن: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم قاف وآخره نون، وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين، لم تزل عامرة حتى 

استولى عليها اإلفرنج خذلهم هللاَ في السابع والعشرين من جمادى اآلخرة سنة 548، وبقيت في أيديهم خمًسا وثالثين سنة إلى أن استنقذها صالح الدين يوسف 
بن أيوب منهم في سنة 583 هـ.  معجم البلدان، ج4، ص 122.

)14( ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، ابن خلدون، ج 5، ص 283. - خطط الشام، محمد كرد علي، 
ج2، ص 28.

)15( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 464.

)16( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 569.
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دميــاط، وســرعة إمــداد صــاح الديــن املدينــة باملــؤن، والتعــاون الصــادق مــن الشــام ومصــر، أبــرز األســباب 
ــة)17(. يف صــدِّ احلمل

ــا إىل جنــب  ــة دميــاط نقطــة انعطــاف يف الصــراع يف املنطقــة، فقــد باتــت مصــر اآلن جنبً شــكلت محل
مــع الشــام حتــت إمــرة نــور الديــن زنكــي، بعــد أكثــر مــن قرنــن مــن الفرقــة والتنــازع، ثــم تطــور األمــر فقطــع 
ــا مــن ضــمِّ  ــن أيًض ــل متكَّ ــة الفاطمــي ســنة 567 هـــ، ليــس هــذا فحســب ب ــة للخليف ــن اخلطب صــاح الدي

املغــرب األدنــى »طرابلــس وبرقــة« واليمــن وفتــح بــاد النوبــة.
لقــد متَّ وألول مــرة منــذ أكثــر مــن قرنــن توحيــد مصــر والشــام وصــواًل للجزيــرة الفراتيــة يف مشــروع 

ــر. التحري

وكان نــور الديــن يُــدرك أمهيــة حتصــن املــدن، يف الوقــوف يف وجــه املشــاريع املتعــددة، فظهــر عنــده مــا 
مســاه البعــض »نزعتــه للبنــاء« لنــراه يُــويل اهتمامـًـا كبــرًا لبنــاء األســوار والقــاع، ومــا يُلحــق هبــا مــن املرافــق 
واملســاجد واملشــايف »بيمارســتانات« واملــدارس)18( واخلانــات وغــر ذلــك مــن الــدور الــي يُــرى أثرهــا واضحـًـا 

إىل اليــوم يف مــدن املوصــل وحلــب ودمشــق وغرهــا. 
ــرًا يف مدينــة حلــب ســنة 563هـــ،  ــه بنــى من ــن أن ــور الدي ــة عنــد ن وكان مــن أبــرز جتليــات وضــوح الرؤي
وجعــل احلرفيِّــن يعملــون علــى جتميلــه ليضعــه يف املســجد األقصــى عنــد حتريــره)19(، ووضــع املنــر فعــاً 
يف األقصــى عقــب وفاتــه بعشــرين ســنة! .. ويصــف أبــو شــامة ذلــك بقولــه: »كان فتــح القــدس يف مهَّتــه مــن 
أول ملكــه، فــإن مل يكــن حصــل لــه مباشــرة فقــد حصــل لــه تســبُّبًا، فــإن الفاحتــن لــه رمحهــم اهلل بنــوا علــى 

مــا أسَّســه هلــم مــن امللــك والتدبــر، وهــم أمــراؤه وأتباعــه وأجنــاده وأشــياعه«)20(.

ــي نــور الديــن يف شــهر شــوال ســنة تســع وســتن ومخســمائة، وهــو مقيــم بقلعــة دمشــق،  ويف النهايــة تُوفِّ
ــا فمــا رُوجــع)22(، وعهــد بامللــك إىل ابنــه  بعلــة اخلوانيــق)21(، فلمــا أشــاروا عليــه بالفصــد امتنــع، وكان مهيبً

امللــك الصــاحل، وهــو ابــن إحــدى عشــرة ســنة.
ثانيًا _ نور الدين يف دمشق: 

1_ دخول املدينة: 
ــا حلاكمهــا معــن الديــن أنــر  ــح متامً ــة الصليبيــة الثانيــة ســنة 542 هـــ توضَّ بعــد تعــرُّض دمشــق للحمل

ــة.  ــة يف وجــه احلمل ــرتدَّد يف جنــدة املدين ــذي مل ي ــن ال ــور الدي خطــر الصليبيــن، فتواصــل مــع ن
ــي أُنــر يف شــهر ربيــع اآلخــر ســنة 544 هـــ، وتســلَّم جمــر الديــن أبــق حكــم دمشــق، وكان  لكــن حصــل أن تُوفِّ
ــع اتفاًقــا مــع الصليبيــن، فتزايــد اخلطــر علــى املدينــة الــي غــدت تدفــع اجلزيــة ململكــة بيــت املقــدس. منــه أن وقَّ

)17( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 575.
)18( األعالم، الزركلي، ج 7، ص 170.

)19( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 3، ص 392.

)20( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 3، ص 394.
)21( الخناق والخوانيق: أن يحدث في المبلع ضيق. مفاتيح العلوم، الخوارزمي، ص 98.

)22( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 531.
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مل يكــن نــور الديــن بعيــدًا عــن هــذا خاصــة مــع هجــوم الصليبيــن علــى حــوران)23( يف ذات الســنة، وقتلهــم 
املســلمن، وقيامهــم بســي النســاء واألطفــال، فتحــرَّك نــور الديــن باجتــاه بعلبــك، وأرســل منهــا رســالة ملُجــر 
حـًـا لــه ســبب جميئــه، وأنــه مــا حضــر إال لنصــرة املســلمن يف أطــراف دمشــق، الذيــن عجــز  الديــن أبــق، مُوضِّ

أبــق عــن محايتهــم.
كان رد جمــر الديــن مَســتفِزًّا »ليــس بيننــا إال الســيف«، فتحــرَّك نــور الديــن وحاصــر املدينــة، وكان ذلــك 

ســنة 546 هـ.
اســتمرَّ احلصــار مــدة أســبوع، ثــم انســحب نــور الديــن بســبب أمطــار غزيــرة هطلــت يف ذلــك الوقــت، ثــم 

بــدأ العمــل علــى الســيطرة علــى دمشــق عــر خطــة تتضمــن حمــاور ثاثــة.
ســعى نــور الديــن إىل ضــمِّ دمشــق للمشــروع، دون حــرب تســتنزف املســلمن، يف وقــت هــم أشــدُّ حاجــة 

لــكل جهــد وذلــك بالتقــرب مــن أهــل املدينــة. 

جتلـّـى احملــور األول مــن خطــة نــور الديــن حبملــة دعائيــة بــن أهــايل املدينــة، فعندمــا أدرك جمــر الديــن 
عــزم نــور الديــن علــى أخــذ املدينــة عــرض عليــه الدعــاء وســك العملــة بامســه مقابــل بقائــه كحاكــم لدمشــق، 

)23( حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ذات قرى كثيرة ومزارع. معجم البلدان، ج2، ص 317.

قلعة دمشق
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وحــرص نــور الديــن عنــد قــدوم أبــق ملعســكره ولقائــه بــه أن يلتقــي بأهــايل دمشــق مــن العلمــاء وطلبــة 
العلــم)24(، الذيــن تشــوَّقوا للقــاء ذاك احلاكــم الــذي شــاعت أخبــار عدلــه وســرته يف حلــب وغرهــا. 

أمــا احملــور الثانــي فــكان مراســلته ســرًّا لوجــوه مدينــة دمشــق مــن أعيــان وجتــار، إضافة لقــادة التنظيمات 
الشــعبية فيهــا)25(، وهنــا اســتفاد نــور الديــن مــن وجــود جنــم الديــن أيــوب يف دمشــق، وهــو مــن ســكان املدينــة 
وأحــد أعياهنــا)26(، وهــو أٌخ ألســد الديــن شــركوه أبــرز قــادة نــور الديــن ، فبــذل جنــم الديــن جهــودًا أمثــرت 
يف إرســال أعيــان دمشــق رســالة لنــور الديــن يُعلنــون فيهــا اســتعدادهم حلصــر جمــر الديــن أبــق يف القلعــة، 

وتســليم املدينــة لــه دون قتــال)27(.
أمــا احملــور الثالــث يف اخلطــة فــكان فهــم نــور الديــن شــخصية أبــق، والتعامــل معــه علــى هــذا األســاس، 
ــع بينــه وبــن قــادة جنــده، فأرســل  وذلــك مبراســلته واستشــارته، تبــع ذلــك إرســال اهلدايــا لــه، ثــم بــدأ يُوقِ
ــد البعــض اآلخــر مــن  ــن باعتقــال البعــض وجتري ــه أهنــم يراســلونه، ليقــوم جمــر الدي ــه عــن بعــض أمرائ ل
ــا مــن الرعيــة، معــزواًل عــن األعيــان مُجــرَّدًا  ــن يُعتمــد عليــه، وأصبــح مكروهً منصبــه، حتــى مل يبــق معــه مَ

عــن القــادة)28(. 
عندهــا حانــت الفرصــة املناســبة فتحــرك نــور الديــن، وأوعــز ألنصــاره، فثــاروا وهامجــوا أبــواب املدينــة 
مــن الداخــل، وفتحوهــا جليــش نــور الديــن، ومل جيــد مُجــرُ الديــن ســوى أن يلجــأ للقلعــة ويتحصــن هبــا هــو 
ــا يف مدينــة بالــس علــى هنــر  ــى معــه، فأرســل لــه نــور الديــن األمــان مقابــل االستســام، وإقطاعً ومــن تبقَّ

الفــرات، فَقِبــَل وصََفــتِ املدينــة لنــور الديــن. 
لقــد جنحــت خطــة نــور الديــن وحنكتــه يف تأليــف القلــوب، وأبــدى مــن القــوة والعــزم والصــر والــرتوي مــا 

نَــه مــن التعامــل مــع األمــراء املنحرفــن عــن جــادة الصــواب.  مكَّ
ــل  ــه مــن قب ــا ب ــة دمشــق يف شــهر صفــر عــام )549 هـــ -  1154 م(، مُرحَّبً ــن مدين ــور الدي إن دخــول ن
األعيــان واألحــداث)29(، يُعَــدُّ مــن أهــم اإلجنــازات السياســية اخلارجيــة لــه، بــل يعترهــا البعــض أعظــم 

إجنازاتــه.
وهــي حادثــٌة تُعَــدُّ نقطــَة تَحــوُّل، فغــدت دمشــق وألول مــرة منــذ احلــروب الصليبيــة ضمــن دولــة واحــدة 
متتــدُّ وصــواًل للجزيــرة الفراتيــة ضمــن مشــروع التحريــر، وهــذا مــا أفــزع الصليبيــن، فوصفــه املــؤرخ وليــم 

الصــوري بأنــه التغيُّــر املشــؤوم بالنســبة ملصــاحل بيــت املقــدس)30(.

)24( الدَّولة الّزنكيَّة، علي الصالبي، ص 463.
)25( الباهر في تاريخ الدَّولة األتابكيَّة، ابن األثير، ص 107.

)26( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 590.
)27( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 107. – الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 464.

)28( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 464.
)29( جماعات عسكرية شعبية كان لها أبرز األدوار في تاريخ دمشق بين القرنين الخامس والسادس. تاريخ السالجقة في بالد الشام، سهيل طقوش، ص 62.

)30( الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، سهيل زكار، ج 3، ص 275.
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ــا ململكــة بيــت املقــدس، ليــس هــذا فحســب، بــل إن كان  وهــذا بالطبــع ألن نــور الديــن بــات اآلن مُواِجهً
الصليبيــون قــد بســطوا ســيطرهتم علــى طــول الســاحل الشــامي فالداخــل كلــه بــات يف مواجهتهــم يف تــوازن 
بــدت فيــه مامــح رجحــان كفــة نــور الديــن، مــا ســيتبع ذلــك مــن فتــح الطريــق حنــو القاهــرة، الــي ســتُصبح 

حمــطَّ أطمــاع متبادلــة بــن الطرفــن. 
إن دخــول نــور الديــن مدينــة دمشــق نقلهــا مــن حــال إىل حــال، فبــدأت تعــود أللقهــا شــيًئا فشــيًئا، وبــدأت 

تعــود لتأخــذ دورهــا يف املنطقــة، وبــدأت مامــح هنضتهــا واضحــة للعيــان. 
لقــد ســاهم هــذا احلــدث أكثــر بصعــود جنــم نــور الديــن، لكنــه مل يتخــلَّ عــن حنكتــه، ومل تأخــذه نشــوة 

االنتصــار، لذلــك جنــده يُجــدِّد اهلدنــة مــع مملكــة بيــت املقــدس مــدة ســنتن)31(.
2_ النظام اإلداري يف دمشق أيام نور الدين: 

اتَّخــذ نــور الديــن مــن دمشــق عاصمــة لــه، وشــرع بعمليــات البنــاء والعمــران، لتشــهد املدينــة مــا شــهدته 
املــدن األخــرى يف ظــل احلكــم النــوري، ونــرى هنضــة يف بنــاء املســاجد واملــدارس والبيمارســتانات »املشــايف« 

واخلانــات، إضافــة لألوقــاف الكثــرة الــي متَّ رصدهــا ملصــاحل الســكان.
لقــد وصــف املؤرخــون دمشــقَ يف عهــد نــور الديــن علــى أهنــا عاصمــة لدولــة مرتاميــة األطــراف، متتــدُّ مــن 
املوصــل وديــار اجلزيــرة مشــااًل وحتــى برقــة يف الســاحل الليــي غربـًـا، وصــواًل للحجــاز جنوبـًـا، وقــد أطنبــوا 
يف وصــف سياســة نــور الديــن الــذي غــر وجــه املدينــة، فاســتقدم هلــا كبــار العلمــاء واحلرفيــن، مــا انعكــس 

بشــكل إجيابــي علــى احليــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والعلميــة فيهــا.

لقــد وصــف الذهــي دخــول نــور الديــن دمشــق بقولــه : »وسـُـلِّمت إليــه دمشــقُ للغــاء واخلــوف، فحصَّنهــا، 
ووسَّــع أســواَقها، وأنشــأ املارســتان ودار احلديــث واملــدارس ومســاجد عــدّةً«)32(.

كانــت الدولــة يف أواخــر أيامــه مُقسَّــمًة إىل عــدة أقاليــم، هــي: إقليــم حلــب، وإقليــم دمشــق، وإقليــم 
املوصــل، وإقليــم مصــر، وإقليــم اليمــن، وإقليــم احلجــاز، ولــكل إقليــم إدارتــه احملليــة الــي تتألــف مــن عــدد 

ــة يف دمشــق. ــع الســلطة املركزي ــم تتب ــع األقالي ــن، ومجي ــورُ الدي ــم ن ــن يُعيِّنُه مــن املوظفــن الذي
ــا  ــويل اهتمامً اعتمــد نــور الديــن النظــم اإلداريــة ذاهتــا الــي أرســى الســاجقة قواعدهــا، لكننــا جنــده يُ
أكــر لكفــاءة الرجــال، الذيــن وإن انتمــوا ألعــراق ومناطــق خمتلفــة، ولكــن مجــع بينهــم أمــر واحــد وهــو تلــك 
ــف  امليــزات الــي تُؤهِّلهــم ليكونــوا يف دولتــه)33(، فحبــاه اهلل عــز وجــل برجــال ُطبعــوا بطابعــه مــن الزهــد والتعفُّ

والتفانــي يف أداء الواجــب والعمــل ملصلحــة األمــة)34(.
ومــن أبــرز هــؤالء: أســد الديــن شــركوه وبنــو أيــوب. وقــد كان أســد الديــن أشــبه بوزيــر أول لنــور الديــن، 

)31( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 260.
)32( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 532.
)33( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 259.
)34( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 269.
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واســتمرَّت عاقتـُـه بــه حتــى بلغــت قمتهــا يف ترشــيحه ليقــود احلملــة ملصــر. وكذلــك اعتمــد نــور الديــن عليــه 
يف االتصــال بأخيــه جنــم الديــن يف دمشــق، والتمهيــد لدخوهلــا ســلمًا، فارتفعــت مكانــة األخويــن عنــد نــور 

الديــن، وبــرز أوالد جنــم الديــن: صــاح الديــن وتورانشــاه كأمريــن مُتقدِّمــن يف الدولــة.
ومــن الشــخصيات الــي اعتمــد عليهــا نــور الديــن أيًضــا: جمــد الديــن ابــن الدايــة وإخوتــه، وجمــد الديــن هــو 
أخــو نــور الديــن مــن الرضاعــة وتربَّــى معــه، وكان جمــد الديــن مــع أخوتــه أعــزَّ النــاس علــى نــور الديــن، قــد 
أســكنهم معــه يف قلعــة حلــب، وال يصــدر إال عــن رأيهــم)35(، فعظــم نفوذهــم يف حلــب يف حيــاة نــور الديــن)36(.

ومــن أبــرز الشــخصيات العمــاد األصفهانــي الــذي دخــل دمشــق ســنة 562 هـــ ليكــون يف خدمة نــور الدين، 
فصــار رئيــس ديــوان اإلنشــاء وكاتــب الســر، حتــى وفــاة نــور الديــن. وقــد اعتمــد عليــه نــور الديــن فضــاً عــن 
ذلــك يف عــدد مــن الســفارات، وفــوَّض إليــه اإلشــراف علــى املدرســة النوريــة بدمشــق، الــي ســيصبح امسهــا 
بعــد ذلــك: املدرســة العماديــة نســبة إليــه. ومــا زال نــور الديــن يعتمــد عليــه حتــى أصبــح املســؤول األول عــن 

الكتابــة واإلشــراف اإلداري واالســتيفاء املــايل)37(.
3_ أبرز وظائف الدولة يف عهد نور الدين:

أ _ النائب: 
وهــو مَــن ينــوب عــن نــور الديــن يف اإلقليــم، ويكــون مســؤواًل عــن الشــؤون العســكرية واإلداريــة فيــه، ومــن 
صاحياتــه توقيــع املراســيم واملنشــورات، وترشــيح أمســاء نوابــه يف املــدن التابعــة لإلقليــم، ومــن أشــهر 

ــا لنــور الديــن يف حلــب.   ــا نائبً النــواب: جمــد الديــن ابــن الدايــة، الــذي بقــي مــدة مخســة عشــر عامً
ب_ الوزير:

ويكــون مســؤواًل أمــام نــور الديــن عــن مجيــع الدواويــن والســجات املتعلقــة باجلنــد والريــد واخلزينــة، 
وهــو رئيــس اجلهــاز اإلداري املركــزي. 

ــة، لكــن مــع اســتحداث منصــب  ــد لشــؤون الدول ــر الوحي ــام الســاجقة هــو املُدبِّ ــر يف أي وقــد كان الوزي
ــع جبميــع صاحيــات الســلطان ضمــن منطقــة مســؤوليته، ويرتبط  النائــب ُقلِّصــت صاحياتــه، فالنائــب يتمتَّ

بالســلطان مباشــرة. 
ومل يكــن مثــة وصــف دقيــق للوظائــف وصاحياهتــا، لذلــك جنــد تداخــاً بــن وظيفــة الوزيــر ووظيفــة 
ــى املنصــب وعلــى  ناظــر الديــوان، املســؤول املباشــر عــن الدواويــن، واعتمــد األمــر علــى كفــاءة مَــن يتولَّ

شــخصيته)38(.
ج _ املستويف: 

وترتبــط وظيفتــه باألمــوال، فهــو املســؤول عــن تقديــر األمــوال املســتحقة ومجعهــا مــن مصادرهــا، 
)35( مرآة الزمان في تواريخ األعيان، سبط ابن الجوزي، ج 8، ص 324.

)36( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 163.
)37( البرق الشامي، الكاتب األصبهاني، ج 1، ص 10 11-. 

)38( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 265.
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وختصيــص األمــوال الازمــة للجنــد وغرهــم مــن أجهــزة الدولــة ومؤسســاهتا، ولــه نــواب يف اإلقليــم يقومــون 
ــه.  ــون بإمرت ــات ويعمل بنفــس الواجب

يســتقرُّ املســتويف يف العاصمــة يف ديــوان يســمى ديــوان االســتيفاء، ويســاعده عــدد مــن الكتبــة، وهــو 
ــة. ــة الدول املســؤول عــن موازن

ويتبــع املســتويف موظــفٌ آخــر هــو املشــرف، يــرتأس ديــوان اإلشــراف، ومهمتــه تدقيــق احلســابات واملوازنــة 
بــن الصــادرات والــواردات خلزينــة الدولــة. 

د _ األمري احلاجب: 
ــى كلَّ مــا يتعلــق بشــؤون اجلنــد، أو مــا عــرف بديــوان اجليــش، فرتبــط عملــه بشــؤون اخليــل  ويتولَّ

واإلقطاعــات. والرواتــب  والســاح 
هـ _ الوايل: 

ويُعَــدُّ مســؤواًل عــن مدينــة أو بلــدة أو قلعــة يف اإلقليــم الــذي يتــواله النائــب، وترتبــط بــه واجبــات إداريــة 
تشــمل تنفيــذ األحــكام ومراقبــة األســواق وحماســبة املخالفــن للقانــون، هــذا بالنســبة لــوايل املدينــة أو 

ــر قائــدًا عســكريًّا عليــه واجبــات إداريــة ضمــن القلعــة ذاهتــا.  البلــدة، أمــا وايل القلعــة فهــو يُعتبَ
و _ الشحنة)39(: 

ويُعيَّــن مــن قبــل السُّــلطان، وهــو احلاكــم اإلداري للمدينــة، املســؤول عــن األمــن والنظــام فيهــا، ويكــون رجال 
ــى تورانشــاه بــن جنــم الديــن أيــوب شــحنة دمشــق، ومــن بعــده أخــوه صــاح الديــن. الشــرطة بإمرتــه، وقــد تولَّ

)39( الشحنة أو الشحنكية كلمة تركية بمعنى قائد الحامية. الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 267.

نقش تأسيس برج فى سور دمشق غربى باب كيسان على يد نور الدين حممود )564هـ = 1168م(
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ز _ القاضي: 
متتــع منصــب القاضــي يف عهــد نــور الديــن باســتقال تــام، والهتمامــه بإرســاء العــدل اختــار هلــذه 

الوظيفــة أشــهر العلمــاء والفقهــاء ممَّــن عــرف بالتقــوى واالســتقامة.
وكان نــور الديــن قــد أنشــأ حمكمــة عليــا أطلــق عليهــا اســم: دار العــدل، وجلــس فيهــا بنفســه للنظــر يف 

القضايــا املتعلقــة بكبــار رجــال الدولــة، الذيــن طلبهــم للمحاكمــة، بعــد أن الحــظ هتيُّــب القاضــي منهــم.

ورُوي أن أحــد املدعــن طلَــب نــور الديــن يف قضيــة، فنــزل وجلــس بــن يــدي القاضــي، وطلــب منــه أن 
ــة  ــى خمالف ــادة عل ــراء والق ــك مــن األم ــد ذل ــم جيــرؤ أحــد بع ــة، فل ــن خصمــه يف احملاكم ــه وب يســاوي بين

ــة. ــم أحــد مــن الرعي الشــريعة أو ظل

وكان كمــال الديــن الشــهرزوري أشــهرَ القضــاة يف دولــة نــور الديــن، كان قاضيًــا لدمشــق فجعلــه قاضيًــا 
للقضــاة يف كامــل الدولــة، وكلَّفــه بأعمــال أخــرى كاإلشــراف علــى دار الضــرب وأوقــاف الدولــة وبنــاء أســوار 

دمشــق ومدارســها وبيمارســتاهنا، حتــى وُصــف بأنــه كان احلاكــم املطلــق يف دمشــق)40(. 
3_ أهمِّ ميِّزات النِّظاِم اإلداريِّ عند نور الدِّين: 

أ_ السَّعي الدَّؤوب إلرساءِ العدْل:
ــبْعٌَة  قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الــذي يرويــه أبــو هريــرة رضــي اهلل عنــه: ››سَ

ــادٌِل‹‹ )41(. ــامٌ عَ ــه‹‹ وذكــر: ›› ِإمَ ــلَّ إالَّ ظِلُّ ــومَ ال ظِ ــهِ، يَ ــهُ يف ظِلِّ ــمُ اللَّ يُظِلُّهُ
ــامٌ عــادٌل  ــة إم ــوم القيام ــًة ي ــد اهلل منزل ــاس عن ــه وســلم: ›› أفضــُل الن ــى اهلل علي ــه صل وعن

ــر‹‹)42(.  ــامٌ جائ ــة إم ــوم القيام ــًة ي ــد اهلل منزل ــاد اهلل عن ــق، وشــرُّ عب رفي
إن مــن أهــم الواجبــات يف ديــن اإلســام إقامــة العــدل، وقــد كان نــور الديــن قــدوةً يف عدلــه، قامــت 
سياســته علــى العــدل الشــامل، وجنــح يف ذلــك حتــى اقــرتن امســه بالعــدل فسُــمِّي : بامللــك العــادل)43(. 
جعــل نــور الديــن املؤسســة القضائيــة مســتقلة وذات صاحيــات واســعة، وتكلَّلــت جهــودُه بإنشــاء دار 
العــدل)44(، وهــي مبثابــة حمكمــة عليــا حملاســبة كبــار املوظفــن، حيــث كان جيلــس بنفســه)45(، وثبــت لنــور 
ــى حماســبتهم،  ــا يف غــر دمشــق، فمــن األمــراء مــن ال يُقــدِم القضــاةُ عل ــدار فعَمَّمه ــة هــذه ال ــن أمهي الدي

ــل هــذه اإلشــكاليات. فكانــت احلــل ملث
ــن األثــر يف  ــوا، فيذكــر اب ــن كان ــى أي دي ــة عل ــاء الرعي ــه مل يُفــرِّق بــن أبن ــن أن ــور الدي وممــا يُســجَّل لن

)40( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص : 268.
)41( صحيح البخاري، البخاري، دمشق، الحديث رقم 660، ص 165.

)42( شعب اإليمان، البيهقي، ج 6، ص 16، حديث رقم: 7371.
)43( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 531.

)44( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 168.
)45( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 62.
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الكامــل أنــه كان: »يُنصــف املظلــومَ ولــو أنــه يهوديًّــا مــن الظــامل ولــو كان ولــده أو أكــر أمــر عنــده«)46(. وهنــا 
نتلمَّــس زاويــة أخــرى يف شــخصيته، فاليهــود والنصــارى عُوملــوا يف دولــة نــور الديــن كمواطنــن هلــم حــق 
الرعايــة الكاملــة، ومل يُعــرف عنــه أنــه هــدم كنيســة أو آذى قسًّــا أو راهبًــا، وكان الصليبيــون إن دخلــوا بلــدًا 
قتلــوا ِجلّــَة أهلــه املســلمن، ولــو أنــه عاملهــم باملثــل لــكان لــه عــذر، لكنــه كان عــاداًل لدرجــة أن الصليبيــن 

كانــوا إذا خرجــوا مــن بلــد أمِــنَ النصــارى فيــه لعــدل نــور الديــن وإنصافــه)47(.

ولعــل أبــرز صــور العــدل عنــد نــور الديــن انقيــاده للقضــاء، فقــد طلــب مــرة مــن قبــل أحــد املدعــن، ومل 
ــه وبــن خصمــه يف  ــن الشــهرزوري، الــذي ســاوى بين ــن ب يأنــف أن جيلــس بــن يــدي القاضــي كمــال الدي
هــم، فلــم  اجمللــس. ومل يكــن نــور الديــن يُصــدِر العقوبــة علــى الظنــة والتهمــة، بــل يطلــب الشــهود علــى املُتَّ

يأخــذ أحــدًا دون دليــل، فأمنــت البــاد، وقــلَّ املفســدون بركــة العــدل)48(.

ب _ الشورى:

كان جملــس نــور الديــن أشــبهَ بنــدوة جيتمــع إليهــا العلمــاء والفقهــاء للبحــث والنظــر، وقــد أورد أبــو شــامة 
وثيقــة بــتِّ مَحَضــِر إحــدى جلســات الشــورى مــع أعيــان دمشــق مــن القضــاة واملشــايخ بصــدد عــدد مــن 

قضايــا الوقــف)49(. 

كانــت جلســات الفقهــاء عنــد نــور الديــن ومناظراهتــم نشــاًطا جــادًّا مــن أجــل مواجهــة املشــاكل باحللــول 
املُســتمَدّة مــن شــريعة اإلســام.

مل يكتــفِ نــور الديــن هبــذا، بــل كاتــبَ العلمــاء واألئمــة يف زمانــه لاستشــارة أو للســؤال عمــا أشــكل عليــه، 
فهــذا ابــن اجلــوزي يذكــر يف كتابــه املنتظــم أن نــور الديــن كاتبــه مــرارًا)50(.

)46( الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج 10، ص 57.
)47( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 232.

)48( عيون الروضتين، أبو شامة، ج 1، ص 364.
)49( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 74.

)50( المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، ابن الجوزي، ج 18، ص 210.

نقش جتديد سور دمشق على يد نور الدين حممود )560هـ = 1164م(
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ج _ النظام املايل: 

إن مــا يُميِّــز عهــد نــور الديــن هــو أن خزائــن الدولــة كانــت دائمًــا حتظــى بالقــدر الــكايف مــن املــال، رغــم 
اإلنفــاق الكبــر علــى املعــارك واخلدمــات االجتماعيــة، وإســقاط الكثــر مــن املكــوس والضرائــب الــي كانــت 
تَرُفــد خزينــة الدولــة، فقــد كانــت الدولــة قــادرة علــى اإلنفــاق علــى اجملــاالت العســكرية واالجتماعيــة 

والتعليميــة بســبب سياســة نــور الديــن احلكيمــة)51(.

ــه  مَ ــا نَظَّ ــى م ــى جيوشــهم، مُســتمرِّين عل ــرف عل ــي للصَّ ــون نظــام اإلقطــاع احلرب ــد الزنكي ــد اعتم فق
الســاجقة، أي ارتبــط اإلقطــاع باخلدمــة احلربيــة، فيلتــزم األمــر املُقَطــع بتقديــم العســاكر وقــت احلــرب، 
ــزةً بكامــل عتادهــا وعدهتــا، وهــو إقطــاع وراثــيٌّ، ومنــح اإلقطــاع مل يكــن معنــاه متليــك األرض وإمنــا  مُجهَّ
ــزم  ــل الواجبــات املدنيــة والعســكرية املل ــاده جمموعــة الضرائــب مقاب جمــرد احلــق أن جيمــع لنفســه وأجن

هبا)52(.

ــا مــن مــوارد الدولــة، تُؤخــذ وفــق أحــكام الشــريعة،  ل كلٌّ مــن الــزكاة واخلــراج واجلزيــة جــزءًا مهمًّ وشــكَّ
ــا يف حالــة  إضافــة ملــا كان يدخــل خزينــة الدولــة مــن أمــوال الغنائــم وفــداء األســرى، فالدولــة كانــت دائمً
حــرب، وكانــت مبالــغ هــذه األخــرة كبــرة لدرجــة أن نــور الديــن كان حيلــف بــاهلل أن مجيــع مــا بنــاه مــن 
املــدارس والربــط والبيمارســتانات وغرهــا مــن فــكاك أســرى كان قــد أســرهم يف معركــة حــارم 559 هـــ، 
وقــد بلغــت تلــك الفديــة ســتمائة ألــف دينــار إضافــة للخيــل والســاح)53(، هــذا مــن معركــة واحــدة، فكيــف 

بســائر املعــارك الــي انتصــر فيهــا نــور الديــن، والــي تغطــي مــدّةَ حكمــه كلَّهــا؟)54( . 

وكان نــور الديــن قــد اســتفاد مــن خزائــن والــده الــي آلــت إليــه، ووصــف ابــن األثــر تلــك اخلزائــن أهنــا 
ــة  ــن أمان ــه م ــا رافق ــي وم ــن واســتقرار داخل ــع أم ــال)55( . كل هــذا م ــى ســتمائة مجــل خــا البغ ــت عل نُقل
التزمهــا نــور الديــن وألــزم موظفيــه هبــا، فنــراه يعتــر نفســه خازًنــا ألمــوال املســلمن جيــب عليــه أن يصرفهــا 

يف مصاحلهــم فقــط.

ــت سياســة نــور الديــن بإلغائهــا أو ختفيفهــا قــدر االســتطاعة عــن كاهــل  أمــا بالنســبة للضرائــب فتجلَّ
النــاس، فقــد أورد أبــو شــامة يف الروضتــن أن نــور الديــن ملــا دخــل املوصــل ســنة 566 هـــ أمــر بإســقاط 
مجيــع الضرائــب واملكــوس وأنشــأ بذلــك منشــورًا يُقــرأ علــى النــاس)56(، حصــل مثــل هــذا يف مناســبات عــدة 
وتكــرَّر يف عهــده، ومنهــا علــى ســبيل املثــال ملــا دخــل دمشــق)57( فعــل نــور الديــن ذلــك، رغــم أنــه مل يصــرف 

أمــوال هــذه الضرائــب إال يف اإلنفــاق علــى العســكر)58( ويف مصــاحل املســلمن. 

)51( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 273.
)52( مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين، عبد هللا الغامدي، ص 26.

)53( مرآة الزمان، سبط ابن الجوزي، ج 8، ص 247.
)54( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 277.

)55( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 98.
)56( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 2، ص 168.

)57( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 532.
)58( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 54.
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ثالًثا _ احلياة العلمية:
إنَّ مــن مآثــر نــور الديــن أن حيــاة اجلهــاد الــي عاشــها مل تشــغله عــن االهتمــام بالعلــم ســواء بتعلُّمــه أو 
االهتمــام بنشــره، فقــد عُــرف عنــه اهتمامُــه الشــديد بالعلــم، واملبالغــة يف العطــاء عليــه، رغبــًة منــه يف إعــادة 
بنــاء الدولــة بنــاءً قويًّــا علــى أســاٍس مــن العلــم، فحــرص علــى نشــر العلــم والتعليــم بــن النــاس، وأمــر بإنشــاء 

عــدد مــن مــدارس الفقــه يف شــتى املذاهــب، وكان هــو أول مَــنْ بنــى مدرســًة للحديــث)59(.
ــا علــى علــوم الديــن فحســب، بــل كان يقــدر لعلــوم احليــاة قدرهــا؛ فقــد كان  ومل يكــن اهتمامــه منصبًّ
شــديد االهتمــام باالبتــكار يف ســائر اجملــاالت كالفلــك وعلــم النجــوم، وكان حيــثُّ العلمــاءَ علــى االبتــكار، 
مــن ذلــك مــا فعلــه مــع رضــوان بــن رســتم الســاعاتي، الــذي صنــع الســاعاتِ الــي عنــد بــاب اجلامــع األمــوي 

ــه بالكثــر مــن املــال والعطايــا، حتــى يتقــدم يف صناعتــه ويتقنهــا)60(. بدمشــق، حيــث كان خيصُّ
لقــد أدرك نــور الديــن أمهيــة العلــم يف إبعــاد املشــاريع املضــادة كاملشــروع الفاطمــي، وأمهيتــه يف إمتــام 
مشــروع التحريــر يف وجــه الصليبــن، فالتفــت بشــكل كبــر لبنــاء املــدارس وربــط الصوفيــة واخلانقــاوات، 
وقــد كانــت هــذه مســة صبغــت عصــره، فأنشــأ العديــد منهــا يف املــدن مــن الشــمال للجنــوب يف مــدن 

املوصــل وحلــب ومحــص وبعلبــك، واختــصَّ دمشــقَ بعــدد مــن املــدارس واخلانقــاوات.
ز عملُه يف دمشق يف ثاثة اجتاهات:  وتركَّ

األول: العنايــة بإنشــاء املــدارس وربــط الصوفيــة، واملــدارس يف دمشــق اهتمــت بفقهــاء املذهبــن: 
احلنفــي والشــافعي، وكانــت عنايــة نــور الديــن باملذهــب األول أكثــر. مــع عــدم إمهــال أصحــاب املذهبــن 

املالكــي واحلنبلــي، وأنشــأ خانقــاه للصوفيــة.
الثاني: العناية باحلديث الشريف.

الثالث: العناية برتبية الناشئة، عن طريق مكاتب األيتام.
وخصَّــص نــور الديــن هلــذه املؤسســــات األوقــــافَ الكثــرة، فذكــــر ابــن األثــر أنــــه قــد بلغـــــه مــن خبيـــــر 
بأعمــال الشـــام أن وقــوف نــور الدين كانت تغلُّ يف عام 608 هـ - 1211 م تسعــة آالف دينـــار شـــهريًّا)61(.

ومن أبرز هذه املؤسسات: 
_ املدرسة النورية الكربى:

ــن  ــن ب ــة هبــاء الدي ــة، وأول مــن درس هبــا شــيخ احلنفي ــى احلنفي ــا عل ــن، وجعلهــا وَقًف ــور الدي أسَّســها ن
عســكر بــن العقــادة ) ت: 596 ه- 1199 م(. ووصــف ابــن جبــر املدرســة النوريــة عندمــا زارهــا ســنة 580 

هـــ بأهنــا مــن أحســن مــدارس الدنيــا منظــرًا، بــل وصفهــا بأهنــا قصــر مــن القصــور األنيقــة)62(.

)59( الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، ج 1، ص 149.
)60( الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، ج1، ص 433.
)61( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 172.

)62( تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار، ابن جبير، ص 256.
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_ دار احلديث النورية: 

جتلــت عنايــة نــور الديــن باحلديــث الشــريف ببنائــه أكــر دار للحديــث بدمشــق، وهــي دار احلديــث 
النوريــة الــي درَّس فيهــا احملــدِّثُ تقــيُّ الديــن أبــو القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل بــن عســاكر 

صاحــب تاريــخ دمشــق)63( ) ت: 571 هـــ (.

ــن هلــم مــن ينظــر يف أمــر زواياهــم، وهــو الشــيخ أبــو  ــور الديــن للصوفيــة خانقــاه)64(، وعيَّ كمــا شــيَّد ن
الفتــح عمــر بــن علــي بــن محويــه. 

ــا ملــن  وكان لأليتــام جــزءٌ مــن العنايــة فأنشــأ دورًا هلــم وأجــرى هلــم األوقــاف)65(، بــل جعــل وقًفــا خاصًّ
ــام اخلــطَّ والقــراءة حيــث كان هلــم نفقــة وكســوة)66(. يتفــرَّغ لتعليــم األيت

ــه نــور الديــن علــى مذهــب أبــي حنيفــة)67( وروى احلديــث)68(، وكان حريصًــا علــى حضــور  لقــد تفقَّ
جمالــس العلــم)69(، فطبــع الدولــة بطابعــه، لدررجــة أنــه قــد قيــل يف وصــف بــاد الشــام أهنــا : »كانــت قبــل 

ــة«)70(. ــه أصبحــت مقــرًّا للعلمــاء والفقهــاء والصوفي ــه، ويف زمان ــم وأهل ــة مــن العل ــن خالي ــور الدي ن

كمــا كان علــى قناعــة تامّــة بأمهيــة وجــود العلمــاء الربانيِّــن علــى رأس القيــادة، فتحريــر األرض ليــس 
عمــاً سياســيًّا أو عســكريًّا فحســب، بــل هــو أوســع مــن ذلــك بكثــر، لذلــك فالنشــاط العلمــي يف أيامــه مل 
يكــن ترًفــا فكريًّــا أو جمــرد تقليــد متبــع يف أجهــزة الدولــة، بــل حلقــة مهمــة يف عمليــة الصــراع الــي كانــت 

حباجــة جليــل واٍع مُتمسِّــك هبويتــه عــامل خبطــورة املشــاريع يف عصــره)71(.

رنــا فعــُل نــور الديــن يف  إن أمــًة يسوسُــها العلمــاء واملختصُّــون ميكــن أن تزهــو فيهــا شــجرة املعرفــة، ويُذكِّ
دعــم العلمــاء واالعتمــاد عليهــم مبنهــج عمــر بــن عبــد العزيــز. فقــد منــح نــور الديــن العلمــاء مكانــة فاقــت 
األمــراء والقــادة يف دولتــه، وبــذل هلــم العطــاء بســخاء، واهتــمَّ بشــكل كبــر خبرجيــي املــدارس النظاميــة الــي 
كان هلــا أبــرز املَهــامّ يف ســاحة الصــراع يف القرنــن اخلامــس والســادس اهلجريَّــن، كالقاضــي كمــال الديــن 
بــن الشــهرزوري، والقاضــي شــرف الديــن بــن أبــي عصــرون، والعمــاد األصفهانــي، والقطــب النيســابوري. 

لقــد أصبحــت دمشــق يف عهــده مركــزًا هلجــرة العلمــاء مــن شــتى أحنــاء العــامل اإلســامي، وشــارك كثــر 
منهــم يف اجلهــود الــي كان نــور الديــن يقــوم هبــا)72(، وقــد اســتمع هلــؤالء العلمــاء الذيــن مل يبخلــوا بنصيحتــه، 

)63( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 554.
)64( الخانقاه: بالكاف أو بالقاف، كلمة فارسية معناها بيت، حدثت في اإلسالم في حدود سني األربعمائة للهجرة لتَخلِّي الصوفية فيها لعبادة هللا. الخطط، 

المقريزي، ج 2، ص 414. 
)65( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني، عبد المجيد أبو الفتوح بدوي، ص 217.

)66( البداية والنهاية، ابن كثير، ج 16، ص 481.
)67( الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج 10، ص 57.
)68( الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج 10، ص 57.

)69( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 227.
)70( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 62.

)71( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 242.
)72( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني، عبد المجيد أبو الفتوح بدوي، ص 223.



61 العدد الثاني - كانون الثاني - 2022

ولــو كان النصــح شــديدًا، فقــد أورد ابــن كثــر نصيحــة أبــي عثمــان املنتخــب بــن أبــي حممــد البحــرتي 
الواســطي يف أبيــات كتبهــا لنــور الديــن بشــأن الضرائــب، يقــول لــه فيهــا :

مَثِّْل وُُقوَفكَ أيُّها املَغرُورُ * يَومَ القِيامةِ والسَّماءُ تَمُورُ

فلما مسعها نور الدين رمحه اهلل تعاىل بكى، وأمر بوضع املكوس والضرائب يف سائر الباد)73(.
رابعًا _ احلياة االجتماعية: 

لقــد حــرص نــور الديــن علــى توفــر اخلدمــات االجتماعيــة املتنوعــة، فعمــل علــى فــكاك األســرى 
وتأمــن قضايــا املســكن وامللبــس واملعــاش وصــواًل للحاجــات الفكريــة، فبنــى البيمارســتانات واملاجــئ ودور 
األيتــام، واملــدارس واخلانــات والربــط واجلســور والقناطــر والقنــوات واألســواق واحلمامــات والطــرق العامــة 
واحلصــون واخلنــادق واألســوار واألوقــاف واخلوانــق والربــط، وازدهــرت املكتبــات، وكلُّ هــذا انعكــس علــى 
معيشــة الســكان خاصــة مــع تقليــص نظــام الضرائــب وختفيــف عبئهــا عــن األهــايل)74(. ففــي ســنة 569 هـــ 
اســتدعى نــور الديــن رؤســاء دمشــق ومُقدَّمــي احلــارات والشــيوخ، وطلــب منهــم تقديــم أمســاء احملتاجــن يف 

كل حــي أو منطقــة ينتمــون هلــا، ســواء كان احملتــاج يتيمًــا أو أرملــة أو حتــى رجــاً فقــدَ عملــه. 
1_ املساجد:

ــرف  ــد تُع ــي مل تع ــافَ ال ــة األوق ــه املعلوم ــوي، وأضــاف ألوقاف ــن أحــوال املســجد األم ــور الدي ــح ن أصل
شــروط واقفيهــا، وأطلــق عليهــا مــال املصــاحل، وأمــر بإحصــاء املســاجد الــي هُجــرت أو خربــت يف دمشــق، 
فــزادت عــن مائــة مســجد، فأمــر بعمارهتــا وعــن هلــا أوقاًفــا)75(، وكانــت أشــهر مرافــق التعليــم يف اجلامــع 

األمــوي بدمشــق: 
_ الزاويــة الغزاليــة يف اجلهــة الشــمالية الغربيــة مــن اجلامــع، يُدَرِّس هبا الفقه الشــافعي، 

وهبــا ختــرَّج كثــر مــن العلمــاء، وتُنســب للشــيخ أبي حامد الغــزايل )505 هـ (.
ــد  _ الســبع اجملاهــدي وهــو املــكان املوجــود داخــل اجلامــع مبقصــورة اخلضــر، ويُقصَ
بالســبع قــراءة ســبع مــن القــرآن، ويُنســب لألمــر جماهــد أبــو الفــوارس أحــد مقدَّمــي اجليــش 

يف عهــد نــور الديــن. 
_ احللقــة الكوثريــة: حتــت مئذنــة العــروس، وقفهــا نــور الديــن علــى صبيــان صغــار 
وأيتــام جيتمعــون كل يــوم بعــد صــاة العصــر، وجتــاوز عــدد الصبيــان ثامثائــة طالــب)76(.

_ جملــس احلافــظ ابــن عســاكر يُملــي فيــه علــى طابــه، خاصــة قبــل إنشــاء دار احلديث 
النورية.

_ حلقة إقراء قبة النسر.
)73( البداية والنهاية، ابن كثير، ج 16، ص 489.

)74( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 290 وما بعدها.
)75( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 298.
)76( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 299.
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وإضافــة الهتمــام نــور الديــن باجلامــع األمــوي فقــد أنشــأ جامــع القلعــة يف قلعــة دمشــق، وأوقــف عليــه 
األوقــاف)77(.

2_ البيمارستانات:

بنى يف دمشــق البيمارســتان النوري الذي يُنســب إليه، والذي قال عنه ابن األثر: »وبنى البيمارســتانات 
يف الباد، ومن أعظمها البيمارســتان الذي بناه بدمشــق«. 

وقــد اشــتهر البيمارســتان النــوري يف دمشــق بتدريــس الطــب إىل مــا بعــد زمــان نــور الديــن، وقــد أشــار 
إىل ذلــك ابــن أبــي أصيبعــة يف كتابــه وهــو يرتجــم لعــدد مــن األطبــاء، فالبيمارســتان كان يف ذلــك العهــد 
هــو املــكان الرئيســي ملهنــة الطــب والصيدلــة مــن حيــث التدريــس والتطبيــق، فكانــت البيمارســتانات مكاًنــا 
للتعليــم والصحــة، جتــري فيهــا جمالــس العلــم الــي كان يعقدهــا املختصــون بصناعــة الطــب وتدريســه)78(.

3_ اخلوانق والرُّبط: 

وهــي مــن أهــم مراكــز الصوفيــة يف العهــد الزنكــي، وكانــت دورًا للتعليــم شــاركت يف تعليــم العلــوم 
الشــرعية، إضافــة ملهمتهــا األساســية يف ممارســة التصــوف ســلوًكا، بُنيــت بغــرض إيــواء الصوفيــة الذيــن 
ــرت هلــم أســبابَ الراحــة والعيــش،  ــهم لعبــادة اهلل، فُخصِّصــت هلــم إلقامتهــم حيــث وفَّ ــون أنفسَ كانــوا يُخلُّ

ــم، مــن خــال بعــض األوقــاف. ــب العل ــادة وطل ليتفرغــوا للعب

ــن شــركوه،  ــي تُنســب ألســد الدي ــاه األســدية ال ــاه القصــر اخلانق ــب خانق ــرزت يف دمشــق إىل جان وب
وخانقــاه الطاحــون واخلانقــاه السُميســاطية، إضافــة للربــاط البيانــيّ الــذي أوقــف عليــه نــور الديــن وأعــان 

علــى إنشــائه)79(.
4_ املكتبات:

كانــت املكتبــات مبثابــة دور للتعليــم، يُنفــق عليهــا األمــراء والعلمــاء لنشــر العلــم بــن النــاس، خاصــة مــع 
عــدم وجــود الطباعــة، فاملكتبــات تُعَــدُّ القاعــدة الــي تســتند عليهــا خمتلــف اجلهــود الثقافيــة يف اجملتمــع، 

لدرجــة أنــه يُمكــن اتِّخاُذهــا املعيــار الــذي يُحَكــم بــه علــى تقــدُّم هــذا اجملتمــع.

وقــد كانــت الكتــب تُنسَــخ علــى أيــدي نُسّــاٍخ مُختصِّــن، وبســبب قلــة عــدد النســخ وارتفاع األســعار نشــأت 
فكــرة مجــع الكتــب يف مــكان واحــد ليســهل علــى طــاب العلــم االطــاع عليهــا واالســتفادة منهــا، وهــذا مــا 

عــرف خبزائــن الكتــب.

لقــد اهتــم نــور الديــن بتأســيس املكتبــات يف املســاجد واملــدارس، فقلمــا جنــد دارًا تعليميــة ختلــو مــن 
مكتبــة تتبعهــا مــزودة مبجموعــة مــن الكتــب، وأوقــف األوقــاف للصــرف علــى املكتبــة واملشــتغلن هبــا. 

)77( الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، ج 2، ص 341.
)78( على سبيل المثال ذكر ابن أبي أصيبعة، في ترجمة شمس الدين بن اللبودي، وقدومه لدمشق بعد سنة 613 هـ، بأنه عمل في البيمارستان كمدرس 

وطبيب.  وكذلك في ترجمة أبو المجد بن أبي الحكم 628. عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 662.
)79( طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، ج 7، ص 318.
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5_ االهتمام باأليتام واألرامل:

شــاء القــدر أن تكــون دولــة نــور الديــن دولــة حــرب، فكانــت أعــداد األيتــام واألرامــل يف ازديــاد، وكان يُــويل 
هــذا األمــر اهتمامًــا بالًغــا، بصــرف خمصَّصــات هلــم مــن مــال وكســاء، ومل يكــن اهتمامــه فقــط بــأوالد مــن 
مــات يف املعــارك بــل حتــى مــن كانــت وفاتــه طبيعيــة، ويف ســنة 569 هـــ اجتمــع برؤســاء دمشــق ومشــاخيها، 

وطلــب منهــم أن يُعرِّفــوه بأمســاء األرامــل واأليتــام يف أحيائهــم، فأمــر هلــم باألمــوال والعطايــا)80(.
6_ بناء احلصون واخلانات وغريها: 

اهتــم نــور الديــن بالعمــران، خلدمــة الســكان، فاحلصــون وأســوار املــدن والقــاع حلمايــة الســكان وصــدِّ 
ــات واحلمامــات والقناطــر واجلســور لتســهيل  ــؤن والســاح، واألســواق واخلان ــدو وحفــظ امل هجمــات الع

العمــل بالزراعــة والتجــارة، مــن أجــل حتقيــق الكفايــة وحتســن املعيشــة وزيــادة مــوارد الدولــة.

أنفــق نــور الديــن األمــوال الطائلــة علــى العمــران، إضافــة جلهــوده يف إعــادة بنــاء أســوار املــدن واحلصــون 
الــي خربتهــا الــزالزل الــي حصلــت يف ســنة 552 هـــ، وســنة 566 هـــ )81(.

كما بنى اخلانات يف الطرق، فأمِنَ الناسُ، وحُفظت أمواهلم، وباتوا يف مأمن من الرد واملطر)82(.

وأقــام األبــراج علــى الطــرق للحمــام، لنقــل األخبــار، فمملكتــه قــد اتســعت وهــي يف حالــة حــرب، فظهــرت 
احلاجــة إليصــال األخبــار يف أســرع وقــت، فكانــت الرســائل تنتقــل مــن مدينــة ألخــرى بأســرع وقــت، 

فحُفَِظــت الثغــور)83(.
اخلامتة:

لقــد رأينــا كيــف انعكســت شــخصية نــور الديــن زنكــي علــى األوضــاع يف مدينــة دمشــق، فنقلتهــا مــن 
حــال إىل حــال.

لقــد بــدأت دمشــق منــذ منتصــف القــرن الســادس اهلجــري بالعــودة لدورهــا يف املنطقــة، بعــد أن كانــت 
حمــطَّ أطمــاع القــوى املتنافســة، وقــد تطــوَّر وضعُهــا يف عهــد نــور الديــن لنراهــا: 

_ سياســيًّا تتحــول مــن مركــز ضعيــف يتعــرض هلجمــات القرامطــة تــارة، وحمــل نــزاع 
بــن الفاطميــن يف مصــر واحلمدانيــن مشــال الشــام، إىل عاصمــة قويــة مرهوبــة اجلانــب، 
ــى الســاحل  ــة ململكــة بيــت املقــدس عقيــب ســيطرة الصليبيــن عل ومــن إمــارة تدفــع اجلزي

ــر.  الشــامي إىل رأس يف مشــروع التحري

_ وإداريًّــا جنــد إرســاء قواعــد العــدل الــذي بــه حتيــا األمــم، واألخــذ بالشــورى واالعتمــاد 
)80( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 322.

)81( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 170.

)82( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 171.

)83( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 159.



العدد الثاني - كانون الثاني - 642022

علــى الرجــال وفــق كفاءهتــم ال حســب انتماءاهتــم، مــا انعكــس علــى نواحــي احليــاة، فأمــن 
النــاس وتنوعــت أنشــطتهم وازدهــرت بذلــك املدينــة.

_ أمــا علميًّــا فباتــت دمشــق مقصــدًا للعلمــاء وطلبــة العلــم للدراســة والعمــل هبــا، خاصــة 
بعــد إنشــاء املــدارس كاملدرســة النوريــة ودار احلديــث وغرهــا. 

ــرًا يف معيشــة الســكان  ــنًا كب ــة جنــد حتسُّ ــة واالقتصادي ــن االجتماعي _ ومــن الناحيت
كنتيجــة ملــا أسَّســه نــور الديــن مــن منشــآت وعمــران ونظــام لألوقــاف، إضافــة لســعيه 

الــدؤوب للتخفيــف مــن الضرائــب الــي كانــت تُثقــل كاهــل الســكان. 

 وكان من أهم عوامل جناح نور الدين: 

املــدارس  مثــار  خاصــة يف  العظــام  الســاجقة  تاليــة جلهــود  جــاءت  جهــوده  أن   _
النظاميــة، الــي بــدأت بالظهــور يف عهــد نــور الديــن، فــرزت شــخصيات لعبــت أدوارًا كبــرة 

هــي باألســاس مــن خرجيــي هــذه املــدارس.

_ أيًضــا مــن العوامــل اســتفادته مــن مواهــب العلمــاء يف عصــره ووضعهــا ضمــن مشــروع 
التحريــر، فلــم يكــن العلــم يف عصــره للــرتف الفكــري، وإمنــا ينعكــس مباشــرة يف واقــع النــاس.

_ يُضاف لذلك شخصية نور الدين القوية وصفاته املميزة.
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_ مصادر البحث ومراجعه:
_ املصادر:

_ الباهــر يف تاريــخ الدولــة األتابكيــة، ابــن األثــر، أبــو احلســن علــي بــن حممــد الشــيباني 
اجلــزري 630 هـــ، حتقيــق: عبــد القــادر أمحــد طليمــات، القاهــرة، دار الكتــب احلديثــة، 

1382هـ/1963م.
ــن عمــر  ــل ب ــو الفــداء إمساعي ــن أب ــر، احلافــظ عمــاد الدي ــن كث ــة، اب ــة والنهاي _ البداي
ــد احملســن الرتكــي، هجــر للطباعــة والنشــر. ــن عب ــد اهلل ب ــق: عب الدمشــقي 774 هـــ، حتقي

ــن حممــد  ــن حممــد ب ــاد الدي ــد اهلل عم ــو عب ــي، أب ــاد األصبهان ــرق الشــامي، العم _ ال
ــد شــومان،  ــد احلمي ــان، مؤسســة عب ــاحل حســن، عم ــق: د. ف ــن 597هـــ، احملق ــي الدي صف

الطبعــة: األوىل، 1987م، عــدد األجــزاء: 5.
_ تاريــخ األمــم وامللــوك، الطــري، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر 310 هـــ، حتقيــق حممــد 

أبــو الفضــل إبراهيــم، دار املعــارف مبصــر الطبعــة الثانيــة، أحــد عشــر جــزءًا.
تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، أبــو القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل الشــافعي 
571 هـــ، حتقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، بــروت، دار الفكــر، 1415هـــ/م1995، مثانــن 

. جملدًا
_ تذكــرة باألخبــار عــن اتفاقــات األســفار، ابــن جبــر، أبــو احلســن حممــد بــن أمحــد بــن 

جبــر الكنانــي 614 هـــ، بــروت، دار صــادر.
_ اجلامــع الصحيــح املختصــر، البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل 256هـــ، دمشــق، دار ابــن 

كثر 1423هـ/2002م.
الــدارس يف تاريــخ املــدارس، النعيمــي، عبــد القــادر بــن حممــد الدمشــقي 978   _
هـــ، أعــد فهارســه: إبراهيــم مشــس الديــن، بــروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة األوىل، 

1410هـــ/1990م.
_ ديــوان املبتــدأ واخلــر يف تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن األكــر، 
ابــن خلــدون، عبــد الرمحــن بــن حممــد احلضرمــي 808 هـــ، حتقيــق: خليــل شــحادة، بــروت، 

دار الفكــر، 1431هـــ/2001م، مثانيــة جملدات.
_ ذيــل تاريــخ دمشــق، ابــن القانســي، أبــو يعلــى محــزة بــن أســد بــن علــي التميمــي 555 

هـــ، حتقيــق: ســهيل زكار، دمشــق، دار حســان، الطبعــة األوىل 1403هـ/1983م.
_ ســر أعــام النبــاء، الذهــي، مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان 748 هـــ، 

ــن، دمشــق، مؤسســة الرســالة. حتقيــق: بشــار عــواد معــروف وآخري
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_ شــعب اإلميــان، البيهقــي، أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن 458 هـــ، بــروت، دار الكتــب 
ــدات. العلميــة، ط1، 1421هـــ/2000م، تســع جمل

ــة: نظــر  ــن احلجــاج القشــري 261 هـــ، عناي ــو احلســن مســلم ب ــح مســلم، أب _ صحي
حممــد الفاريابــي، الريــاض، دار طيبــة، الطبعــة األوىل، 1427هـــ/2006م.

_ طبقــات الشــافعية الكــرى، الســبكي، تــاج الديــن أبــي نصــر عبــد الوهــاب 771 هـــ، 
حتقيــق: حممــود حممــد الطناحــي وعبــد الفتــاح حممــد احللــو، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

الطبعــة األوىل، 1383هـــ/1964م، عشــرة جملــدات.
_ عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء، ابــن أبــي أصيبعــة، موفــق الديــن أمحــد بــن القاســم 

الســعدي اخلزرجــي 668 هـــ، حتقيــق نــزار رضــا، بــروت، دار مكتبــة احليــاة.
_ عيــون الروضتــن، أبــو شــامة، شــهاب الديــن عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل املقدســي 
665 هـــ، حتقيــق: أمحــد البيســومي، دمشــق، وزارة الثقافــة - إحيــاء الــرتاث العربــي، 1991م.

_ الكامــل يف التاريــخ، ابــن األثــر، أبــو احلســن علــي بــن حممــد الشــيباني اجلــزري 630 
ــة األوىل،  ــة، الطبع ــب العلمي ــروت، دار الكت ــد اهلل القاضــي، ب ــو الفــداء عب ــق: أب هـــ، حتقي

1407هـــ/1987م، أحــد عشــر جملــدًا.
_ كتــاب الروضتــن يف أخبــار الدولتــن النوريــة والصاحيــة، أبــو شــامة، شــهاب الديــن 
عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل املقدســي 665 هـــ، حتقيــق: إبراهيــم الزيبــق، بــروت، مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة األوىل، 1418هـــ/1997م، مخســة أجــزاء.
_ مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان، ســبط ابــن اجلــوزي، مشــس الديــن يوســف بــن 
قزأوغلــي 654هـــ، حتقيــق حممــد بــركات وآخريــن، دمشــق، دار الرســالة العامليــة، الطبعــة 

1434هـــ/2013م. األوىل 
_ معجــم البلــدان، احلمــوي، شــهاب الديــن ياقــوت بــن عبــد اهلل 626 هـــ، بــروت، دار 

صــادر، 1397هـــ/1977م، مخســة جملــدات.
_ املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم، ابــن اجلــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن علــي 
بــن حممــد 597 هـــ، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا وآخريــن، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة األوىل، 1412هـــ/1992م.
ــي  ــن عل ــن أمحــد ب ــزي، تقــي الدي ــار، املقري ــار بذكــر اخلطــط واآلث _ املواعــظ واالعتب

ــدان. ــروت، دار صــادر، نســخة باألوفســت، جمل 845 هـــ، ب
_ وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلــكان، مشــس الديــن أمحــد بــن حممــد 

681 هـــ، حتقيــق: إحســان عبــاس، بــروت، دار صــادر، 1968م.
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_ املراجع:
_ أخبــار القرامطــة يف األحســاء والشــام واليمــن، ســهيل زّكار، مجــع وحتقيــق ودراســة، 

دمشــق، دار حســان، الطبعــة الثانيــة، 1982م.
واملســتعربن  العــرب  مــن  والنســاء  الرجــال  ألشــهر  تراجــم  قامــوس  األعــام:   _
واملستشــرقن، خــر الديــن الزركلــي، بــروت، دار العلــم للمايــن، الطبعــة اخلامســة عشــر، 

جملــدات. مثانيــة  2002م، 
_ تاريــخ الســاجقة يف بــاد الشــام، ســهيل طقــوش، بــروت، دار النفائــس، الطبعــة 

1430هـــ/2009م. الثالثــة، 
ــى  ــخ السياســي والفكــري للمذهــب الســي مــن القــرن اخلامــس اهلجــري وحت _ التاري
ســقوط بغــداد، عبــد اجمليــد أبــو الفتــوح بــدوي، املنصــورة، دار الوفــاء، الطبعــة الثانيــة، 

1408هـــ/1988م.
_ احلركــة الصليبيــة صفحــة مشــرقة يف تاريــخ اجلهاد اإلســامي يف العصور الوســطى، 
ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، القاهــرة، مكتبــة االجنلــو املصريــة، الطبعــة األوىل، 2010م، 

جملــدان.
الثانيــة،  الطبعــة  النــوري،  مكتبــة  دمشــق،  علــي،  كــرد  حممــد  الشــام،  خطــط   _

جملــدات. ســتة  1403هـــ/1983م، 
_ دمشــق مدينــة الســحر والشــعر، حممــد كــرد علــي، القاهــرة، مؤسســة هنــداوي، 

2013م.
_ الدولة الزنكية، علي الصابي، بروت، دار املعرفة، الطبعة األوىل 1428هـ/2007م.

_ صــاح الديــن األيوبــي وجهــوده يف القضــاء علــى الدولــة الفاطميــة وحتريــر بيــت 
املقــدس، علــي الصّابــي، د م، مؤسســة زمــزم الثقافيــة، الطبعــة األوىل، 1435هـــ/2014م.

_ الغــزو الصليــي والعــامل اإلســامي، علــي عبــد احلليــم حممــود، د م، دار التوزيــع 
الطبعــة األوىل، 1414هـــ/1993م. والنشــر اإلســامية، 

_ املقاومة اإلسامية للغزو الصليي، عماد الدّين خليل، دار ابن كثر.
_ مقومــات حركــة اجلهــاد ضــد الصليبيــن، عبــد اهلل بــن ســعيد الغامــدي، الســعودية 

جامعــة أم القــرى، مركــز حبــوث الدراســات اإلســامية، 1414هـــ.
_ املوســوعة الشــامية يف تاريــخ احلــروب الصليبيــة، ســهيل زّكار، تأليــف وحتقيــق 

1416هـــ/1995م. دمشــق،  وترمجــة، 
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)1( أستاذ اللغويات في جامعة دمشق سابقاً وفي المؤسسات العلمية حالياً.

)1(
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ص البحث ملخَّ
يتنــاول هــذا البحــث جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب شــعر نــزار قبانــي، وهــو القصيــدة أو الشــعر الــذي وقــف فيــه 
الشــاعر علــى مــا يتصــل بالشــام، والســيما البيــت الريفــي والبيــت الدمشــقي العتيــق، وأغراضــه التقليديــة 
ل منهــا لوحــات شــعرية مل يصلهــا غــره مــن  الــي كانــت مــادة مجيلــة وغنيــة، فاســتطاع نــزار أن يشــكِّ
الشــعراء، وقــد ظهــر عنــد نــزار كمــا يف كل أغراضــه الشــعرية التقليديــة املعجــم اللغــوي الثــريّ املتنــوع الــذي 

أضــاف إىل القصيــدة ســحراً جديــداً.
_ مقدمة:

ــن هــو  ــرأي الكثري ــه ب ــه؛ ألن ــث عــن غزل ــص باحلدي ــي ختصَّ ــزار قبان ــب عــن الشــاعر ن ــا ُكتِ   إن معظــم م
املســيطر علــى شــعره، وهــذا غــر صحيــح أو غــر دقيــق، صحيــح أن كثــراً مــن شــعر نــزار يف الغــزل، إال أن 
مثــة شــعراً يف السياســة كثــراً، وأراه يفــوق كثــراً مــن شــعره الغــزيل، وهــذا جانــب مهــم مــن جوانــب شــعر نــزار 
الــي جيــب أن تـُـدرَس كلُّهــا حتــى نصــل يف النهايــة إىل تكويــن صــورة متكاملــة عــن شــعره، ال أن نبقــى أســرى 

وجــهٍ واحــد مــن وجــوه الشــعر عنــده، وهــو الغــزل.
  فــإذا كان الغــزل واضحــاً يف شــعر نــزار وكثــراً، وإذا كان مثلــه شــعره السياســي، وقــد مسّــى أحــد دواوينــه 
»األعمــال السياســية الكاملــة«، فــإن مثــة شــعراً بــن ثنايــا األبيــات والقصائــد يف شــعره، ميكن لإلنســان 
أو القــارئ أن يستشــفَّ منهــا موضوعــات عديــدة، ويســتنبَط أغراًضــا شــعرية هلــا مــن األمهيــة الكثــر، لكنهــا 
ظلــت حمجوبــة عــن القــارئ، أو ظلــت مــن دون دراســة، ومــن هــذا صــورة البيــت الشــامي ريفــاً ومدينــة، وقــد 

تناثــرت ألفاظــه يف كثــر مــن القصائــد، فهــو مل يُخصِّــص لــه قصيــدة واحــدة.
فهــا التوظيــف األمجــل،  نهــا قصائــدَه الغزليــة تتحــدث عــن الطبيعــة، ووَظّ   لقــد أثارتــي ألفــاظ كثــرة ضمَّ

وهــو القــادر علــى جعــل معجمــه اللغــوي الغــي يف خدمــة أي غــرض مــن األغــراض  الشــعرية.
  إن مــن يقــرأ األلفــاظ الــي يف هــذا الغــرض يكتشــف أن عنــد نــزار معجمــاً خاصـّـاً بالطبيعــة، وأنــه اســتطاع 
أن يرســم لوحــة للريــف الســوري والســيما البيــت، كمــا رســم صــورة للبيــت الدمشــقي وأغراضــه الــي تعيــش 
ــا يتذكــر أنــه قــرأ ألفاظــاً كثــرة تتَّصــل بالبيــت الدمشــقي مــن  مــع اإلنســان أو يعيــش معهــا اإلنســان، وكلن
اليامســن إىل الفــّل إىل الــورد اجلــوري إىل الشــبابيك والنوافــر... إىل كل مــا يشــدُّك إىل الســكن فيــه، كمــا 

تشــدُّك كلمــات نــزار..

  كل هــذا جعلــي أقــف علــى تلــك األلفــاظ الــي قرأتُهــا غــر مــرة يف غــر قصيــدة، فأثــارت لــدي االهتمــام، 
ــراً بالدراســة؟  ــاً جدي ــرت: هــل تشــكل حبث ــه، وفك ــا في ــاً م ــه راصــداً وجامع ــزار كل ــراءة شــعر ن فأعــدت ق
فوجــدتُ أهنــا تشــكل حبثــاً طريفــاً مجيــاً ميكــن إضافتــه إىل مــا كنــتُ كتبتــه عــن نــزار يف غــر حبــث وكتــاٍب، 
ــل  ــعر، فأنــا مل أقــع علــى كتــاب أو حبــث تكلــم علــى هــذا اجلانــب عنــد نــزار، ثــم إنــي أُفضِّ معتمــداً قــراءة الشَّ
دائمــاً أن أقيــم البحــث علــى القــراءة فحســب، فأكــون أمــام حتليــل بعــد قــراءة شــخصية تصــل بــي إىل قناعــة 
مــا فيمــا أكتــب، ويكــون برأيــي أكثــر صدقــاً ممــا لــو عــدت فيــه إىل مــا ســبقي، وإن كان هــذا واجبــاً كيــا 



71 العدد الثاني - كانون الثاني - 2022

يقــع التكــرار أو حتــدث الســرقة، ويصبــح الســؤال: لِمــن األســبقية؟
  مــن هنــا وجــدت أن أكتــب معتمــداً علــى النــص الشــعري، ووجــدت توزيــع املــادة علــى عناويــن فرعيــة 
فرضتهــا طبيعــة األلفــاظ.. وملــا كنــت مل أعتمــد أي مصــدر أو مرجــع، فإنــي أشــرت يف املــن إىل رقــم 
الصفحــة واجلــزء مــن األعمــال الكاملــة الــي اعتمدهتــا وهــي جــزآن، كيــا أثقــَل احلواشــي بأرقــام، وأمتنــى 
أن يُضيــف هــذا البحــث جانبــاً مــن جوانــب شــعر نــزار قبانــي، صاحــب املعجــم الغــي الزاخــر، الــذي يفــوق 

معظــم شــعراء العصــر مــن حيــث املخــزون اللغــوي الــذي ميتلكــه.
ُة«.. لَتْ يف »الوَصيَّ _ الُغرفُة اليت َتمََثّ

  كان الصنــدوق اخلــزيفُّ أو املصنــوع مــن اخلشــب املُعتَّــق واملُزيَّــن باخليــوط الفضيّــة مــن أهــم األشــياء 
الــي يقتنيهــا الدمشــقيُّ يف بيتــه، ويُخبِّــئ فيــه ذكرياتــه وأشــياءه اجلميلــة والثمينــة، والوصيّــة الــي كان 
يرتكهــا ألبنائــه. واألغــراضُ جــزء مــن الوصيــة املكتوبــة ال كل الوصيّــة.. وختتصــر تلــك األغــراض مقتنيــات 
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ــزار واحــد  ــد ن ــدي أوالده، ووال ــن أي ــى مُتجــدِّدة ب ــى أن تبق ــات يتمن ــح ذكري ــا، فتصب ــي جيمعه اإلنســان ال
ــة«  ــب »الوصيّ ــة.. فكت ــه الوصي ــزار فوجــد في ــدوق، فتحــه ن ــؤوا تارخيــاً يف صن ــن خبَّ مــن الدمشــقين الذي
القصيــدة الــي ال ختــرج عــن أســلوب نــزار مــن حيــث الوصــف واجلمــال، وتُعــد هــذه القصيــدة مــن أشــهر 

ــد الــي جيــب الوقــوف عليهــا. القصائ
  حتــدث نــزار يف هــذه القصيــدة عــن كل مــا يف البيــت الدمشــقي الــذي خبَّــأه والــده يف صندوق..فهــو يفتــح 
ــه مل  ــدُه، لكن ــه وال ــه من ــا، ويف هــذا إشــارة رمبــا إىل شــيء طلب ــه يُمزِّقه ــة« لكن ــرأ »الوصيَّ ــدوق ليق الصن
ــه الصنــدوق الــذي يُمثِّــل كلَّ مــا يضمُّــه  يســتطع أن يُحّققــه، أو لــن يســتطيع..لذلك قــرر أن يبيــع كلَّ مــا ضمَّ
صنــدوق أي إنســان دمشــقي يُخبِّــئ أغراضــه األثــرة يف صنــدوق خــاص بــه، وكأنــه جيمــع البيــت كلــه يف هــذا 

الصنــدوق..

  فمَن من الرجال مل يكن حيمل »املسبحة«؟ ومسابح أبيه عاجيَّة.
  ومَــن مــن الرجــال مــن مل يكــن يغطــي رأسَــه »الطربــوش«، لكنه وصفه بـ »الرتكــي«، ووصف »اجلوارب« 

بـ »الصوفية«.
  كل رجــل كان يضــع يف جيبــه »علبــة النُّشــوق«، ويظــن أهنــا دواء مــن حــاالت يتعــرض هلا..وبعــد أســطر قليلــة 

بــل كلمــات قليلــة يصــل إىل مــا يريــد قولــه: )913/2(
»أسحبُ سَيفي غاضبًا..

ة »وأقطع الرؤوس واملفاصل املَرخيَّ

»وأهدمُ الشرق على أصحابه..
ه..«  ة تكيَّ تكيَّ

يفتح نزار صندوق أبيه فا يرى فيه:
»إال دراويشَ ومولويّه..

ه..« »والعُود والقانون والبشارف الشرقيَّ
ه..واألضرحة الغبيَّه« يريد أن يقتَل بسيفه »املعلقات العشر واأللفيَّ

ويف املقطع الثالث من القصيدة يستعيض عن كلمة »صندوق« بكلمة »تاريخ« فيقول:
»أفتح  تاريخ أبي..«  

وهــذا املقصــود مــن القصيدة..إنــه تــراث أبيــه وتارخيــه الــذي اختصــره صنــدوٌق، بــل هــو تاريــخ الرجــال يف 
ة..وأدويــة للقــدرة  ــة.. وأوعيــة للحشــائش الطبيَّ ــؤوا فيــه »األدعيــة واملدائــح النبويَّ زمــن خبَّ
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ــه أي شــيء، يبحــث عــن أمــر  اجلنســية..« وغــر ذلــك ممــا مل يكــن جيــده، وهــو يبحــث عــن شــيء خيصُّ
ــه..« )915/2( خيــصُّ عصــره، ولكــن هيهــات، فلــم يكــن يــرى يف الصندوق/التاريــخ ســوى »رمــٍل وجاهليَّ

ــاه  ــه إي ــذي علَّم ــم« ال ــى »العِل ــاه رفضــه، حت ــذي ألبســه إي ــوب« ال ــى »الث ــه، حت ــك رفــض مــراث أبي   لذل
ــه..« ــة وليل ــف ليل ــات أل ــحر وحكاي ــات والسِّ ــم »اخلراف ــرى يف هــذا التعلي ــه كان ي رفضــه، ألن

_ البيتُ الذي غفا على اهلضاِب..
قــد يكــون مجــال الطبيعــة يف ســورية ولبنــان مــن أجــلِّ البقــاع الــي تغنَّــى هبــا الشــعراء واألدبــاء، وغنَّــى هلــا 
املطربــون وتغزلــوا فيهــا لســحر مجاهلــا، ومــا تضمــه مــن أشــياء تثــر يف نفــس كل مــن يراهــا الشــجون، فقــد 
حيــب العيــش فيهــا، وقــد تكــون مــاذاً أو هروبــاً مــن الضوضــاء والضجيــج اللذيــن يف املدينــة، فرتتــاح النفــس 
فيهــا، ويهــدأ الصخــب الــذي يضــج يف الــرأس، لذلــك ترانــا نعشــق الريــف ونتمنــى لــو منلــك مكانــاً ولــو كوخــاً 

فيه.!
   لقــد أبــدع نــزار يف وصــف الريــف الســوري والدمشــقي خاصــة، ولكــن مل يكــن وصفــه لــه حســيّاً جمــرَّداً 
للطبيعــة، صخرهــا وتاهلــا وينابيعهــا وأشــجارها وورودهــا، بــل أضفــى عليهــا كلَّ مــا يف احليــاة مــن مجــال 

عالَــِم اإلنســان وأوصافــه ومشــاعره وأحاسيســه، فجــاءت أشــعاره هبــذا اجلمــال.
  لقــد ذكــر يف قصيــدة عنواهنــا »امسهــا« عــدداً مــن األلفــاظ الــي اســتوحاها مــن الوطــن، ولكــن مــن دون 

يَه فذكــر »بــكاء النوافــر« و»الســنونو« و»هلــاث الكــروم« »وعلــى كل منحنــى ومضيــق« و.. أن يســمِّ
تْ     يف ُذرا موطين األنيِق األنيق )39-38/1( كقطيٍع من املواويِل حَطّ

ــه، ومينحهــا  ــه اإلقامــة في ــو ل ــه، أو أي بيــت حتل ــة للطبيعــة الــي يســكن فيهــا بيت   فهــو رســم لوحــة مجيل
ألفاظــاً مســتعارة مــن اإلنســان، ليُحيــي فيهــا روحــاً مجيلــة، فجعــل النواعــر تبكــي، مــا دام فيهــا ميــاه، فهــي 
ــل  ــل املواوي ــال، وجع ــى، واهلضــاب والت ــى، حنــو املنحن ــل الكــروم تلهــث، تصعــد حنــو األعل كالدمــوع، وجع

قطيعــاً يتســلَّق، فيحــطُّ رحالــه يف ذرا املوطــن اجلميــل األنيــق..
  وقريــب مــن هــذا مــا نقــرؤه يف قصيدتــه »مســاء« الــي جعــل فيهــا للــذرا أنامــَل واهبــة متنــح اجلمــال، وجعــل 
املواويــل تتســلَّق حتــى تصــل ســقف البــاد، وترســو عنــد أعتــاب األجنــم، فهــذه ال شــك صــورة أبــدع فيهــا 

نــزار، إذ إننــا مل نعهدهــا عنــد غــره حتــى الرومانســين مــن الشــعراء، يقــول:
قفي وانظري ما أحبَّ ُذرانا     وأسخى   أناملها  الواهبَهْ

مواويل تلمس سقفَ بالدي     وترسو على األجنم الغاربهْ
ــك  ــى لكأن ــة« حت ــدة »إىل مصطاف ــه يف قصي ــى موطن ــدل عل ــي ت ــر األلفــاظ ال ــزار مــن ذك ــر ن   وقــد أكث
تنســى أنــك تقــرأ غــزالً، فتشــعر أنــك أمــام لوحــة رمسهــا فنــان امتلــك الريشــة واأللــوان، فشــكلها كمــا حيلــو 
لــه، فقــد ذكــر »داليــة راقــدة« و«تينــاً« سيســرقه و«تــوت الســياج« ويريــد أن يغــزل مــن غيــم بــاده شــريطاً 
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يلــف بــه جدائــل احلبيبــة الراعــدة:
ألغزَل غيم بالدي شريطًا    يلفُّ جدائلك الراعدهْ  )56/1(

  كمــا يذكــر »القريــة الســاجده« واخلــراف البيــض والعنــز الصاعــد يف املــرح والصفصافــة املــاردة والفاحــة 
العائدة..وهــذه كلهــا صفــات إنســانية يتخيــل بعَضهــا القــارئُ، فيقــف حائــراً عنــد حتليلهــا، كيــف تســجد 
القريــة املؤمنــة، وكيــف تســرح تلــك اخلــراف، وتلهــث املاعــز حنــو األعلــى حنــو اجلبــال، وكيــف تتمــرَّد 
الصفصافــة فتعلــو كاملــارد، ثــم يضيــف إليهــا صفــة الفاحــة الــي عــادت مــن احلقــول حقــول اخلــر والفرح..

  والغريــب أن يثبــت نــزار قصيــدة »بــادي« يف ديوانــه »طفولــة هنــد«، ويف هــذه القصيــدة عــدد مــن 
األلفــاظ والكلمــات الــي ترســم بــاده، وحاكــى احلــواس اخلمــس، فالصــوت متثَّــل يف البيتــن األول والثانــي 

واخلامــس:
»من لثغة الشحرور

ة ناي »من بُحَّ
»من رجفة املوال من..

»تنهُّدات مئذنة..«
ويف اخلامس يقول:

»من وشوشاتِ جنمة

»يف شرقنا مستوطنة«
ــم والتــذوُّق واللَّمــس والنظــر فقــد تكلــم فيهــا علــى الــوردة    أمــا الطبيعــة الــي تُحــرِّك يف اإلنســان الشَّ
ــدى  ــني والن ــاده فـــ »باليامس ــا حــدود ب والسوســنة، عــن شــذا الفاحــة وعــن غــزل الصفصــاف، وأم

« وينتقــل يف آخــر بيتــن للحديــث بلهجــة أخــرى أبلــغ وأعلــى أو أكثــر قــوة، فيقــول: نــهْ حمصَّ
مسَ سيوفًا مؤمنه وإن َغضِبنا َنزرِع     الشَّ

بالدنا كانت وكانتْ    بعد هذا األزمنه
ــاظ اســتعملها يف تشــبيه أشــياء باإلنســان  ــر غرهــا، اســتعارة ألف ــل كث ــدة، مث   والواضــح يف هــذه القصي
كرجفــة املــوال، وجــرح القرميــد، ووشوشــات النجمــة، والفــأس املوهنــة وغــزل الصفصــاف وإدمــان الــدوايل.

نهــا ألفاظــاً ليســت ببعيــدة عــن األلفــاظ    ومثلهــا مــا ورد يف قصيــدة »العــني اخلضــراء« الــي ضمَّ
الســابقة، مــن اندفــاق الصيــف، إىل املوســم اخلِيّــر، إىل شــرودمها »بــني الكــروم والبيدر« إىل »والشــمس 

ــه )134/1(: ــى« ليصــل إىل قول ــاد واملنحن واحلص
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أيّ صباٍح لبالدي غفا    وراء هُدٍب مطمئٍن طري
ــى يف  ــاء واملنحن ــة والســفح والضي ــة الباكي ــة والغمام ــة والغاب ــة والدالي ــاظ الســاقية واخلابي ــررت ألف   وتك

قصيدتــه »هــي« )239-238/1(
ــا امســه  وقريــب مــن هــذا مــا ورد يف قصيــدة »حبيــي« الــي تغنيهــا الســيدة فــروز »ال تســألوني م
حبيــي« فــأورد فيهــا »الليلــك« و«الغــروب« و«ضحكــة الســواقي« و»رفــة الفراشــة« و»والبحــر 

)251_250/1( والعندليــب«  واملراعــي 
كمــا تكــررت معظــم األلفــاظ يف قصيدتــه »ملــاذا« مثــل الكــروم والنجــوم واملوســم واحلقــل والــزارع والســنونو 

والبنفســج والضيعــة وامليجنــا..)272/1(
ــي تتحــدث عــن »الوطــن« مــن أوهلــا إىل آخرهــا،  ــد ال ــل القصائ ــا« فهــي مــن أوائ ــدة »عندن   أمــا قصي
ــر عمــا ميلكــه هــو وغــره، وقبلهمــا  ــد« ليعِبّ ــا« إىل »عن ــا« فأضــاف الضمــر »ن ــوان »عندن ــار هلــا عن واخت
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ال حــرًّا« ال أحــد يســتطيع أن  الوطــن، وكأنــه إعــان ملــن يريــد أن يــزور الوطــن، ففــي الوطــن »يولــد املــوَّ
يَــع؟ ومــن منــا يقــدر أن مينــع الــزارع مــن  ُيقِيّــده، ومَــن ذا الــذي يســتطيع تقييــد املــوال الــذي يســرح بــن الضِّ

ال يصــدر مــن كل مــكان: إطــاق العنــان للمــوال ليحتــل املراعــي؟ هــذا املــوَّ
من ِوجاقِ النار من   جذٍع عتيٍق متداعي

»من اخلوابي الطافحة« ومن الكروم املشاعة لكل من يريد أن يقطف العنب ويصنع اخلمر..فاملواويل 
يف وطن نزار »وُِجدَت قبل السماع« أما اخليطان الي صنعت األشرعة فهي من أنوال الوطن..وخيتم 

نزار القصيدة الي تقع يف عشرة أبيات ببيتن يُصرِّح يف األول بكلمة »بالدي« ويف الثاني بكلمة »وطين« 
يقول: )286/1(

حو    وميناءُ الشّعاِع وبالدي شُرفُة الصَّ
موطين من ُزرقة احللم    ومن عزم القالِع

فمــا أبلــغ الضــدَّ الــذي اســتعمله يف البيــت الثانــي، فالزرقــة هــدوء وســكينة كذلــك احللــم، أمــا القــاع فــا 
جيــوز فيهــا إال العــزم والقــوة..

ومن األماكن الطبيعية الي يكثر استعماهلا يف شعر نزار »التلة« و»املنحنى« وقد وصف هذه التلة مرة 
كيف تنهض و..»ترنو إىل عش عصافريٍ..مع الصيف طار« )278/1(

ختتبئُ النحالتُ يف ظلِّها         َتظنُّ فيها كرمًة أو جدارْ

ورد هــذا يف قصيــدة »العقــدة اخلضــراء« الــي يف قريتــه حتكــي حكايــة الصحــو الــذي فيهــا، والرطــب 
الــذي حــَلّ يف ســهلها: »فارتــاحَ نبــعٌ واســتلَذّ احنــدار« )279/1(

ــا مــن الراحــة والســكينة  ــى، وفيه ــان مــن املنحن ــا مــن احلن ــك تضاريســها، فيه ــدو ل ــة تب ــت أمــام طبيع فأن
عندمــا تكــون أمــام النبــع، وحيلــو لــك أن تنــزل يف املنحــدر أو املنحنى..وكأنــك تعــود مــن حيــث تســلَّقت إىل 

حيــث صعــدت. 
  ومــن األلفــاظ الكثــرة الــي رافقــت شــعر نــزار »النجمــة« ويف صــورة بديعــة ذكرهــا عندمــا كان يبحــث 

ــوه مــاذا ســيقتي؟ عــن هديــة يقدمهــا يف »عيــد ميالدهــا« ويســأل اآلخريــن أن يدلُّ
أحُزمٌة من سَوسٍن؟

أجنمٌة مقيمٌة يف موطين؟
أهدي إليها..

اهلل ما أقلَّها« )283/1(
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  ويف قــراءة ثانيــة هلــذا املقطــع علــى صغــره نكتشــف أمريــن اثنــن يتصــل الواحــد باآلخــر، أن نــزاراً وصــف 
النجمــة باملقيمــة يف الوطــن، فكيــف لــه أن يقطفهــا ليقدمهــا يف عيــد ميــاد احلبيــب؟! هــي إذن رمــز هلــذا 

الوطــن، ومــع هــذا إن اســتطاع أن يقطفهــا ويقدمهــا هلــا فإنــه ســيجدها قليلــة علــى احلبيبــة.
  ويتصــل هبــذا مــا ورد يف قصيدتــه »عــودة أيلــول« الــي ذكــر فيهــا اســم »ســورية« صرحيــاً، ورمبــا كانــت 
أوىل القصائــد، لكنــه مل خيصــص غرضهــا، فلــم يكــن وطنيـّـاً وال قوميـّـاً، بــل مــزج فيهــا بــن الطبيعــة يف أيلــول 
ــر »ِوجــاق  وبــن قصــة غراميــة أو حكايــة عشــق يرجــو هلــا لقــاء. لذلــك بــدأ نــزار قصيدتــه بالطلــب أن يُحََضّ
ــر علــى أيــام مضــت وخَلـَـت، وكأنــه يريــد أن  النــار« للحبيــب الــذي ســيلقاه يف ليلــة مــن ليــايل »أيلــول« ويتحسَّ

يعــِوّضَ تلــك األيــام والليــايل، يقــول:

ا مع النَّسماتْ كنَّ
لَّه ب   الَتّ ُنرطِّ

وحنشرُ النّجمات
ّله يف خاطر السَّ

فمــا أمجــل هــذه الصــورة وأبدعهــا إذ مــزج بينــه ومــن معــه والنســمات، واتفقــوا مجيعــاً علــى ترطيــب التلــة، 
ومجــع النجمــات وســرقتها كمــن يقطــف عناقيــد العنــب ويضعهــا يف الســلة..

  ولكن ذاك اليوم مضى ومضت معه سنون فـ :

ال ال آهٍ وال موَّ
يزركش القرية
ل اآلجال يكحِّ
حبمد سوريه

إهنــا احلســرة علــى أيــام مضــت كان املــوال، وكانــت اآله، وكان النغــم، وكانــت األغنيــة تزركــش قرانــا وضيعَنــا 
وتكحــل عيوهنــا..

ثم ميزج بن الوطن واحلبيب فيقول:
إذا مضى الصيف

وأقفر البيدر

فموطين يغفو
يف بؤبؤ أخضر
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فالصيــف عندنــا ممتــع، ومــن مل يعشــه قصــر عمــره، والبيــدر عندنــا غــي وافــر القمــح، فــإذا مــا أقفــر أُعلِــن 
عــن غيــاب الصيــف، فيبحــث اإلنســان عــن مــكان آخــر يف وطنــه، ونــزار يــراه »يغفــو يف بؤبــؤ أخضــر«

مل يكــن بيــت نــزار قبانــي الــذي ورد يف قصائــده واحــداً، بــل كان عــدداً مــن البيــوت، صحيــحٌ أنــه وصفهــا، 
ولكــن وصــف احلالــة العامــة للبيــت الريفــي اجلميــل الــذي أبــدع يف رمســه، أليــس هــو مــن أبــدع »الرســم 

بالكلمــات«؟
، نــزوره ويكــون نــزار هــو الدليــل إىل كل  طبعــاً هــذا غــر وصــف بيتــه الدمشــقي الــذي ســنقف عنــده بتــأنٍّ

ــه وكل غــرض وكل وردة.. ــة في زاوي
ــنا اخلمــس، ونتمنــى    لقــد أبــدع نــزار يف وصــف البيــت الريفــي والدمشــقي خاصــة، فجعلنــا حنــرك حواسَّ
لــو كنــا نعيــش يف واحــد مــن هــذه البيــوت، وهــذا البيــت مــن دون شــك هــو صــورة مصغــرة للوطــن الــذي 
ــه ينثــر ألفاظــاً لــكل مــا يســتحق  ــاً جعل ــاً غنيّ حييــا فيــه ويعيــش..وال شــك يف أن نــزاراً ميلــك معجمــاً لغويّ
لفظــاً مناســباً..ومل يكــن يقــع يف التكــرار املُمــّل وال التكلُّــف، بــل إن نــزاراً كان يُعطــي لــكل شــيء مــا يناســبه 
بدقــة، ويعطيــه أحيانــاً غــر لفــظ وغــر صفة..هــذا غــر مــا يســبغه عليــه مــن صفــات إنســانية ليحيــا معــه.

  وأحيانــاً كثــرة حتــار أي لفــظ تنتقــي وأي كلمــة ختتــار؟ وأي تعبــر يشــدُّك وأي مجلــة شــدتك أكثــر؟ وتأســف 
إن أنــت تركــتَ بعضهــا مــن دون أن تلتقطهــا وتقدمهــا، فقــد بــدأ نــزار وصــف البيــت الــذي اختفــى ســقفه 

ألن حــرج البيــت دُِرز شــوحاً، و..
فا )287/1( حرسته مخسُ صنوبراتٍ      فانزوى وتصوَّ

ال أبلغ من صفة الصوفية لبيت انزوى جانباً، وغاب عن عيون الناس؟! هذا البيت:
لوجَ عباءة      لبس الزوابعَ معطفا )287/1( نسجَ الَثّ

ــف« بدخنــة مــن غــزل مغزلــه،  وكيــف تكــون الزوبعــة معطفــاً يتدثَّــر هبــا الــردان؟ فــإذا مــا بــرد »اكتســى وتلَفّ
فلنتخيــل الدخــان وقــد غطــى البيــت! ثــم ينتقــل قبــل أن يفكــر أحــد أننــا لــن نعــرف البيــت فيخرنــا بــأن:

يب بعض حدوده    أتريدُ أال يُعرَفا الطِّ
فنفــح الطيــب ونشــره جيعــل كل واحــد يلحــق بــه حتــى يصــل فيعــرف هــذا البيــت، فــإذا مل يعرفــه فإنــه حيــدد 
ــف  ــه أل ــول: »محلت ــة يق ــة شــاعرية تصويري ــا« وبلغ ــحٌ رفرَف ــربت وجُن ــه حــدوده هــي: »غيمة...ع ل

فراشــة« وأنــى للفراشــة أن حتمــل شــيئاً؟!
  وينتقــل يف بيــت آخــر ليصــف »قرميــده« الــذي »حضــن املواويــل اجلرحيــة واكتفــى« واألبلــغ واألمجــل 
ت علــى بابــه فتوقفــت  أن حجارتــه أضــواء جتمَّــدت فصارت«أحرفــاً« ويقــول: إن الصباحــات الكثــرة قــد مــرَّ

هنــاك، وكأن التاريــخ وقــف عنده..ثــم حيــدد املوقــع بدقــة أكثــر وهــذا مــا متيــز بــه فهنيئــاً لــه:
يا جمدَه ملك املفارَق    واملطَلّ املشرفا
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هو على مفرق عاٍل، يطل على كل األماكن، ومن أراد أن يصل إليه فله بابٌ وسقف ومدخنة..
فا يرقى إليه الدربُ    سكران اخُلطا متعطِّ

صــورة أخــرى مجيلــة جــدّاً، كأنــه يشــر إىل أن البيــت عــال جــدّاً، فالطريــق إليــه طويلــة وبعيــدة، ومتعرجــة 
فيهــا منعطفــات كثــرة، وإذا أرادت أن تصــل إليــه فإهنــا ســتصل ســكرى؛ ألهنــا ســتضطر إىل الســر يف 

ــح كالســكران.. ــدوخ فيصب ــل اإلنســان ي ــات جتع منعطف
  ويشــر يف البيــت قبــل األخــر إىل أنــه يســكن يف هــذا البيــت، فكــم جنمــة زارتــه يف البيــت حتســب أن عنــده 

متحفــاً مجيــاً، لكنهــا تعــود مــن حيــث أتــت بعــد أن..
فا تركتْ بسور حديقيت     شاَل احلرير منََتّ

  ال يــرتك نــزار فرصــة مناســبة للغــزل إال يوظفهــا يف قصائــده، والســيما تلــك الــي تربــط البيــت باملــرأة أو 
ــره أو تربطــه هبــا، فكــم الصــورة معــرة عندمــا جعلنــا نتخيــل احلبيبــة تركــت  احلبيبــة أو األشــياء الــي تُذكِّ
يــاً فعلــق الشــال  شــاهلا وقــد متــزق نتفــاً، أهــي كانــت حتــاول اهلــرب مــن فــوق الســور؟ أم أهنــا هربــت ختفِّ

بالســور؟
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  ويف صــورة مــن الصــور اجلميلــة املعــرة الــي اعتمــد فيهــا نــزار الرمــز أو االســتعارة عندمــا حــدد لـ »ســاعي 
الربيــد« مــكان بيتــه، فقال:

هذا غاليف ال أشكُّ
يرفُّ جمروح العتاب

عنوانه:
س بالسحاب.. عنوان منزلنا..املُغمَّ

عنواننا عند النجوم احلافيات على اهلضاب..

س بالســحاب«  فمــا مــن مــرة إال أضفــى علــى املــكان صــوراً ســاحرة مــن الطبيعة، فــا أبدع من املنزل »املغمَّ
وال أمجــل مــن »النجــوم« الي تســبح حافيات »على اهلضاب«..!

_ البيتُ الدمشقيُّ عَبَقٌ ال ينتهي..
ــه  ــدوق أبي ــة، زار فيهــا كل األشــياء، مثَّلهــا يف صن ــزار يف وصــف البيــت الدمشــقي لوحــة تفصيلي ــدع ن   أب
كمــا مثَّلهــا يف قصيــدة أمــه »أمّ املعتــز«، ورمبــا تكفــي قصيــدة واحــدة للتدليــل علــى مــا ذكــره، والوقــوف 
علــى أبــرز مــا يف البيــت الدمشــقي يف حبرتــه اخلفاقــة وشــجرة النارنــج وتعريــش اليامســن وألــوان الــورد 

ــواب العتيقــة وال الفــرش والســجاد وال القطــة الدمشــقية. والســيما اجلــوري وال ينســى الشــبابيك واألب

  صحيــح أن وصــف نــزار البيــتَ الدمشــقيَّ كان يف قصائــد قليلــة، لكنهــا تكفــي، والطريــف أو الافــت للنظــر 
ــه، هــذا غــر مــا تناثــر  ــه بقصيدتــن، واحــدة يف أبيــه والثانيــة يف أمِّ أن نــزاراً ملــا وصــف البيــت الدمشــقي خصَّ

مــن ألفــاظ وكلمــات يف قصائــد أخــرى..أكان يقصــد هــذا؟ نعــم كان يقصــد فالبيــت أمــه وأبــوه..
   وقــد قرأنــا يف قصيــدة »الوصيــة« بعضــاً مــن هــذا، ومثــة قصيــدة أخــرى عنواهنــا »أبــي« ميكننــا أن 
نستشــف فيهــا بعــض األلفــاظ الــي ننتزعهــا مــن الســياق العــام، أو تكــون يف موقــف ال ميكــن أن يكــون إال 

لدمشــق أو يف دمشــق، فقــد كتــب فيهــا عــن أبيــه الــذي مــات، وبرأيــه:
أبي مل يزل بيننا واحلديث
حديث الكؤوس على املشرب

فاملشــرب علــى مــا أظــن »املشــربية« الــي كانــت يف البيــوت الدمشــقية القدميــة، وحديــث الكــؤوس هــذه 
تســامره، و»الــدوايل احلبــاىل تتوالــد« ويف الــدار »فلــة«..

  وقــد يكــون صعبــاً علينــا الفصــل بــن البيــت الدمشــقي ودمشــق، فالبيــت جــزء مــن دمشــق، والبيــت 
ــل دمشــقَ كلَّهــا، لذلــك جنــده ميــزج بــن األمريــن وجيمــع بينهمــا، ومــن أبــرز القصائــد الــي  الدمشــقي يُمثِّ
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تتصــل هبــذا اجلانــب قصيدتــه »مخــس رســائل إىل أمــي«.
  فقد ذكر يف الرسالة األوىل »صباح باده األخضر« وأجنمها وأهنرها..و

»طرابيناً من النعناع والزعرت وليلكة دمشقية« )529/1(
ــاء  ــع امل ــار يأكلوهنــا م ــي كان الصغ ــل قصــد »السندويشــة« ال ــكر« فه ــس الس ــر »عرائ ــة يذك   ويف الثاني
يبلــل الرغيــف التنــوري؟ نعــم فكلمــة »عروســة« ال يعرفهــا إال مــن خاطبتــه أمــه هبــا، وهــو يف صغره..هــو نــوع 
ــا وحــدي« ثــم ينقلنــا يف )الرســالة الثالثــة( إىل  مــن احلنــان إىل أمــه، وهــو الــذي قــدم هلــذه الرســالة »أن
بيتــه الدمشــقي فيطلــب مــن أمــه أن حتافــظ علــى الفلــة البيضــاء الــي كان والــده يعتــي هبــا، ويدعوهــا إىل 

»فنجــان قهوتــه«.

ح بألفــاظ، وحيــدد بكلمــات جتعلــك تعيــش    ويف )الرســالة الرابعــة( تتضــح صــورة البيــت إذ يصــِرّ
معــه، يف »بيــت ســقانا احلــب والرمحــة«، ويرســل ســاماته إىل ختتــه إىل كتبــه إىل أطفــال حارتــه إىل 

ــى مشــارقنا«. ــام عل ــك القطــط »تن ــات، إىل تل احليطــان الــي ملؤوهــا بفوضــى الكتاب
  وال جيــوز أن خيــرج نــزار مــن قصيدتــه مــن دون أن تُزيِّــنَ الطبيعــَة ألفاُظــه وكلماتــه لتشــكل صــوراً ولوحــاتٍ 

يتقــن رمسَهــا، فهــذه
شٌة على شباك جارتنا« »ليلكٌة معِرّ

أما دمشق فلها وجهٌ، هذا الوجه هو:

»عصفورٌ خيربش يف جواحننا«
ودمشق بعد عامن من السفر ما زالت يف خاطره..

»ليُل دمشق..فُلّ دمشق دُورُ دمشق..« مآذهنا«، واألبلغ قوله:
»كأن مآذن األمويّ قد ُزرعت بداخلنا«

ويف املقطع اخلامس وهو املقطع الذي يُردِّدُه مُحبُّو نزار كثراً:
»دمشقُ يا دمشقُ

يا شعرًا
على حدقاتِ أعيننا كتبناه..«

ــول احلزيــن الــذي تــرك علــى نوافــذه املدامــع والشــكوى، فيســأل  يكتبــه بعــد أن يســأل عــن أبيــه يف أيل
عــن رحــاب بيتــه الكبــر ومــدارج الشمشــر والقطــة الدمشــقية وعنــب العريشــة والبنفســج..وينهي القصيــدة 

بقولــه عــن دمشــق:
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»ويا طفالً مجيالً
من ضفائره صلبناه
جثونا عند ركبتيه

ته وُذبنا يف حمبَّ
إىل أن يف حمبتنا قتلناه« )534/1(

وقد ذكر دمشق يف قصيدة »أم املعتز« عندما أخروه أن أمه ماتت، فقد جاءه 
»هاتف من دمشق يقول..

»أمك ماتت«
ثم يعدُّ دمشق مع العواصم العربية..

»بريوت القاهرة بغداد اخلرطوم..« هي أمه، فكل هذه املدائن أنزلته من رمحها، فأمه:
»يعرفوهنا يف دمشق بأم املعتز..«

وهي جزء من الفولكلور الدمشقي:
»وأمهيتها التارخيية ال تقل عن أمهية قصر العظم..«

»وقرب صالح الدين« و«مئذنة العروس« و«مزار حميي الدين بن عربي«
وهذه كلها معامل من دمشق الي إذا ما وصلها أحد فلن يكون حباجة للسؤال عن بيتها:

»ألن كل اليامسن الدمشقي يهرهر فوق شرفتها
»وكل الفل البلدي يرتبَّى يف الدالل بني يديها

»وكل القطط ذات األصل الرتكي
»تأكل وتشرب وتدعو ضيوفها وتعقد

»اجتماعاهتا
»يف بيت أمي«

فاليامســن والفــل عامــات مــن البيــت الدمشــقي الــي جيــب أن حتضــر يف كل قصيــدة تتكلــم علــى البيــت 
الدمشــقي.

ويف القصيــدة نفســها يذكــر »الشــام« عندمــا يقــول إن بيــت أمــه كان معقــاً للحركــة القوميــة يف العــام 
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ــة، أمــا دمشــق ففــي  1935، وأرى أن مثــة إشــارة مهمــة يف ذكــر »الشــام« عندمــا ربطهــا باحلركــة القومي
ذكرهــا تفاصيــل بيتــه، ومثــة فــرق بــن الكلمتــن! فهــو يذكــر يف املســرات »أصــص الــزرع الــيت حتطمــت« 
و»الشــتول النــادرة الــيت انقصفــت« و»أعــواد الزنبــق الــيت انكســرت« ويذكــر بعــض األغراض 
ــار الفحــم« و»حــب  ــن النحاســية« و»ن ــة ال ــل »مطحن ــت الدمشــقي، مث ــت يف البي ــيت كان ال

اهلــال« وكثــرة الــورود واألزهــار وصحــن الــدار..

  كما أورد عدداً من األلفاظ يف دمشق يف قصيدته »هل تسمحني يل أن أصطاف«؟ جاء فيها:

»هل تسمحني لذاكرتي أن تكسر حصار رائحتك«
ــد أن يكســر حصارهــا  ــون للرائحــة حــدود يري ــة واهلــوى، أن يك ــة اللغ ــا مــن شــك يف أهنــا صــورة نزاري وم
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وحيطمهــا، ألن مثــة أمجــل؛ رائحــة النباتــات..
»وتشم رائحة احلبق والوّزال والزعرت الربي«

 ويُضيف:
»هل تسمحني يل..

»أن أجلس على الشرفة الصيفية دقيقة واحدة..
»دون أن يتسلَّق صوتك كعريشة زرقاء..

»على درابزين بيتنا..

»ودون أن أجدك يف قهوتي الصباحية«
وهــذه أيضــاً صــورة نزاريــة تشــبه تلــك الســابقة، أن يكــون الصــوت عريشــة تتســلق، وال ينســى أن يصفهــا أو 

ــل عنــد نــزار.. يلِوّهنــا باللــون األزرق، فهــذا اللــون أثــر ومفَضّ
مــرَّ ذِكــر دمشــق عَرَضــاً يف بعــض قصائــد نــزار، يف مواقــف رمبــا اضطــر فيهــا نــزار إىل ذكرهــا، أو يف موقــف 
ال ميكــن إال أن يكــون لدمشــق، مــن هــذا مــا ورد يف قصيــدة »تريديــن« الــي خياطــب فيهــا إحــدى عشــيقاته 
فيســأهلا: هــل تريديــن »كنــوز ســليمان« »يــا شــهرزاد النســاء« و»جنــوم الســماء« و»جلــود الفــراء 
مــن أصفهــان«، ويقــول هلــا: إنــه ال يســتطيع أن حيضــر هلــا »بابــل« وال »أهــرام مصــر وإيــوان كســرى« ليصــل 

إىل مقطــع يقــول فيــه: )516/1(

»وبعدُ..
»أيا شهرزاد النساء

»أنا عامل من دمشق فقري..
سه  بالدم »رغيفي أُغمِّ

»شعوري بسيط وأجري بسيط
»وأؤمن باخلبز واألولياء

»وأحلم باحلب كاآلخرين..«
ثــم يتابــع فيتحــدث عــن صفــات هــذا اإلنســان الدمشــقي الــذي يــرى احملبــة مشســاً تضــيء »علــى احلاملــني 

وراء القصــور« ومثــل اهلــواء، وينهــي قصيدتــه مبقطــع قصــر:
»تريدين مثل مجيع النساء
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»تريدين ثامنة املعجزات
»وليس لدي

»سوى كربيائي« 
ومن »أوراق إسبانية« نقرأ يف الورقة السادسة الي عنواهنا »اللؤلؤة السوداء« )559/1(

»شوارع غرناطة يف الظهريه
»حقول من اللؤلؤ األسود

»فمِنْ مقعدي..

»أرى وطين يف العيون الكبريه
ره »أرى مئذنات دمشق مصوَّ

»فوق كل ضفرية«
فاللؤلــؤ األســود غريــب اللفــظ، واســتعمال اجلمــع الســامل للمئذنــة غريــب أيضــاً، والصــورة األبلــغ أنــه يــرى 

هــذه املــآذن كمــا يــرى الوطــن يف العيــون الكبــرة.
ــاده،  ــا( ومشــوس ب ــا ماري ــرى وجــه )دوني ــو ي ــه عــن دمشــق، فه ــة الســابعة« حديث ــع يف »الورق ويتاب
ويذكــر منزلــه يف دمشــق، وصــوت امليــاه يف الركــة الصافيــة الــي يُســمِّيها لثغــة، ويــرى ظــال األشــجار يف 
الغــرف ترقــص، ويــرى أشــجار الليمــون وأبــواب البيــت العتيقــة الــي نُقــش عليهــا، ويــرى وطنــه مــرة ثانيــة يف 

عيــي )دونيــا ماريــا( الــي محلــت عنــوان الورقــة الســابعة مــن »أوراق إســبانية«.
_ بعضٌ من احلزن..!

  مل يكــن ذكــر دمشــق يف قصائــد الغــرام فحســب، بــل كان أيضــاً يف بعــض القصائــد الــي تعــر عــن احلــزن 
واألمل، لِمــا آلــت إليــه أحــوال العرب..وخــر مــا ميثــل هــذه القصائــد قصيــدة »أحــزان يف األندلــس« الــي 
ــة«  ــى ســؤال إحداهــن تســأل عــن »أميَّ ــع« ردّاً عل ــن ناف ــة ب ــاد« و»عقب ــن زي يســتذكر فيهــا »طــارق ب
و«معاويــة« والســرايا الزاهيــة« عســى أن حتمــل مــن دمشــق حضــارة وعافيــة، ويذكــر بعــض مــا يف البيــوت 

الدمشــقية مــن عبــر الــورد والنارنــج واألضاليــا.
  ويتابع يف القصيدة التالية للسابقة »غرناطة« فيتحدث عن أمية:

»راياهتا مرفوعة

»وجيادها موصولة جبياد« 
ويــرى يف احلفيــدة الســمراء أهنــا أعــادت بوجههــا الدمشــقي أجنــان بلقيس وِجيد ســعاد ومنزلــه القديم..
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ووســادة أمــه واليامسينــة املرصعــة بالنجــوم والركــة الي ال تفتأ عن اإلنشــاد..
ــا زال  ــذي »م ــا ويف ثغرهــا ال ــواد« ويف وجهه ــر س ــاب هن ــرى دمشــق يف شــعرها »املنس ــه ي   وأضــاف أن
ــاد« فدمشــق وبيتــه ضيفــان يف كل قصيــدة  خمتزنــًا مشــوس بــالدي« »يف الفــل يف الرحيــان يف الكبَّ

ــره هبمــا بعــضُ األحــداث، فــا يفرتقــان الواحــد عــن اآلخــر.. ميكــن أن تُذكِّ
  ومــن ديــوان »يوميــات امــرأة ال مباليــة« نقــرأ املقطــع )28( الثامــن والعشــرين الــذي خــصَّ بــه دمشــق 

بعنــوان »مدينتنــا«، ويربــط بــن املدينــة وتلــك املــرأة الامباليــة، فيقــول يف هنايــة القصيــدة: )628/2(
»مدينتنا بال امرأة

»تذيب صقيع عزلتها

»ومتنحها معانيها«
هذه املدينة أثرة عند نزار حيب:

»نداء باعتها
»أزقتها أغانيها

»مآذهنا كنائسها
»سكاراها مُصَلِّيها

بها »تسامُحها تعصُّ
»عبادهتا ملاضيها«

ثــم يســخر منهــا يف أبيــات ألن أناســها صــاروا أمواتــاً »تعلكهــم مقاهيهــا«، ألن ناســها صــاروا »مــع األيــام 
جــزءًا مــن كراســيها«، وجيــاوز بعــضُ األلفــاظ مــا اعتدنــا عليــه يف كلمــات نــزار حزنــاً وأملــاً لِمــا حــَلّ هبــا 

بســبب أهلِيهــا الذيــن صــاروا كســاىل وعابريــن يف هــذه احليــاة مــن دون أن يرتكــوا أثــراً مجيــاً أو صاحلــاً.
ــن نــزار قصيــدة وطنيــة ألفاظــاً تتصــل بدمشــق، بــل العجــب إن مل يَُضمِّنهــا، والســيما    وال عجــبَ إن ضمَّ
إن كانــت تتحــدث عــن دمشــق، فهــو الينســى تلــك التفاصيــل الصغــرة كاألغــراض الــي كانــت يف كل بيــت 
يوظفهــا التوظيــف اجلميــل الــذي ال ميكــن أن حيــل حملهــا أي لفــظ آخر..ففــي قصيــدة »ترصيــع بالذهــب 
ــه؟ أم أن  ــت تعــرف وجه ــا دمشــق إن كان ــى دمشــق بســؤال مراي ــكام عل ــدأ ال ــقي« يب ــيف دمش ــى س عل

ــر الصاحليــة وشراشــف أمــه والعصافــر والشــذا والغصــون وزواريــب حارتــه.. الســنن غيَّرتــه! يتذَكّ

  ومن املقاطع الي حازت شهرة كبرة عند القارئ أكثر من غره ما يبدأ بقوله:
ها هي الشام بعد فرقة دهر     أهنرٌ سبعٌة وحُورٌ عنيُ
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ثــم يســتطرد إىل الــكام علــى النوافــر الــي كانــت يف البيــوت فصوهتــا كام »والعناقيــد ســكر مطحــون« 
أمــا الســماء فهــي دفــرت للشــعر تصلــح؛ ألن لوهنــا أزرق وهــو رمــز للنقــاء والصفــاء.

  لقــد كان اليامســن مرتبطــاً بدمشــق يف قصائــد نــزار وغــره، لكــنْ مثــة بيــتٌ يــدل داللــة عجيبــة علــى هــذا 
االرتبــاط، يقــول بصيغــة الســؤال: )954/2(

ر اليامسنيُ هل دمشقُ كما يقولون كانت      حني يف الليل فكَّ
ثــم يتابــع أســئلته بعــد حســرته عندمــا مل يســتطع أن يكاشــفها العشــق واحلــب، فهــل هــو ســروٌ؟ أم شــربن؟ 
ــص فيهــا؟ أم هــو الفــل يف أباريــق أمــه؟ أم العشــب أم القطة؟..هــو كل شــيء بــل أكثــر، هــي:  وهــو الــذي تقمَّ

»الــيت تفشَّــى شــذاها« حتــت جلــده »كأنــه الزيزفــون«.
ــزاً  ــه فــا جيــد إال قاســيون رم ــذي يبحــث عــن ملجــأ حيتضن ــل ال ــن الوحــدة، هــو كالطف ــزار م  خيــاف ن

ــت بشــوقها؟ ــي جُنَّ ــون أم هــي ال ــه حيــار هــل هــو اجملن ــي جتعل لدمشــق ال
وينتقــل إىل النــص الوطــي الــذي أراد الوصــول إليــه، عندمــا يذكــر تشــرين رمــزاً حلــرب تشــرين، فهــو قــد 
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ضــرب موعــداً علــى »جبــل الشــيخ« ومــا أدراك مــا جبــل الشــيخ! رمــز البطولــة واالنتصار..هــو احلبيبــة 
الــي مل يعانقهــا منــذ ســبع ســنن مــن احلــزن اغتيــل فيهــا كل شــيء..الصفصاف والزيتــون واليانســون وعلــم 

الــكام..
  لكنــه عــاد إليهــا بعــد ســنوات ســبع عجــاف، كمــا عــادت هــي إىل احلريــة، وكان وجههــا أمجــل مــن تشــرين، 
ــوزاً وتيناً..ويدعوهــا لتلبــس دموعــه  فقــد ارتفعــت ســنابل القمــح، وصــارت أرض اجلــوالن مــاء جيــري ول
سِــواراً وتضــع طرحــة العــروس ليطلــب منهــا أن متــزق خارطــَة الــذل واخلضــوع واخلنــوع واالستســام الــي 

عاشــتها يف ســبع ســنوات عجــاف.
ة.. وفيَّ   _ شيءٌ من..الصُّ

مل تكــن قصائــد نــزار تصــبُّ يف املنحــى احلســي فحســب، بــل كانــت بعــض قصائــده تعلــو فتســمو إىل عــامل 
مــن التجلِّــي الــذي حيلــو لنــزار أن يســميه »الصــويف«، وهــذا الصــويف هــو بالتأكيــد صــورة عــن عــامل حســي، 

لكنــه أنقــى وأطهــر ال متسُّــه األيــدي وال يُدنِّسُــه األثــر الســيِّئُ.
  تتجلــى دمشــق يف إحــدى قصائــده الصوفيــة بوضــوح، وحيشــر نــزار فيهــا عــدداً مــن األلفــاظ الــي إن نســينا 
ــة«  ــات صوفي ــدة »جتلي ــدأ قصي ــرة، يب ــد كث ــة عشــنا معهــا كمــا عشــنا مــع غرهــا يف قصائ أهنــا صوفي

بقولــه:
»عندما تسطع عيناك كقنديل حناسي

»على باب ويٍلّ من دمشق

»أفرش السجادة«
« فهــي مدينــة الرســل والقديســن واألوليــاء،  ــر كلمــة »ويلّ   ففــي دمشــق عــدد مــن األوليــاء، وإال مــا كان نَكّ
ــن، وكلهــا مــن  ــا واملريدي ــا والتكاي ــا فوانيــس«، كمــا يذكــر الزواي ــن خلفه ــيت م ويذكــر »الفوانيــس ال
ألفــاظ الصوفيــة، ومثلهــا األطفــال الذيــن »يغنــون« ومثلهــا الشــمع واملوالــد.. وهــذه أيضــاً ألفــاظ قرأناهــا 
يف شــعر نــزار، وهــو ينقلنــا معــه مباشــرة إىل دمشــق؛ إذ يــرى نفســه »ببســتان دمشــقي« ويذكــر النوافــر 

والشــبابيك واملــآذن، وهــذه كلهــا ألفــاظ مكــرَّرة يف غــر قصيــدة.
ويُمــرِّر »هلــا ســبعة أبــواب«، وهــي ال شــك إشــارة إىل أبــواب دمشــق الســبعة الــي متنحــه »مفاتيــح 

احليــاة الســرمدية« ويصــرح فيقــول متابعــاً:
»وإذا بالشام تأتيين هنورًا..ومياهًا

»وعيونًا عسلية
»وإذا بي بني أمي ورفاقي
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»وفروضي املدرسية«

ويطلب من اهلل الواحد األحد أن يعطيه القوة والقدرة كي يصبح..
»يف علم اهلوى

»واحدًا من أولياء الصاحلية« )181/2(
وتتــاىل األلفــاظ الصوفيــة مــن اإليقــاع والنعنــاع واملــاء و»الدرويــش وقــرع الطبــول والبســاتني ومــاء 

اليامســني« حتــى يقــول:
»صرت قنديالً على باب ويٍلّ من دمشق« )184/2(.

ومــن األوصــاف الغريبــة الــي وصــف هبــا دمشــق قولــه: )203/2( »وعينــاك عصفورتــان دمشــقيتان« 
إذ مل نعهــد مثــل هــذا الوصــف عنــد غــره، ورمبــا كان دائمــاً حيــب أن يصــف كل مجيــل بدمشــق.

ويف صورة خاطفة يشر إىل احَلمام الدمشقي والفلّة والوردة اجلورية إذ خياطب امرأة فيقول: )271/2(

»ممنوع أن حتمل من بيتنا يف الشام
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»سربًا من احلمام
»أو فلة أو وردة جورية..«

ويف القصيدة نفسها يقول:
»قد يشعر احلصان باإلرهاق يا حبيبيت

»حني يدق احلافر األول يف دمشق
»واحلافر اآلخر يف اجملموعة الشمسية«

وهــي صــورة غريبــة يتحــدث فيهــا عــن نفســه يف »يوميــات مريــض ممنــوع مــن الكتابــة« ويدعــو 
حبيبتــه إذا مــا قــرأت خــراً مثــراً يف اجلريــدة الرمسيــة وهــو يقصــد إعــان موتــه.

_ كلمات وكلمات..
مرة أضيفت إىل..الشام، ومرة وصفتها

ومــن هــذا عبــارة »خلفــاء الشــام« الــي وردت يف قصيــدة »جســمك خارطــيت« عــر فيهــا عــن أملــه ووجعــه 
الــذي شــبهه بالقافلــة الــي أرســلها..»خلفاء الشــام إىل الصــني يف القــرن الســابع للميــالد« )38/2(

وممــا أضافــه إىل الشــام »التــوت« فهــو يتحــدى كل العشــاق أن يكــون واحــد منهــم قــد أطعــم هنــدي تلــك 
ــح البصــرة/أو تــوت الشــام« )48/2( الســيدة »بل

كمــا أضــاف النحــاس إىل الشــام يف صــورة مجيلــة يذكــر فيهــا البــدوي وحــب اهلــال والقهــوة فــوق اجلمــر، 
وهــذه كلهــا صفــات أو أوصــاف للنهــد اإلفريقــي الــذي يقــول فيــه: »وقديم مثل حناس الشــام« )169/2(

ومنهــا القطــة الــي نســبها إىل الشــام أو وصفهــا كنايــة عــن املــرأة الــي تطيــع الرجــل، وهــذا املصطلــح مــا 
زال مســتعماً عنــد أهــل الشــام، فاملــرأة يف قصيدتــه »قطــيت الشــامية« تتمنــى أن تكــون بــني كفــي 

الرجــل الوحشــية« )667/1(
ويف القصيــدة الــي يرثــي فيهــا ابنَــه توفيــق يُســمِّيه »األمــري الدمشــقي« وال شــك أهنــا ســتنال حّظــاً وافــراً 
مــن األلفــاظ اخلاصــة بدمشــق، فحالــه الــي آلــت إليــه جعلتــه »كمئذنــة كســرت قطعتــني« ثــم يصــف 
ابنَــه بصفــات بالــغ فيهــا، وحُــقَّ له..أمــا مــا يتصــل بدمشــق يف القصيــدة فهــو أنــه جعــل رأس ابنــه وهــو حيملــه 
ــون األمحــر الــذي يرمــز إىل القــوة والعنفــوان  ــزاراً قصــد هبــا الل ــه »وردة دمشــقية«، وأظــن أن ن بــن يدي
عنــد الشــباب، لكــن هــذا الوجــه اســتحال »بقايــا قمــر« رمــزاً للــون امليــت بعــد موتــه، فيميــل إىل االصفــرار، 

وهكــذا وجــه ابنــه توفيــق الــذي كان أمحر..ومــرر الكلمــة الســحرية عنــده »اليامســني« عندمــا قــال:

»سألناه كيف يفسر موت البالبل واليامسني« )284/2(
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أما احلمام الدمشقي فهو »حيمل حتت جناحيه دفء هواك« خماطباً ابنه.
ويف »مئــة رســالة حــب« متــر كلمــات كثــرة تذكرنــا مبــا يف دمشــق، مــن أشــجار التــوت وأكيــاس احللــوى 
وأطــواق اليامســن والشراشــف وفناجــن القهــوة وحقــول القمــح وأشــجار التــن وأجنحــة الســنونو وشــجرة 
الفــل ومــاء الــورد والبيــادر والتــن والزبيــب والشرشــف الدمشــقي والبيلســان وزهــر الرتقــال وطرابــن 
الزعــرت الري..والافــت أن هــذه الرســائل جتــاوز عدهــا مئــي صفحــة مل ميــر فيهــا إال هــذه األلفــاظ وهــذا 

عــدد قليــل نســبياً.
باملقابــل فقــد بــرز بوضــوح عــدد مــن األلفــاظ الــي اســتعارها نــزار مــن دمشــق يف قصيدتــه »إليــه يف يــوم 
ميــالده« الــي ألقاهــا يف ذكــرى ميــاد مجــال عبــد الناصــر يف العــام 1971، فالتاريــخ »مســك وعنــرب« 

و»يف احلقــول ســنابل وصنوبــر«
ومثلهــا مــا جــاء يف قصيــدة اخلطــاب فقــد أورد »الياقــوت« و»اليامســني« ويف قصيــدة »مالحظــات يف 

زمــن احلــب واحلــرب« يقــول: )876/2(
»أالحظتِ؟

»كيف نثرنا عليهم
»عقود البنفسج واليامسني«

وخص دمشق يف مقطع كامل قال:«

أالحظتِ؟
»كم تشبهني دمشق اجلميلة

»وكم تشبهني املآذن
»واجلامع األموي
»ورقص السماح

»وخامت أمي
»وساحة مدرسيت
»وجنون الطفولة

»أالحظتِ كم كنتِ أنثى
»وكم كنتُ ممتلئًا رجولة« )882/2(
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ومن القصائد الي خص هبا دمشق قصيدة »من مفكرة عاشق دمشقي« ومطلعها: )816/2(
فرشتُ فوَق ثراكِ الطاهِر اهُلدُبا   فيا دمشقُ ملاذا نبدأ العَتبا؟

فثــرى دمشــق طاهــر، رمــى عليــه هــدب العيــون، رمبــا كان قــد خاصمهــا أو خالفهــا، فيعاتــب نفســه »ملــاذا 
نبــدأ العتبــا؟«

  قــد تكــون املــرأة هــي دمشــق أو العكــس، فكثــرة هــي الصفــات الــي قاهلــا نــزار يف االثنتــن، وهنــا يقــرر أن 
دمشــق هــي حبيبتــه، فيدعوهــا أن تســتلقي علــى ذراعــه أغنيــة مجيلــة تغفــو، أم هــو مــن يريــد أن يغفــو علــى 

صوهتــا ونغماهتــا؟!
  ويضيــف إىل ذلــك فيعترهــا كل النســاء، وهــو مل حيــب امــرأة واحــدة كمــا أحبَّهــا، بــل إن كل مــن أحبَّهــنَّ 
كان حبــه هلــن كذبــاً، هــو ال يقصــد أنــه كاذب، بــل يرمــي إىل أن أي عاقــة مــع غرهــا مل تكــن بــذات املســتوى 

الــذي حيــب فيــه دمشــق، ومــن األبيــات اجلميلــة الــي ال ميكــن جتاوزهــا قولــه: )816/2(
حي عن جبيين احلزنَ والعتبا يا شامُ إن جراحي ال ضفافَ هلا     فمَسِّ

يصــور حالــه املتعبــة احلزينــة، وجيــد يف دمشــق الطبيــب الوحيــد القــادر علــى أن يشــفيه مــن جراحــه الكثــرة 
الــي طالــت وطالــت، فلــم يعــد هلــا ضفــاف تقــف عندهــا.

  ويــرى أن جراحــه ال يشــفيها إال الشــام بطــرق عديــدة، أن تعيــده إىل أســوار مدرســته الــي كان يــدرس فيهــا، 
أو يقــف علــى باهبــا ينتظــر مــن حيــب، وأن تعيــد لــه مقاعــد الدراســة واحلــر والطبشــور والكتب..ففــي تلــك 
احلــارات الدمشــقية الــي يُســمِّيها زواريــب تــرك ذكريــات كثــرة هــي كنز..يضــم أحلــى الذكريــات الــي تُعيــده 

صغــراً، فعلــى تلــك اجلــدران رســم ولوَّن..ويعــود مــرة أخــرى إىل أحزانــه فيقــول: )817/2(
هبا ُل األرضَ واألبوابَ والشُّ أتيتُ مِن رَحِِم األحزاِن يا وطين    أُقِبّ

ــد إىل نفســه  ــن هــذا الرحــم ليعي ــا، جــاء م ــي حيمله ــا كل األحــزان ال ــرأة يف رمحه ــه بام ــد شــبه أحزان لق
التــوازن ويعــود كمــا كان عاشــقاً، فهــو ســيقِبّل األرض والســماء، ومــا بينهمــا مــن أبــواب، أهــي أبــواب دمشــق 
أو أبــواب األحبــة، لقــد تــرك لنــا نــزار حريــة التفكــر واملوازنــة ورمبــا كان عــن قصــد، فأبــواب دمشــق هــي 

أبــواب كل األحبــة وأبــواب كل بيــت دمشــقي.
هــذا البيــت مدخــل للقصيــدة الــي يُعبِّــر فيهــا عــن ذكرياتــه يف دمشــق مــذ عــاد إليهــا وهــو حيمــل األحــزان 

عســى أن ترحــل عــن دمشــق..!
ــدت حبيبــات نــزار كلهــن، ويف دمشــق بــدأ حبــه، وهــو يريــد أن يعــود إليهــن وإليهــا قبــل أن    يف دمشــق وُلِ

يذهــب العمــر، ويســأل: »فمــن يُعيــد يل العمــر الــذي ذهبــا؟«
تعال نقرأ ثم حنلل:
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عشــاقٍ  قبيلــُة  أنــا 
ِبكاملهــا        ومــن 
ســقيت  دموعــي 
ــحبا والسُّ البحــر 

  هــل يتكلــم نــزار علــى 
نفســه أم علــى دمشــق؟ 
هــي  واحــد  كامهــا 
صــارت  الــي  دمشــق 
صفصافــة  كل  فيهــا 
مئذنــة  وكل  امــرأة، 
بالذهــب  عتهــا  رصَّ
دمشــق  وبســاتن 
أمتعــة  مــن  وغوطتهــا 
الرئيســية  الســفر 
الكــروم  تركــت  عنــده، 
كل  علــى  خيوطــاً 

يلبســه.. قميــص 
  ثــم ينتقــل إىل اجلانــب 
السياســي والوطــي يف 
والسياســة  القصيــدة، 
تــوازي  نــزار  شــعر  يف 
علــى  تتفــوق  وأحيانــاً 
عــن  فيســأل  الغــزل، 
وكل  معاويــة،  عيــي 
مــن وصــل إىل الشــهب 
عــن  يبحــث  مبنزلتــه، 

خيــول بــي محــدان وعــن املتنــي وقــر خالــد بــن الوليــد يف محــص، طلــب منــه أن يُعــره ســيفاً حيــارب بــه 
بعــد أن صــارت ســيوف العــرب خشــباً ال تســتطيع أن حتــارب، وال يســتطيع مَــن حيملهــا أن يقــف يف وجــه 
عــدوه! إنــه يصــور حــال العــرب الــي شــكا لدمشــق حاهلــم، وصــور حــال العــرب الذيــن ال يزالــون يعيشــون 

)820/2( حزيران..يقــول:  هزميــة 
نة      وأطعموها سَخيف القول واخلطبا سَقوا فلسطني أحالمًا ملوَّ
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ويف مقطع آخر خيص فيه فلسطن يطلب أن يطمئنه أحد عن حاهلا..)820/2(
وعن بساتني ليمون، وعن حلم     يزداد عين ابتعادًا كلما اقرتبا

ويتمنــى لــو جيــد أحــداً يُعيــد لفلســطن زهرهــا وورودهــا وبنفســجها وزنبقهــا، ومــن يُعيــد هلــا مــا فقدتــه مــن 
بيــوت أهليها..

ويُجيــب أنْ ال أحــد مــا دام العــرب بعضهــم يبحــث عــن اجلنــس، وبعــض عــن الذهــب، وآخــر للغوانــي، ورابــع 
»أعمتــه البصــرية« وخامــس »ببحــار النفــط مغتســل«، وينهــي املقطــع بقولــه: )821/2(
إن كان من ذحبوا التاريخ هم نسي     على العصور فإني أرفض النَّسبا

ــت  ــي قال ــذر مــاذا ســيقرأ مــن شــعره؟ فــكل األقــام ال ــث عــن الشــام ويعت ــود يف املقطــع األخــر للحدي يع
احلقيقــة اغتيلَــت أو صُلِبــت..إىل أن وصــل مرحلــة أن يشــعر أن حبــل الفجيعــة ملتــفٌّ علــى عنقــه، وينهــي 

القصيــدة ببيتــن )823/2(
رها     حنو السماء وال نايًا وريحَ صَبا الشعر ليس محاماتٍ ُنطِيّ

  لكنه غضبٌ طالت أظافره      ما أجن الشعرَ إن مل يركِب الغضبا
ومن قصيدة »االستجواب« نقرأ: )759/2(

»لست شيوعيًّا كما قيل لكم يا سادتي الكرام

»وال يَمينيًّا كما قيل لكم يا سادتي الكرام
»مسقط رأسي يف الشام

»هل واحد منكم يعرف أين الشام
»هل واحد منكم أدمن سكنى الشام

»رواه ماء الشام، كواه عشق الشام
»تأكدوا يا سادتي

»لن جتدوا يف كل أسواق الورود وردة كالشام
»ويف دكاكني احُللي لؤلؤة كالشام

»لن جتدوا مدينة حزينة العينني مثل الشام«



95 العدد الثاني - كانون الثاني - 2022

التعليق:
  ينفــي نــزار أن يكــون قاتــل اإلمــام فهــو ال ينتســب إىل اليمــن وال إىل اليســار، بــل هــو مــن الشــام الــي يعــرف 
كل مَــن يعرفهــا أن ناســها هــم الصاحلــون الذيــن ال يقتلــون، هــم األبريــاء الذيــن ال جيــوز ألحــد أن يتهمهــم 
بــأي جرميــة؛ ألن نفوســهم طاهــرة مــا دامــت قــد شــربت مــن مــاء الشــام، وهــم العاشــقون وطنَهــم مــا دام 

العشــق الشــامي كواهــم، فالشــام درة كل شــيء ورداً وآلىلءَ، لكنهــا حزينــة ألهنــا متهمــة..!
لقد أشار نزار إىل الوطن يف البيت األخر من قصيدة »إىل عينني مشاليتني« فقال: )294/1(

تاهت بعينيها وما علمت    أني عبدتُ بعَينِها وطين
..عينــا احلبيبــة وطــن نــزار، وســبق البيــتَ أبيــاتٌ عديــدة نثــر فيهــا ألفــاظ الطبيعــة الــي اعتدنــا عليهــا يف 
ــه  ــب من ــذي طل ــور ال ــى حــدود النجــم، وصــور العصف ــة اخلضــراء تضحــك وتزرعــه عل ــده، فاجلنين قصائ
تصويــره، والكــروم معرشــة..كما يذكــر البحــر والســفن واألشــرعة واملرافــئ، بــل املرفــآن عينــا احلبيبــة 

ليصــل البيــت األخــر فيقــول:
بييت وبيت أبي وبيدرنا    وشجرية النارنج حتضنين

_ اخلامتة:
  طغــت علــى شــعر نــزار ثاثيــة فيهــا الوطــن وفيهــا البيــت الدمشــقي وفيهــا احلبيبــة، هــذه الثاثيــة املازمــة 
نــزاراً أيــن حــل ومــاذا كتــب..مل نســتطع أن حنــرر واحــدة مــن أختيهــا، وإال أســأنا التعبــر والتحليــل، وأســأنا 
إىل الشــاعر نفســه الــذي قــدم لنــا لوحــة ثاثيــة األبعــاد أبــدع يف رصــف كلماهتــا وأجــاد يف تلويــن تفاصيلهــا 

الصغــرة قبــل الكبــرة، وافــنَّ يف شــدنا إليهــا فعشــنا معــه ومعهــا.
_ مصادر البحث:

_األعمال الشعرية الكاملة – اجمللد األول – مطبوعات نزار قباني - بروت 1979.
_ األعمال الشعرية الكاملة – اجمللد الثاني – مطبوعات نزار قباني - بروت 1980.
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مشقي ابن فضل اهلل الُعمري الدِّ
األملعي الذي مل يشتهر

700 - 749هـ = 1301 - 1349م
أ.د عمار محمد النهار)1(

)1( أستاذ التاريخ والحضارة العربية اإلسالمية في جامعة دمشق وجامعتي بالد الشام واليرموك. ورئيس قسم التاريخ في جامعة دمشق
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ص البحث ملخَّ
يعــدُّ ابــن فضــل اهلل العمــري مــن عمالقــة التَّأريــخ عــر العصــور، وقــدَّم مؤلَّفــات وموســوعات تعــدُّ مــن املصادر 
األساســيَّة إىل يومنــا هــذا، ومــع ذلــك مل يشــتهر هــذا العــامل، علــى حــن اشــتهر مَــن أخــذ عنــه، ومــن هــذه األمهِّيَّة 
انطلــق هــذا البحــث ليتحــدَّث عــن حيــاة هــذا العــامل، والوظائــف الــي عمــل هبــا، وأســاتذته، ومؤلَّفاتــه، وأتــى علــى 
التَّعريــف مبوســوعته: مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار، وأمهِّيَّتهــا واكتشــافها، وخُتِــم البحــث مبقتطفــات 

نــادرة مــن كتابــات العمــري، كحديثــه عــن كرويــة األرض، واكتشــاف أمريكــة.
_ املقدمة:

ي فيها.  يتحدث هذا البحث عن عامل دمشقي عماق، وُلد بدمشق وتوفِّ

ــل مبؤلفاته، وعلى رأســها  مــع مــا يتَّصــف بــه العمــريُّ مــن أملعيــة وبراعتــه يف علــوم عــدَّةٍ، وإجنــازاتٍ كبــرة، تتمثَّ
موســوعته الرائدة )مســالك األبصار يف ممالك األمصار(، مع كلِّ هذا ما تزال املكتبة العربية اإلســامية تفتقد 
كتابـًـا أو ترمجــة مســتقلَّة حتكــي ســرة هــذا العــامل ومســرته العلميــة الظافــرة، وهــذا الــذي ألزمــي أن أُقــدِّم هــذا 
العمــل الــذي أرجــو أن يســدَّ هــذه الثغــرة، يُضــاف إىل ذلــك رغبــي أن أضــع بــن أيــدي القــرَّاء والباحثــن واملهتمــن 

ــي فيهــا، فــكان فخــرًا هلــا، كمــا هــو فخر للحضــارة العربية اإلســامية. ســرةَ عــامل مــن دمشــق، وُلــد ونشــأ وتوفِّ

ــف كتبــاً كثــرة ومتنوعــة  ــه ألَّ ومــع أن العمــري مل يعــش طويــاً )700 _ 749هـــ /1301 _ 1349م( إالَّ أنَّ
ومهمــة حفلــت فيهــا حياتــه، يعــد الكثــر منهــا مرجعــاً أساســيَّاً ملــن جــاؤوا بعــده. وقــد اشــتملت كتبــه علــى علــوم 
واختصاصــات متنوعــة يف التاريــخ وتراجــم الرجــال وقوانــن الكتابــة الديوانيــة، مــع إتقانه للشــعر، وغــر ذلك مما 
أورده يف مؤلفاتــه الــي تأتــي يف مقدمتهــا موســوعته »مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار«، الــي تقــع يف ســبعة 
وعشــرين جــزءاً، وتعــدُّ حبــقٍّ أهــم ما وصــل إلينــا مــن الــرتاث العربــي اإلســامي يف القــرن الثامن اهلجــري / الرابع 

عشــر امليــادي.
لــع علــى هــذه املوســوعة بدقــة جيــد أنَّ العمــري كان يســعى للتَّأريــخ للحضــارة العربيــة اإلســامية: يف  ومــن يطَّ

مصــر، والشــام، واحلجــاز، واهلنــد، وبــاد فــارس، وبــاد الــرتك، والصــن، والــروم.
فهذه املوســوعة من أضخم املوســوعات العربية اإلســامية الي تفاخر معظم مكتبات العامل بامتاك أجزاء 
منهــا. واألمهيــة الكــرى هلــذا الكتــاب الضخــم تكمــن يف أنــه لــواله لبقيــت حقبــة بأكملهــا مــن التطــورات اإلداريــة 

وبنيــة الدولــة يف مصــر والشــام غامضــة يف ســياقها العــام وكثــر مــن تفاصيلها: 
_ فالقلقشندي )ت 821هـ / 1418م( يف )صبح األعشى( اعتمد بشكل كبر على مسالك األبصار. 

_ تبعــه املقريــزي )ت 845هـــ / 1441م( يف )خططــه( الــي اســتوعب فيهــا بابــاً كامــاً من أبــواب العمري، وهو 
البــاب اخلــاص عــن دولــة املماليك. 

_ وجــاءت مجيــع معلومــات الســيوطي )ت911هـــ / 1506م( عــن مصــر يف كتابــه )حســن احملاضــرة( مأخــوذة 
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عــن مســالك العمري. 
وقــد نالــت كتــب هــؤالء اهتمــام العلمــاء والباحثــن، وأُخرجــت إىل النــور منــذ وقــت بعيــد، وأمــا النبــع الــذي 

اســتَقوا منــه معلوماهتــم فقــد نالــه اإلمهــال.
فاشــتهر القلقشــندي واملقريــزي والســيوطي، وُكتبــت عنهــم تراجــم مطوَّلــة، علــى حــن مل حيــظ العمــري إال 

بقليــل مــن االهتمــام.
وقــد أثنــى علمــاء عصــر العمــري عليــه كثــراً، وال ســيما صديقــه املــؤرخ الصفــدي الــذي قــال: »هــو اإلمــام 

الورقة األوىل من مسالك األبصار للعمري
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ــاً إىل  ــاً وتوصُّ الفاضــل املفــوَّه احلافــظ، حجــة الكتــاب، إمــام أهــل اآلداب، وأحــد رجــاالت الزمــن كتابــة وترسُّ
ــاً«. غايــات املعــايل توسُّ

ويعــد العمــري مــن الذيــن حتدثــوا عــن كرويــة األرض، وقــد ســبق املؤرخــن يف ذكــر رحلــة ســلطان مــايل إىل 
ــة،  ــذاك، وهــي اخلارطــة املأموني ــامل املعــروف آن ــة للع ــذي أنقــذ أول خارطــة كامل ــد ال أمريكــة، وهــو الوحي
وليــس خارطــة اإلدريســي كمــا كان يُظــن، وقــد اســتطعتُ احلصــول علــى نســخة منهــا مــن مكتبــة طــوب قبــو 

ســراي.
ــي  ــامل العرب ــة الع ــب عــن كامــل جغرافي ــل وكت ــة واإلســامية، ب ــدول العربي ــع ال ــد أرَّخ العمــري جلمي وق

اإلســامي، والنُظــم اإلداريــة.

وترجــم جلميــع أصحــاب الطبقــات تقريبــاً؛ للمؤرخــن واحملدثــن واملفســرين واألدبــاء والشــعراء والقضــاة 
واألطبــاء والفاســفة ... وغــر هــؤالء، بــل وكتــب عــن قبائــل العــرب.

وكتب عن األديان مبا ميكن أن نسميه )مقارنة األديان(، وكتب عن احليوان والنبات. 
ه  وتكثــر مســوِّغات ختصيــص كتــاب هلــذا العــامل الفــذ، الــذي أرى أنــه أمُهــل ومل ينــل االهتمــام الــذي يســتحقُّ
قــن، علــى األقــل أســوة مبــن نقلــوا عنــه، ولذلــك فــإن هــذا البحث ليــس إال حماولــة إلنصافه،  مــن الباحثــن واحملقِّ

وكمــا ورد يف اآلثــار القدميــة: مــن أرَّخ ملؤمــن فكأمنــا أحيــاه.
أواًل _ نشأة العمري وسريته:

عــاش ابــن فضــل اهلل العمــري حياتــه يف النصــف األول مــن القــرن الثامــن اهلجــري / الرابــع عشــر 
امليــادي، وهــذا العصــر هــو عصــر دولــة املماليــك )648 _ 923هـــ / 1250 _ 1517م( الذيــن حكمــوا مصــر 
وبــاد الشــام وغرهــا مــن النواحــي آنــذاك، حكــم يف هــذه املرحلــة العديــد مــن ســاطن املماليــك، ولكــن 

ــن قــاوون الــذي تســلطن ثــاث مــرات. ــرز منهــم كان الســلطان حممــد ب األب
وتعــد املرحلــة الــي عــاش فيهــا العمــري أهــم مرحلــة يف تاريــخ دولــة املماليــك مــن حيــث االزدهــار 
واالســتقرار، وخاصــة يف عصــر الســلطان الناصــر حممــد بــن قــاوون، الــذي كانــت مــدة حكمــه يف والياتــه 
ــب جمــاالت  ــعاً وازدهــاراً يف أغل ــخ املماليــك توسُّ الثــاث مخســاً وأربعــن ســنة تعــد مــن أزهــى حقــب تاري

ــاة)2(. احلي
ــة،  ــة اململوكي ــي توالهــا يف الدول ــف ال ــه، والوظائ ــا عــن اســم العمــري ونســبه، وســرة حيات وســنتحدث هن

ــه. ــم وفات ــه، ث وأســاتذته، ومؤلفات
1_ امسه ونسبه: 

لِحُســن حظنــا أن ابــن فضــل اهلل العمــري بــدأ موســوعته الضخمــة )مســالك األبصــار( بذكــر امســه ونســبه، 
وهــذا يُعفينــا مــن الدخــول يف إشــكاالت كثــرة، قــال: »يقــول العبــد الفقــر إىل اهلل تعــاىل، الراجــي عفــوه، أمحــد بن 

)2( انظر الخطط المقريزية: المقريزي أحمد بن علي، ج2، ص306 . نهاية األرب في فنون األدب: النويري أحمد بن عبد الوهاب، ج31 ص267.
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حييــى بــن فضــل اهلل بــن اجمللــي بــن دعجــان بــن خلــف أبــي الفضــل نصــر بــن منصــور بــن عبيــد اهلل بــن عــدي بن 
حممــد بــن أبــي بكــر عبــد اهلل بــن عبيــد اهلل بــن أبــي بكــر بــن عبيــد اهلل الصــاحل بــن أبــي ســلمة عبــد اهلل، وقيــل 

أســلمة بــن عبيــد اهلل بــن أبــي عبــد الرمحــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب القرشــي العــدوي«)3(. 
ــرف  ــك عُ ــه، ومــن أجــل ذل ــن اخلطــاب رضــي اهلل عن ــر ب ــة الراشــدي عم ــي نســبه إىل اخلليف ــك ينته وبذل
بالعمــري، ويؤكــد ذلــك وضعــه لكتــاب عــن آل عمــر مسَّــاه »فواضــل الســمر يف فضائــل آل عمــر«، كمــا ســيأتي يف 

مؤلفاتــه.
2_ سرية حياته:

ــده؛ فالصفــدي  ــد ابــن فضــل اهلل العمــري يف دمشــق، وختتلــف املصــادر اختافــاً بســيطاً يف تاريــخ مول وُل
املعاصــر لــه جيعلــه يف الثالــث مــن شــوال عــام 700هـــ / 1301م)4(، ويقــول يف موضــع آخــر: »والظاهــر أن مولــده 
ــد العمــري كان عــام 700هـــ /  ــردي أن مول ــري ب ــن تغ ــر اب ســنة إحــدى وســبعمائة أو ســنة ســبعمائة«)5(، ويذك

ــد عــام 697هـــ / 1297م)7(.  ــه ول ــه يشــر يف كتــاب آخــر إىل أن 1301م)6(، ولكن
وتُجمع بقية املصادر على أن والدته كانت يف الثالث من شوال عام 700هـ / 1301م)8(.

وعلى كل حال؛ فالعمري نشأ يف مدينة دمشق يف بيئة علمية وأسرة ذات مكانة رفيعة: 
فوالــده كان عاملــاً بــاألدب، وكاتــب ســرِّ الدولــة)9(. وكتابــة الســر تعــي: قــراءةَ الكتــب الــواردة علــى الســلطان، 
وكتابــَة أجوبتهــا، وأخــَذ خــطِّ الســلطان عليهــا وتفســرها، وتصريــفَ املراســيم وروداً وصــدوراً، واجللــوسَ لقــراءة 

القصــص بــدار العــدل والتوقيــع عليهــا)10(. 

وأخوه األول عمل يف كتابة السر كأبيه. 
وأخوه الثاني تولَّى ديوان اإلنشاء يف مصر. 

وتولَّى أوالد أخيه هذه املناصب اجلليلة كذلك. 
انتقــل بعــد ذلــك مــع أبيــه مــن دمشــق إىل مصــر عندمــا وُلِّــي والــده منصــب كاتــب الســر هنــاك، وصار يقــرأ يف 
مصــر الريــد علــى الســلطان الناصــر حممــد بــن قــاوون، وهنــاك تغيَّرت األحوال عليه، إذ ســخط على الســلطان 
ــن رجــاً بوظيفــة كتابــة الســر مل يقبلــه العمــري، وأظهــر غرتــه مــن ذلــك، إال أن الناصــر مل  الناصــر الــذي عيَّ
يلتفــت؛ بــل أمــر بزيــادة أجــر هــذا الرجــل، وعندهــا امتنــع العمــري عــن األمــر، ونطــق بالكلمــة الــي تســبَّبت بعزلــه 

)3( مسالك األبصار: العمري أحمد بن يحيى، قطعة منه بعنوان: األرض وسكان األرض. وانظر الوافي بالوفيات: الصفدي صالح الدين خليل، ج8، ص252.
)4( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 254.
)5( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص268.

)6( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي يوسف، ج10، ص185.
)7( المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: ابن تغري بردي، ج2، ص261.

)8( من هذه المصادر: فوات الوفيات: الكتبي محمد بن شاكر، ج1، ص159، طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبه أبو بكر بن أحمد، مج2، ص169، الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر أحمد بن علي، ج1، ص354.

)9( انظر البداية والنهاية: ابن كثير إسماعيل بن عمر، ج14، ص148، أعيان العصر وأعوان النصر: الصفدي صالح الدين خليل، ج5، ص571 - 576.
)10( مسالك األبصار: العمري، قطعة منه بعنوان: »مملكة مصر والشام والحجاز«، ص120. 
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مــن منصبــه علــى الرغــم مــن وســاطة والــده، وقتهــا قــال للناصــر حممــد: »خدمتُك عليَّ حــرام«، فأُقيم أخــوه بدالً 
عنــه، وأُجــر علــى التــزام بيتــه، وذلــك عــام 738هـــ / 1337م.

وبعــد ذلــك تــويف والــدُه، فرفــع كتابــاً إىل الســلطان يســأله فيــه مغــادرة مصــر إىل الشــام، ويبــدو أن ذلك الكتاب 
ر الســلطان بالعمري، وحرك ما كان ســاكناً، فأمر باعتقاله يف شــعبان 739هـ / 1338م، وزاد األمرَ ســوءاً ما  ذكَّ
ــاب عنــه إىل الســلطان متهمــن إيــاه بتزويــر توقيــع)11(، فأمــر الســلطان بقطــع يــده، ثــم أفــرج عنــه  نقلــه بعــض الكتَّ
ه كتابــة  بعــد أن ســأله العمــري ذلــك عــام 740هـــ / 1339م، ثــم عــادت الثقــة مــن جديــد بينــه وبــن الســلطان فــوالَّ

الســر يف دمشــق عام 741هـ/1340م)12(. 
ولكــن هــذه الثقــة مل تــدم طويــاً ملَّــا كثــرت الشــكايات منه يف دمشــق، فعزله الســلطان من منصبه عــام 743هـ 
/ 1342م، وطلبــه إىل مصــر للنظــر يف أمــره، وَقِبــَل الســلطانُ هــذه املــرة شــفاعَة شــقيقه، فعــاد العمــري جمــدداً 

إىل مســقط رأســه دمشــق)13(.
3_ الوظائف اليت توالها:

عــاش ابــن فضــل اهلل العمــري يف أســرة ذات صلــة وثيقــة بالعمــل يف دواويــن )وزارات أو مديريــات( بــاد الشــام 
ومصــر، فشــاركت هــذه األســرة يف إدارة الدولــة بعــدد مــن الوظائــف املهمــة بــدءاً مــن والــد العمــري وانتهــاءً بــأوالد 

أخيه.                            
وقد تولَّى العمري الوظائف اآلتية:

ـ وظيفة الكتابة يف ديوان إنشاء دمشق ثم مصر. 
ـ وعُن قارئاً للريد على السلطان يف مصر.

ـ وأُذن له باإلفتاء على املذهب الشافعي. 
ـ كما عمل كاتباً فقهيّاً)14(.

تعــدُّ هــذه الوظائــف الــي تســلمها وظائــفَ مهمــة ومُؤثِّــرة يف الدولة، والســيما وظيفة الكتابة يف ديوان اإلنشــاء 
وكتابــة الســر)15(، فهمــا ال تُــوكان إال ملــن نــال الثقــة الكبــرة مــن الدولــة اململوكيــة، وملــن اشــتهر بعلمــه وحذقــه، 
وهــذا مــا توافــر يف العمــري، إذ تــدلُّ مؤلفاتــه علــى علــم وفــر وخــرة كبــرة، وعليهــا اعتمــد كبــار العلمــاء والســيما 
القلقشــندي يف صبــح األعشــى الــذي اعتمــد علــى كتــاب العمــري »التعريــف باملصطلــح الشــريف« اعتمــاداً كبــراً، 

وهــو كتــاب خــاص بالكتابــة وأعمــال اإلنشــاء يف الدواويــن.
4_ أساتذته الذين تعلَّم على أيديهم:

درس العمــري علــى كثــر مــن العلمــاء، فقــرأ األدب علــى والــده حييــى بــن فضــــل اهلل بــن اجملــــلي بــن دعجـــــان 

)11( ولم تُثبت المصادر هذه التهمة. 
)12( الدرر الكامنة: ابن حجر، ج1، ص352، 353.

:P 327 Hurt )Clement),  Ahistory Of Arabic Literature
)13( الدرر الكامنة: ابن حجر، ج1، ص 354.

)14( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص254.  النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، ج10، ص185. الدرر الكامنة: ابن حجر، ج1، ص352.
)15( تعادل منصب وزير.
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)ت 738هـــ / 1337م()16(، ويبــدو أنــه اكتســب علــى يديــه خــرةَ الوظائــف الــي تســلَّمها. 
كمــا درس علــوم العربيــة علــى العــامل النحــوي الشــيخ عبــد الوهــاب بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب املعــروف بابن 

قاضي شــهبة )ت 726هـ / 1325(. 
وتعلَّم الفقه على حممد بن عبد اهلل بن اجملد اإلربلي )ت 738هـ / 1337م( املفي. 

ومســع احلديــث مــن ســت الــوزراء أم حممــد بنــت الشــيخ تــاج الديــن أبــي الفضــل حييــى بــن جمــد الديــن حممد 
)ت 715هـــ / 1315م(، ومــن أمحــد بــن نعمــة بــن حســن البقاعي الدمشــقي احلجَّــار )ت 730هـــ / 1329م( )17(. 

وقــرأ األدب وتعلــم العــروض وعلــوم الباغــة علــى يــد الشــيخ حممــد بــن احلســن بــن ســباع مشــس 
احللــي   فهــد  بــن  ســليمان  بــن  حممــود  العامــة  الشــيخ  وعلــى  / 1322م(،  )ت 722هـــ  الصائــغ  الديــن 

)16( شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد عبد الحي أحمد، ج8، ص274.
)17( أعيان العصر: الصفدي، ج1، ص352، 353.

اخلارطة املأمونية الي رمسها فلكيو املأمون
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الزملكانــي األنصــاري  الواحــد  عبــد  بــن  علــي  بــن  حممــد  والشــيخ  725هـــ/1324م(،  )ت   الدمشــقي 
)ت 727هـ / 1326م(.

ــى العمــريُّ العلــمَ علــى أيديهــم، فمنهــم عــامل ذاع صيته يف عصــره، ويف العصــور التالية إىل  وأمــا أشــهر مــن تلقَّ
زماننــا، وهــو أبــو حيان الغرناطي األندلســي )ت 745هـــ / 1344م()18(. 

وهكــذا يتبــن لنــا اتصــال العمــري الوثيــق مــع أشــهر علمــاء عصره، وتلقيه العلــم عليهم؛ وهذا ما منحه شــهرة 
إضافيــة، وقاعــدة علميــة قوية متينة، ظهرت بوادرها وأساســياهتا يف مؤلفاته.

5 _ مؤلفاته:
مــع أن العمــري مل يعــش طويــاً )700 - 749هـــ /1301- 1349م( إاَلّ أنــه ألــف كتبــاً كثــرة ومتنوعــة ومهمــة، 

يعــد الكثــر منهــا مرجعــاً أساســيّاً ملــن جــاؤوا بعــده. 
وقــد اشــتملت كتبــه علــى علــوم واختصاصــات متنوعــة يف التاريــخ وتراجــم الرجــال وقوانــن الكتابــة الديوانية، 
مــع إتقانــه الشــعر، وغــر ذلــك ممــا أورده يف مؤلفاتــه الــي تأتــي يف مقدمتهــا موســوعته »مســالك األبصــار يف 

ممالــك األمصــار«، وهــذه أهــم مؤلفاتــه: 
»التعريــف باملصطلــح الشــريف«: املقصــود باملصطلــح الشــريف مصطلــح الكتابــة الديوانيــة والقوانــن الــي 
تُراعــى عنــد املكاتبــات الصــادرة عــن ديــوان اإلنشــاء، وأُطلــق علــى الكتــب املتعلقــة هبــذا املوضــوع اســم الدســاتر، 

وألمهيــة هــذا الكتــاب أطلــق عليــه القلقشــندي أيضــاً اســم الدســتور)19(.
»فواضــل الســمر يف فضائــل آل عمــر«: وهــو يف أربــع جملــدات، ويظهــر أن الــذي دفعــه إىل تأليفــه انتســابه إىل 
آل عمــر بــن اخلطــاب ، فهــو دراســة ألســرته ورجاالهتــا وفضائلهــا، ومــا زال هذا الكتــاب مفقوداً حتــى اآلن)20(.

»ممالــك عبَّــاد الصليــب«: وفيــه وصــف مللــوك اإلفرنــج يف عصــره، فوصــف ملــوك فرنســا وأملانيــا وأهــل جنــوة 
والبندقيــة، وأحواهلــم االجتماعيــة والسياســية، وعاقاهتــم باملســلمن، وُطبــع هــذا الكتــاب يف رومــا مــع ترمجــة 

إيطاليــة لــه عــام 1883م)21(. 
»الشــتويات«: ويشــتمل علــى رســائل أرســلها يف شــتاء عــام 745هـــ / 1344م مــن دمشــق إىل عــدة رجــال 

متعلمــن، وخمطــوط هــذا الكتــاب موجــود يف ليــدن، ومعهــد املخطوطــات العربيــة يف القاهــرة)22(.
وله يف تراجم مشاهر املائة الثامنة من معاصريه كتابان: »ذهبية العصر«، و»خمتصر قائد العقيان«)23(. 

ومن كتبه أيضاً: »الدعوة املســتجابة«، و»دمعة الباكي«، و»يقظة الســاهر«، »نفحة الروض«، و»ســفرة الســفرة«، 

)18( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 254، 255.
)19( طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة، مج2، ص 274. الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص255، النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، ج10، ص185.

)20( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 255،  النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي،ج10، ص 185.
)21( األعالم: الزركلي خير الدين، ج1، ص 268.

 A history of Arabic Literture: Huart, P 327)22(
)23((: كشف الظنون: حاجي خليفة مصطفى القسطنطني، ج5، ص 110. األعالم: الزركلي، ج1، ص، 268،
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و»النبــذة الكافيــة يف معرفــة الكتابــة والقافيــة«، و»الدائــرة بــن مكــة والبــاد«،  و»تذكــرة اخلاطــر«، و»اجلواهــر 
امللتقطة«)24(.

يضــاف إىل ذلــك أن العمــري كان شــاعراً، ويف ذلــك يقــول ابــن إيــاس: »كان مــن أعيــان شــعراء مصــر«، ولــه 
يف هــذا اجملــال قصيــدة رائيــة مسّاهــا: »حســن الوفــا ملشــاهر اخللفــا«، وديــوان كامــل يف املدائــح النبويــة مسَّــاه: 

»صبابــة املشــتاق«)25(.
وأختار من شعره ما ذكره الصفدي )ت764هـ / 1363م(: ]الطويل[

صَبّــا هائِمــاً  فيكــمُ  قلــي  ــر  ِبحُبُِّكــم وصيَّ فــؤادي  أبلــى  الــذي   وحَــقِّ 

عَِهدُتــمُ ومل يَجــِن فِعــالً يف الفِــراقِ وال َذنبــا مــا  علــى  املُضنِــي  فحُبُُّكــمُ 

عَتبــا أحِبَّتِــه  مِــن  فيهــا   ولكنَّهــا األقــدارُ َتجــري علــى الَفتــى وَتحمِــُل 
ُقربــا)1( وال  ِبعــاداً  أشــكو  ال  وناظِــري لذلــكَ  ِبَقلــي  أنُتــم   أَأحبابَنــا 

وذكر ابن إياس له: ]السريع[

ــيت عِفَّ يف  النــاسُ  يَشُــكُّ  ُقدرتــي ليــسَ  يف  مكــنيِ  التَّ مــعَ   أنــا 
ــيت خِفَّ ويف  إثقــايل  حــاِل  ــوَرى يف  ــدقِ لِســاني ال ــى صِ  يُثــين عل
ــيت)2( الغِنــى صــارَت مبــا َتحويــهِ يف كفَّ يف  مُمتــدَّةٍ  يَــدٍ  مِــن   َكــم 

6_ وفاته:
تُجمــع املصــادر علــى أن وفــاة العمــري كانــت يف شــهر ذي احلجــة مــن عــام 749هـــ / 1349، وهــو العــام الــذي 
حــلَّ فيــه الطاعــون اجلــارف الــذي أبــاد كثــراً مــن النــاس، فأقلــق ذلــك ابنَ فضــل اهلل العمري، فانعزل عــن الناس، 
ثــم جتهَّــز للســفر إىل األماكــن املقدســة ألداء فريضــة احلــج، ولكنــه تراجــع عــن ذلــك، وغيَّر وجهة الســفر إىل بيت 
يــت هنــاك، فدفنهــا ثــم عــاد إىل دمشــق، ومــع يــوم وصولــه إليهــا  املقــدس، مصطحبــاً معــه ابنـَـه وزوجتـَـه الــي تُوفِّ
ــيِّع ودُفــن يف الصاحليــة بقــرب أبيــه وأخيــه، بعــد أن صُلِّــي عليــه يف اجلامــع  أصابتــه محــى أدَّت إىل وفاتــه، فشُ

األمــوي)26(.
ــرةً ومُؤملــًة للنــاس عامــًة وللعلمــاء خاصــًة، وقــد كتــب املــؤرخ صــاح الديــن الصفــدي  كانــت وفــاة العمــري مؤثِّ
صديــق العمــري كتابــاً إىل شــقيق العمــري يُعزِّيــه، قائــاً: »يُقبِّــل األرض ويُنهــي مــا عنــده مــن األمل الــذي بــرَّح، 
والســقم الــذي جــرَّ ذيــول الدمــع علــى اخلــدود وجــرَّح، ملــا قــدَّره اهلل مــن وفــاة القاضــي شــهاب الديــن، ســقته 
ــا إليــه راجعــون، قــوُل مَــن غــاب شــهابُه، وآبَ التهابُــه، وذابَ  ــا هلل وإنَّ بألطــف أذرائهــا وأغزرهــا ســاريات الغمــام، فإنَّ

)24( الكتبي: فوات الوفيات، ج1، ص 160. حاجي خليفة: كشف الظنون، ج5، ص110.
)25( بدائع الزهور في وقائع الدهور: ابن إياس محمد بن أحمد، ج1، ص 487. الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص255، النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، 

ج10، ص 185.
)26( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 268. ابن كثير: البداية والنهاية، ج14، ص 184.



العدد الثاني - كانون الثاني - 1062022

قلبُــه فصــار للدمــع قليبــاً  ... فيــا أســفاً علــى هــذا الوجــه امللــيء باملاحــة، واللســان الــذي طاملــا ســحر العقــول 
ــروسَ أقامُها، وأنشــأت أســجاعاً مل تُذكر معها  ببيانــه، فصاحــت يــا ملــك الفصاحــة، واليــد الــي كــم روََّضــت الطُّ

بانــاتُ احلِمــى وال حَمامُهــا، فــكأن أبــا الطيــب مــا عنــى ســواه بقولــه:

رْقِ واألقالمُ يف الُكُتِب والبُردُ يف الطُّ رَت بكَ يف األفواهِ ألسُنُها تعثَّ
فرحم اهلل ذلك الوجه وبلَّغه ما يرجوه، وضوَّأه باملغفرة يوم تبيضُّ وجوهٌ وتسودُّ وجوهٌ«)27(.

وذكر ابن إياس أن العمري رثى نفسه قبل موته ببيتن من الشعر مها: ]السريع[

واسَــوءَتاهْ األقــالمُ  فقاَلــتِ  وانطقِــي اكُتــي  قلــتُ ألقالمــي 
الــدَّواهْ)3( وَجــهِ  واسُــودَ  ووَلوََلــت  حُزهنــا مِــن  األلسُــنُ  تِ  وشــقَّ

ثانيًا _ موسوعة مسالك األبصار يف ممالك األمصار:
تشتمل هذه الفقرة على أمهية موسوعة العمري، واكتشاف خمطوطة العمري.

1_ أمهية موسوعة مسالك األبصار:
مل يتيســر _ لســوء حظنــا وحــظ العمــري _ ملوســوعة مســالك األبصــار مَــن يتفــرَّغ لتحقيقهــا كاملــة إال يف 
الســنوات األخــرة، ولذلــك اشــتهر املقريــزي والقلقشــندي والســيوطي _ وهــم الذيــن عاشــوا بعــد وفــاة العمــري _ 
مــع أهنــم اعتمــدوا كثــراً علــى هــذه املوســوعة، ونقلــوا منهــا الشــيء الكثــر، وأشــاروا إىل ذلــك بأمانــة علميــة جليــة 

ــر هلــم مَــن أقــدم علــى دراســة كتبهــم وحتقيقهــا.  وواضحــة، وتوفَّ
إن ملوســوعة العمــري أمهيــة تفــوق أمهيــة كثــر مــن املوســوعات؛ فهــي موســوعة جغرافية تارخييــة بيوغرافية، 

وجــدت فيهــا الدراســات احلديثــة مَعينــاً ال ينضــب للجغرافيا البشــرية والتارخيية. 
وتــرز أمهيتهــا يف اعتمــاد كبــار املؤرخــن عليهــا واالقتبــاس منها، كما ذكرنا قبل أســطر؛ فالقلقشــندي اعتمد 
عليهــا اعتمــادا كبــراً، والســيما يف مقالتــه الثانيــة يف كتابــه صبــح األعشــى، ونقــل املقريــزي يف خططــه منهــا 
الشــيء الكثــر عــن عصــور ســاطن املماليــك، وعــن خلــع املماليــك وأزيائهــم حتــى عصــر الناصــر حممــد بــن 
قــاوون، ونقــل الســيوطي يف كتابــه حســن احملاضــرة مــن هذه املوســوعة كلَّ معلوماتــه عن مملكة مصر يف عصر 

املماليك)28(.
وتــدلُّ هــذه النقــول _ مِــن مُؤرِّخــن هلــم مكانتهــم علــى مــرِّ التاريــخ _ علــى الغنــى العلمــي الــذي تتَّصــف بــه 
موســوعة مســالك األبصــار مــن جهــة، وعلــى الثقــة مبعلومــات العمري فيها من جهــة أخرى. وتعد هذه املوســوعة 
مــن املصــادر القليلــة الــي اختصَّــت بذكــر كل علــم مــن العلــوم ذكراً مســتقاً تفصيليـّـاً؛ والســيما العلوم التطبيقية 

كاملوســيقا والطــب واحليــوان والنبــات واملعــادن وغرها.

)27( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 268.
)28( انظر عن ذلك بالتفصيل العمري: مسالك األبصار في ممالك األمصار، قطعة منه بعنوان: ممالك مصر والشام والحجاز واليمن، ص 2 - 29.
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املوســوعة  وهلــذه 
أمهيــة كــرى مــن حيــث 
الوقــت الــذي ُكتبــت فيــه، 
ــدة عــن  ــي ليســت بعي فه
بغــداد  ســقوط  حــدث 
يف يــد التتــار ســنة 656 
هـــ / 1258م، وهــو وقــت 
متيــز باجلهــد الكبــر مــن 
العلمــاء جلمــع أكــر قــدر 
ــر  مــن العلــوم، بعــد أن دمَّ
التتــار كل شــيء، وأحرقــوا 
الكتــب، فخشــي العلمــاء 
علــى العلــم مــن الضيــاع، 
مؤلفاتِهــم  ــوا  فَخطُّ
الثمينــة، الــي كان منهــا 

املوســوعة. هــذه 
علــى  وباالطــاع 
حمتوياهتــا يظهــر غناهــا 
باملعلومــات املتعلقة بأكثر 
النظريــة  العلــوم  أنــواع 
ــل  ــة، فهــي متثِّ والتطبيقي
أساســيّاً  مهمّــاً  مصــدراً 

ــر االهتمــام اإلســامي واألوربــي والشــرقي هبــا، فقــد انكــب علــى حتقيقهــا  لــكل باحــث ومُهتــم، وهــذا مــا يُفسِّ
منهــا. كثــرة  أقســام  دراســتها وحتقيــق  كبــرة يف  جهــوداً  الغربيــون  العلمــاء  وبــذل  العــرب،  الباحثــون 

وجتــدر اإلشــارة إىل أن عصــر املماليــك متيَّــز مبيــزة مهمــة، وهــي بــروز عــدد من العلماء املوســوعين فيه، وقد 
قــدم هــؤالء عــدة موســوعات مهمــة اشــتهرت عــر األيــام والقــرون، ومنهــم العــامل املوســوعي حممــد بــن إبراهيــم 
بــن حييــى بــن الــوراق )ت 718هـــ / 1318م(، وقــد قــدم لنــا موســوعته »مباهــج الفكــر ومناهــج العــر« وجعلهــا يف 

أربعــة أجــزاء)29(.
وللعــامل املوســوعي اآلخــر شــهاب الديــن أمحــد النويــري )ت 733هـــ / 1332م( موســوعة مهمــة ومشــهورة هــي 

)هنايــة األرب يف فنــون األدب()30(.
)29( مباهج الفكر ومناهج العبر: الوطواط  محمد بن إبراهيم، ص 82.
)30( انظر نهاية األرب في فنون األدب: النويري، ج1، ص 4 - 25.

اخلارطة املأمونية الي رمسها فلكيو املأمون
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وظهــر موســوعي آخــر يف ذلــك العصــر هــو أبــو العبــاس أمحــد بــن علــي القلقشــندي، وقــد ألــف موســوعته 
املشــهورة )صبــح األعشــى يف صناعــة اإلنشــا()31(.

2 _ اكتشاف خمطوط مسالك األبصار للعمري:
تُعَــدُّ موســوعُة »مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار« أهــمَّ مــا أنتجــه ابــن فضــل اهلل العمــري، ومــن أمثــن مــا 
وصلنــا مــن عصــره، فهــي موســوعة كــرى، مؤلفة من ســبعة وعشــرين جــزءاً، وصلتنا كلهــا، وقد ذكرهــا املؤرخون، 
فمنهــم مــن قــال إهنــا عشــرة أجــزاء)32(، ومنهــم مــن ذكــر أهنــا أكثــر مــن عشــرين جــزءاً)33(، وذكــر الباقــون أهنا ســبعة 
وعشــرون جــزءاً )34(؛  ولعــل مَــرَدَّ هــذا االختــاف يف عــدد أجزائهــا إىل أن بعــض املؤرخن قد رأوها قبل أن تكتمل.

ظهــرت هــذه املوســوعة يف العصــر اململوكــي يف النصــف األول مــن القــرن الثامــن اهلجــري / الرابــع عشــر 
امليــادي، وانتقــل أحــد أجزائهــا يف أواخــر القــرن احلــادي عشــر اهلجــري / الســابع عشــر امليــادي مــن حلــب إىل 
باريــس، حيــث بــدأ بعــضُ املستشــرقن برتمجتــه ودراســته، إىل أن اكتشــف العــامل املصــري أمحــد زكــي باشــا يف 
أوائــل القــرن املاضــي نســختن يف إســتنبول تُؤلِّفــان معـًـا نســخة كاملــة للكتــاب، ونشــر اجمللــد األول عــام 1343هـــ 

/ 1923م)35(.
ويف حديثــه عــن قصــة كشــفه هلــذا املخطــوط يقــول أمحــد زكــي: »ومــع ذلــك بقــي املصريــون)36( حمرومــن 
وحدهــم مــن بضاعــة أجدادهــم إىل أن وفقــي اهلل لردهــا إليهــم، بعــد أن بذلــتُ مــا بذلــتُ يف هــذا الســبيل مــن 
التعــب والعنــاء، فيمــا ال يقــل عــن ربــع قــرن مــن الزمــان، اهتديــت إىل مكامنــه يف دور الكتــب بأمهــات العواصــم 
يف ديــار أوربــة ويف خزائــن املخطوطــات بالقســطنطينية العظمــى، لكــن اجلــزء األول بقــي يف حكــم املفقــود، فــإن 
نســخته الــي خبزانــة أيــا صوفيــا ليســت بــذاك، ولقــد تداركتــي العنايــة فعثــرت بطريــق الصدفــة علــى كتــاب 
مدشــوت)37( يف األضابــر املبعثــرة بــن األوراق املتناثــرة يف أســافل اخلزانــات بســراب طــوب قبــو بالقســطنطينية، 
وكان هــذا الكتــاب بعنــوان )مــرآة الكائنــات(، تصفحتــه قليــاً وإذا بــه الضالــة املنشــودة، نبهــت )رشــاد بــك( أمــن 
تلــك اخلزانــة يف عــام 1328هـــ/1910م إىل هــذه الــدرة اليتيمــة، وطلبــت إليــه إعــادة العنــوان إىل أصلــه، وإضافــة 
الولــد املفقــود إىل أهلــه، ففعــل، وحينئــذ أســرعت فأخــذت بالفوتوغرافيــة صورة عن الكتاب بأكملهـ  مع النســخة 
األخــرى مــن اجلــزء األول الــي بآيــا صوفيــاـ  وأحضــرت الــكل إىل القاهــرة، وهــو حمفــوظ بــدار الكتــب املصريــة، 
وليــس يوجــد يف أي قطــر آخــر باملشــارق واملغــارب نســخة كاملــة مثــل الــي أعدتُهــا ملصــر، وقــد كان عنــد أجدادنــا 

مــن هــذا الكتــاب مــا ال يقــلُّ عــن عشــرين نســخة كاملــة، طوَّحـَـت هبــا أيــدي الزمــان إىل هنــا وإىل هنــا«)38(. 
وكان يف دار الكتــب املصريــة مــن هــذا املخطــوط حتى أواخر الســبعينيات األجــزاء: األول، ومن اجلزء اخلامس 

)31( انظر صبح األعشى: القلقشندي، ج1، ص 2 60-.
)32( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص 255.

)33(  النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، ج10، ص185.
)34( انظر تاريخ ابن قاضي شهبة: ابن قاضي شهبه، مج2، ج3، ص 170، شذرات الذهب: ابن العماد، مج8، ص274.

)35( العمري: مسالك األبصار في ممالك األمصار، مخطوط، آيا صوفيا، إستنبول، نشرة فؤاد سزكين التصويرية، ج1، المقدمة، ص 5.
)36( أستغرب هنا ادعاء زكي أن موسوعة مسالك األبصار مصرية، مع علمه بأن العمري دمشقي المولد والوفاة، ومع كل ذلك فهي ملك لألمة العربية 

اإلسالمية، ولم يكتبها العمري للمصريين أو الشاميين !!.
)37( أي مدفون. 

)38( مقدمة كتاب مسالك األبصار للعمري: األرض وسكان األرض. 
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إىل اجلــزء العاشــر، واجلــزء اخلامــس عشــر)39(. وهنــاك جملــدات منفــردة ومتناثرة يف مكتبــات دول العامل؛ يف كل 
من الســعودية ومصر واملغرب وتونس وتركيا وبريطانيا وفرنســا)40(. 

وعلــى الرغــم مــن أن الكثــر مــن أجــزاء املخطــوط متناثــر هنــا وهنــاك إال أهنا مل تكمِّل نســخة كاملة من الكتاب 
الــذي يقــع يف ســبعة وعشــرين جــزءاً كمــا ذكرنــاه، وفيمــا يتعلــق بالنســخة الكاملــة يف إســتنبول فإهنــا ليســت إالَّ 

قــة مُجمَّعــة من نســخ خمتلفــة)41(.  أجــزاء مُلفَّ

)39( معجم المؤرخين الدمشقيين: المنجد صالح الدين، ص 177.
)40( انظر عن أماكن هذا المخطوط: تاريخ األدب العربي: بروكلمان، ج6، ص 593 - 594. فهرس مخطوطات جامعة الرياض: الحجي صالح، ج1، ص 

56. فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية إلى عام 1368هـ / 1949م.
)41( انظر مقدمة كتاب مسالك األبصار للعمري، تح دوريتيا، ص 69.

العمري يتحدث عن كروية األرض يف خمطوطه مسالك األبصار
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وهــذا كلــه جيعــل مــن الصعوبــة مبــكان احلصــول على نســختن مــن مصدرين خمتلفن ملوضــوع أو جــزء واحد 
مــن هــذا املخطــوط، وهــذا يــدل علــى اجلهــد الكبــر والفضــل العظيــم الــذي قــام به األســتاذ فؤاد ســزكن بتجميع 

نســخة كاملــة منــه من مصــادر خمتلفة.
ثالثًا _ خمتارات مهمة من كتابات العمري:

جــاءت كتابــات ابــن فضــل اهلل العمــري غايــة يف األمهيــة، وأمــام ضيــق املســاحة ليــس أمامنــا إال أن 
ــي. ــا يأت ــه، وهــي كم ــن كتابات ــادرة م ــارات ن نقتطــف خمت

1_ حديث العمري عن كروية األرض:
ــه يف القــول يف  جــاء يف موســوعة العمــري )مســالك األبصــار( مــا نصــه: »الــذي نبــدأ بعــون اهلل وقدرت
هــذا الفصــل، ومــا قــام عليــه الرهــان: وهــو أن العالـَـمَ كــرةٌ، ويــدل عليــه املشــاهدة بالعيــان ملــن رعــى الشــمس 
ــط الســماءَ  ــى تتوسَّ ــع حت ــك النجــوم مــن مشــارقها إىل مغارهبــا، ألهنــا تطل ــا، وكذل مــن مطلعهــا إىل مغيبه
)تقويســاً(، فعلــم بالضــرورة أهنــا تقطــع يف الغيبوبــة نصــف دائــرة، نظــر مــا قطعــت يف الظهــور ليكمــل )متــام 
الدائــرة(. والــذي تلخــص مــن أقــوال العلــم والنظــر يف اهليئــة)42( أن العالـَـمَ كــرةٌ، األرضُ مركزُهــا واملــاء حميــط 
هبــا ال يفارقهــا، فــاألرض يف جــوف املــاء، واملــاء يف جــوف اهلــواء، واهلــواء يف جــوف الفلــك، كاحملــة يف جــوف 

البيضــة يف النشــر«)43(. 
وذكــر العمــري كرويــة األرض أيضــاً عــن طريــق علمــاء آخريــن، ومنهــم أبــو الثنــاء األصفهانــي: إذ ورد يف 
الصفحــات )23 و31( مــن اجلــزء الثالــث مــن مســالك األبصــار مــا نصــه: »قــال شــيخنا فريــد الدهــر، وارث 
العلــم واحلكمــة، مشــسُ الديــن أبــو الثنــاء حممــود بــن أبــي القاســم األصفهانــي، أطــال اهلل مدتــه وأمتــع بــه: 
ال أمنــع أن يكــون )مــا انكشــف( منكشــفاً عنــه املــاء مــن األرض مــن جهتنــا منكشــفاً يف اجلهــة األخــرى، وإذ مل 
أمنــع أن يكــون منكشــفاً يف تلــك اجلهــة، ال أمنــع أن يكــون بــه مــن احليــوان والنبــات واملعــادن مثــل مــا عندنــا، 

أو مــن أنــواع وأجنــاس أخــرى، والــذي ظهــر لنــا مــن ذلــك عقــاً ونقــاً ذكرنــاه وبــاهلل التوفيــق«)44(.
2 – العمري يتحدث عن اكتشاف أمريكا عن طريق رحلة سلطان دولة مايل:

جــاءت أخبــار رحلــة ســلطان دولــة مــايل األفريقيــة اإلســامية أبــي بكــر الثانــي إىل هــذا اجلــزء مــن الكــرة 
األرضيــة األكثــر إثــارة مــن رحلــة كولومبــوس يف جملــة )العلــم واحليــاة( الفرنســية، والــي ذكــرت أن أبــا بكــر 
انطلــق يف عــام 711 هـــ / 1311م، يف رحلــة حبريــة لعبــور األطلنطــي علــى رأس أســطول جتــاري كبــر ليصــل 
يف هنايــة رحلتــه إىل هيســبا نيــوال )إســبانية الصغــرة( الــي تُعــرف اليــوم باســم كوبــا، وزاد األمــرَ تأكيــداً مــا 
جــاء عــن كولومبــوس نفســه أنــه علــم مــن الســكان األصليــن هنــاك - عنــد ســؤاله عــن الذهــب الــذي وجــده 
بــن أيديهــم - بأهنــم كانــوا يتاجــرون مــع الســود الذيــن باعــوا هلــم رؤوس حــراب تتألــف مــن )18( قراطــاً 
مــن الذهــب، وســتة أقــراط مــن الفضــة، ومثانيــة أقــراط مــن النحــاس، وهــي النســبة الكيميائيــة الــي كان 

املاليــون يســتخدموهنا)45(.
)42( أي علم الفلك.

)43( مسالك األبصار في ممالك األمصار: العمري، نشرة سزكين، ج1، ص12، 13.
)44( انظر مسالك األبصار في ممالك األمصار: العمري، نشرة سزكين، ج3.

)45( انظر دور العرب في اكتشاف العالم الجديد: فهمي مقبل، ص58. الكشوف الجغرافية: محمود شاكر، ص52.
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ــق هــذه الرحلــة، ومنهــم العمــري والقلقشــندي الــذي كان  وحلســن احلــظ فــإن مــن علمائنــا األقدمــن مَــن وثَّ
العمــري مصــدره يف ذلــك، إذ جــاء يف موســوعتيهما: )مســالك األبصــار( و)صبــح األعشــى( عنــد ذكرمهــا ملــوك 
مملكــة مــايل يف الســودان الغربــي أنــه تــوىل منهــم امللــك منســي موســى بــن أبــي بكــر، ثــم يذكــران: »قــال ابــن أمــر 
حاجــب: ســألته عــن ســبب انتقــال الـــمُلك إليــه؟ فقــال: إن الــذي قبلــي كان يظــن أن البحر احمليط له غايــة تُدرَك، 
فجهّز مئن الســفن، وشــحنها بالرجال واألزواد الي تكفيهم ســنن، وأمر مَن فيها أال يرجعوا حتى يبلغوا هنايته 
أو تنفــذ أزوادهــم، فغابــوا مــدَّة طويلــة، ثــم عــاد منهــم ســفينة واحــدة، وحضر مُقدَّمها، فســأله عن أمرهــم؟ فقال: 
ســارت الســفن زمانــاً طويــاً حتــى عــرض هلــا يف البحــر وســط اللُّجــة وادٍ لــه جريــٌة عظيمــة، فابتلع تلــك املراكب، 
وكنــتُ آخــر القــوم فرجعــتُ بســفيني. فلــم يُصدِّقــه، فجهـّـز ألفي ســفينة، ألفاً للرجــال وألفاً لألزواد، واســتخلفي 

وســافر بنفســه ليعلــم حقيقــة ذلــك، فــكان آخــر العهــد به ومبــن معــه«)46(.
وقــال العمــري يف مســالك األبصــار: »حكــي ابــنُ أمــر حاجــب أنــه فتــح بســيفه أربعــاً وعشــرين مدينــة مــن 

مــدن الســودان ذوات أعمــال وقــرى وضيــاع«.
وقــال أيضــاً: »حكــى ابــن أمــر حاجــب: ســألت ُالســلطان )منســي موســى( عــن انتقــال امللــك إليــه، فقــال: 
إن الــذي كان ملــكاً قبلــي وهــو )حممــد بــن قــو(؛ كان يظــن أن البحــر احمليــط لــه غايــة تـُـدرَك ... فجهـّـز مئــن 

)46( مسالك األبصار في ممالك األمصار: العمري، ج4، ص43. صبح األعشى: القلقشندي، ج5، ص283.

ذكر العمري حلادثة السلطان موسى والرحلة إىل أمريكا يف خمطوطه مسالك األبصار
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الســفن، وشــحنها بالرجــال واألزواد الــي تكفيهــم ســنن، وأمــر مَــن فيهــا ... أال يرجعــوا حتــى يبلغــوا هنايتــه، 
أو تنفــذ أزوادهــم ... فغابــوا مــدة طويلــة، ثــم عــادت منهــم ســفينة واحــدة، وحضــر مُقدَّمُهــا فســأله امللــك عــن 
أمرهــم فقــال: ســارت الســفن زمانــاً طويــاً حتــى عــرض هلــا يف البحــر وســط اللجنــة وادٍ لــه جريــٌة عظيمــة، 
فابتلــع تلــك املراكــب، وكنــتُ آخـِـرَ القــوم فرجعــتُ بســفيني. فلــم يُصدِّْقــه امللــكُ، فجهَّــز )الســلطان حممــد بــن 
قــو( ألفــي ســفينة، ألفــاً للرجــال، وألفــاً لــألزواد، واســتخلفي علــى امللــك، وســار بنفســه ليعلــم حقيقــة ذلــك 

فــكان آخــر العهــد بــه ومبــن معــه«.
فــإن صحَّــت هــذه الروايــة - وال يوجــد دليــل علــى كذهبــا - يكــون العــرب املســلمون قــد حاولــوا اكتشــاف 
القــارة اجلديــدة مرتــن، أوالمهــا عندمــا أحبــر أبنــاء العــم املغــرورون مــن لشــبونة موغلــن يف البحــر احمليــط 
ــى يــد هــذا امللــك الــذي حــاول هــذا األمــر مرتــن، وذهــب يف ســبيله شــهيداً.  األطلســي)47(، وأخرامهــا عل

واهلل أعلــم مبصــره.
وكان حــجَّ الســلطان منســي موســى يف ســنة 724هـــ / 1323م، فلــو فرضنــا أن رحلــة الســلطان حممــد بــن 
قــو الكتشــاف أمريكــة، أي معرفــة هنايــة احمليــط األطلســي، كانــت يف ســنة 700هـــ / 1300م، وملــا كانــت رحلــة 
كريســتوف كولوملبــوس »الكتشــاف طريــق غربــي يُوصــل إىل اهلنــد« عــر احمليــط األطلســي يف ســنة 898هـــ / 

1492م، فيكــون للعــرب املســلمن فضــل الســبق بنحــو قرنــن أو 192 عامــاً )48(.
_ اخلامتة:

ــن إىل دراســة وحتقيــق موســوعته مســالك  ــه أنظــار املختصِّ ممــا يدلنــا علــى عظمــة عالِمِنــا العمــريِّ توجُّ
األبصــار، الــي مسوهــا بـــ )الكنــز املدفــون(، ووجدوهــا موســوعة جغرافيــة تارخييــة بيوغرافيــة، كمــا وجــدت 

ــة.  ــة البشــرية والتارخيي ــاً ال ينضــب للجغرافي ــة الــي جــرت إىل اآلن فيهــا معين الدراســات احلديث
قــة مــن أجــزاء مســالك األبصــار )وهــي قليلــة تبعــاً ألمهيــة هــذا  وقــد اطلعــتُ شــخصياً علــى النســخ احملقَّ
الكتــاب( فــكان كل حمقــق يُنبِّــه إىل أمهيــة هــذه املوســوعة، وحيــثُّ يف الوقــت نفســه علــى بــذل اجلهــد مــن أجــل 
حتقيــق هــذا الكتــاب الضخــم بأكملــه، ويطلــب مــن اهليئــات والــدول أن توجــه وتعمــل عملهــا فيمــا خيــصُّ هــذا 
املوضــوع، حتــى إنَّ العــامل املصــري أمحــد زكــي باشــا عــزم علــى حتقيــق هــذه املوســوعة كاملــة وعاهــد نفســه على 
ــف بعــد ذلــك مُشــراً أن حتقيقهــا حيتــاج إىل عشــرات العلمــاء.  ذلــك، لكنــه مل يُنِجــز إال اجلــزء األول منهــا، وتوقَّ
كمــا أنــي قــرأتُ عــن االهتمــام العربــي واألوربــي والشــرقي هبــذا املخطوط املهمِّ يف الســنوات األخــرة، وهذا كله 
يشــكل دعــوة صرحيــة لتكويــن جمموعــة عمــل مــن جانــب اهليئــات العلميــة، أو دور النشــر املهتمــة بالــرتاث العربــي 

واإلســامي، لتحقيــق هــذا الكتــاب حتقيقــاً علميًّا رصينــاً لتعمَّ به الفائــدة)49(.
وهــذا االهتمــام الشــرقي والغربــي هبــذه املوســوعة يــدلُّ علــى براعــة العمري ومصداقيتــه، لذلك أرجــو أن أكون 

رين(؛ وهم عصبة من الشباب تتألَّف من ثمانية  اهم (الشباب المغرَّ )47( وهي الرواية التي قدمها لنا اإلدريسي، إذ ذكر قصة مغامرين مخاطرين شجعان سمَّ
رجال، كلهم أبناء عم من مدينة لشبونة. انظر نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق: اإلدريسي محمد بن محمد بن عبد هللا، ج2، ص548، 549.

)48( انظر مسالك األبصار في ممالك األمصار: العمري، ج4، ص43. اكتشاف العرب أمريكة قبل كريستوف كولومبوس: صبري فريد البديوي، ص49.

)( مت حتقيق موسوعة مسالك األبصار يف ممالك األمصار كاملة، لكن هذا التحقيق مل يكن على املستوى العلمي واملنهجي املطلوب.  49
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قــد وُفقــت بتقديــم دراســة لشــخصيته املوســوعية الفــذة، ومــن كافــة جوانبهــا، ال ســيما أنــي مل أقــف على ترمجة 
وافيــة للعمــري يف املراجــع احلديثــة، وهــذا مــا دفعــي إىل أن أُعــوِّض ذلــك يف هــذا البحــث.

_ مصادر البحث ومراجعه:
- املصادر:

_ اإلدريســي )حممــد بــن حممــد بــن عبــد اهلل(: نزهــة املشــتاق يف اخــرتاق اآلفــاق، عــامل الكتــب، بــروت، 
ط1، 1989م.

_ بدائــع الزهــور يف وقائــع الدهــور: ابــن إيــاس حممــد بــن أمحــد، تــح: حممــد مصطفــى، القاهــرة، اهليئــة 
املصريــة العامــة للكتــاب، ط2، 1982م.

ــة  ــردي يوســف، تــح حممــد أمــن وآخــرون، اهليئ ــن تغــري ب ــوايف: اب _ املنهــل الصــايف واملســتويف بعــد ال
ــة العامــة للكتــاب، 1984م. املصري

_ النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر والقاهــرة: ابــن تغــري بــردي، قــدم لــه حممــد مشــس الدين، بــروت، دار 
الكتب العلمية، ط1، 1992م.

_ كشف الظنون: حاجي خليفة مصطفى القسطنطيي، بروت، دار الفكر، 1982م.
_ الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة: ابــن حجــر أمحــد بــن علــي، تــح: حممــد جــاد احلــق، مطبعــة 

املدنــي، ط2، 1966م.
ــن، بــروت،  ــو زيــد وآخري ــي أب _ أعيــان العصــر وأعــوان النصــر: الصفــدي صــاح الديــن خليــل، تــح عل

دمشــق، دار الفكــر، ط1، 1998م. 
_ الوايف بالوفيات: الصفدي، اعتناء هلموت ريرت، دار فرانز شتاينر، ط2، 1962م.

_ مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار: العمــري أمحــد بــن حييــى، خمطــوط، آيــا صوفيــا، إســتنبول، 
مكتبــة الســليمانية، نشــرة فــؤاد ســزكن التصويريــة، معهــد تاريــخ العلوم العربيــة واإلســامية يف إطار جامعة 
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الوقف على خدمات التعليم بدمشق 
يف عصر املماليك

د. أسماء خالد معاذ)1(

)1( دكتوراه في التاريخ العربي اإلسالمي من جامعة دمشق، مهندسة معمارية وخبيرة أوقاف في وزارة األوقاف.
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ملخص البحث
قــدَّم الوقــفُ خدمــاتٍ كثــرة للعلــم والعلمــاء، إضافــًة لــدوره األساســي يف إنشــاء املؤسســات الوقفيــة 
ــارة هلــا،  ــاء وتأمــن اإلن ــة نفســها، كإيصــال امل ــي الوقفي ــق باملبان ــك اخلدمــات منهــا مــا يتعلَّ ــة، وتل التعليمي
والقيــام بأعمــال الرتميــم املســتمرّة، وفــرش املبانــي حســب متطلبــات العصــر، وقــد خُصــص لذلــك وقــفٌ 
ثابــتٌ، ومنهــا مــا يتعلَّــق بالعلمــاء والطــاب بشــكل شــخصي، كالســكن والرواتــب، وتقديــم الطعــام واملابــس 
واللــوازم الدراســية مــن كتــب وأقــام وغرهــا، كل هــذا كان مســامهة يف العمليــة التعليميــة، وتكافــل اجملتمــع، 

وإعمــار املدينــة، وإكمــال مرافقهــا واحلفــاظ عليهــا. 
مقدمة: 

ــرت  ــك، إذ كث ــة دمشــق، وخاصــة يف عصــر املمالي ــع مدين ــن روائ ــا ومســرهتا م ــاف وتارخيه ــد األوق تع
األوقــاف علــى التعليــم يف ذلــك العصــر، فبُنيــت عشــرات املــدارس، وتنافــس التجــار واألمــراء ونواب الســلطنة 
وغرهــم يف بنائهــا وختصيــص أكــر قــدر مــن املــوارد هلــا، واجتذبــت دمشــقُ والقاهــرة العلمــاءَ والطــاب، 
نَهــم مــن التفــرُّغ للعلــم  ليجــدوا كلَّ مــا حيتاجونــه مــن العنايــة والســكن وسُــبُل العيــش مُتاحًــا هلــم، وهــذا مكَّ

واالشــتغال فيــه، ونتــج عــن ذلــك هنضــة علميــة كبــرة. 
وقــد خُصِّــص هــذا البحــث لعــرض منــاذج مــن اخلدمــات الــي ُقدِّمــت للمــدارس املوقوفــة وللعلمــاء 
والطلبــة يف ذلــك العصــر، والــي تؤكــد رغبــة الواقفــن يف جنــاح العمليــة التعليميــة واســتمرارها بشــكل دائــم، 

وذلــك بتخصيــص وقــف ثابــت يضمــن هلــا مــوارد مســتقرّة. 

ــق بالعلمــاء والّطــاب،  ــق باألبنيــة، ومنهــا مــا هــو متعل واخلدمــات الــي يُقدِّمهــا الوقــف منهــا مــا يتعل
بشــكل شــخصي، يُقــدَّم لــكل فــرد منهــم. 
 أواًل- اخلدمات املتعلقة باألبنية: 

وتعــي اخلدمــات الــي تُوجَّــه للعنايــة باملؤسســة التعليميــة، وتضمــن هلــا البقــاء واالســتمرار يف أداء 
وظيفتهــا التعليميــة، ومنهــا:

1_ وقف املاء:
يُعــدُّ املــاء أساســيًّا يف مجيــع املبانــي ومنهــا التعليميــة ألغــراض الشــرب والوضــوء والنظافــة، ولذلــك تفنَّــن 
الواقفــون يف أنــواع اخلدمــات الــي تُســاعد علــى توفــر امليــاه ملنشــآهتم، فأســهمت األوقــاف حبفــر آبــار جديــدة، 
أو شــق قنــوات وجــداول مائيــة لتيســر احلصــول علــى املــاء، وكان اهلــدف حتقيــق املنفعــة للطلبــة واألســاتذة يف 

املؤسســات التعليميــة، مــن أهــم أنــواع الوقــف علــى امليــاه الــي وردت يف الوثائــق الوقفيــة واملصــادر:  
 أ- وقف إجراء املاء:

  ويُقصــد بــه إيصــال املــاء إىل منطقــة أو منشــأة معينــة، ومــن املاحــظ أن الوقــف كان لــه دور كبــر يف 
ــه  ــر يف املصــادر أن ــاً، وقــد ُذك ــة واملشــاركة يف تنشــيطها عمرانيّ ــر مــن مناطــق املدين ــاء إىل الكث إيصــال امل
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»يف العشــر األول مــن شــوال جــرى املــاء بالنهــر 
الكرميــي، الــذي اشــرتاه كريــم الديــن)2( خبمســة 
وأربعــن ألفــاً، وأجــراه يف جــدول إىل جامعــه)3( 
بالقبيبــات)4(، فعــاش بــه النــاس، وحصــل بــه 
أنــس إىل أهــل تلــك الناحيــة، ونُصبــت عليــه 
كبــر  حوضــاً  وعَمِــَل  والبســاتن،  األشــجار 
ــاس  ــه الن جتــاه اجلامــع مــن الغــرب يشــرب من
والــدواب، وهــو حــوض كبــر، وعَمِــل مطهــرة، 
وحصــل بذلــك نفــع كثــر ورفــق زائــد، أثابــه 

اهلل)5(.«
يتبيَّــن مــن هــذا الوصــف كيــف كان هــذا 
الوقــف ســبباً يف انتفــاع النــاس، بــل يف إنعــاش 
منطقــة كاملــة، وال شــك أن وجــود املــاء يشــكل 
ــة  ــاة االجتماعي ــاً للســكان، وانتعاشــاً للحي جذب
الشــرب  ميــاه  تأمــن  فقــد مت  واالقتصاديــة، 
معــامل  وبــدأت  املنطقــة،  والــدواب يف  للنــاس 

ــح. املنطقــة تتوضَّ
  وكذلــك جامــع البــزوري)6( بعــد توســعته، 
حيــث أُوصلــت قنــاة املــاء إىل املســجد، وجُعلــت 

لوضــوء املصلــن، واســتفاد النــاس منهــا كثــراً)7(.
   ومــن أمثلــة وقــف إجــراء املــاء، الــي ذكرهتــا الوثائــق، وقــفُ القنــوات، فقــد وقــف إمساعيــل بــن إبراهيــم 
ــن يف شــروطه أن الناظــر يف كل ســنة يصــرف مــن حمصــول الوقــف املذكــور )50(  ــاً، تضمَّ ــن قــرا )8(وقف ب
درمهــاً لعمــارة القنــاة الــي أنشــأها عــمُّ الواقــف، ويف كل ســنة )16( درمهــاً لثمــن دلــو وســلب)9( برســم بئــر 

)2(  القاضي كريم الدين بن عبد الكريم بن هبة هللا، ترقَّى في عهد الملك الناصر حتى أصبح الرجل الثالث بالدولة بعد السلطان ونائبه في الشام تنكز، ثم غضب 
عليه الناصر وصادره، توفي سنة 724ه/ 1324م. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقالني، ج3 ص 203206.

)3(  يقع بالميدان ويُعرف بجامع الدقاق. خطط دمشق: أكرم العلبي، ص326.  
ي الحي بذلك نسبة الى بيوته التي كانت سقوفها ُمقبَّبة الشكل.  )4(  حي القبيبات: التسمية القديمة لحي الميدان الفوقاني، ورد ذكرها في العصر المملوكي، وُسّمِ

معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج4 ص308.
)5(  البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير، ج14 ص97.

)6( جامع البزوري: في قبر عاتكة، يُظن أن بانيه محفوظ بن معتوق البزوري البغدادي، توفي سنة (694هـ/1294م(. ذيل ثمار المقاصد: أسعد طلس ثمار 
المقاصد، ص197.

)7( مفاكهة الخالن: ابن طولون، ص 91.
)8( بنو قرا: أسرة من حي الميدان وكان لبعضهم أوقاف وزاوية بها. انظر: السخاوي: الضوء الالمع، ج2ص54.

)9( السلب هو الحبل. تكملة المعاجم العربية: رينهارت دوزي، ج6 ص113. 

تتمة وقف خانقاه جقمق
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املُصَلَّــى)10(، تاريــخ الوقفيــة ســنة )885ه/1480م()11(. ومــن الواضــح أن الوقفيــات مل تُهمــل حتــى خمصصــات 
للدلــو واحلبــل الــذي يســاعد علــى اســتخراج املــاء. 

ب- وقف اآلبار: 
      تُســتعمل اآلبــار يف حــال انقطــاع املــاء عــن القنــوات يف فصــل الصيــف )12(، وكثــراً مــا كان يوجــد بئــر 
يف املســجد أو املدرســة، وتعــد جــزءاً مــن الوقــف، ومــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء يف وصــف املســجد الــذي يف دار 
احلديــث الضيائيــة )13(: »وهلــذا املســجد شــباكان مطــان علــى صّفــة)14( هبــا بئــر مــاء«)15(، فالبئــر يقــع يف 
الصّفــة الــي يُطـِـلُّ عليهــا املســجد، وكذلــك ورد يف وصــف العديــد مــن األبنيــة الوقفيــة وجــود بئــر، ومــن ذلــك 
ماجــاء يف وصــف املدرســة اليغموريــة )16(: »بشــرقيها وغربيهــا إيوانــان )17( لطيفــان، بالشــرقي بئــر مــاء ينتفــع 
ــار يف املدرســة وغرهــا،  ــوا حيفــرون اآلب ــدل أن الواقفــن كان ــام انقطــاع األهنــار )18(.« وهــذا ي ــه أي ــاس ب الن

وجيعلوهنــا لنفــع عامــة النــاس. 
جـ- وقف ختزين املاء: 

كان تأمــن امليــاه لبعــض املنشــآت يتــم عــن طريــق الصهاريــج  اخلاصــة هبــذه املنشــأة، والصهريــج هــو 
خــزان يُبنــى حلفــظ امليــاه، ويُمــأل عــن طريــق تســريب املــاء لــه مــن عــن مــاء قريبــة، أو قنــاة أو عــن طريــق 
صــب املــاء الــذي يَجلبــه بالُقــرَب عامــل مُخصَّــص، ويُؤخــذ املــاء مــن الصهاريــج اخلاصــة بواســطة فتحــة يف 
ســقف الصهريــج ، ويُبنــى عــادةً مــن اآلجــر أو احلجــر، ويُطلــى مبــادة مقاومــة للرطوبــة كالكلــس املعــاجل، وقــد 
يكــون ســقُفه مغطًّــى بقبــة)19(، وقــد خَصَّصــت بعــضُ الوقفيــات مــاالً لشــراء املــاء الــذي يُمــأل يف الصهاريــج، 
ففــي كتــاب وقــف تربــة أركمــاس، الــذي كان نائــب دمشــق بــن عامــي910- 911هـ/ 1505-1504م، حتديــد 
عــدة أراض وأمــاك موقوفــة، ثــم ذكــر عــدة مصــارف للوقــف، منهــا أن يُصــرف مثــن مــاء يُصــبُّ يف الصهريــج 

يف الرتبــة )20(. 
د- وقف سبل املاء:

أمــا السُّــبُل فــإن وجودهــا يعــد جــزءاً مهمـّـاً اخلدمات الــي تُقدَّم للمنطقة، ويف العصــر اململوكي ومع تطور 
فــن العمــارة تطــوَّر شــكُل السُّــبُل، ومتيَّــزت حســب أعمــال النحــت احلجــري وشــكل القــوس وارتفــاع الســبيل، 

)10( المصلى في ميدان الحصى، وكانت تُقام به صالة العيدين، بدأ بإنشائه الملك العادل سيف الدين بن أيوب سنة (606هـ/1209م(، ولم يتهيأ له وقف، 
وتمت عمارته سنة (613هـ/1216م(. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2ص324.

)11( األرشيف العثماني: سجل أوقاف الشام، ص 261.
)12(  سبل المياه في مدينة دمشق القديمة: عبد الرحمن النعسان، ص26. 

)13(  تقع بسفح قاسيون بانيها الفقيه الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي أحد أعالم الحنابلة ت 643هـ / 1246م. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، 
ج2ص71.   

)14(  الصفة هي موضع مظلل من المسجد. المعجم الوسيط: أحمد الزيات وآخرون، ج1ص517.
)15(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص164.

)16(  تقع بالصالحية، تُنسب إلى جمال الدين ين يغمور البارومي ت 663هـ / 1265م، ولد بالصعيد وكان من أعيان األمراء ولي نيابة مصر ونيابة دمشق. 
الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1ص223. 

)17(  اإليوان أو الليوان: كلمة فارسية معربة مأخوذة من إيفان، وتعني لغويّاً قاعة العرش، ومنه إيوان كسرى، ويمثل في العمارة المملوكية وحدة معمارية 
مربعة أو مستطيلة الشكل لها ثالث حوائط من ثالث جهات والجهة الرابعة مفتوحة، وغالباً على واجهة اإليوان عقد. المصطلحات المعمارية في الوثائق 

المملوكية، محمد أمين، ص 17.   
)18( القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص215.

)19(  المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية، محمد أمين، ص 73.
)20( – سجل أوقاف الشام: ص86.
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والعنايــة بالزخــارف)21(، ومــن سُــبُل العصــر 
اململوكــي ســبيل دار القــرآن الصابونيــة)22(، 
وقــد أنشــأ الواقــف دار قــرآن وتربــة وســبيل 
)23(، وســبيل املدرســة الشــاذبكية )24(، ويوجــد 

يف الواجهــة الشــرقية منهــا، )25( وكانــت هــذه 
الســبل تؤدِّي خدمة الشــرب لعابري الســبيل، 

وتُعَــدُّ جــزءاً مــن مرافــق املدينــة. 
إىل  املــاء  بإيصــال  الواقفــون  يكتــف  ومل 
أن  علــى  بعُضهــم  حــرص  بــل  مدارســهم، 
أيــام  يف  ســاخناً  الطــاب  عليــه  حيصــل 
الشــتاء، ففــي املدرســة العمريــة ورد يف نــص 
الوقــف: "ومــن وقفهــا مســقاة )26( هلــا أباريــق 
ن فيهــا املــاء يف  للوضــوء، وســخانة )27( ُيســخَّ
ســائر الشــتاء والــرد لاغتســال، ثــم صــار 

أهــل الصاحليــة)28(.  يَغتســل فيهــا غالــب 
ــى  ــى حــرص الواقفــن عل ــل عل وهــذا دلي
ــى أكمــل وجــه،  ــة عل ــة التعليمي ــمَّ العملي أن تت

ــا اجملتمــع أيضــاً. ــمَّ نفعه ويع
هـ - وقف على املهن املتعلقة باملاء: 

قــد  الوقــف  كتــب  أن  املاحــظ  مــن 
ــف  ــق بوق ــي تتعل ــن ال خصَّصــت أجــوراً للمه
امليــاه خاصــة، ومــن هــذه املهــن مهنة الشــاوي، 
وهــو عامــل مهمتــه احلفــاظ علــى توزيــع امليــاه 

باأليــام املختصــة لــكل صاحــب حــق، يســوق امليــاه، وحيافــظ علــى القنــوات نظيفــة مــن األوســاخ وورق الشــجر 
ــن  ــي أيضــاً .)29( وم ــرف بالقنوات ــى ال تدخــل القســاطَل وتفســدها، ويأخــذ الشــاوي أجــرة ســنوية، ويُع حت

)21(  سبل المياه في دمشق القديمة: النعسان، ص42 43. 
)22(  خارج دمشق قبليَّ باب الجابية، وبها جامع وتربة الواقف وأخيه وذريتهما، أنشأها شهاب الدين أحمد بن علم الدين سليمان بن محمد البكري الدمشقي 

المعروف بالصابوني. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1ص11.
)23( – ذيل ثمار المقاصد في ذكر المساجد: أسعد طلس، ص216.

)24( تقع بالقنوات، بناها شاذبك الجلباني أتابك دمشق، توفي سنة 887هـ /1482م. الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: شمس الدين السخاوي، ج3ص290. 
)25(  ذيل ثمار المقاصد في ذكر المساجد: أسعد طلس، ص231.

)26(  مسقاة بالفتح موضع الشرب، وهو بالكسر آلة الشرب، وما يتخذ للجرار والكيزان تعلق عليه.: لسان العرب: جمال الدين ابن منظور، ج14ص391. 
)27(  شبه إبريق من النحاس لتسخين الماء به. تكملة المعاجم العربية: دوزي، ج6 ص47. 

)28(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص 266 268. 
)29(  قاموس الصناعات الشامية: ظافر القاسمي وآخرون ، ج2 ص 49 ،250 ، 364.

وقف دار القرآن االسعردية
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وقفيــات املبانــي الــي ُذكــر فيهــا الشــاوي: وقــف مســجد القصــب)30(، فقــد خُصِّــص للشــاوي )10( عشــرة  
دراهــم)31(، ويف املدرســة  الظاهريــة)32(: خَصَّــص الواقــفُ أجــراً للشــاوي، وإلصــاح القنــى وغــر ذلــك ممــا 

ــه.)33(  ــاج إلي حتت
وهــذا يــدل أن هــذا العامــل كان يتنــاول أجــره عــن طريــق الوقــف، وهــذا ُيســهم يف العنايــة بالقنــوات يف 

املدينــة ومنــع انســدادها.
هــذا وهنــاك أبنيــة أخــرى متعلقــة باملــاء كــدور الوضــوء واحلمامــات، فقــد ذكــر ابــن جبــر وجــود )100( 
محــام، وأربعــن داراً للوضــوء يف دمشــق )34(، أمــا بالنســبة لــدور الوضــوء فاملقصــود هبــا حجــرات هبــا دار 

ــأ، وقــد كانــت غالبــاً منفصلــة عــن املســاجد، ولكــن تقــع قريبــاً منــه )35(.    خــاء وموضَّ
ويــدل وقــف املــاء علــى حــرص الواقفــن علــى تقديــم اخلدمــات ألبنيتهــم، وتزويدهــا بأهــم الوســائل الــي 
تضمــن قيامهــا بوظيفتهــا، ومــن املاحــظ أن هــذا الوقــف مل يكــن مقتصــراً علــى املبانــي نفســها، بــل عمَّــت 
ــه األحيــاء والطــرق العامــة الــي يقــع فيهــا ذلــك املبنــى، فأحيانــاً كانــت هنــاك أحيــاء جديــدة تفتقــر  فائدتُ
ــه، كمــا حــدث يف اجلامــع  ــوات وإيصــال املــاء إليهــا كفيــاً بتنشــيط احلــي بأكمل إىل املــاء، فــكان شــقُّ القن
الكرميــي، باإلضافــة إىل اعتنــاء الوقــف بتنظيــف القنــوات، كمــا ســاعد الوقــف يف حفــر اآلبــار وختزيــن املــاء 

واســتخراجه، وكانــت الســقايات والســبل علــى أبــواب املــدارس ختــدم املــارة يف األحيــاء. 
2-وقف اإلنارة:   

  مــن األمــور الــي البــد منهــا الســتمرار العمليــة التعليميــة إنــارة املؤسســات التابعــة هلــا، وذلــك ليســتطيع 
الطــاب إمتــام حتصيلهــم العلمــي، واســتذكار مــا حصّلــوه خــال النهــار، باإلضافــة إىل تأديــة الشــعائر 
الدينيــة الليليــة، وقــد حــرص الواقفــون علــى تزويــد املؤسســات مبــا يلــزم عمليــة اإلنــارة يف ذلــك الوقــت، 
وخصَّصــوا هلــا أوقافــاً معينــة، ومــن أهــم مــا جــرى وقُفــه هــو الزيــت الــازم إليقــاد األســرجة، وكذلــك الشــمع 

والقناديــل وغرهــا، وهــو مــا ورد ذكــره بكثــرة يف وثائــق الوقــف، ومــن ذلــك: 
أ-وقف الزيت:

      يُعَــدُّ الزيــت أساســيّاً يف إيقــاد األســرجة الــي تُنــر املــدارس واملســاجد واملنــازل، والســراج هــو مصْبَــاحُ 
زيــت مَُكــوَّنٌ مِــنْ إنــاء فِــي وَسـَـطِهِ فتيلــة تضــيء يف الســراج مــادام فيــه زيــت)36(، واألســرجة تكــون مــن اخلــزف 

أو املعــدن مــع فتيــل لاشــتعال مــن شــعبة أو شــعبتن)37(.

)30(  يقع الجامع خارج باب السالم، كان جامعاً صغيراً، وقد جدد بشكل كامل سنة 811 هـ/ 1408مـ على يد األمير ناصر الدين محمد إبراهيم بن منجك. 
النعيمي: الدارس، ج 2ص331.

)31( – سجل أوقاف الشام: تاريخ الوقفية 832هـ /1429م، ص9.
)32(  في دمشق شمالي الجامع األموي، بناها السلطان بركة خان وَدفن بها والَده الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام،      الذي حكم بين عامي 

)658هـ/1260م676هـ/1277م(. ؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس، ج 1ص264.
)33(  سجل أوقاف الشام، ص 175176.

)34(  رحلة ابن جبير، ص 261.
)35( تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار المسماة رحلة ابن بطوطة، ج4ص315.

)36( معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، ج2 ص1053. 
)37( األوقاف والحياة االجتماعية في مصر، محمد أمين، ص 169.
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وكان الزيــت يُوقــف إمــا بتحديــد الواقــف 
لكميــة معينــة للمؤسســة، كمــا جــاء يف وقــف 
الواقــف يف  الشــاذبكية، فقــد حــدد  املدرســة 
كل ســنة مــا يكفــي لشــراء 42 رطــا38ً، أو عــن 
ــت،  ــال لشــراء الزي ــغ مــن امل ــد مبل ــق حتدي طري
بدمشــق،  منجــك  جامــع  وقــف  ذلــك  ومــن 
بــن  الديــن حممــد  األمــر ناصــر  فقــد حــدد 
ــن منجــك،)39( )ت844  ــن ســيف الدي ــم ب إبراهي
هـــ/1440م(،  يف وقفــه علــى جامــع منجــك)40(، 
مثــن زيــت للجامــع يف كل شــهر 45 درمهــاً.)41(  
القــرآن اإلســعردية بدمشــق:  ومــن وقــف دار 
مثــن زيــت للمدرســة والرتبــة مــع مثــن حصــر 

وبســط يف كل شــهر 45 درمهــاً.)42( 
ب-وقف الشمع: 

املســاجد  وليــايل  اخللفــاء  كانــت جمالــس 
الكبــرة فقــط هــي الــي تُضــاء بالشــموع، ألهنــا 

تكلــف أضعــاف األســرجة والقناديــل، غــر أن اســتخدام الشــمع انتشــر وزاد بعــد ذلــك بعــد أن كثــرت وتنوَّعــت 
ــن  ــع م ــي أصبحــت تُصن ــل هــي الشــمعدانات، ال ــى حوام ــت الشــموع عل ــر اســتراده، ووُضع ــه، وكث صناعت
ــن احلرفيــون يف صناعتهــا، وصــار للشــمع  أســواق خاصــة)43(.  احلديــد والنحــاس والذهــب والفضــة، وتفنَّ
ــك وقــف  ــرة، ومــن ذل ــص للجوامــع الكب ــاً تُخصَّ ــا كانــت غالب ــت بعــض املــدارس بالشــمعدانات، ولكنه وُزيِّن
جامــع منجــك الــذي خُصِّــص لــه )40 ( درمهــاً للشــمع .)44( وورد يف الوقــف علــى املدرســة الظاهريــة بدمشــق 

»ويُشــرتى يف كل شــهر مشــع وزيــت«45.
جـ- وقف القناديل:

ــار  ــل حلفــظ ن ــه زجــاج شــّفاف يُوضــع حــول الفتي ــت، ول ــل يُضــاء بالزي ــه فتي ــاح في ــل هــو مصب القندي
املصبــاح مــن هبــات اهلــواء)46(، وبســبب تكاليفهــا املرتفعــة نوعــاً مــا، كانــت خاصــة بــدور العبــادة، والقصــور 

)38(   سجل أوقاف الشام، ص 66 67.  والرطل وحدة قياس أوزان وهي تختلف من بلد آلخر، ورطل بالد الشام حوالي 1.85 كغ. المكاييل واألوزان 
اإلسالمية، هنتس، ص33.

)39( حفيد سيف الدين منجك األمير الكبير، نائب دمشق، وكان ناصر الدين من أمراء دمشق، وصحب المؤيد شيخ عندما كان نائب الشام، فلما تسلطن المؤيد 
أنعم عليه بتقدمة بدمشق وبإقطاع في مصر، ودفن في تربته قرب جامعه في الميدان. الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: السخاوي، ج6ص281. 

)40(  في آخر ميدان الحصى عند جسر كان يقال له جسر الفجل. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج 2ص342.
)41(  سجل أوقاف الشام، ص132.   
)42(  سجل أوقاف الشام، ص235.

)43( المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار: تقي الدين المقريزي، ج 3 ص175.
)44( سجل أوقاف الشام، ص132.   

)45(  تاريخ الملك الظاهر: عز الدين ابن شداد، ص228.
)46( البعد الوظيفي في دراسة الفنون التطبيقية اإلسالمية، عبد الستار عثمان، مجلة (شدت(، ص 101.

وقف امساعيل بن قرا
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والقاعــات الكبــرة، وقــد تطــورت صناعــة القناديــل فأصبحــت مــن الفضــة ومــن الذهــب، وجعلــت ساســلها 
الــي تُعلـّـق هبــا مــن خمتلــف املعــادن مبــا فيهــا الفضــة والذهــب.)47( وقــام الواقفــون بتزويــد األماكــن التعليميــة 
ــق علــى الرتبــة  هبــذه القناديــل، ومنهــا  املدرســة الفارســية)48(، فقــد زودهــا الواقــف بـــ )6( قناديــل، تُعلَّ
ــي كان  ــل، ال ــع هــذه القنادي ــد يُحــدِّد موق ــف ق ــدل أن  الواق ــاب املســجد، وهــذا ي ــة وب ــى شــباك الرتب وعل
بعُضهــا يُوضــع  أحيانــاً علــى أبــواب بعــض املبانــي، الســيما الــرتب واملســاجد، ممــا يضــيء الســبيل خارجهــا 
للعابريــن، باإلضافــة إىل أنــه دليــل علــى أمهيــة ومتيــز املــكان، وحــدد واقــف املدرســة الســيبائية49 مثــن 

قناديــل )100( درهــم)50(.
- الوقف على اإلنارة  يف مناسبات وأماكن خمصوصة:

ارتبطــت األفــراح واملناســبات عمومــاً، والدينيــة خصوصــاً، بإيقــاد األضواء والشــموع واملشــاعل والقناديل 
واألنــوار والثريـّـات، تعبــراً عــن الفــرح، وألن هــذه املناســبات حتتــاج إىل األضــواء وال ســيما ليــاً، وقــد حــرص 
ــاً  ــون هلــذه املناســبات أوقاف ــص الواقف ــا يف املناســبات، فَخصَّ ــف أنواعه ــارة مبختل ــادة اإلن ــى زي ــاس عل الن
إضافيــة، ففــي جامــع منجــك حــدد الواقــف يف موســم رجــب مثــن زيــت للجامــع يف كل شــهر )45( درمهــاً، 
وزيــادة يف شــهر رمضــان )100( درهــم ومشــع )40( درمهًــا،)51( ويف املدرســة الشــاذبكية: خــصَّص 
الواقــف رطلــي مشــع يُوقــد يف صــاة الرتاويــح، ومثــن مشــع برســم قــراءة صحيــح البخــاري عُقيــب صــاة 

الصبــح.52
ــب واقــف دار القــرآن  كمــا قــد ُتخصَّــص اإلنــارة لقــراءة وتدريــس كتــاب معــني، فقــد رتَّ

)54( 100درهــم.  والرتاويــح  البخــاري  لقــراءة  للشــمع  الدالميــة)53( 
  وغالبــاً كان الــذي يقــوم بإشــعال القناديــل هــو القيِّــم املســؤول عــن املــكان، وأحيانــاً يكــون هنــاك شــخص 

مُخصَّــص هلــذا العمــل، فيف املدرســة الســيبائية شــعّال القناديــل لــه )60( درمهــاً يف كل شــهر.55
ــارة املــدارس واملســاجد  ــق إن ــة، عــن طري ــة التعليمي ــى اهتمــام الواقفــن بالعملي ــدل هــذه األوقــاف عل ت

ــة. وغرهــا مــن املؤسســات التعليمي
كما تُقدِّم فائدة عامة ألحياء املدينة، بإنارة األحياء بالقناديل املعلقة على بعض أبواهبا ومناراهتا.

3 -وقف فرش األبنية التعليمية:
ــن  ــدارس واملســاجد هــو احلصــر والبســط والســجاد، وهــي م ــه يف امل ــارف علي       كان الفــرش املتع

)47( األوقاف والحياة االجتماعية في مصر: محمد أمين، ص 169.
)48(  جنوب الجامع الجامع األموي، واقفها األمير سيف الدين فارس الدوادار في سنة 808هـ /1405م. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1ص324. 

)49(  تقع المدرسة خارج باب الجابية، والواقف هو سيباي بن بختجا، آخر نواب الشام المماليك، قُتل في مرج دابق سنة (922هـ/1516م(.  إعالم الورى 
بمن ولي نائباً من األتراك بدمشق الشام الكبرى: شمس الدين ابن طولون، ص296.

)50( سجل أوقاف الشام، ص57 59.
)51( سجل أوقاف الشام، ص132.   

)52(  سجل أوقاف الشام، ص 66 67.  
)53(  تقع بدمشق بالجسر األبيض، أنشأها التاجر زين الدين دالمة البصري عام 847هـ /1443م. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1 ص8.

)54( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج 1 ص9. 
)55(  سجل أوقاف الشام، ص57 59.
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األمــور الــي ال بــد منهــا يف املبانــي، وذلــك ألهنــا كانــت تُســتخدم 
للجلــوس والصــاة والتدفئــة يف الشــتاء، وكانــت تُفــرش هبــا قاعــات 
الدراســة والغــرف اخلاصــة بالطــاب واملدرســن، وكان احلصــر 

يُســتعمل صيفــاً، والبســاط والســجاد شــتاء. 
وقــد ورد ذكــر هــذه االحتياجــات يف الوقــف علــى املــدارس 
ــد  ــا املدرســة الفارســية، فقــد جــاء يف الوقــف: »بع وغرهــا، ومنه
أجــر إصــاح وترميــم الرتبــة، وأجــر الناظــر، ُيصــرَف مبلــغ الوقــف 

ــة مــن فــرش وحصــر وبســط«.56 ــه الرتب ــاج إلي فيمــا حتت
وقــد تكــون مُخصَّصــة للمُتعبِّديــن أو الطــاب، إذ كان مــن وقــف 

املدرســة العمريــة57 حصــر لبيــوت اجملاوريــن كل ســنة. )58(
 ويف دار القــرآن اإلســعردية: خُصــص 45 درمهــاً مثــن حصــر 
وبســط)59(، وكذلــك يف املدرســة الشــاذبكية، حيــث ذكــر الواقــف 
حتديــد مثــن حصــر وبســط وغــر ذلــك،60 ومــن املاحــظ أن هــذه 
املبالــغ مُخصَّصــة بشــكل دائــم كوقــف، الســتبدال الفــرش واحلصــر 

والســجاد يف حــال تلفهــا. 

4- وقــف الرتميــم: مــن أهــم مــا يُمكــن أن يُقــدَّم مــن خدمات 
للمبنــى هــو خدمــة الرتميــم، ألهنــا ضمــان الســتمرار عملــه، وعــدم 
هتــاوي جدرانــه وســقوطها مــع الزمــن، وقــد خصَّــص الواقفــون 
ــاً، فقــد جــاء يف وقــف  ــَغ لرتميــم املبانــي بشــكل شــهري أحيان مبال
الظاهريــة: »يُصــرف يف كل شــهر )30( درمهــاً مثــن زيــت وحصــر 
ومصابيــح وترميــم«)61(، ويف وقــف املدرســة الفارســية ورد وقــف 

لرتميــم الرتبــة الــي يف املدرســة)62(. 

املبانــي،  ســامة  علــى  الواقفــن  حــرص  علــى  دليــل  وهــذا 
ورغبتهــم يف اســتمرار وظيفتهــا، وتعهُّدهــم إياهــا بالعنايــة، وهــذا 

ميثــل جــزءاً مــن احلفــاظ علــى عمــران املدينــة واملســامهة يف اســتمراريته. 

)56(  سجل أوقاف الشام، ص175176.
)57(  في الصالحية، بناها أبو عمر المقدسي محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت607ه/1210م(، وأصبحت من أهم وأكبر مدارس دمشق. الدارس في 

تاريخ المدارس: النعيمي، ج2ص78.
)58( القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص 266 268. 

)59(  سجل أوقاف الشام، ص235.
)60(   سجل أوقاف الشام، ص 66 67.  
)61(  سجل أوقاف الشام، ص 175176.

)62(   سجل أوقاف الشام، ص 175176؛

وقف جامع منجك
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ومــن املاحــظ أن مجيــع اخلدمــات املُقدَّمــة للمبانــي تُفيــد العلمــاء وطــاب العلــم، وتُقــدِّم هلــم الراحــة، 
وتُيسِّــر هلــم ســبل التعلــم، ويف الوقــت نفســه تتجــاوز منفعتهــا املــدارس، لتخــدم أحيــاء املدينــة وســكاهنا. 

ثانيًا: اخلدمات املتعلقة باملدرسني والطالب:
     باإلضافــة إىل مــا تؤمنــه معظــم املــدارس املوقوفــة للطــاب واملعلمــن مــن ســكن ورواتــب تضمــن هلــم 
ــم، فقــد قدَّمــت األوقــاف خدمــات إضافيــة أخــرى،  معيشــة كرميــة، وتضمــن تفرُّغهــم للتعليــم وطلــب العل
تــدل علــى اعتنــاء الواقفــن براحتهــم وتأمــن معظــم احتياجاهتــم، فحــدَّدوا هلــذه اخلدمــات مُخصَّصــاتٍ يف 

نصــوص الوقــف ومنهــا: 
 1-الســكن: إن أهــم اخلدمــات الــي قدَّمهــا الوقــف للطــاب والعلمــاء هــو تأمــن الســكن، فقــد يأتــي 
بعــض هــؤالء  مــن مدينــة أخــرى وال مــأوى لــه، فيجــد يف املؤسَّســات مكانــاً يســتقرُّ فيــه، وكان مــن شــروط 
بعــض الواقفــن أن يســكن املــدرّسُ باملدرســة، كواقــف الركنيــة الرانيــة)63(، وعندمــا أتــى اإلمــام النــووي)64( ) 

ت 676هـــ /1277م( إىل دمشــق لطلــب العلــم ســكن املدرســة الرواحيــة .65
لــت املــدارس بتأمــن رواتــب تضمــن للطــاب واملدرســن  2-وقــف رواتــب العلمــاء والطــالب: تكفَّ
معيشــة كرميــة ، فــكان أجــر مــدرس الظاهريــة )150( درمهــاً)66(، أمــا أجــر مــدرّس املدرســة الفارســية 
فهــو)80( درمهــاً)67(، وأجــر مــدرس الســيبائية )300( درمهــاً)68(، ويعــد راتــب املــدرس راتباً مرتفعاً، ومســتوى 
معيشــة املــدرس يعــد مرحيــاً، وأســهم مثــل هــذا الراتــب املرتفــع يف إعطــاء هيبــة ملنصــب املــدرس، وكذلــك 

للموظفــن والطــاب يف املــدارس)69(.
 3-وقــف الكتــب: حــرص الواقفــون علــى إحلــاق خزائــن للكتــب باملــدارس وأماكــن التعليــم، لرجــع إليهــا 

املدرســون والطــاب، ويســتعينوا هبــا يف البحــث والدراســة، وكانــت تـُـزوَّد بقاعــات للقــراءة، وتكــون اخلزائــن 
عــادة مقســمة إىل رفــوف مقطعــة حبواجــز، وتضــمُّ كلُّ خزانــة منهــا ختصُّصــاً معيَّنــاً، ويُلصــق علــى بــاب كل 
ــح حمتوياهتــا)70(، وقــد أُنشــئ الكثــر مــن خزائــن الكتــب يف العصــر األيوبــي، واســتمرَّ  خزانــة ورقــة تُوضِّ
الوقــف عليهــا يف العصــر اململوكــي، ومنهــا مكتبــة  دار احلديــث النوريــة)71(، الــي أوقــف فيهــا الــرزايل)72(

)63(  بالصالحية، ُمنشئُها األمير ركن الدين منكورس غالم فلك الدين أخي الملك العادل ألمه حوالي سنة 620هـ/ 1223م. الدارس في تاريخ المدارس: 
النعيمي، ج 1ص 398.

)64(  يحيى بن شرف النووي، عالمة بالفقه والحديث، صاحب األربعين النووية، مولده ووفاته في نوى (من قرى حوران، بسورية(. طبقات الشافعية الكبرى: 
تاج الدين السبكي، ج8ص395.

)65(  شمال شرقي الجامع األموي، بانيها زكي الدين أبو القاسم التاجر المعروف بابن رواحة (ت622هـ /1225م(. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، 
ج1 ص202.

)66(  سجل أوقاف الشام، ص 175176؛
)67(  سجل أوقاف الشام، ص 175176؛
)68(  سجل أوقاف الشام، ص57 59.

.The Endowment of the Zahiriyya in Damascus, GARY Leiser, p49  )69(
)70(   زبيدة عطا: مكتبات المدارس في العصرين األيوبي والمملوكي ، ص219. 

)71( بناها الملك العادل نور الدين محمود بسوق العصرونية من الجانب القبلي (ت 569هـ / 1173م(. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج 1ص74.  
)72( علم الدين البرزالي اإلشبيلي ثم الدمشقي، محدث مؤرخ. أصله من إشبيلية، ومولده بدمشق ألف كتابا في “ التاريخ “ جعله صلة لتاريخ أبي شامة.
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وخزانــة  كتبــه)73(،  1338م(    /739 ت   (
ــا)74(. وورد  ــث األشــرفية وغره دار احلدي
املدرســة  يف  كان  أنــه  الوقــف  نصــوص  يف 
خــزن  ملباشــر  خمصَّــص  راتــبٌ  الســيبائية 

ــب، وهــو )150( درمهــاً)75(. كت
وقــد يسَّــرت هــذه املكتبــات ســبَل وصــول 

العلــم واالطــاع إىل الطلبــة والعلمــاء. 

4- وقف الطعام: كان وقف بعض 
األطعمة األساسية من األوقاف الي ُذكرت 

يف نصوص الوقف، وُقصد هبا كفاية 
املدرسن والطاب، وتأمن احتياجاهتم 

اليومية، لتفريغهم لطلب العلم، ومن ذلك:  

وقــف  ضمــن  ورد  اخلبــز:  أ-وقــف 
املدرســة الظاهريــة وقــف للخبــز حبصــص 
مــدرس  لــكل  خَصَّــص  فقــد  حمــدَّدة، 
رطلــن خبــزاً، ولــكل واحــد مــن املعيديــن 
األربعــة رطــاً مــن اخلبــز، ولــكل إمــام مــن 
األمثــة الثاثــة رطــاً واحــد، ولــكل واحــد 
ــن  ــاء واملؤدب ــة والفقه ــن اخلادمــن بالرتب م

والفراشــن والبوابــن يف كل يــوم مــن اخلبــز ثلثــا رطــل)76(.
 ويف املدرسة الشاذبكية كان يُصرف يف كل مجعة 17 رطاً من اخلبز لأليتام والفقراء)77(. 

أمــا املدرســة العمريــة: فــكان فيهــا وقــف خبــز يُفــرَّق كل يــوم أكثــر مــن أي مدرســة أخــرى، إذ يُفــرَّق 
فيهــا كل يــوم ألــف رغيــف أو حنــو ذلــك)78(. 

 ويف اخلانقــاه اجلقمقيــة)79(: حُــدِّدت كميــة اخلبــز املســتهلكة باخلانقــاه يوميّــاً، وهــي )15( رطــاً، 

)73( البداية والنهاية: ابن كثير، ج 18 ص413. 
)74(  دار الحديث األشرفية جوار باب القلعة الشرقي بناها األشرف موسى بن العادل افتتحت عام 630هـ/1233م. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج 

1ص15.
)75( سجل أوقاف الشام، ص59.

)76(  تاريخ الملك الظاهر: ابن شداد، ص229.
)77(   سجل أوقاف الشام، ص 66 67.  

)78(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص 266 268.
)79(  أورد المؤرخون أن المدرسة الجقمقية بها تربة، وتجاهها من الشمال خانقاهها يفصل بينهما الطريق، واقفها األمير جقمق، تولى نيابة دمشق سنة 

)822ه/1419م(، وقُتل بعد سنتين. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج 1 ص375.

وقف املدرسة الظاهرية
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ع علــى شــيخ اخلانقــاه، وشــيخ األيتــام، وقيِّــم الرتبــة واخلانقــاه، وبــوّاب الرتبــة واخلانقــاه، وخــادم الرتبــة،  تـُـوزَّ
وإمــام الرتبــة، ولــكل صــويف مقيــم باخلانقــاه، ولــكل يتيــم داخــل اخلانقــاه)80(.

ــة:  ــاه اجلقمقي ــي اخلانق ــع اللحــم أيضــاً، فف ــوم بتوزي ــت بعــض املؤسســات تق ــم: كان ــف اللح ب- وق
خَصَّــص الواقــف يف كل يــوم )3( أرطــال مــن اللحــم، كــي تــوزع يف اخلانقــاه)81(.

كمــا خُصَّــت املناســباتُ الدينيــة بإنفــاق معــن، ففــي املدرســة الفارســية يشــرتي املســؤول عــن الوقــف 
يف عيــد األضحــى ثاثــة رؤوس غنــم بـــ)90( درمهــاً، يعطــي ملعلــم األيتــام واحــداً، وينحــر اثنــن للتوزيــع)82(. 
 ويف العمريــة وقــف لشــراء الغنــم: إذ يشــرتى بســتة آالف درهــم غنمــاً للطعــام يف رمضــان، ويف ليلــة 
العيــد: يطبــخ هلــذه املدرســة ثاثــة أطعمــة: هريســة )83( ورز حلــو وطعــام حامــض، وهلــا أضحيــة يف العيــد، 

وتُعطــى كلَّ مَن هــو مُنــزَل هبــا، وكان يُطبــخ هلــا جشيشــة )84( يف الشــتاء. )85(

 جـــ - وقــف احللــوى: مل ينــسَ الواقفــون ختصيــص حلــوى معينــة للطــاب وأســاتذهتم زيــادة يف 
العنايــة هبــم، ففــي املدرســة الفارســية حــدَّد الواقــف يف رجــب وشــعبان مثــنَ مخســة أرطــال حلــوى جوزيــة 

ــن مــع اجلــردق. )86( ــام العشــرة يف املدرســة وشــيخهم، مــع رطل ــى األيت وغــره، يُفــرَّق ذلــك عل

ع يف كل شــهر )35( رطــاً مــن العســل، وطحــن احلنطــة، وزيــت   ويف اخلانقــاه اجلقمقيــة، ُيوزَّ
الســرج لطبــخ احللــوى األعجميــة. )87(

 ويف املدرســة العمريــة وقــف حللــوى يف موســم رجــب، وحلــوى يف نصــف شــعبان، وحلــوى دهنيــة يف 
كل شــهر، وهلــا وقــف زبيــب وقضامــة كل ليلــة مجعــة، وهلــا وقــف مشــبك88 بعســل يف ليلــة العشــرين مــن 
رمضــان، وأُخّــر إىل ليلــة ســبع وعشــرين منــه، وكنافــة ليلــة العشــر األول منــه، ثــم أُخِّــرت إىل ليلــة النصــف 
منــه. )89( وياحــظ أن الواقــف حــدَّد نــوع احللــوى املوقوفــة يف مؤسســته، وهــذا يــدل علــى مــدى دقــة  

ــم. ــاء بطــاب العل ــة يف االعتن ــة، وتدخــل الواقــف يف التفصيــات، والرغب النصــوص الوقفي

ــة للموقــوف  ــق الكفاي ــي تُحقِّ ــون أيضــاً، وال ــم هبــا الواقف ــي  اهت ــس: مــن األمــور ال  5- وقــف املالب
عليهــم، وتعتــر مــن أساســيات احليــاة، وقــفُ املابــس، فقــد خصَّــص الواقفــون للطــاب واألســاتذة وقفــاً 
خاصـّـاً، وذلــك بشــكل ســنوي أو يف املناســبات، ليبــدو اجلميــع يف مظهــر الئق، ومن خــال النصوص الوقفية 

)80(  سجل أوقاف الشام، ص 179180.
)81(   سجل أوقاف الشام، ص 179180.

)82(   سجل أوقاف الشام، ص 174 175. 
)83(  طعام يطبخ من القمح المدقوق واللحم.: معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر، ج3 ص2343.

)84( دشيشة ويقال لها جريشة، والراجح أنها حساء بجريش القمح، والدشيشة تكون باللحم والقمح. القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1 ص267؛ معجم األلفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي: محمد أحمد دهمان، ص 75. 

)85(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص 266 268. 
)86(  نوع من حلوى الفطائر الرقيقة تُصنع من دقيق القمح، ويُوضع عليها الدبس. تكملة المعاجم العربية: دوزي، ج2ص183.  سجل أوقاف الشام، ص 

.175176
)87(  سجل أوقاف الشام، ص 179180.

)88(  نوع من الحلوى على هيئة أنابيب متشابكة. المعجم الوسيط: أحمد الزيات وآخرون، ج1ص471.
)89(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1ص 266 268. 
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ــت تســتعمل يف  ــس كان ــن املاب ــة م ــواع خمتلف ــى أن ــرف عل ــن التع ميك
ــة،  ففــي  ــرأس واألحذي ــة ال ــك العصــر مــن كســاء اجلســم وأغطي ذل
املدرســة الفارســية : لــكل يتيــم يف أول فصــل الصيــف يف كل ســنة 
ملوطــة)90( قطنيــة وقميــص وســروال ومنديــل ومتــاع.)91( ويف أول فصل 

الشــتاء لــكل يتيــم فــروة)92( بـــ )15( درمهــاً)93(. 
ويف املدرســة العمريــة وقــف علــى قمصــان وفــراء وأبشــات )94( 

كل ســنة، لــكل نزيــل فيهــا.)95(
   وكان يف املدرســة الشــاذبكية: لــكل يتيــم ، يف كل عيــد، 
مثــن قميــص قطــن وجبــة قطنيــة وطاقيــة ومنديــل ومتــاع)96(، أمــا يف 
جامــع منجــك: فيُصــرف يف كل عــام عنــد العيــد مــن الفائــض لــكل 

مــن األيتــام ملوطــة صاحلــي وقميــص قطــن وطاقيــة ومشــاية. )97( 
ويف اخلانقــاه اجلقمقيــة يُشــرتى يف كل فصــل شــتاء لــكل يتيــم 
قميــص وجبــة وفــروة وطاقيــة ومشــاية، ويُشــرتى يف كل فصــل صيــف 

لــكل يتيــم قميــص وجبــة وطاقيــة ومشــاية)98(.
إن وقــف الطعــام واملابــس يــدلُّ علــى رغبــة الواقــف يف كفايــة 
ليقومــوا  أذهاهنــم،  وتفريــغ  إليهــم،  واإلحســان  والطــاب،  العلمــاء 

باملهمــة املطلوبــة منهــم وهــي طلــب العلــم.
6- وقف أدوات الكتابة: ومن األوقاف املتعلقة بالعملية 

التعليمية، الي ال بدَّ منها لطاب العلم، وقف أدوات الكتابة واحلر 
وغرها.

 ففــي املدرســة الفارســية خصَّــص الواقــفُ يف كل شــهر )4( دراهــم 
مثــن دواة وألــواح وأقــام وغــره)99(. 

ع علــى   ويف مكتــب األيتــام يف جامــع منجــك: خــصَّص الواقــف مثــن حــر وألــواح وأقــام. وهــذه املــواد تـُـوزَّ

)90( ملوطة. هو رداء واسع طويل يُصنع من الحرير أو الكتان الرقيق، ويكون بشكل ثوب ملتف. معجم األلفاظ التاريخية: دهمان، ص144
)91( متاع: من متعة المرأة، وهو قميص وإزار وملحفة. المعجم العربي ألسماء المالبس: عبد الجواد إبراهيم، ص461.

)92( فروة: كلمة فارسية معربة معناها اإلزار ويكون عليه وبر أو صوف، ومنها أنواع كثيرة. المعجم العربي ألسماء المالبس، عبد الجواد إبراهيم، ص356.
)93(  سجل أوقاف الشام، ص 175176.

)94(  البشت عباءة واسعة، وأيضاً نسيج من صوف أسمر، أي بلون الصوف الطبيعي، يُتَّخذ منه لباس للفالحين والنساء. تكملة المعاجم العربية: دوزي، ج 1 
ص347.

)95(  القالئد الجوهرية: ابن طولون، ج1 ص268.
)96(   سجل أوقاف الشام، ص 66 67.  

)97( هي النعال. تكملة المعاجم العربية: دوزي، ج 10 ص 73.
)98(  سجل أوقاف الشام، ص 179180.
)99(   سجل أوقاف الشام، ص 175176.

وقف خانقاه جقمق
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الطاب واملدرســن)100(. 
وهكــذا فــإن املدرســن والطــاب حيصلــون يف املؤسســة التعليميــة علــى مســكن، وراتــب مناســب، وطعام، 

ورمبــا مابــس وأدوات كتابــة، ومجيــع االحتياجــات األساســية يف احلياة.
خامتة:

ــى العنايــة الشــخصية بالطــاب والعلمــاء،   كل األوقــاف الــي ُقدِّمــت يف املؤسســات التعلميــة تدل عل
وهنــاك أمــور أخــرى اعتنــى هبــا الوقــف، كاهتمامــه بجــودة التعليــم، واختيــار أفضــل علمــاء العصــر 
للتدريــس يف املــدارس، وتعيــن معيديــن ملســاعدهتم وتفهيمهــم، واالعتنــاء بالناحيــة النفســية للطــاب، 
وقــد ألــف العلمــاء الكتــب يف ضــرورة االهتمــام بالطــاب وتوجيههــم، وكان مجــال املبانــي وحســن عمارهتــا 
واختيــار موقعهــا وجريــان املــاء فيهــا مــن أهــم العوامــل النفســية الــي تســاعد علــى تفتــح األذهــان وصفائهــا 

ــوم واملعــارف.  واســتعدادها لتلقــي العل
لقد تبلورت فكرة تفرُّغ األســاتذة خال القرنن 6هـ/ 12م،7هـ/13م من خال املؤسســات الوقفية)101(، 
وكان هلــا نتائــج علــى الصعيــد العلمــي، فهــذا التفــرغ مــع تأمــن االحتياجــات جعلهــم مينحــون وقتهــم بكاملــه 

للتعليــم، وقــد صفــا ذهنهــم وتفرَّغــوا للعطــاء والتأليــف، فظهــرت املؤلفات العظيمة واملوســوعات الضخمة.
  كذلــك دفــع تأمــن هــذه االحتياجــات الطــاب إىل االهتمــام بالتحصيــل العلمــي وتفرُّغهــم له وتنافســهم 
يف ذلــك، فاندفعــت عجلــة احلركــة العلميــة إىل األمــام، ويُشــر املؤرخــون إىل أن اآلالف مــن أعضــاء اجملتمــع 
مــن العلمــاء املرزيــن يف خمتلــف التخصُّصــات كانــوا غــر قادريــن علــى التفــرغ لطلــب العلــم، ومّكنهــم نظــام 
الوقــف مــن الوصــول إىل أعلــى املراتــب العلميــة مبــا أمّنــه هلــم مــن أســاتذة ومؤسســات وكتــب)102(. فســاعد 
نظــام الوقــف علــى حتســن املســتويات االقتصاديــة والعلميــة والثقافيــة لكثــر مــن أفــراد اجملتمــع)103(. ومــن 
خــال نظــام الوقــف وُجــدت وظائــف جديــدة أســهمت يف القضــاء علــى البطالــة، وتوظيــف عــدد كبــر مــن 
األفــراد، واحتاجــت املؤسســات لشــراء مــواد اســتهاكية بشــكل دائــم كالــورق واحلــر والشــموع، فــكان لذلــك 
إســهام يف حتريــك الســوق االقتصــادي، وكانــت الرواتــب ماديــة وعينيــة فــزاد الطلــب علــى ســلع مهمــة 

كالقمــح وغــره ممــا يفيــد التجــار. 
كمــا كان هلــذه اخلدمــات نتائــج علــى الصعيــد العمرانــي، إذ ســامهت يف تنويــر املبانــي والطــرق وإيصــال 
امليــاه وشــق القنــوات وختزيــن امليــاه واملســاعدة علــى اســتخراجها، لقــد كان للوقــف دور كبــر يف اجملتمــع 
والعمــران، وعلــى أساســه قامــت النهضــة العلميــة، وأســهم يف رفــد النهضــة االقتصاديــة وحتقيــق التكافــل 

االجتماعــي.

)100(  سجل أوقاف الشام، ص132.   
.Institutionalization of Muslim  scholarship, Gilbert, p 126 )101(

)102(  أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة: شوقي دنيا، ص 136. 
)103(  اآلثار االجتماعية لألوقاف: عبد هللا السدحان، ص27. 
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أسرة مشدين آغا  ودورها يف دمشق 
يف القرن التاسع عشر

أ. م د. علي صالح حمدان حامد)1( 

)1( قسم التاريخ _ كلية العلوم االنسانية، جامعة زاخو _ إقليم كردستان _ العراق.  
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ص البحث ملخَّ
شــهد العديــد مــن حواضــر بــاد الشــام هجــرة كثــر مــن األســر الكرديــة إليهــا، كغرهــا مــن شــعوب 
املنطقــة، وازدادت هجــرة األســر الكرديــة إليهــا مــع إقامــة فرســان الدولــة األيوبيــة الكــرد يف ضواحــي مدينــة 
دمشــق الحًقــا، وكان أبرزهــا أحيــاء الصاحليــة وصاروجــة، إال أن الوجــود الكــردي ترسَّــخ مــع تأســيس احلــي 
الكــردي بدمشــق أكثــر فأكثــر، الســيما أنــه ضــمَّ يف غالبيتــه األســر الكرديــة الــي قدمــت مــن خمتلــف أرجــاء 

كردســتان إىل دمشــق وألســباب عديــدة.
لقــد أدَّى عــدد مــن األســر الكرديــة أدوارًا مهمــة يف دمشــق علــى خمتلــف األصعــدة، ومــن أبرزهــا أســرة 
مشديــن آغــا، الــي تنحــدر مــن مؤسســها مشديــن آغــا بــن موســى الكــردي، مــن أعيــان دمشــق البارزيــن، 
ــرف عنــه قيادتــه لفرســانه الكــرد يف أماكــن عــدة، ومشــاركته بفعاليــة يف األحــداث الــي شــهدهتا  الــذي عُ

دمشــق وحميطهــا يف النصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر، ُقبيــل وفاتــه يف عــام 1860.
أعقــب مشديــن آغــا عــددًا مــن األبنــاء الذيــن بــرزوا يف خمتلــف اجملــاالت، وواصلــوا اإلرث الكبــر الــذي 
خلَّفــه هلــم والدهــم، وتصــدَّر بعضهــم ســاحَة األحــداث يف دمشــق طــوال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع 
عشــر، الســيما حممــد ســعيد جنــل مشديــن آغــا، الــذي تــوىل العديــد مــن املناصــب العســكرية واإلداريــة يف 

بــاد الشــام، وأمههــا إمــارة احلــج، إىل جانــب وظائــف أخــرى ال تقــلُّ أمهيــة.

_ املقدمة:
أدَّت أســرةُ مشديــن آغــا _ وهــي إحــدى األســر الكرديــة الدمشــقية املهمــة _ أدوارًا بــارزة يف دمشــق 
وحميطهــا، علــى خمتلــف الصعــد، طــوال القــرن التاســع عشــر، الســيما مُؤسِّســها مشديــن آغــا بــن موســى 
ــن خبصالــه القياديــة، وأمههــا احلــزم  الكــردي، الــذي قــاد العشــرات مــن فرســانه الكــرد الدمشــقين، ومتكَّ
واالنضبــاط، مــن إمخــاد العديــد مــن بُــؤر الفوضــى يف واليــة دمشــق وأطرافهــا، إىل جانــب التصــدي لدخــول 
إبراهيــم باشــا إىل دمشــق، فضــاً عــن اعتزالــه األحــداث الدمويــة الــي عصفــت بدمشــق يف عــام 1831، 
وعنــد وفاتــه يف عــام 1860، وكان قــد تــرك إرًثــا مــن اهليبــة والنفــوذ بــن خمتلــف مكونــات اجملتمع الدمشــقي 

بصــورة عامــة، واجملتمــع الكــردي الدمشــقي بصــورة خاصــة.
مل تقتصــر أمهيــة هــذه األســرة علــى مؤسســها فحســب، بــل إن عــددًا مــن أبنــاء مشديــن آغــا بــرزوا 
بدورهــم، الســيما يف النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، منهــم عبــد اهلل آغــا، وأخــاه إمساعيــل آغــا، 
إال إنــه ميكــن القــول بــأن دور جنلــه حممــد ســعيد باشــا فــاق دور إخوتــه اخلمســة اآلخريــن، حيــث كان قائــدًا 
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ــى  ــع بالنفــوذ والســلطة، كمــا تولَّ ــا، يتمتَّ حملِّيً
ــة،  ــة العثماني ــد مــن املناصــب يف الدول العدي
تراوحــت بــن الوظائــف العســكرية واإلداريــة 
علــى حــدٍّ ســواء، ومــن أمههــا توليــه إمــارة 
احلــج يف دمشــق ألعــوام عــدة، قبــل أن يُوَلِّيها 
لســبطه عبــد الرمحــن باشــا اليوســف، ســليل 

أســرة كرديــة دمشــقية متنفــذة أخــرى.
ــي  ــع الظــروف ال حيــاول البحــث تتب  
يف  األســرة  هــذه  دور  بــروز  يف  أســهمت 
موطنهــا  عــن  البعيــد  الدمشــقي،  اجملتمــع 
رصــد  جانــب  إىل  كردســتان،  يف  األصلــي 
موقفهــا مــن خمتلــف التطــورات الي شــهدهتا 
دمشــق طــوال القــرن التاســع عشــر، الســيما 
ــات والقاقــل،  ــي شــهدت االضطراب ــك ال تل
كمــا يف أحــداث عامــي 1831، و1860، إىل 

جانــب أحــداث أخــرى ال تقــل أمهيــة.
اعتمــد البحــث علــى املنهجــن الوصفــي 
واضحــة  صــورة  إىل  للوصــول  والتحليلــي 
ــن آغــا يف القــرن التاســع  ــدور أســرة مشدي ل
الــي  املهمــة  التحــوالت  عشــر، عــر رصــد 
واجملتمــع  عامــة،  بصــورة  دمشــق  شــهدهتا 

خاصــة. بصــورة  الدمشــقي  الكــردي 
واســتفاد البحــث مــن املصــادر املتنوعــة، 
الــي ســدَّت الثغــرات الــي اعــرتت الكتابــة 
ــخ هــذه األســرة الدمشــقية املهمــة،  عــن تاري
لينــدا شيشــلر،  كتــاب  أهــم املصــادر  ومــن 

املعنــون بـ)دمشــق يف القرنــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر(، الغــي مبعلوماتــه املوثقــة، إىل جانــب األحبــاث 
واملقــاالت املنشــورة هنــا وهنــاك. 

_ متهيد: 
يعــود اســتيطان الكــرد يف حواضــر بــاد الشــام إىل العصــر الوســيط علــى األغلــب، إذ تذكــر املصــادر علــى 
ســبيل املثــال أنَّ صــاحل بــن مــرداس )1024-1029(، مؤســس الدولــة املرداســية يف حلــب )1079-1024(، 

اللوحة التأسيسية جلامع حممد سعيد باشا
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عهــد حبمايــة قلعــة الســفح إىل املقاتلــن الكــرد، فعُرفــت بـ)حصــن األكــراد( نســبة إليهــم فيمــا بعــد، فقــد ورد 
ــا مــن األكــراد يف عــام اثنتــن  يف أحــد املصــادر مــا يأتــي:« أســَكنَ نصــرُ بــن مــرداس، صاحــبُ محــص، قومً

وعشــرين وأربعمئــة، فنُســب إليهــم« )2(.
وأشــار املــؤرخ املعــروف ابــن األثــر إىل وجــود الكــرد يف حواضــر بــاد الشــام يف حقبــة مبكــرة بقولــه: »مســع 
شــرفُ الدولــة صاحــب حلــب اخلــرَ فخافــه، فجمــع أيًضــا العــرب مــن عقيــل واألكــراد وغرهــم، فاجتمــع معــه 

كثر...« )3(.
ياحــظ أن أعــداد املهاجريــن الكــرد إىل مــدن بــاد الشــام كان قــد ازداد بصــورة واضحــة مــع مــرور 
الوقــت، حتــى إن مُؤرِّخـًـا حلبيًّــا حتــدث عــن جمــزرة مروعــة حلَّــت بالكــرد يف بلــدة شــيزر يف حمافظــة محــاة 
احلاليــة، بقولــه:« ســافر األمــرُ ناصــر الديــن احملــي مــن حلــب بعســكر لتســكن فتنــة ببلــد شــيزر بــن العــرب 

واألكــراد، ُقتــل فيهــا مــن األكــراد حنــو مخسِــمئة نفــس، وهنبــت أمــواٌل ودوابُّ«)4(.
ــدَ  ــاد الشــام تواُف ــن حواضــر ب ــا م ــول إنَّ دمشــق شــهدت كغره ــن الق ــا ســبق، ميك اســتنادًا إىل م   
ــادة مــن  ــراء والق ــا األم ــار الــي بناه ــة تزخــر باآلث ــرون، بدليــل أن املدين ــا طــوال ق ــة إليه اهلجــرات الكردي
ــن  ــزان ب ــن ب ــن، والــذي يُنســب إىل األمــر جماهــد الدي ــة، ومنهــا جامــع الســادات اجملاهدي األصــول الكردي
ــوي، ومشــال  ــع األم ــوب غــرب اجلام ــة جن ــك املدرســة الشــافعية الواقع ــردي اجلــايل)5(، وكذل يامــن الك
املدرســة النوريــة الكــرى، والــذي بُــي يف املــدة )1134-1135( )6(، وكان األمــر الكــردي مــن ذوي الوجاهــة 
يف الدولــة، موصوًفــا بالشــجاعة والبســالة والســماحة، مثابــرًا علــى بــثِّ الصِّــات والصدقــات يف املســاكن 

والضعفــاء والفقــراء)7(.

ويف ضــوء مــا تقــدم، يُمكــن االســتنتاج أنَّ الكــرد كانــوا قــد بــدؤوا بالتوافــد إىل دمشــق وغرهــا حتــى قبيــل 
بــروز دور الســلطان صــاح الديــن األيوبــي يف القــرن الثانــي عشــر بأعــوام عديــدة، إال أنَّ كردســتان شــهدت 
أوســع هجــرة باجتــاه دمشــق يف عهــد األيوبيــن الحًقــا، الســيما عندمــا عســكر اجلنــود األيوبيــون الكــرد مــع 
أســرهم خــارج ســور املدينــة بــن األعــوام )1169-1250(، ومتركــزوا يف موقــع صاروجــة الــذي أسَّســه اثنــان 
مــن القــادة الكــرد، وقــد مت دفنهمــا هنــاك)8(، بعدهــا هاجــرت معظــم األســر الكرديــة مــن صاروجــة إىل حــي 
الصاحليــة عنــد ســفح جبــل قاســيون، حيــث أشــار أحــد املؤرخــن يف معــرض حديثــه عــن حــي الصاحليــة 
الدمشــقي بقولــه: »الصاحليــة خــارج دمشــق الشــام، يف تــل حتــت جبــل قاســيون، مقابــل مقــام األربعــن«)9(، 

)2( األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام و الجزيرة: ابن شداد، ص 115. يقع حصن األكراد في سهل البقيعة، يحده من الجنوب جبل عكار وجبل لبنان، 
ى حصَن السفح، أقام هؤالء  حيث اشتُقَّ اسُمه من حامية كردية أقطعَها الموضَع مع الحقول المجاورة األميُر شبُل الدولة نصر، يوم كان الحصن ضعيفًا، ويُسمَّ
الكرد فيه مع عائالتهم، مقابل حماية الطريق الرئيسية التي تربط حمص بحماة وطرابلس، ينظر: حصن األكراد: موريتز سوبرنهايم، عكار وحصن األكراد.  

)3( إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء: محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبي، ص 310.
)4( نهر الذهب في تاريخ حلب: كامل الغزي، ص150.

)5( مديرية أوقاف دمشق، المعالم الدمشقية األثرية، المساجد األثرية، مسجد السادات المجاهدين.
)6( المدرسة المجاهدية الجوانية.

)7( الدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، ص ص344-343.
)8( يقع حي صاروجة في مدينة دمشق القديمة، وكانت المدرسة الشامية البرانية أساًسا إلنشائه، حيث أخذ باالتساع حولها تدريجيًا حتى اكتمل وأصبح له سوق 

خاص، بنظر: حي صاروجة تراث دمشقي.
)9( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار، ص ص1216 - 1256.
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حيــث أسَّــس الكــرد حــيَّ الزينبيــة يف البدايــة، ثــم انتشــروا بعدهــا يف مناطــق جمــاورة مــن احلــي الكــردي، 
ــا بعــد يــوم)10(. ــق الكــرد إىل دمشــق يومً واســتمرَّ تدفُّ

أعقبــت تلــك املوجــَة الكرديــة الواســعة إىل دمشــق املوجــاتُ املتتاليــة، الســيما بعــد ســقوط عاصمــة 
اخلافــة العباســية، إثــر اجتيــاح املغــول للعــامل اإلســامي، إذ ذكــر ابــن فضــل اهلل العمــري )1347-1301( 
علــى ســبيل املثــال أنَّ قبيلــي اللوســه والبابريــة، األكثــر رجــااًل ومــااًل يف نواحــي شــهرزور، رحلتــا إىل الشــام 
بعــد خــراب البــاد علــى يــد املغــول)11(،  كمــا اســتمرَّت اهلجــرات يف العصــور اململوكيــة والعثمانيــة ومــا 
تاهــا دون انقطــاع، وترسَّــخ وجودهــم علــى امتــداد املســار الشــمايل الغربــي مــن قنــاة يزيــد بــن معاويــة، مــن 
ســاحة مشديــن آغــا احلاليــة حتــى بئــر التوتــة، وجتــاوزوا فيهــا منطقــة العفيــف وأشــادوا بيوهتــم مــن الطــن 

واحلجــارة، وســقفوها بقبــاب مــن الطــوب واآلجــر«)12(. 
أواًل _احلي الكردي يف دمشق:

عُرفــت دمشــق علــى الــدوام بأهنــا مدينــة تعــجُّ بالســكان الذيــن وفــدوا إليهــا مــن املناطــق البعيــدة، ولوَّنــوا 
ــن  ــرد، الذي ــرز هــؤالء كان املهاجــرون الك ــن أب ــايف باســتمرار)13(، وم ــي واالجتماعــي والثق نســيجها العمران
تركــوا بصماهتــم الواضحــة يف خمتلــف مناحــي احليــاة، حيــث أُطلــق اســم احلــي الكــردي علــى املنطقــة 
ــون شــرًقا ومنطقــة  ــرزة والقاب ــدُّ بــن ســهلي ب الــي اســتقرَّ فيهــا املهاجــرون الكــرد مــع غرهــم، والــي متت
ــا وجبــل قاســيون مشــااًل وشــريط مــن البســاتن تواكــب هنــر يزيــد جنوبــا)14(، حيــث ذكــر  أبــي جــرش غربً
أحــد املؤرخــن قــدوم الكــرد إىل دمشــق بقولــه: »فكانــت هجــرة األكــراد إىل الصاحليــة، واأللبــان والشــركس 

ــن إىل دمشــق«)15(. ــن واحلجازي واألرم

ــه ورد يف أحــد املصــادر، خبصــوص متركــز العوائــل الكرديــة بدمشــق ودورهــم الفاعــل  جتــدر اإلشــارة إىل أنَّ
يف املدينــة مبكــرًا، مــا يأتــي:« يرتكــز وجــود األكــراد يف الصاحليــة وامليــدان، وملَّــا مل يســتطع هــؤالء الدخــول 
إىل املدينــة اســتقرُّوا يف الصاحليــة بشــكل خــاص، وانتحــل زعماؤهــم لقــب آغــا، وأقامــوا ألنفســهم قــوَّات 
شــبه عســكرية مؤلَّفــة مــن رجــال قبائلهــم للدفــاع عــن مصاحلهــم«)16(، ومــن املفيــد القــول أيًضــا إن احلــي 
الكــردي كان قــد أصبــح منطقــة معروفــة بدمشــق ككل يف وقــت مبكــر، حتــى إن أحدهــم أشــار إىل ذلــك يف 
معــرض حديثــه عــن أحيــاء دمشــق بقولــه :« هــي قريــة يف ســفح قاســيون، مكاهنــا اليــوم يف حملــة طاحــون 
األشــنان، أســفل حــي األكــراد«)17(، كمــا ذكــر مــؤرٌِّخ آخــرُ احلــيَّ الكــرديَّ قائاً:«هــي تســمية قدميــة للجــزء 
الشــرقي مــن ســفح قاســيون، إىل الشــرق اجملــاور مــن الصاحليــة، وجــرى علــى ألســنة النــاس تســمية حــارة 

)10( وسام حسن، وثيقة بريطانية عن حي األكراد في مدينة دمشق. هاجر الكرد بأعداد أكبر في العصر العثماني، وسافروا على متن قوافل الحج حتى 
الخمسينيات من القرن الماضي، وكان يُشار إلى الحي الذي يقيمون فيه باسم الحي الكردي، ثم تغيَّر إلى ركن الدين. ينظر:

 .Kurds of Damascus: Trapped Between Secession and Integration
)11( لمحة عن تاريخ الكرد في بالد الشام: محسن سيدا.

)12( حي األكراد في مدينة دمشق بين عامي 1250-1979 دراسة تاريخية _ اجتماعية _ اقتصادية: عز الدين علي مال، ص 17.
)13( الحياة الثقافية في دمشق في العصر العثماني (1876-1918(، د. محمد أحمد، مجلة جامعة دمشق، ص 305.

)14( حي األكراد في مدينة دمشق بين عامي 1250-1979 دراسة تاريخية – اجتماعية- اقتصادية: عز الدين علي مال، ص 21.
)15( القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية: ابن طولون، ص 9.

)16( مجتمع مدينة دمشق في الفترة ما بين 1772-1840: يوسف جميل نعيسة، ص89. 
)17( القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية: ابن طولون، ص61.
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األكــراد، ويُعــرف اليــوم حبــي ركــن الديــن)18(.
كمــا يُاحَــظ أن األســر الكرديــة كانــت قــد حافظــت علــى خصوصيتهــا القوميــة يف دمشــق نوعـًـا مــا، علــى 
الرغــم مــن اندماجهــا يف اجملتمــع الدمشــقي، إذ أشــار أحــد املصــادر احملايــدة إىل تلــك احلقيقــة بقولــه:« 
يُاحَــظ ســكنُ العناصــر غــر العربيــة صاروجــة والبحصــة والقنــوات والعمــارة وامليــدان، واســتطاعت دمشــق 
أن هتضــم هــذه العناصــر يف بوتقتهــا العربيــة، وشــذَّ عــن هــذه القاعــدة بعــض األقليــات الكبــرة الــي ســكنت 

معزولــة يف أحيــاء خاصــة هبــا كاألكــراد، وإىل أوائــل القــرن العشــرين«)19(.  
ثانيًا _ أسرة مشدين آغا الكردي:

ينحــدر مشديــن آغــا مــن أســرة كرديــة هاجــرت مــن ديــار بكــر، وتذكــر املصــادر أنــه وُلــد يف مطلــع القــرن 
التاســع عشــر ألب كــردي يُدعــى موســى، وأن موســى الكــردي كان مُتســلِّمًا يف عــكا، ثــم اســتوطن دمشــق 

وســكن يف احلــي الكــردي، وانتهــت إليــه زعامــة احلــي)20(. 
ــق لقدومــه مــن  ــخ الدقي ــاة موســى الكــردي، والتاري ال تقــدم املصــادر املتوفــرة معلومــات أخــرى عــن حي
كردســتان إىل عــكا أول مــرة كان يف النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر، ومــن ثــم إىل دمشــق يف مطلــع 

القــرن التاســع عشــر.
ــيُّ ألســرة مشديــن  ــس الفعل واســتنادًا ملــا ســبق، ميكــن القــول إن مشديــن بــن موســى الكــردي هــو املُؤسِّ
آغــا املعروفــة يف دمشــق واحلــي الكــردي علــى الســواء)21(، والــذي كان قــد انتقــل إىل حــي صاروجــة، حيــث 
بنــى دارًا كبــرة هنــاك)22(، وبســبب خصالــه وأعمالــه املعروفــة وُصــف مــن قبــل أحــد املؤرخــن الدمشــقين 
بأنــه »كان مــن أعيــان دمشــق وصاحــب ثــروة كبــرة، ولــه مواقــف عظيمــة«)23(، كمــا ذكــره مــؤرخ معاصــر لــه 
قائــاً:« كان كريــم النفــس جــدًّا، فتــح حمــاً للضيافــة، حتــى إنــه كان يوجــد عنــده عــدد عظيــم مــن الضيــوف 

يف كل يــوم يأكلــون ويشــربون علــى مائدتــه«)24(. 
إذن امتلــك مشديــن آغــا صفــات أهَّلتــه ألداء دور مهــمٍّ يف األحــداث الــي شــهدهتا دمشــق يف بدايــات 
وأواســط القــرن التاســع عشــر، الســيما بعــد إســناد العثمانيــن مهمــة احلفــاظ علــى األمــن إليــه يف العديــد 
مــن املناطــق يف وقــت مبكــر مــن شــبابه)25(، واســتعان بفرســانه الكــرد يف القيــام مبهــام الشــرطة وجبايــة 
الضرائــب إىل جانــب مهمــات أخــرى وُكِلـَـت إليــه، مــن أمههــا إمخــاد احلــركات املتمــردة يف املناطــق البعيــدة، 

)18( معجم دمشق التاريخي: قتيبة الشهابي، ص218.
)19( مجتمع مدينة دمشق في الفترة ما بين 1772-1840: يوسف جميل نعيسة، ص81. 

 Families in Politics: Damascene Factions and Estates of the 18th and 19th Centuries: Linda Schatkowski)20(
   .Schilcher,p.148

تجدر اإلشارة إلى أن أشهر شخصيتين ُعرفتا باسم شمدين آغا بين الكرد في العصر الحديث هما: شمدين آغا في دمشق، وشمدين آغا زعيم عشيرة السليفاني في 
مدينة زاخو الكردية في إقليم كردستان- العراق، الذي كان معاصًرا لألول، كما أن كرديًّا ثالثًا برز باسم محمود أفندي شمدين آغا في مصر، واشتهر بكونه من 

كبار الضباط في عهد محمد علي باشا (1848-1805(.
)21)Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: Philip S. Khoury, p.40.

)22( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص181.
)23( موسوعة األسر الدمشقية: تاريخها أنسابها أعالمها: محمد شريف عدنان الصواف، ص391.

)24( بسام سالم: الحمام الناصري.
)25)The Mamluks in Egyptian and Syrian Politics and Society,The Medieval Mediterranean: Michael Winter, 
Amalia Levanoni, p.333.
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ــي بســمعة  كمــا يف ســهل البقــاع مثــاً، وحَظِ
طيبــة يف اجملتمــع الدمشــقي، مبــا ميتلكــه 
ــرد،  ــدام هــو وفرســانه الك مــن اجلــرأة واإلق
وانتشــرت هيبتــه يف خمتلــف املناطــق الريفية 

التابعــة لواليــة دمشــق)26(.
ثالًثا _ تعاظم نفوذ مشدين آغا: 

ــة دمشــق  ــن آغــا مدين جتــاوز نفــوذ مشدي
الوقــت، وكان  أبعــد مــع مــرور  إىل مناطــق 
دمشــق  يف  نفــوذه  لتوسُّــع  األبــرز  العامــل 
وحميطهــا هــو وجــود العشــرات مــن الفرســان 
ــه  ــل أن ــن يأمتــرون بأوامــره، بدلي الكــرد الذي
لشــمدين  املعاصــرة  املصــادر  أحــد  ورد يف 
آغــا يف معــرض حديثــه عــن صــراع مراكــز 
القــوى يف لبنــان احلــايل يف تلــك املــدة: »أتــى 
اجلميــع يف العســكر إىل ديــر القمــر، وكان 
العســكر داالتيــة مئتــن صحبــة مشديــن آغــا، 
ومئــي خيــال هــواره، وثامثئــة نفــر ارنــاوط 

ــاع« )27(. ــة جب ــى قري ــوا ف ــن كان الذي

ــن آغــا بعــد النجاحــات  تعاظــم دور مشدي
قهــا، ومنهــا إمخــاد التمــرُّد الــذي  الــي حقَّ
حــدث يف لــواء نابلــس يف فلســطن بعــد قيــام 
ــدا ســليمان باشــا العــادل )1805- وايل صي

حكــم  إلعــادة  األوضــاع  برتتيــب   )1819
لــواء نابلــس إىل أســرة اجليوســي، وعندمــا 
مل ينجــح يف األمــر بســبب حتصُّــن موســى 
بــك طوقــان يف قلعــة صوفــن، ورفضــه دفــع 

األمــوال يف عــام 1813، وأمــام إخفــاق الــوايل بوضــع حــدٍّ للفوضــى العارمــة هنــاك، اســتنجد بشــمدين آغــا، 

)( دمشــق فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، لينــدا شيشــلر، ص181. والجديــر بالذكــر أن عــدًدا مــن الشــخصيات، ذات   26

األصــول الكرديــة، كانــت قــد تســلَّمت زمــام األمــور فــي بــاد الشــام فــي تلــك المرحلــة، ومنهــم الوالــي إبراهيــم باشــا الكــردي فــي عــام 1788، 
وفــي عهــده نشــبت الحــرب فــي وادي أبــي عبــاد فــي البقــاع بيــن عســكر الجــزار وعســكر الشــهابيين أمــراء لبنــان. للتفاصيــل ينظــر: كتــاب 

خطــط الشــا : محمــد كــرد علــي، ص 7-6.
)( لبنان في عهد األمراء الشهابيين : حيدر أحمد الشهابي، ص661.  27
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ــة  ــى قلع ــن فــرض احلصــار عل ــن م ــن الفرســان، ومتكَّ ــات م ــت املئ ــة ضمَّ ــة تأديبي ــام بإعــداد محل ــذي ق ال
نابلــس، وهــدم أبراجهــا، وأســر زعيمهــا)28(.

ــاء  ــر زعم ــه كان واحــدًا مــن أكث ــى إن ــة نســبيًّا، حت ــدة طويل ــوذه الواســع مل ــن آغــا بنف ــد احتفــظ مشدي لق
القــوات شــبه العســكرية ســطوة يف دمشــق)29(، بــل إنــه كان ضمــن املعســكر الدمشــقي املعــادي لدخــول جيــش 
إبراهيــم باشــا )1789-1848( إىل املدينــة يف عــام 1831، فقــد ورد يف أحــد املصــادر أنــه: »يف 11 حزيــران 
ــه العســكر املنصــور إىل جهــة دمشــق، فوصــل يف 14 منــه إىل القنيطــرة، ثــم انتقــل إىل داريــا ... وكان  توجَّ
علــي باشــا وايل دمشــق، والشــورجبي، ومشديــن آغــا، يف املعســكر، يف املــكان املســمَّى املرجــة، وكل مــن أمــن 
ــا،  الــكار واملفــي والنقيــب ورشــيد آغــا والرتمجــان والقاضــي يف املــكان املُســمَّى بــاب تومــا، فهربــوا مجيعً
وكانــوا حنــو 1500 فــارس، و500 راجــل، وحينئــذ جــاءت مجاعــة مــن املدينــة طلبًــا لألمــن واألمــان، وطلبــوا 
أن يتشــرفوا مبقابلــة أفندينــا رئيــس العســكر، فأرســل إليهــم رســواًل يبلغهــم بأنــه أعطاهــم مــا طلبــوه مــن 

األمــن واألمــان«)30(.
وذكــر مــؤرٌِّخ دمشــقيٌّ كان شــاهد عيــان علــى احلــادث شــيًئا مــن التفاصيــل، موضحًــا أنَّ الفرســان الكــرد 
قاتلــوا بشراســة بقيــادة مشديــن آغــا، مقابــل خــذالن جنــود الــوايل العثمانــي، قــال: »بعــد أن فتــح إبراهيــم 
باشــا عــكا قصــد دمشــق، ومعــه األمــر بشــر وأمــراء حاصبيــا وراشــيا، فجمع علي باشــا وايل املدينة عســكرًا 
ــة  ــراد ومقاتل ــول األك ــم باشــا مبنظــاره خي ــدِّر بعشــرة آالف، وكشــف إبراهي ــد، ُق ــراد وأحــداث البل مــن األك
ــه علــى العســكر النظامــي أن يقاتلــوا الدمشــقين وال  ــه خيــل اهلنــادي ملقاتلــة األكــراد، ونبَّ الدماشــقة، فوجَّ
يُؤذوهــم، بــل يطلقــون البنــادق يف الفضــاء، فلمــا مســع الدمشــقيون أصــوات النــار هتاربــوا، وقاتــل األكــرادُ 

جهدَهــم حتــى ُغلبــوا، ويف إثرهــم خيــل اهلنــادي تقتــل مَــن تلحقــه منهــم«)31(.

علــى الرغــم ممــا تقــدم، مل يرتاجــع نفــوذ مشديــن آغــا وفرســانه، كقــوة مهمــة يُحســب هلــا حســاهبا، 
إلحــال األمــن يف ربــوع دمشــق وحميطهــا يف العهــد اجلديــد، بــل إن إبراهيــم باشــا كان قــد اســتعان هبــم 
مــرات عــدة لفــرض األمــن، بدليــل أنــه ورد يف أحــد املصــادر أنــه: »ملــا عجــز شــريف باشــا وايل دمشــق عــن 
كبــح مجــاح الــدروز، جــاء إبراهيــم باشــا مــن مشــايل الشــام، وكان هنــاك يراقــب حركــة األتــراك، فســاق قــوةً 
أخــرى، فــرأى الرعــب قــد دبَّ يف قلــوب عســكره مــن رهبــة الــدروز، فعمــد إىل ضرهبــم مــن جهــة صرخــد 

بفرســان األكــراد«)32(.
لقــد شــهدت دمشــق أحداًثــا عنيفــة يف عــام 1831، ألســباب تتعلَّــق مبتغــرات وتداخــات إقليميــة وحمليــة، 
ويبــدو أن الســلطان العثمانــي حممـــود الثانــي )1808- 1839( أراد أن يضعــف اإلنكشــارية احملليـــة فـــي 
دمـــشق، اســـتكمااًل للقـــضاء علـــى الفـرق العـــسكرية القدميـة، إلتاحـة الفرصـة جليـشه اجلديـد الـذي أطلـق 

)28( العائالت المتنفذة في لواء نابلس ودورها اإلداري واالقتصادي المدة ١٠٨٠-١٢٤٥هـ/ ١٦٦٩-١٨٣١: محمود سعيد إبراهيم أشقر، زهير غنايم عبد 
اللطيف غنايم ، ص98.

)29( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص181.
)30( البطل الفاتح إبراهيم وفتحه الشام 1832: داود بركات، ص 47.

)31( كتاب خطط الشام : محمد كرد علي، ص52.
)32( خطط الشام : محمد كرد علي، ص90.
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عليـــه اسم: العـــساكر احملمديـــة، لذا حاول إضـــعاف البنيـــة االقتصادية لإلنكــــشارية فــــي دمشق عر فـرض 
ضريبة الـــصليان، وكان مـــن الواضـــح أن اإلنكشــارية الرلية جنحوا باالخنراط يف اجملتمع، حيث ســـيطروا 
يف القـــرن الثـــامن عـــشر علـــى صاروجة، وحـــي امليـــدان الـــذي يُعَدُّ الـشريان االقتـــصادي للمدينـة، حيث مترُّ 
فيــه قافلــة احلــج الشــامي، وحتـــصل علـــى احتياجاهتـــا مثــل وســائل النقــل، كمــا اخنــرط الكثــر منهــم فـــي 

العمـــل التجـــاري واحلرفـــي، كمـــا أن العامــة قــد تعـــاطفوا معهــم يف صراعهــم مــع عـــسكر الدولــة)33(.
 وبســبب مــا تقــدَّم شــهدت دمشــق العديــد مــن حــوادث العنــف، كان الســبب املباشــر هلــا قــرار الســلطان 
حممــود الثانــي بفــرض ضريبــة علــى األمــاك التجاريــة، وعنــد وصــول األوامــر بفــرض الضريبــة إىل وايل 
ــى النــاس عــر املنــادي اخلــاص الــذي يــدور  دمشــق عبــد الــرؤوف باشــا قــام بإعــان القانــون اجلديــد عل
بــن احلــارات، إال أن اخلــر الــذي وقــع بشــكل صــادم علــى الســكان، وخاصــة احلرفيــن، دفعهــم إىل إعــان 
رفضهــم للقــرار بضــرب املنــادي، وعلــى إثــر احلادثــة أرســل عثمــان باشــا جنــودًا ملواجهــة النــاس املتجمهريــن 

يف حــي العمــارة )34(.
ــر،  ــب الوزي ــا جســيما حنــو ألفــي كيــس، فرفضــوا طل ــه: »كان مبلًغ ــع األحــداث بقول وصــف مصــدر مطل
ــا، ســلم نفســه يف  ــزاد أيامً ــه ال ــوا عن ــة، وقطع ــى االلتجــاء إىل القلع ــه، وأجــروه عل وشــهروا عصياهنــم علي
لــوا قتلــه حرًقــا، وظلــوا يراقبــون  أواخرهــا إليهــم فســجنوه بغرفــة، وأضرمــوا النــار جبوانــب الغرفــة، وقــد فضَّ

النــار تــأكل فريســتها إىل النهايــة«)35(. 
ال تذكــر املصــادر املطلعــة أي معلومــات عــن مشــاركة مشديــن آغــا وفرســانه يف تلــك األحــداث الدمويــة، 
ممــا يؤكــد حفاظــه علــى والئــه للعثمانيــن أثنــاء احلكــم املصــري، بدليــل مكافــأة الســلطان عبــد احلميــد 
لــه علــى عملــه فيمــا بعــد)36(، علــى الرغــم مــن أن بــاد الشــام شــهدت الكثــر مــن التغيــرات اإلداريــة بعــد 
ــوة، إذ فــرض األمــر بشــر الشــهابي )1788-1850( يف تشــرين األول  ــا بالق ــم باشــا عليه ســيطرة إبراهي
من عــام 1832 تســمية الرؤســاء اإلداريــن للمــدن، بعــد قــرار إبراهيــم باشــا بتقســيم بــاد الشــام إىل ثــاث 
مديريــات، هي دمشــق وطرابلس وصيــدا، وجعــل علــى رأس كل مديريــة منهــا مديــرًا مهمتــه اإلشــراف علــى 
األوضــاع العامــة يف مديرتــه، بســبب أمهيــة املنطقة العســكرية واالقتصادية، إىل جانــب ضغــط االنتفاضــات 

الداخليــة املســتمرة والصعوبــات الــي كانــت تعرتضــه)37(.
ــات واخلمســينيات يف  ــة طــوال األربعيني ــن آغــا أحــد قــادة القــوات العســكرية غــر النظامي  بقــي مشدي
دمشــق وحميطهــا، كمــا كان الكيخيــا)38(، الــذي رفــع إليــه احلرفيــون املســلمون يف أحيــاء دمشــق، الســيما 

)33( ثورة الدمشقيين سنة (1831م /1247هـ( دراسة تاريخية: خالد محمد صافي، ص ص 120-91.
)34( بين السورين: عن ثورة العام 1831 في دمشق: عروة خليفة.

)35( مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان: ميخائيل مشاقة، ملحم خليل عيده، أندراوس حنا شخاشيري، ص156.
)36( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص181.

)37( سورية والصراعات الدولية 1831-1841 محمد علي والحسابات الخاطئة: فندي أبو فخر، ص 43.
)38( لفظ فارسي أصله كدخدا ومعناه (رب الدار(، وأصبح فيما بعد لقبًا بمعنى: حاكم أو عمدة. وفي العصر العثماني اعتُمد هذا اللقب رسميًّا، وأطلق بصفة 

أساسية على أي معاون أو مساعد للموظف الكبير في الدولة، وكان يُرمز إليه بلفظ كتخداسي، ينظر: معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية: مصطفى عبد 
الكريم الخطيب، ص363.
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ــة املاهــرون)39(، تظلُّمَهــم مــن قبــل الســلطات احملليــة يف عــام )1847-1846()40(. ــو حــي القيمري حرفي
يذكــر أحــد املؤرخــن الدمشــقين حادثــًة طريفــة جــرت مــع مشديــن آغــا، وهــي أن أحــد والة الشــام كان 
قــد أمــر بشــنق رجــل مــن البســطاء لذنــب ارتكبــه، وبالصدفــة كان مشديــن آغــا حاضــرًا، فتوسَّــط لــدى والة 
األمــر حتــى عُفــي عنــه، وبعــد بضعــة أعــوام تغيَّــب مشديــن آغــا عــن دمشــق وتــرك عائلتــه يف الشــام، وكان 
ذاك الرجــل يأتــي كل عــام إىل منزلــه ويدَّعــي أنــه آتٍ مــن قبــل مشديــن آغــا، ومعــه مؤونــة البيــت مــن القمــح 
والشــعر والســمن والــرز وغرهــا مــن املــواد، وظــل علــى تلــك احلالــة حنــو أربعــة أعــوام، حتــى حضــر مشديــن 
آغــا وعــاد إىل دمشــق، فســأله أهــل بيتــه عــن الشــخص الــذي كان يرســل هلــم معــه مؤونتهــم الســنوية، 
فتعجَّــب مــن كامهــم وقــال هلــم: إنــه مل يرســل شــيًئا يف مــدة غيابــه. فانذهلــوا لقولــه، ويف آخــر العــام أتــى 
ذاك الشــخص، ومعــه املؤنــة املعتــادة، وقــال هلــم إهنــا مرســلة مــن مشديــن آغــا، فخــرج عندئــذٍ للقائــه، وســأله 
ــطتَ يل وخلَّصــتَ حياتــي أوقفتُهــا  عــن ســبب عملــه، فأجابــه الرجــل أرجــوك أعتقــي ألنــك مــن حــن توسَّ
لــك، وأقســمتُ ميينـًـا أنَّ مثــرة أتعابــي تكــون كلهــا لــك، وهــا قــد مــر علــي مخســة أعــوام، أقــدم ملنزلــك كل مــا 

أجنيــه، فعتقــه مشديــن آغــا شــاكرًا لــه كرمَــه)41(.
ــي مشديــن آغــا بعــد عمــر حافــل باإلجنــازات يف عــام 1860)42(، أثنــاء األحــداث الداميــة)43(، الــي  تُوفِّ

نشــبت يف بــاد الشــام بصــورة عامــة، ودمشــق بصــورة خاصــة )44(
رابعًا _ مشاركة أبناء مشدين آغا يف احلياة العامة بدمشق:

  أعقــب مشديــن آغــا ســتة أبنــاء هــم: عبــداهلل آغــا، حممــد ســعيد باشــا، خالــد آغــا، رجــب آغــا، حســن 
ــة يف النصــف  ــن آغــا يف اإلدارة العثماني ــاء مشدي ــل آغــا)45(، وانتظــم هــؤالء اإلخــوة مــن أبن آغــا، وإمساعي
الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، وبــرزت أدوارهــم بصــورة واضحــة يف األحــداث الــي مــرت علــى املدينــة 

واملناطــق احمليطــة هبــا)46(.
ــى عبــد اهلل آغــا بــن مشديــن آغــا مهمــة قيــادة إحــدى الفــرق شــبه العســكرية يف اخلمســينيات ومطلــع  تولَّ
الســتينيات، كمــا تولَّــى مســؤولية الشــرطة يف دمشــق عــام 1871، ويف بــروت عــام 1879، يف حــن كان أخــوه 
ــي والــده، ومــع مــا تقــدم، يــكاد يكــون  إمساعيــل بــن مشديــن آغــا قائــدًا ألحــد الفيالــق العثمانيــة عندمــا توفِّ
حممــد ســعيد )1840-1896( أشــهرَ أبنــاء مشديــن آغــا، إذ كان قــد ختــرَّج مــن مــدارس إســتنبول، الســيما 
بعــد أن عهــد العثمانيــون إليــه بإعــادة تنظيــم القــوات احملليــة يف أواخــر اخلمســينيات مــن القــرن الثامــن 
عشــر، وأصبــح قائــدًا ألكثــر الفــرق العســكرية فعاليــة يف دمشــق املســماة بالعوانيــة)47(، وبذلــك بــدأ حياتــه 

)39( القيمرية واحد من أعرق أحياء دمشق، كان واليزال من أشهر أسواق دمشق القديمة، وأحسنها صيتًا، ينظر: حي القيمرية فخر دمشق.
)40( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص181.

)41( الحمام الناصري: بسام سالم.
)42) Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: Philip S. Khoury, p.40.
)43) Families in Politics: Damascene Factions and Estates of the 18th and 19th Centuries: Linda Schatkowski 
Schilcher,p.148.   
)44) An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860: Leila Tarazi Fawaz ,pp.621-.

)45( موسوعة األسر الدمشقية تاريخها أنسابها أعالمها: محمد شريف عدنان الصواف، ص391.
)46( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص183.
)47( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ليندا شيشلر، ص181.
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العمليــة واحــدًا مــن آغــوات القــوات شــبه العســكرية، وكان حتــت إمرتــه مــا يزيــد علــى أربعمئــة رجــل أثنــاء 
عملــه بالتعــاون مــع والــده يف تســوية نزاعــات حــوران، كمــا أوكل إليــه القيــام مبهــام حفــظ األمــن يف املدينــة، 
والواقــع أن حممــد ســعيد مشديــن آغــا كان أحــد اآلغــوات احملليــن القائــل الذيــن تولــوا قيــادة إحــدى 

القــوات اجلديــدة يف ذلــك احلــن)48(.
عرفــت بــاد الشــام كذلــك أحداًثــا دمويــة يف عــام 1860، الســيما بعــد توســع نطــاق األحــداث، ومشلــت 
معظــم أحنــاء دمشــق، ومــا يهمنــا مــن أمــر تلــك األحــداث أن مصــدرًا معاصــرًا هلــا يشــر إىل دور الكــرد فيهــا 
بقيــادة إمساعيــل بــن مشديــن آغــا بقولــه: »األكــراد ونصراؤهــم قــد أتــوا أعمــااًل بربريــة يف ذلــك اليــوم ... 
فقتلــوا املئــات مــن النصــارى، ونكلــوا باآلخريــن ممــن وقــع بأيديهــم، وكان قــواد اجلنــد مــن األتــراك واألكــراد 
مثــل إمساعيــل آغــا مشديــن، وفرحــات آغــا وســواهم ...« )49(. ويذكــر يف مــكان آخــر :«أكــراد الصاحليــة 

هجمــوا علينــا«)50(.
يُفنِّــد املــؤرخ واألديــب املعــروف حممــد كــرد علــي مســؤولية أفــراد مــن اجلاليــة الكرديــة يف دمشــق عــن تلــك 
األعمــال الدمويــة، بــل يُلقــي باملســؤولية علــى عاتــق الســلطات العثمانيــة واملشــايخ يف دمشــق بقولــه:« كانــت 
)48) Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: Philip S. Khoury, p.40.

)49( مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان، ميخائيل مشاقة: ملحم خليل عيده، أندراوس حنا شخاشيري، ص156.

)50( مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان: ميخائيل مشاقة، ملحم خليل عيده، أندراوس حنا شخاشيري، ص267.

صورة نادرة لجامع سعيد باشا
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هــذه الفتنــة ســببَ خــراب قســم عظيــم مــن مدينــة دمشــق ... الذنــب كل الذنــب علــى احلكومــة وعماهلــا أواًل 
ملــا أبــدَوه مــن الضعــف، ثــم األعيــان واملشــايخ ...«)51(.

وممــا يؤكــد مــا تقــدم أنَّ عناصــر العوانيــة قــد شــاركوا يف أعمــال الشــغب عوًضــا عــن إيقافهــا يف متــوز 
1860، بأمــر مــن ســلطات الدولــة العثمانيــة العليــا يف دمشــق، وعلــى إثــر ذلــك جــرى تســريح عناصــر تلــك 
الفــرق العســكرية، ونُفــي حممــد ســعيد مشديــن آغــا إىل إســتنبول لكونــه موظًفــا رفيعـًـا يف الواليــة)52(، إال أن 
األخــر اســتعاد حظوتــه لــدى العثمانيــن الحًقــا)53(، ومــا هــي إال أشــهر معــدودة حتــى غــادر إســتبول لرافــق 
نامــق باشــا الــذي عُيِّــن واليًــا علــى بغــداد)54(، وكان مــن بــن الذيــن عــادوا إىل دمشــق مشــمواًل بالعفــو العــام، 
إذ تــوىل قافلــة اجلــردة يف احلــج الشــامي لإلعاشــة والتمويــن، وأصبــح قائمقــام محــص عــام 1863)55(، ثــم 
بعلبــك عــام 1866)56(، ويف عــام 1869 عُيِّــن متصرًفــا يف نابلــس)57(، كمــا عُيِّــن متصرًفــا يف شــرقي األردن 

يف املــدة )1872-1873(، إذ بــاءت جهــوده يف تأســيس واليــة عثمانيــة هنــاك بالفشــل)58(. 
ــه لــو جنحــت جهــوده تلــك لوضــع بذلــك أُســس دولــة جديــدة يف املنطقــة، قائمــةٍ علــى  وجتــدر اإلشــارة أنَّ
أنقــاض إحــدى الواليــات العثمانيــة املهمــة يف بــاد الشــام، كمــا الــدول الــي تأسَّســت الحًقــا، وكانــت أســرة 

مشديــن آغــا ســتحكم دولــة األردن احلاليــة بــداًل عــن األســرة اهلامشيــة. 
 ومــع مــا تقــدم ازداد نفــوذ حممــد ســعيد بــن مشديــن آغــا يف دمشــق واألطــراف أكثــر مــن الســابق، 
ونــال لقــب الباشــا مــن قبــل الســلطان العثمانــي أثنــاء زيارتــه إلســتنبول يف عــام 1869، وويل إمــارة احلــج 
املهمــة يف بــاد الشــام يف املــدة )1870-1892(، إىل جانــب كونــه عضــوًا يف جملــس إدارة واليــة دمشــق يف 
املــدة ذاهتــا)59(، إىل جانــب تعينــه متصرًفــا يف عــكا عــام )1870-1871(، ثــم محــاة عــام 1878، فطرابلــس 
ــه كان حســن  عــام )1884-1885(، ثــم أصبــح عضــوًا يف جملــس اإلدارة، ثــم مديــرًا لألوقــاف، ووُصــف بأنَّ

ــم واألدب)60(. األخــاق، حيــب معاشــرة أهــل العل
زفَّ حممــد ســعيد باشــا ابنتــه ووريثتـَـه الوحيــدة إىل حممــد باشــا أمحــد باشــا اليوســف قبــل وفاتــه ببضعــة 
أعــوام، وســعى إىل توريــث ســبطه عبــد الرمحــن باشــا اليوســف مكانتــه ومناصبــه يف النهايــة، ودَبَّــر أن خيلفــه 
ــا لنمــط  يف إمــارة احلــج يف عــام 1892، حيــث كان ائتــاف األســرتن مشديــن آغــا واليوســف عنصــرًا مهمًّ

)51( خطط الشام: محمد كرد علي، ص52.
)52) Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: Philip S. Khoury, p.40.
)53) Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: Philip S. Khoury, p.40.

)54( تولى محمد نامق باشا والية بغداد لمرتين، األولى عام 1850 ولمدة سنة واحدة فقط، والثانية عام 1861 إلى عام 1867، حيث ذهب لشغل منصب 
ج فحاز رتبة  وزير البحرية في إستنبول، كان يجيد اللغات الفرنسية واإلنكليزية والعربية إضافةً الى لغته التركية، وكان ضابًطا في الجيش العثماني وتدرَّ

المشيرية، ينظر: والي بغداد العثماني محمد نامق باشا تولى والية بغداد مرتين: طارق حرب.
)55( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص185.
)56( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص185.

)57( دخلت نابلس تحت الحكم المصري بقيادة القائد إبراهيم باشا في عام 1832، وثار أهل نابلس على الحكم المصري في عام 1834 ولكنهم أخفقوا، دام 
الحكم حتى عام 1840، حيث عادت فلسطين إلى الحكم العثماني، وفي نهاية الحكم العثماني أصبحت مدينة نابلس سنجقًا تابعًا لوالية بيروت، ويضم مئة قرية 

وقرية. ينظر: مدينة نابلس.
)58( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص182.
)59( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص182.

)60( موسوعة األسر الدمشقية: تاريخها أنسابها أعالمها: محمد شريف عدنان الصواف، ص671.



147 العدد الثاني - كانون الثاني - 2022

حيــاة النخبــة املرتكــزة يف صاروجــة يف أواخــر القــرن التاســع عشــر)61(.
اجلديــر بالذكــر أن أســرة اليوســف تعــدُّ إحــدى األســر الكرديــة الدمشــقية املعروفــة بالفضــل، بــل إن 
ــا لتلــك األســرة مســاه )الكواكــب الدريــة يف  ــا دمشــقيًّا هــو عبــد القــادر بــن بــدران كان قــد أفــرد كتابً مؤرخً

ــد الرمحــن باشــا اليوســف()62(. ــخ عب تاري
ــي حممــد ســعيد باشــا يف دمشــق عــام 1896، وورث ثروتــه الكبــرة ســبُطه عبــد الرمحــن باشــا  توفِّ
اليوســف، والــي تضمَّنــت أراضــيَ واســعًة يف اجلــوالن، وأراضــيَ واســعة يف بــرزة، واخليــارة، وزبديــن، وداره 
الشــهرة يف ســوق صاروجــة علــى هيئــة تشــبه دار إبراهيــم باشــا يف مصــر، ومــن آثــاره الباقيــة مســجد ســعيد 

باشــا يف احلــي الكــردي بدمشــق إىل يومنــا هــذا)63(. 
ــب  لقــد كتــب أحــد املؤرخــن عنــه: »مشديــن آغــا لــه عــدة أوالد، أحدهــم حممــد ســعيد باشــا، الــذي تقلَّ

)61( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص182.
)62( الكواكب الدرية في تاريخ عبد الرحمن باشا اليوسف: عبدالقادر بدران، ص5.

)63( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيشلر، ص183.

محمد سعيدباشا
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ــا جــدًّا، ولــه ابنــٌة وحيــدة  يف مناصــب عــدة، وأصبــح أمــر احلــج، وقضــى حياتــه هبــذه الوظيفــة، وكان غنيًّ
يــت يف حياتــه، وقــد خلَّــف معظــم تركتــه حلفيــده الــذي تعيَّــن مكانــه يف  تزوَّجهــا أمحــد باشــا اليوســف، وتوفِّ
إمــارة احلــج مــع صغــر ســنه، وهــو بــاقٍ يف إمــارة احلــج، ويُدعــى عبــد الرمحــن باشــا اليوســف، وهــو أغنــى 
وأكــرم رجــل يف ســوريا، وقــلَّ مَــن يكــون غنيًّــا كرميًــا مثلــه، وقــد كان ســعيد باشــا أول متصــرف تعيَّــن علــى 

البلقــاء، وتــويف بغنًــى عظيــم)64(.
_ اخلامتة:

تُعــدُّ أســرة مشديــن آغــا مــن األســر املهمــة الــي أدَّت أدوارًا بــارزة يف دمشــق وحميطهــا طــوال القرن التاســع 
عشــر، كانــت اســتمرارًا ألدوار أســر كرديــة أقــدم يف املدينــة، حيــث بــرز دور هــذه األســرة يف خمتلــف مناحــي 
ــًذا  ــدًا متنفِّ ــه قائ ــرف بكون ــى يــد مؤسســها مشديــن آغــا بــن موســى الكــردي، الــذي عُ احليــاة، الســيما عل
نــوا باحلــزم واالنضبــاط مــن إمخــاد عــدد مــن بــؤر الفوضــى  قــاد العشــرات مــن فرســانه الكــرد، الذيــن متكَّ
يف واليــة دمشــق وأطرافهــا، إىل جانــب تصديــه مــع فرســانه لدخــول إبراهيــم باشــا إىل دمشــق، فضــاً عــن 

اعتزالــه األحــداث الدمويــة الــي عصفــت بدمشــق يف عــام 1831 ، دون أن ينخــرط يف يومياهتــا املؤســفة.
كمــا بــرز عــدد مــن أبنــاء مشديــن آغــا يف النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، منهــم أبنــاؤه عبــد اهلل 
آغــا، وأخــوه إمساعيــل آغــا، إال إن دور جنلــه حممــد ســعيد باشــا فــاق أخوتــه اخلمســة اآلخريــن، إذ عُــرف 
ــى العديــد مــن املناصــب يف الدولــة العثمانيــة، تراوحــت بــن املهــام  ــا واســع النفــوذ، تولَّ بكونــه قائــدًا حملِّيً
العســكرية واإلداريــة علــى الســواء ويف أماكــن عــدة، وتوَّجَهــا بتوليــه إمــارة احلــج يف دمشــق ألعــوام عــدة، قبــل 
أن يُوَلِّيهــا لســبطه عبــد الرمحــن باشــا اليوســف، ســليل أســرة كرديــة دمشــقية متنفــذة أخــرى، فضــاً عــن 

حتلِّيــه بالكثــر مــن الصفــات الــي أثنــى عليهــا املؤرخــون املعاصــرون لــه. 
_ مصادر البحث ومراجعه:

_ املصادر باللغة العربية:
- األعــاق اخلطــرة يف ذكــر أمــراء الشــام واجلزيــرة: ابــن شــداد، اجلــزء الثانــي، حتقيــق: ســامي الدهــان، 

)دمشــق، 1962(.
- إعــام النبــاء بتاريــخ حلــب الشــهباء: حممــد راغــب بــن حممــود بــن هاشــم الطبــاخ احللــي، ج 1، )حلــب، 

.)1988

)64( الحمام الناصري: بسام سالم.
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- البطل الفاتح إبراهيم وفتحه الشام 1832 : داود بركات، )القاهرة، 2014(.
- حــي األكــراد يف مدينــة دمشــق بــن عامــي 1250-1979 دراســة تارخييــة – اجتماعيــة- اقتصاديــة: عــز 

الديــن علــي مــا، )بــروت، 1998(.
ــاح،  ــا امل ــاح، دين ــرو امل ــدا شيشــلر، ترمجــة: عم ــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر: لين - دمشــق يف القرن

مراجعــة: عطــاف مارديــي، )دمشــق، 1998(.
- حليــة البشــر يف تاريــخ القــرن الثالــث عشــر: عبــد الــرزاق البيطــار، حتقيــق: حممــد هبجــة البيطــار، ج1، 

)بــروت، 1993(.
- ســورية والصراعــات الدوليــة 1831-1841 حممــد علــي واحلســابات اخلاطئــة: فنــدي أبــو فخــر، )بــروت، 

.)2000
ــد أمحــد دمهــان، ط2، )دمشــق،  ــون، حتقيــق: حمم ــن طول ــة: اب ــخ الصاحلي ــة يف تاري ــد اجلوهري - القائ

.)1980
- كتاب خطط الشام : حممد كرد علي،  ج3، ط3، )دمشق، 1983(.

الفيحــاء،  مطبعــة  بــدران،  القــادر  عبــد  اليوســف:  باشــا  الرمحــن  عبــد  تاريــخ  الدريــة يف  الكواكــب   -
)دمشــق،1920(.

- لبنــان يف عهــد األمــراء الشــهابين : حيــدر أمحــد الشــهابي، حتقيــق: فــؤاد أفــرام البســتاني، ج3، )بــروت، 
.)1969

- الدارس يف تاريخ املدارس: عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، ج 1، )دمشق، 2006(.
- جمتمع مدينة دمشق يف الفرتة ما بن 1772-1840: د. يوسف مجيل نعيسة،  ج1 )دمشق، 1986( .

- معجم دمشق التارخيي: د. قتيبة الشهابي،، ج1، )دمشق، 1999(
- معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية: مصطفى عبد الكريم اخلطيب، )بروت، 1996(.

- مشــهد العيــان حبــوادث ســورية ولبنــان: د. ميخائيــل مشــاقة، ملحــم خليــل عيــده، انــدراوس حنــا 
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شخاشــري،  يف: ســهيل زكار، تاريــخ بــاد الشــام يف القــرن التاســع عشــر، )دمشــق، 2006(.
- موســوعة األســر الدمشــقية: تارخيهــا أنســاهبا أعامهــا: د. حممــد شــريف عدنــان الصــواف، ج2، ط2، 

)دمشــق، 2010).
- هنر الذهب يف تاريخ حلب: كامل الغزي،  ج3، ط2، )حلب، 1998(.

_ املصادر باللغة اإلنكليزية:
- An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860: Leila 
Tarazi Fawaz, )California,1994).
- Families in Politics: Damascene Factions and Estates of the 18th and 19th 
Centuries: Linda Schatkowski Schilcher )Wiesbaden,1985).
- Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 18601920-: 
Philip S. Khoury, )Cambridge, 2003).

_ البحوث باللغة العربية واإلنكليزية:
- ثــورة الدمشــقين ســنة )1247هـــ/ 1831م( دراســة تارخييــة: خالــد حممــد صــايف، جملــة جامعــة األزهــر 

بغــزة، اجمللــد 14 ، العــدد 2، )غــزة، 2012( .
- احليــاة الثقافيــة يف دمشــق يف العصــر العثمانــي )1876-1918(: حممــد أمحــد، جملــة جامعــة دمشــق، 

اجمللــد 27، العــدد األول والثانــي 2011.
ــواء نابلــس ودورهــا اإلداري واالقتصــادي املــدة 1080-1245هـــ/ 1831-1669:  - العائــات املتنفــذة يف ل

زهــر غنايــم عبــد اللطيــف غنايــم، اجمللــة األردنيــة للتاريــخ واآلثــار، اجمللــد 12، العــدد 3 ، 2018.

- Amalia Levanoni, The Mamluks in Egyptian and Syrian Politics and Society, 
The Medieval Mediterranean: Michael Winter, Volume: 51, 28 Nov 2003.
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املقاالت باللغة العربية واإلنكليزية:
https://www.al- :ــى الرابــط 1831 يف دمشــق: عــروة خليفــة، عل ــورة العــام  - بــن الســورين: عــن ث

jumhuriya.net
http://ancosh.blogspot.com :احلمام الناصري: بسام سام،  على الرابط -
.https://www Syria.tourism.com :حي القيمرية فخر دمشق، على الرابط -

http://alwatan.com :حي صاروجة تراث دمشقي، على الرابط -
  org.kobayat.www//:https  :عكار وحصن األكراد: موريتز سوبرهنايم، على الرابط -

www.medaratkurd.com :حملة عن تاريخ الكرد يف باد الشام: حمسن سيدا، على الرابط -
https://nashet.org  :مدينة نابلس، على الرابط - 

- مديريــة أوقــاف دمشــق، املعــامل الدمشــقية األثريــة، املســاجد األثريــة، مســجد الســادات اجملاهديــن، علــى 
https://awqaf-damas.com :الرابط

com.blogspot.bornindamascus//:http :املدرسة اجملاهدية اجلوانية، على الرابط -
- وايل بغــداد العثمانــي حممــد نامــق باشــا تــوىل واليــة بغــداد مرتــن: طــارق حــرب،  علــى الرابــط: 

https://alzawraapaper.com
.www//:https :ــط ــى الراب ــة دمشــق: وســام حســن،  عل ــراد يف مدين ــة عــن حــي األك - وثيقــة بريطاني

co.medaratkurd
 -Kurds of Damascus: Trapped Between Secession and Integration. https://
syrianobserver.com
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Who killed the 
Emir of Hajj?

The life of Abdul Rahman Pasha al-Yusuf 
until World War I.
Dr.Sami Moubayed
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)1( يُنشر هذا البحث على قسمين، األول فيه حياة عبد الرحمن باشا اليوسف من الوالدة وحتى بداية الحرب العالمية األولى، والثاني من الحرب العالمية األولى 
والمرحلة الفيصلية وبداية االنتداب الفرنسي وصواًل إلى مقتله في 21 آب 1920.

)2( رئيس مؤسسة تاريخ دمشق.
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ص البحث ملخَّ
كان عبــد الرمحــن باشــا اليوســف مــن أعيــان دمشــق يف الربــع األخــر مــن القــرن التاســع عشــر وســنوات 
ــه ســنة 1920. وقــد تســلّم إمــارة احلــج الشــامي ســنة 1890، وحافــظ  القــرن العشــرين األوىل حتــى مقتل
عليهــا حتــى هنايــة احلــرب العامليــة األوىل، إضافــة النتخابــه ممثــاً عــن دمشــق يف جملــس )املبعوثــان(، 

ــان يف إســطنبول.  وعضــوًا يف جملــس األعي
يتطــرق هــذا البحــث يف قســمه األول إىل مســرة الباشــا يف عهــد الســلطان عبــد احلميــد الثانــي، 
وعاقتــه جبمعيــة االحتــاد والرتقــي، الــي أطاحــت بالعهــد احلميــدي ســنة 1909. وينتهــي عنــد تســلُّم 
ــا لشــقيقه، وكيــف متكــن عبــد الرمحــن  الســلطان حممــد رشــاد اخلامــس عــرش الســلطنة العثمانيــة خلًف

باشــا مــن االنتقــال السياســي مــن العهــد احلميــدي إىل عهــد االحتاديــن.
_ متهيد:

يف صيــف العــام 1920 وقعــت جرميــة مروِّعــة يف قريــة خربــة غزالــة مشــال شــرق مدينــة درعــا، أودت 
ــس  ــي رئي ــن الدروب ــا، وعــاء الدي ــس الشــورى يف حينه ــس جمل ــد الرمحــن باشــا اليوســف، رئي ــاة عب حبي

احلكومــة الســورية.
لقــد كان مــن املفــرتض أن هتــزَّ هــذه اجلرميــة اجملتمــع الدمشــقي مــن أعاه، نظــرًا ملكانة اليوســف الرفيعة 
ــه وبــن كــرى العائــات احلاكمــة يف  ــى بين ــا، وصــات القرب ــا واقتصاديًّ ــان، سياســيًّا واجتماعيًّ بــن األعي

ســورية يومئــذ.
عــرف الدمشــقيون اليوســف _ قبــل توليــه رئاســة جملــس الشــورى _ طــوال ثاثــة عقــود مــن الزمــن، 
ــة احلجــاج املتجهــة ســنويًّا مــن دمشــق إىل مكــة املكرمــة، ومــع  ــدًا لقافل أمــرًا حملمــل احلــج الشــامي، وقائ
ــف عنــده أحــد، ال مــن األعيــان وال مــن احلــكام، وال حتــى مــن  ذلــك، فقــد مــرَّ مقتلــه مــرور الكــرام، ومل يتوقَّ

املؤرِّخــن املعاصريــن ملدينــة دمشــق ورجاالهتــا. 
أواًل _ ظروف مقتل عبد الرمحن اليوسف:

ــاع أهــايل حــوران  ــوزراء، إلقن ــس ال ــة رئي ــوب ســورية، برفق ــا إىل جن ــد الرمحــن اليوســف متجهً كان عب
ــت مدينــة دمشــق يــوم 25  بدفــع غرامــة ماليــة، فرضتهــا عليهــم حكومــُة االنتــداب الفرنســي بعــد أن احتلَّ
ــرون  متــوز 1920. وكانــت وصلــت عــدة تقاريــر إىل العاصمــة الســورية تُفيــد بــأن أهــل حــوران كانــوا يُحضِّ
لعصيــان مســلَّح ضــد الفرنســين، نصــرةً للملــك املخلــوع فيصــل بــن احلســن، الــذي نــزل ضيًفــا يف ديارهــم 
بعــد هروبــه مــن دمشــق، وقبــل مغادرتــه البــاد متجهـًـا إىل أوروبــا عــر األراضــي الفلســطينية، حتــت هتديــد 

الطــران احلربــي الفرنســي. 
وقامــت فرنســا بفــرض غرامــة ماليــة علــى احلورانيــن مقدارهــا مخســة عشــر ألــف دينــار ســوريًّا، عقابـًـا 
علــى موقفهــم الداعــم للملــك فيصــل، ومبالــغ أضخــم علــى مدينــي دمشــق وحلــب، وصلــت إىل أربعــن ألــف 

دينــار لــكل واحــدة منهــم. 
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رفــض أهــايل حــوران دفــع املبلــغ املطلــوب، 
فاســتوجب ذلــك تدخُّــاً ســريعًا مــن احلكومــة 
الســورية، فأرســلت وفــدًا رمسيًّــا إىل املنطقــة، 
برئاســة الدروبــي وعضويــة اليوســف ووزيــر 
الشــيخان  ومعهــم  األيوبــي،  عطــا  الداخليــة 
ــدرَّة.  ــل ال ــد اجللي ــب وعب ــادر اخلطي ــد الق عب
كان الشــيخ اخلطيــب مــن علمــاء الشَّــام، 
والشــيخ  األمــوي،  اجلامــع  يف  إمامًــا  ويعمــل 
ــة  الــدرَّة كان مــن املدرِّســن القدامــى يف مدين
ــك أراضــيَ  ــا اليوســف فقــد كان ميل درعــا. أمَّ
ــاك  ــه هن ــاد، وكان وكيل ــوب الب واســعًة يف جن
الزعيــم أمحــد مريــود، أحــد قــادة النضــال يف 
قــرى اجلــوالن، الــذي ُقتــل علــى يــد الفرنســين 

ــل اليوســف)3(.  بعــد ســتِّ ســنوات مــن مقت
حمافــظ  مــع  الدروبــي  الرئيــس  اجتمــع 
حــوران أبــو اخلــر اجلنــدي، ووعــده بــأن يضــع 
حــدًّا لاضطرابــات يف جنــوب البــاد، مشــرًا 
إىل صابــة ومكانــة الوفــد املرافــق لــه، وقدرتــه 

ــة)4(. ــى مشــايخ املنطق ــر عل ــى التأث عل
خربــة  أهــايل  مــن  املســلحن  بعــض  كان 
غزالــة ينتظــرون الوفــد احلكومــي القــادم مــن 

دمشــق عــر ســكة القطــار، وظهــر أحدهــم عنــد نافــذة العربــة األوىل، شــاهرًا ســاحه يف وجــه اجلنــود 
الســنغالين املرافقــن للوفــد، الذيــن كانــت فرنســا تعتمــد عليهــم يف ســورية ولبنــان، ظنًّــا منهــا أهنــم قــادرون 
علــى التفاهــم مــع أهــايل هــذه البــاد ألهنــم مســلمون مثلهــم، ومل تـُـدرك فرنســا، يف ذلــك الوقــت املبكــر مــن 
حكمهــا يف الشــرق األوســط، أن هــؤالء اجلنــود، القادمــن باإلكــراه مــن مســتعمراهتا يف مشــال أفريقيــا، مل 
يكونــوا علــى درايــة بأهــايل ســورية، وال يتكلمــون اللغــة العربيــة، وال يعرفــون شــيًئا عــن عــادات بــاد الشّــام 
وأعرافهــا، فأطلــق أحدهــم الرصــاص يف وجــه احلورانيــن، بعــد أن رأى البنــادق يف أيديهــم، وحصــل تبــادل 
إطــاق نــار أشــعل فوضــى عارمــة يف احملطــة، ُقتــل علــى أثرهــا اجلنــودُ الســنغاليُّون الثاثــة املرافقــون 

للوفــد)5(.

)3( ميسلون: نهاية عهد، صبحي العمري، 80.
)4( سورية واالنتداب الفرنسي، يوسف الحكيم، 33.
)5( سورية واالنتداب الفرنسي، يوسف الحكيم، 35.

عبد الرحمن باشا اليوسف
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ترجَّــل عبــد الرمحــن اليوســف مــن القطــار، وحــاول الوصــول إىل الــدور الثانــي، حيــث يســكن مديــر 
احملطــة، وهــو يصيــح بأعلــى صــوت: »هاتــوا املشــايخ لنتفاهــم!)6(« يف داللــة واضحــة علــى أنــه أراد إخفــاء 
هويتــه لشــعوره بأنــه هــو املســتهدف مــن كل مــا جيــري حولــه، لبــس اليوســف مايــة ســوداء، كانــت النســاء 

الســوريات ترتديهــا عنــد خروجهــنَّ مــن منازهلــنَّ، غطــت وجهــه ورأســه حتــى القدمــن)7(. 
ــرًا، وحــاول االتصــال بدمشــق، وتبعــه الدروبــي الــذي أُصيــب برصاصــةٍ  ثــم دخــل اليوســف احملطــة مُتنكِّ
يف ظهــره، أســقطته قتيــاً علــى الفــور. وهنــاك روايــٌة أخــرى، رواهــا نقيــب الصحفيــن الســورين نصــوح 
بابيــل، تقــول بــأن الدروبــي اجتــه حنــو مقصــورة الدرجــة الثالثــة يف مؤخــرة القطــار، فعُثــر عليــه، ومتَّ قتلـُـه 

بــن الــركاب)8(. 

ــدان كان موجــودًا  ــن حــيِّ املي ــوت بفضــل تاجــر دمشــقي م ــن امل ــي م ــة عطــا األيوب ــر الداخلي وجنــا وزي
بالصدفــة يف أرض احملطــة، فقــام مبســاعدته علــى تفــادي مصــر زمائــه ونقلــه إىل مــكان آمــن)9(. 

ــه،  ــل ب ــل التنكي ــةٍ مــن جســده قب ــن خمتلف ــى أماك ــارُ عل ــت الن ــم أُطلق ــا، ث ــا مُرِّحً ــرب اليوســف ضربً ُض
ليفــارق احليــاة وهــو غــارق بدمائــه، ومل يكــن قــد جتــاوز التاســعة واألربعــن مــن عمــره.  

ثانيًا _ تاريخ األسرة: 
اســتوطنت عائلــة اليوســف الكرديــة مدينــة دمشــق يف بدايــات القــرن التاســع عشــر، قادمــة مــن ديــار بكــر 

يف جنــوب شــرقي تركيــا)10(.  
كان اجلــدُّ األكــر لعبــد الرمحــن اليوســف تاجــرَ أغنــام ومــواٍش، أحــبَّ دمشــق واســتقرَّ هبــا نظــرًا ملناخهــا 
الطيــب ووفــرة الفــرص االقتصاديــة فيهــا. ولــد ابنــه الوحيــد أمحــد يف دمشــق، وعمــل مــع أبيــه يف توســيع 
أعمــال األســرة، ثــم حتالــف مــع األمــر بشــر الشــهابي، حاكــم جبــل لبنــان يف منتصــف القــرن التاســع عشــر، 
وصــار وكيــاً معتمــدًا ألعمالــه يف ســورية. منحــه األمــر بشــر قريــة جمــدل عنجــر يف ســهل البقــاع، مبــا 

فيهــا مــن أرزاق وأمــاك، تقديــرًا لوالئــه)11(. 
ــا جــرَّارًا  ــذي أرســل جيشً ــي باشــا، ال ــع وايل مصــر حممــد عل ــف األمــر بشــر م ويف عــام 1831، حتال
إىل بــاد الشَّــام لضمهــا إىل حكمــه، وانتزاعهــا بالقــوة مــن العثمانيــن. وخــال ســنوات احلكــم املصــري يف 
دمشــق )1831-1840( عمــل أمحــد اليوســف مــع إبراهيــم باشــا، ابــن حممــد علــي باشــا، مظهــرًا والءً تامًّــا 

ــا علــى املدينــة)12(.  ألســرته، لدرجــة أنــه عَيَّنــه قبــل مغادرتــه دمشــق عــام 1840 متســلِّمًا، أو حاكمً
ــح  ــوا بأشــد احلاجــة لفت ــتٍ كان ــن جمــدَّدًا، يف وق ــن اليوســف وضــع نفســه حتــت تصــرف العثماني ولك

)6( الكواكب الدرية في تاريخ عبد الرحمن باشا اليوسف، عبد القادر بدران، 113.
)7( لقاء المؤلف مع السيدة فاتن اليوسف، حفيدة عبد الرحمن باشا اليوسف (فينا، 5 آذار 2019(.

)8( الصحافة والسياسة في سورية، نصوح بابيل، 37.
)9( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 35.

)10( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ليندا شيلشر، 184.

)11( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ليندا شيلشر، 184.
)12(دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ليندا شيلشر، 185.
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صفحــة جديــدة مــع أهــايل دمشــق، فقبلــوا بــه واســتدعوه إىل إســطنبول لنيــل لقــب الباشــاوية، ليعــود بعدهــا 
ــا.  ــا ومتمــوِّاًل وزعيمً إىل دمشــق وجيهً

ــاع القــرار يف عاصمــة اخلافــة، فقــام  اســتفاد أمحــد اليوســف مــن مكانتــه اجلديــدة ونفــوذه عنــد صُنَّ
بإدخــال اثنــن مــن أبنائــه يف العمــل احلكومــي، وصــار األول، حممــود، قائممقــام علــى مدينــة بعلبــك، وبــات 

الثانــي حممــد )والــد عبــد الرمحــن اليوســف( حاكمًــا علــى مدينــة محــص)13(.
ثالًثا _ مصاهرة آل مشدين آغا:

تتالــت املناصــب الرفيعــة يف درب حممــد بــن أمحــد اليوســف، فبعــد محــص أصبــح متصرًِّفــا علــى مدينــة 
عــكا، ثــم علــى طرابلــس الشَّــام، وخــال مســرته السياســية اقتنــى أراضــيَ زراعيــة خصبــة يف كل مدينــةٍ حــلَّ 

هبــا، إضافــة ملــا ُقــدِّم لــه مــن هدايــا وهبــات مــن ســاطن بــي عثمــان. 

واشــرتى مــن الوجيــه ســليمان كاراميــي قصــرًا فاخــرًا يف حــيِّ ســوق ســاروجا العريــق، ظــلَّ مقــرًّا لعائلتــه 
حتــى خروجهــم منــه للســكن يف مناطــق حديثــة عــام 1964)14(. 

ولكــن أكــر إجنازاتــه وأكثرهــا رحبـًـا باملطلــق كان زواجــه مــن بنــت حممــد ســعيد مشديــن آغــا، أحــد زعمــاء 
الكــرد يف دمشــق، املكلَّــف يومهــا بتحصيــل الضرائــب مــن األهــايل، ممثِّــاً عــن الدولــة العثمانيــة)15(. 

ــا علــى مدينــة نابلــس، ويف صيــف  ــذة وثريــة للغايــة، وقــد مت تعينــه حاكمً كانــت أســرة مشديــن آغــا متنفِّ
ــام، وهــو مــن أجــلِّ املناصــب اإلســامية، وأعظــم الوظائــف الدينيــة. العــام 1870 أمــرًا علــى حجــاج الشَّ

رابعًا _ معارضة أمحد عزت باشا العابد:
ــه  ــازل عــن منصب ــن آغــا التن ــى هــذا التكليــف، قــرر حممــد مشدي بعــد مــرور واحــد وعشــرين ســنة عل

ــد الرمحــن اليوســف.  ــد، عب لصــاحل ســبطه الوحي
لقــد وُلــد عبــد الرمحــن يف دمشــق ســنة 1871 وتســلَّم إمــارة احلــج مــن جــده، وهــو يف التاســعة عشــرة 
مــن عمــره، عــام 1890. وكل مــن عــرف تعلُّــق مشديــن آغــا الشــديد حبفيــده مل يســتغرب هــذا القــرار، كونــه 
مل يُــرزق بــأي ذريــة ذكوريــة، ومل يرغــب بــأن تذهــب إمــارة احلــج مــن بعــده إىل خــارج أبنــاء األســرة، مــع العلــم 
أن هــذا املنصــب الكبــر مل يكــن وراثيًّــا، وقــد وهبــه كلَّ مــا ميلــك مــن مــال وأرض وعقــارات، فصــار اليوســف 

الشــابُّ زعيمًــا معتــرًا يف دمشــق بالرغــم مــن صغــر ســنه)16(. 
وقــد أغضــب انتقــاُل إمــارة احلــج هبــذا الشــكل العائلــي غــر املؤسســاتي الكثــرَ مــن األعيــان، الذيــن رأوا 
فيــه جتــاوًزا هلــم وألحقيتهــم هبــذا املنصــب احلسَّــاس. وأول املعرتضــن كان أمحــد عــزت باشــا العابــد، جــار 
آل اليوســف يف حــيِّ ســوق ســاروجا، وأحــد أقــرب املقرَّبــن مــن الســلطان عبــد احلميــد الثانــي، الــذي كان 

)13( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ليندا شيلشر، 153-151
 .Stefan Weber. Damascus: Ottoman Modernity and Urban Transformation, volume II, 299 )14(

)15( أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر هجري، محمد جميل الشطي، 404
)16( الكواكب الدرية، بدران، 25.
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ــاع الســلطان بالعــدول عــن تعيــن اليوســف يف  ــد بإقن ــى عــرش الســلطنة عــام 1876. وجنــح العاب قــد تولَّ
إمــارة احلــج، حبجــة صغــر ســنه وانعــدام خرتــه)17(. وكان يريــد أن تذهــب اإلمــارة إىل أحــد أبنــاء آل العابــد، 
بعــد أن أوصــل الكثــر مــن أقربائــه إىل مناصــب رفيعــة، مثــل شــقيقه مصطفــى )والــد نــازك العابــد(، الــذي 

عيَّنــه واليًــا علــى املوصــل، وصهــره حســي ســيفي، الــذي أوصلــه إىل منصــب متصــرف)18(. 
وهنــا تدخــل الشــيخ أبــو اهلــدى الصيَّــادي لفــضّ اخلــاف، وقــد كان مثــل أمحــد عــزت العابــد، مــن 
املستشــارين الســورين املقرَّبــن مــن الســلطان عبــد احلميــد. ومل تكــن العاقــة طيبــة بــن الصيَّــادي والعابد، 
وكانــا يف تنافــس دائــم علــى القربــى مــن الســلطان. األول كان مــن أصــول متواضعــة، وهــو مــن أبنــاء بلــدة خان 
شــيخون يف ريــف إدلــب، وصــل إىل مــا وصــل إليــه مــن مقــام وجــاه بســبب علمــه الوســيع يف الفقــه والشــؤون 
ــذة حديثــة العهــد، الــي ظهــرت علــى الســاحة الدمشــقية  اإلســامية. أمــا العابــد فقــد كان مــن األســر املتنفِّ

منــذ ســتينيات القــرن التاســع عشــر. 
وضــع الصيَّــادي كامــل ثقلــه خلــف عبــد الرمحــن اليوســف، نكايــة بالعابــد، ورمبــا دعمًــا جليــل الشــباب، 

أو حبًّــا بالتجديــد. 
يف مذكراتــه، يقــول مجــال باشــا، حاكــم واليــة ســورية خــال احلــرب العامليــة األوىل، إن الشــيخ الصيَّــادي 

دفــع 12 لــرة ذهبيــة لتمكــن اليوســف يف منصبــه، وإجهــاض اقــرتاح العابــد بعزلــه)19(.
ــد، جــران احلــي يف دمشــق  ــي اليوســف والعاب ــن عائل ــل ب وهــذا التدخــل أدى إىل نشــوب صــراع طوي
وزمــاء البــاط يف إســطنبول، اســتمرَّ حتــى زواج زهــراء اليوســف، شــقيقة عبــد الرمحــن باشــا، مــن حممــد 
علــي، جنــل أمحــد عــزت باشــا، والــذي ُكتــب هلمــا أن يكونــا أول عائلــة رئاســية يف ســورية بعــد انتخــاب العابــد 

رئيسًــا للجمهوريــة عــام 1932.
خامسًا _ حممل احلج الشامي:

قبــل التنــازل حلفيــده عــن إمــارة احلــج، قــام مشديــن آغــا بإحضــار أشــهر مدرســي إســطنبول، لتعليــم 
ــر بعلــوم الكيميــاء والرياضيــات  ــن مــن أحــكام احلــج، والتَّبحُّ عبــد الرمحــن أصــول الفقــه والشــريعة، ليتمكَّ
ــن،  ــارة احلــج الشــامي حسَّاســة جــدًّا بالنســبة للعثماني ــت إم ــخ اإلســامي)20(. كان ــي والتاري واألدب العرب
يضعــون كامــل ثقلهــم خلــف مــن يتوالهــا، إلظهــار متسُّــكهم باإلســام ومبقدســاته، وفيهــا جتسَّــدت عظمــة 
الدولــة وهيبتهــا، انطاًقــا مــن أمهيــة كل مــن مكــة املكرمــة ودمشــق، أو »شــام شــريف« كمــا كانــوا يُطلقــون 

ــا.  ــام شــأًنا وأعاهــا مقامً عليهــا، وهــي عندهــم أكثــر واليــات بــاد الشَّ
ــى اإلمــارة أن يكــون علــى درجــةٍ عاليــة مــن الشــجاعة واهليبــة واهلدايــة لقيــادة ركــب  وكان علــى مَــن يتولَّ
احلــج. فــكان عليــه مثــاً معرفــة الطــرق الريــة الــي جيــب ســلكها، وتلــك الــي جيــب جتنُّبهــا، وحفــظ مجيــع 
ــر امليــاه يف كل واحــدةٍ منهــا. ومــن واجبــات األمــر كانــت معرفــة  املنــازل الــي تقــع علــى الطريــق، ومــدى توفُّ

)17( سورية والعهد العثماني، يوسف الحكيم، 60.

)18( سورية والعهد العثماني، يوسف الحكيم، 59.
)19( المذكرات، جمال باشا، 240.
)20( الكواكب الدرية، بدران، 25.
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ــة أو  ــه، أو القري ــى احلــي الــذي جــاؤوا من ــا عل ــاءً إمَّ مجيــع النــاس يف ركبــه، لتوزيعهــم علــى جمموعــات، بن
البلــدة، مــع إعطــاء رعايــة خاصــة للمســنِّن واملرضــى. 

كان هلــذا املنصــب جانــب اقتصــادي مهــمٌّ أيًضــا، يــدرُّ مــااًل وفــرًا علــى خزينــة الدولــة العثمانيــة، وعلــى 
ــا يف خــان احلرمــن  ــون إمَّ ــع شــهر رمضــان، وينزل ــون دمشــق يف مطل ــوا يصل النــاس، ومعظــم احلجــاج كان

القريــب مــن بــاب الريــد، أو علــى مقربــة مــن جامــع الــورد يف ســوق ســاروجا)21(. 
وكان األعاجــم يُقيمــون يف حــيِّ اخلــراب داخــل دمشــق القدميــة أو يف الســويقة، حيــث يشــرتون كميــات 
كبــرة مــن املــؤن مــن أســواق املدينــة، تكفيهــم طــوال مــدّة احلــج )أي ثاثــة أشــهر كاملــة( )22(. وكانــت دمشــق 
تتأهَّــب الســتقبال احلجــاج القادمــن إليهــا مــن القوقــاز وأذربيجــان والبلقــان والقــرم، وتضــع كلَّ إمكاناهتــا يف 
لون دخــاً ســنويًّا ثابًتــا للمدينــة وألهلهــا.  ــار ومساســرة، حيــث كانــوا يشــكِّ خدمتهــم، مــن فنــادق وأســواق وجتَّ
ــار الشَّــام يرســلون بضائعهــم إىل األراضــي املقدســة مــع حممــل احلــج، كونــه حمميًّــا مــن قبــل الدولــة،  وكان جتَّ
ومُعًفــى مــن أي ضريبــة، ويســتقبلون عــن طريقــه البضائــع القادمــة مــن اهلنــد والصــن وأقاصــي املعمــورة)23(.

وكان أمــر احلــج ينطلــق يف رحلتــه الســنوية علــى مــن حممــل مرفــوع علــى ظهــر مجــل كبــر، مزيَّن بســتائر 
خممليــة عليهــا آيــات قرآنيــة، جمللــة بعلــم عثمانــي مصنــوع مــن احلريــر. وكان خــط مســر احملمــل حماًطــا 
ــا بكثافــة عســكرية ومدفعــن وفرقــة موســيقية ترافقــه حتــى مشــارف املدينــة، مــع آالف املُودِّعــن مــن  دومً
املســؤولن والشــيوخ والضبــاط واألشــخاص العاديــن، الذيــن خيرجــون إللقــاء التحيــة علــى احملمــل وأمــره، 

يف اليــوم اخلامــس مــن شــهر شــعبان. 
وعرفــت الدولــة العثمانيــة مخــس حمافــل كبــرة علــى هــذا الشــكل: األول كان ينطلــق مــن عاصمــة 
اخلافــة، والثانــي مــن مصــر، والثالــث مــن اليمــن، والرابــع مــن العــراق، إضافــة طبعـًـا للمحمــل الشــامي الــذي 

حنــن اآلن يف ذكــره)24(. 
كان عبــد الرمحــن اليوســف يُرافــق احملمــل مــن حلظــة االنطــاق حتــى العــودة، جالسـًـا داخــل احملمــل، أمــا 

بقيــة احلجــاج فكانــوا يتبعونــه ســرًا علــى األقــدام أو علــى اجلمــال واخليــول واحلمــر. 
وكانــت القلعــة هــي نقطــة االنطــاق، عنــد الركــن الشــمايل الغربــي مــن ســور دمشــق، حيــث يبــدأ املســر 
باجتــاه حــيِّ بــاب اجلابيــة، ثــم بــاب مصلَّــى يف امليــدان، ثــم قريــة الكســوة، الــي تبعــد ثاثــة عشــر كيلــو مــرت 

مــن دمشــق)25(.
ونظــرًا حلجــم املوكــب، وخوًفــا مــن ضيــاع احلجــاج أو تفرُّقهــم، كان املســر بطيًئــا جــدًّا، ال يتحــرَّك إالَّ يف 
الليــل، لتفــادي هــاك احلجــاج والــدواب مــن شــدة حــرِّ الصحــراء. ويف معظــم األحيــان كان املوكــب ال يَعــر 

أكثــر مــن أربعــن كيلــو مــرت يف اليــوم الواحــد)26(. 
)21( محمل الحج الشامي، منير كيال، 50.

)22( المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني، ليلى الصباغ 95.
)23( محمل الحج الشامي، كيال، 50.

)24( المحمل وقافلة الحج الشامي، بسام ديوب، 24
)25( المحمل وقافلة الحج الشامي، بسام ديوب، 49.

)26( مذكرات، الجزء األول، خالد العظم، 11.
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ــاوة  ــن آغــا لدفــع إت ــا باملخاطــر واللصــوص، فاضطــرَّ حممــد ســعيد مشدي ــق إىل مكــة مليًئ وكان الطري
خــال موســم احلــج، لعــدم مهامجــة القافلــة مــن قبــل البــدو وقاطعــي الطريــق. ولكنــه ُقبَيــل تقاعــده قــرَّر 
مشديــن آغــا العــدول عــن هــذا العــرف، فجــاء عبــد الرمحــن اليوســف، وأكمــل هبــذه السياســة، ظنًّــا منــه أن 
طريقــه ســيكون آمنـًـا وســالًكا. ولكــن يف أول رحلــة لــه مــع احلجــاج تعــرَّض موكــب األمــر هلجــوم مُســلح مــن 
البــدو، حيــث قامــوا مبحاصرتــه يف معــان، قبــل أن تصــل تعزيــزات عســكرية لنجدتــه، قادمــة مــن دمشــق)27(.

ــى كل لســان،  ــر عل ــار الباشــا الصغ ــام، وصــارت أخب ــان إىل مســامع أهــايل الشَّ ــة مع وصــل خــر حادث
ــدو.  ــا عــن بســالته ورباطــة جأشــه يف وجــه الب ــون قصصً ــاس بإعجــاب، ويتناقل ــه الن يتحــدث عن

وعنــد عودتــه إىل دمشــق قــام الباشــا بفتــح أبــواب قصــره أمــام الفقــراء واحملتاجــن، حيــث صــارت مأدبتــه 
ــاول الطعــام أو  ــا مــن أعــراف ســوق ســاروجا، يأتيهــا النــاس مــن كل حــدٍب وصــوب، إمــا لتن ــة عرًف اخلري
للتوسُّــط لــدى الباشــا حلــل مشــاكلهم يف دوائــر الدولــة العثمانيــة. وقــد حــاول جاهــدًا مســاعدة كل مــن وصل 

إليــه مــن األهــايل، لتــزداد شــعبيته بــن النــاس، ويــزداد احــرتام العثمانيــن لــه. 
وخــال أوقــات اجملاعــة أو املــرض كان الباشــا أول املترِّعــن للمحتاجــن، ففــي عــام 1909 مثــاً قــدَّم 
160 لــرة ذهبيــة للجمعيــات اخلريــة يف دمشــق، وبعدهــا خبمــس ســنوات أيَّــد الضريبــة الــي فرضهــا 
العثمانيــون علــى أثريــاء دمشــق، وقــدَّم للحاكــم العســكري 3500 لــرة ذهبيــة، ومعهــا مخســة آالف كيلــو مــن 

ــا مــن األعيــان املبــادرة باملثــل ملســاندة الدولــة يف عجزهــا املــايل)28(. احلنطــة والشــعر، طالبً
ــرًا مــن زواجــه مــن آل مشديــن آغــا، ومــن جــده  ــة والــده، الــذي اســتفاد كث ــم الباشــا مــن جترب كمــا تعلَّ
ألبيــه، الــذي كان متزوجـًـا مــن ســيدة مــن آل الــرازي، فقــام اليوســف بعقــد قرانــه علــى »فايــزة خــامن« كرميــة 
خليــل باشــا العظــم، وهــي ســليلة أســرة سياســية عريقــة وثريــة، حكمــت دمشــق طــوال القــرن الثامــن عشــر، 

ــى الكثــر مــن أبنائهــا إمــارة احلــج مــن قبلــه)29(.  وقــد تولَّ
أدَّت هــذه الزجيــة إىل مضاعفــة ثــروة عبــد الرمحــن اليوســف، الطائلــة أصــاً، وإىل متتــن صــات 
القربــى بينــه وبــن أعيــان دمشــق، إضافــة ملــا ورثــه عــن جــدِّه ومــا اكتســبه مــن مــال عــن طريــق مصاهرتــه 
ــة  آلل العظــم، وكانــت أراضيــه الزراعيــة الــي ورثهــا عــن أبيــه تــدرُّ عليــه مــا ال يقــل عــن عشــرة آالف ذهبيّ

ســنويًّا)30(. 
وكان اليوســف كرميـًـا جــدًّا مــع كل مَــن عمــل معــه، لكســب احــرتام النــاس ووالئهــم، فعلــى ســبيل املثــال كان 
راتــب وكيلــه العــام عشــر لــرات ذهبيــة يف الســنة، وهــو أعلــى راتــب عرفتــه مدينــة دمشــق يف حينهــا، وكان 
يدفــع مخــس لــرات ذهبيــة ســنويًّا لــكل حماســب، ولــرة ونصــف اللــرة لــكل خمتــار مــن خماتــر القــرى الــي 

كان ميلكهــا، مــع نســبة مــن أربــاح عائداهتــا الزراعيــة املومسيــة)31(. 

)27( وزارة الخارجية البريطانية (195-1765( من أيرز (دمشق( إلى فورد (لندن(، ملف رقم 16، بتاريخ 31 أيار 1892.
)28( Talha Çiçek. War and State Formation in Syria, 241.

)29( محمل الحج الشامي، كيال. 44.
)30)  Hanna Batatu: Syria’s Peasantry, the Descendants of its lesser rural notables and their politics, 40.
)31)Hanna Batatu: Syria’s Peasantry, the Descendants of its lesser rural notables and their politics, 40.
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ومــع مطلــع القــرن العشــرين كان عبــد الرمحــن اليوســف ميلــك كامــل الشــاطئ الشــرقي مــن حبــرة طريــا، 
وثــاثَ قــرى بأكملهــا يف غوطــة دمشــق الشــرقية، إضافــة خلمــس قــرى يف ســهل البقــاع، وأربــع وعشــرين 
قريــة يف اجلــوالن، ممــا جعلــه، حبســب أقاويــل النــاس يف حينهــا، الرجــَل األغنــى بــن املســؤولن العــرب يف 
الســلطنة العثمانيــة، ال يضاهيــه أحــدٌ إال جــارُه ومنافسـُـه، الــذي أصبــح الحًقــا صديَقــه وقريبــه، أمحــد عــزت 

باشــا العابــد)32(.
سادسًا _ الباشا والسلطان:

ــذي  ــي، ال ــد الثان معظــم ســنوات عمــل اليوســف يف حممــل احلــج كانــت يف عهــد الســلطان عبــد احلمي
حكــم مــن منتصــف ســبعينيات القــرن التاســع عشــر وحتــى عــام 1909. وعندمــا وُيلَّ اليوســف إمــارة احلــج 
كان الســلطان عبــد احلميــد يف الســنة السادســة عشــرة مــن حكمــه، بعــد أن ورث إمراطوريــة منهكــة 
ــا، وســاعيًا  ــا مُصلحً ــا. وقــد عرفــه اليوســف حاكمً ــا وسياســيًّا، مهــدَّدةً مــن الداخــل واخلــارج معً اقتصاديًّ

ــة.  ــة أو الديني ــا القومي ــاده، دون املــس هبويته ــى ب إلدخــال التطــور والعمــران عل
وكان الســلطان يــرى أن احلضــارة اإلســامية تفــوق الغربيــة مبراحــل، علــى كافــة املســتويات إالَّ العلــوم 
احلديثــة، الــي أراد هلــا أن تدخــل بــاده بــداًل مــن طــرق احليــاة الغربيــة أو أنظمــة احلكــم املوجــودة يف 

أوروبا)33(. 
ــس  ــي، ويف آذار 1877 افتُتحــت جلســات جمل ــرَّ الدســتور العثمان ــام 1876، أُق ــن الع ــون األول م ويف كان
املبعوثــان )الرملــان( يف إســطنبول، لتكــون أول ســلطة تشــريعية منتخبــة يف كافــة أرجــاء العــامل اإلســامي)34(. 
ــت تطــارده مــن روســيا القيصريــة، الــي كانــت مــا تــزال طامعــة بالعــودة إىل عاصمتهــا  ولكــن املخاطــر ظلَّ
القدميــة، عاصمــة اخلافــة العثمانيــة آنــذاك، القســطنطينية )أو إســطنبول(، تلــك املدينــة التارخييــة الــي 
كانــت حتــى منتصــف القــرن اخلامــس عشــر مركــزًا لألورثوذوكســية املســيحية. وقد دخل الســلطان العثماني 

يف حــرب ضــروس مــع روســيا ســنة 1877، أضعفــت جيشَــه وأفرغــت خزينتــه وكادت أن تُــودي حبكمــه.
شــروط اهلدنــة املُذّلــة الــي فرضهــا الــروس علــى الســلطان العثمانــي قتلــت روح التجديــد لديــه، وحوَّلتــه 
إىل حاكــم تقليــدي وحــذر، دائــم اخلــوف مــن الدســائس واملؤامــرات. وبعــد احلــرب مــع روســيا قــام بتعطيــل 
ــد خــال ســنواته األخــرة يف احلكــم.  ــد مــن حدي ــم بي ــق العمــل بالدســتور، ليحك ــي، وتعلي ــان العثمان الرمل
ومُورســت رقابــة مشــددة علــى الصحــف، ومت اعتقــال مجيــع املعارضــن حلكمــه، ومت زرع املخريــن يف طــول 
البــاد وعرضهــا، وحتديــدًا يف اجلامعــات واملــدارس واملقاهــي، ملراقبــة أفــكار النــاس وتوجُّهاهتــم السياســية. 
ولكــن بالرغــم مــن هــذا اجلــو املضطــرب، واملشــحون قوميًّــا، حافــظ عبــد الرمحــن اليوســف علــى والئــه 
التــام للســلطان عبــد احلميــد، حتــى يف أشــد حلظــات ضعــف األخــر، ويف املقابــل أكرمــه الســلطان كثــرًا، 
وكان ينظــر إليــه دومًــا علــى أنــه نقطــة ارتــكاز للدولــة العثمانيــة داخــل اجملتمــع الدمشــقي، ال يهــدد كياهنــا 

باملطلــق، وليــس لــه طمــوح سياســي خــارج مشــورة البــاب العــايل ومباركتــه. 
)32)Hanna Batatu: Syria’s Peasantry, the Descendants of its lesser rural notables and their politics, 40.

)33( مذكرات السلطان عبد الحميد، السلطان عبد الحميد، 27.
 .Lord Kinross. The Ottoman Centuries, 529  )34(
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ــة، ال يف جمالســه  ــة العثماني ــد الرمحــن اليوســف أي معارضــة قــط لسياســات الدول مل يُســمع عــن عب
اخلاصــة وال العامــة، وكان دومًــا يصــف الســلطان بــويل النعــم، ويقــول أنــه جنــدي مُطيــع مــن جنــوده 

األوفيــاء)35(.
وانعكــس ذلــك علــى األلقــاب والرتــب الــي مُنحــت لعبــد الرمحــن اليوســف يف العهــد احلميــدي، والــي 
كانــت تشــر إىل علــو مكانتــه االجتماعيــة، ومــدى حظوتــه عنــد الســلطان عبــد احلميــد. وكانــت هــذه األلقاب 
ــة،  ــة النبيل ــى الســالة والذري ــة عل ــتعمل للدالل ــاء الطبقــة األرســتقراطية مــن النبــاء، وتُس ــى أبن ــق عل تُطل
جنبًــا إىل جنــب مــع اســتعمال أنســاق مــن األلقــاب كانــت تســبق االســم، للداللــة علــى املكانــة االجتماعيــة. 
فعلــى ســبيل املثــال، كان لقــب »خاندانــدن« يعــي »النبيــل« و«أشــرافندن« )الشــريف( و«وجوهنــدن« 
)الوجيــه( و«متحيزانــدن« )احلائــز علــى اإلنعامــات الســلطانية(. وكانــت الرتــب الرمسيــة الــي مينحهــا 
الســلطان تُقســم إىل فئــات: مُلكيــة، ويقصــد هبــا املدنيــة، و«قلميــة« أو إداريــة، و«علميــة« يف إشــارة إىل 
ــل الباشــا  ــكل واحــدة منهــا لقــب مرافــق، مث ــة، وأخــرًا »الســيفية،« أو العســكرية)36(. وكان ل ــب الديني املرات

والبــك واألفنــدي، ونعــوت وألفــاظ التخاطــب، مثــل »دولــة« و«عطوفــة« وعــزة« و«رفعــة« وغرهــا. 
ــرف عبــد الرمحــن اليوســف يف حياتــه بلقــب »عطوفــة الباشــا«، وكان ذلــك بســبب ترعاتــه الســخية  عُ
للخزينــة العثمانيــة يف عهــد الســلطان عبــد احلميــد، وبشــكل تلقائــي عُــرف مجيــع أوالده، يف تذاكــر ســجات 
ــا،  ــا واجتماعيًّ األحــوال املدنيــة )النفــوس(، بلقــب »البــك.« وظــلَّ هــذا اللقــب الوراثــي ماصــق هلــم، رمسيًّ
حتــى قيــام مجهوريــة الوحــدة مــع مصــر عــام 1958، حيــث مت جتريدهــم منهــا، وشــطبها هنائيًّــا مــن ســجات 

النفــوس، متاشــيًا مــع السياســات االشــرتاكية للرئيــس مجــال عبــد الناصــر. 
يُذكــر أن »الباشــاوية« مل تكــن مرتبــة واحــدة، ويف طيَّاهتــا تســع مراتــب وعــدة دالالت، أعاهــا تلــك 
املقرتنــة برتبــي الوزيــر أو املشــر، ومهــا أعلــى مراتــب يف الدولــة العثمانيــة. بذلــك يكــون حممــد فــوزي 
العظــم، وزيــر األوقــاف اإلســامية ووالــد الرئيــس خالــد العظــم، مــن هــذه الفئــة. وتليهمــا الرتبــة ذات املنشــأ 
العســكري، امللحقــة برتبــة »فريــق أول« والــي كان ترتيبهــا الثالــث ضمــن النســق األول بــن املراتــب التســع. 
وبعدهــا رتبــة الباشــاوية للفريــق، وبعدهــا أصحــاب املناصــب اإلداريــة الرفيعــة، امللحقــة برتبــة »روم أيلــي 
بكلربكــي«، وهــي الرتبــة الــي كان حيملهــا عبــد الرمحــن اليوســف، وهــو مــن القائــل الذيــن وصلــوا إليهــا 

خــارج العاصمــة إســطنبول)37(.
سابعًا _ التقارب مع أملانيا:

أدَّى اليوســف دورًا مهمًّــا يف التقــارب العثمانــي األملانــي، وشــارك بالتحضــر والتخطيــط لزيــارة القيصــر 
غليــوم الثانــي إىل دمشــق يف تشــرين الثانــي مــن العــام 1898، الــي هدفــت إىل تقويــة التحالــف العســكري 

والسياســي بــن البلديــن، وإجيــاد فــرص اســتثمارية لألملــان يف بلــدان الشــرق األوســط. 
حتمَّــل اليوســف كافــة نفقــات إقامــة القيصــر وصحبــه يف دمشــق، مــع كل اهلدايــا النفيســة الــي ُقدِّمــت 

)35( لقاء المؤلف مع زهير اليوسف، حفيد عبد الرحمن باشا اليوسف (دمشق، 1 شباط 2017(.
)36( األلقاب في المجتمع السوري بين األمس واليوم، عمرو المالح، (2018(.

)37( لقاء المؤلف مع الباحث عمرو المالح (4 آب 2019(.
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هلــم، مــن جموهــرات وخيــول وســجاد وحريــر، كمــا قــدَّم دارَه يف ســوق ســاروجا للضيــف الكبــر، ليُقيــم فيههــا 
خــال وجــوده بدمشــق. 

وقــام اليوســف أيًضــا بشــراء عــدد كبــر مــن اآلليــات الزراعيــة األملانيــة، الــي كان القيصــر غليــوم شــديد 
ــه. وقــد  ــه وأصحاب ــروِّج هلــا أمــام املاكــن الســورين مــن أقربائ ــه، ويُ ــى أراضي االفتخــار هبــا، ليوزعهــا عل
طلــب مــن هــؤالء مقاطعــة البضائــع والصناعــات األوروبيــة، واالعتمــاد فقــط علــى الصناعــة األملانيــة، لزيــادة 

مبيعاهتــا يف املنطقــة)38(. 
ــون وفــاء  ــا نفيســة للباشــا، جــاءت معــه مــن إحــدى قصــوره، عرب ــَل، وقــدَّم ثري ــا اجلمي رد قيصــر أملاني
ــت معلقــة يف القاعــة الرئيســية لبيــت ســوق ســاروجا لســنواتٍ طويلــة، حتــى قيــام أحــد أبنــاء  وصداقــة، ظلَّ
الباشــا ببيعهــا يف ســنوات متقدمــة مــن القــرن العشــرين، وهــي موجــودة اليــوم يف مقــر الســفارة الكويتيــة يف 

بــروت)39(. 
بعــد ســنتن شــارك عبــد الرمحــن اليوســف بالذكــرى اخلامســة والعشــرين جللــوس الســلطان عبــد 
احلميــد علــى العــرش، وقــام باملســامهة يف متويــل كليــة الطــب العثمانــي يف حــيِّ الرامكــة، الــي أراد هلــا عبــد 
ــة جــاءت  احلميــد أن تُضاهــي جامعــة بــروت األمركيــة واجلامعــة اليســوعية. ومعظــم التجهيــزات املخري
مــن أملانيــا، تقدمــًة مــن عبــد الرمحــن اليوســف، كمــا تــرَّع ملشــروع حمطــة احلجــاز احلديــدي، الــذي وقــف 
خلفــه خصــمُ األمــس وصهــر اليــوم أمحــد عــزت باشــا العابــد، كمــا قــام بشــراء اآلالت الكهربائيــة أيًضــا مــن 

أملانيــا)40(.
ثامنًا _ عالقة اليوسف مع مجعية االحتاد والرتقي:

يف متــوز 1908 وقــع انقــاب عســكري يف إســطنبول، محــل توقيــع مجعيــة االحتــاد والرتقــي، أول األحــزاب 
الســرية يف الدولــة العثمانيــة، وقــد أُجــر الســلطان عبــد احلميــد علــى التخلــي عــن معظــم صاحياتــه 
حتــت ضغــط مــن الباشــوات الثــاث، طلعــت وأنــور ومجــال. مجيعهــم كانــوا مــن أصــول متواضعــة، سياســيًّا 
وعائليًّــا وثقافيًّــا، فــكان األول موظًفــا مدنيًّــا صغــرًا يف مصلحــة الــرق والريــد، حتــول بــن ليلــة وضحاهــا 
إىل وزيــر للداخليــة، والثانــي ضابًطــا صغــرًا يف الســابعة والعشــرين مــن عمــره، اختــار لنفســه، بعــد جنــاح 
االنقــاب، منصــب وزيــر احلربيــة. أمــا الثالــث، مجــال باشــا، فقــد خــدم يف اجليــش العثمانــي وتبــوّأ منصــب 
وزيــر البحريــة، ثــم حاكمـًـا عســكريًا علــى واليــة ســورية خــال احلــرب العامليــة األوىل. وهــؤالء فرضــوا علــى 

الســلطان إعــادة العمــل بالدســتور املعلــق منــذ ثاثــة عقــود، وعــودة احليــاة النيابيــة. 
اســتُقبل االنقــاب حبفــاوة بالغــة يف دمشــق، نظــرًا لتذمــر النــاس مــن ضيــق املعيشــة، وتدهــور حياهتــم 
االقتصاديــة، لعــدم قــدرة الدولــة علــى تســديد الرواتــب للموظفــن والعســكرين، وقمعهــا ألي صــوت معارض 

لسياساهتا)41(. 
 .Çiçek. War and State Formation, 152  )38(

 .Weber. Damascus, 299 )39(
)40( يوسف (1 شباط 2017(.

)41( وزارة الخارجية البريطانية، 195-2122، من ريتشاردز (دمشق( إلى أو كونور (لندن(، ملف رقم 103، تاريخ 2 كانون األول 1908.
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ــه أصبــح جمــرد واجهــة سياســية  ــي باتــت معــدودة، وأن ــد الثان ــام عبــد احلمي ــا أدرك اليوســف أن أي هن
ــن، دون  ــة مــع االحتادي ــة ودي ــاث، فســارع لنســج عاق ــه يف ظــلِّ حكــم البشــوات الث ــة ل ال ســلطة حقيقي
قطــع عاقتــه بالســلطان، وقــدَّم نفسَــه كحليــف اســرتاتيجي للنظــام اجلديــد، قــادرًا علــى محايــة مصاحلــه 
ليــس فقــط يف دمشــق بــل يف كافــة الواليــات العربيــة داخــل الســلطنة. وحلســن حظــه جــاء إىل احلكــم يف 
ــا  ــا يف شــباط 1909، وكان صديًق ــن صــدرًا أعظمً ــذي عُيِّ إســطنبول رجــل يُدعــى حســن حلمــي باشــا، ال

ــا لليوســف منــذ أن خــدم يف دمشــق هنايــة القــرن التاســع عشــر)42(.  قدميً
قــام حلمــي باشــا بــدور الوســيط بــن اليوســف والباشــاوات الثاثــة، يف وقــت كان عبــد الرمحــن اليوســف 
ــة منــذ عشــرين  يقــرتب مــن ســن األربعــن، ويطمــح للعــب دور سياســي أكــر مــن ذلــك املــوكل إليــه بالوراث
ســنة، إذ ضاقــت بــه إمــارة احلــج وزعامــة دمشــق، وصــار يُفكــر بزعامــة مــن نــوع آخــر، أكثــر تأثــرًا بالسياســة 

العليــا للدولــة العثمانيــة. 
مل يرغــب اليوســف أن ينهــي حياتــه السياســية باإلقصــاء والعــزل، كمــا أهناهــا كلٌّ مــن أمحــد عــزت العابــد 
وأبــو اهلــدى الصيَّــادي، اللــذان ســقطا ســقوًطا مدويـًـا مــع ســقوط الســلطان عبــد احلميــد. فقــد أُقيــل العابــد 
مــن منصبــه، واســتقلَّ ســفينًة حربيــة بريطانيــة طالبًــا اللجــوء السياســي مــن لنــدن، ثــم أقــام يف مصــر، بعــد 
مصــادرة أماكــه يف إســطنبول ودمشــق، وعُــزل جنلــه حممــد علــي عــن منصبــه ســفرًا للدولــة العثمانيــة يف 

واشنطن)43(. 
أمــا الصيَّــادي فقــد عُــزل هــو اآلخــر، ونُفــي إىل جزيــرة برنكيبــو الرتكيــة، حيــث تــويف عــن 59 عامًــا عــام 

 .1909
مل يُــِرد اليوســف أن تكــون هنايتــه السياســية مثــَل هنايــة هــؤالء، وقــد يكــون رأى يف زواهلــم فرصــة 
ذهبيــة لتعويــم نفســه يف إســطنبول، كمــا فعــل جــاره وصديقــه حممــد فــوزي باشــا العظــم، ثالــث الســورين 
ــى نظــارة األوقــاف  احمليطــن بالســلطان عبــد احلميــد، الــذي تأقلــم فــورًا مــع نظــام احلكــم اجلديــد، وتولَّ

ــن، يف متــوز 1912.  ــام االحتادي ــار، أي ــة املشــر أمحــد خمت اإلســامية يف حكوم
ــا لفرعهــا يف دمشــق)44(. وقــد ســاهم يف  ــد اليوســف مجعيــة االحتــاد والرتقــي، وطلــب أن يكــون رئيسً أيَّ
تطهــر املدينــة مــن أي معارضــة حلكــم الضبــاط الثاثــة، وقــام بإقصــاء قائــد الــدرك عمــر جــواد بــك، وقائــد 
الشــرطة خورشــيد بــك، وكامهــا مــن األتــراك، والدفــرتدار ســعيد البنــا )الدمشــقي(، احملســوبن علــى 

الســلطان عبــد احلميــد)45(. 
ولكــن ويف نيســان عــام 1909 وقــع انقــاب مضــاد يف إســطنبول، بقيــادة موالــن للســلطان مــن اجليــش 
ــن، مــن دســتور  ــق، وإىل نســف إصاحــات االحتادي ــم املطل ــودة األخــر إىل احلك ــون بع ــوا يُطالب األول، كان

ــا أفــكارًا مســتوردة مــن الغــرب، ُفرضــت لضــرب وحــدة اإلمراطوريــة مــن الداخــل.  وبرملــان، الــي يرونَه
)42( وزارة الخارجية البريطانية، 195-1514، من ديكنسون (دمشق( إلى وايت (لندن(، ملف رقم 32، تاريخ 6 تشرين األول 1885.

)43( سورية والحكم العثماني، الحكيم، 170.
)44( دمشق، شيلشر، 186.

)45( وزارة الخارجية البريطانية، 195-2277، من ديفيه (دمشق( إلى لوثار (لندن(، ملف رقم 33، تاريه 12 آب 1908.
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ومــن قصــره احملصَّــن يف دمشــق، كان اليوســف يتابــع أخبــار الغوغــاء الــي كانــت جتتاح شــوارع إســطنبول، 
وقــد تريَّــث كثــرًا قبــل اختــاذ موقــف علــي مــن االنقــاب اجلديد، ولكنه حســم أمره بالوقوف مــع االحتادين، 
ــه، كوهنــم اســتطاعوا  ــا بالنســبة ل ــد التمــرُّد)46(. وكــم كان قــرارًا صائبً ــذي أيَّ ــد، ال عكــس عــزت باشــا العاب
ــرش، واســتبداله بشــقيقه الســلطان  ــا عــن الع ــد هنائيًّ ــد احلمي ــرُّد، وعــزل الســلطان عب ــى التم ــب عل التغل

حممــد رشــاد اخلامــس. 
ــا مــن  ًف ــه إىل إســطنبول ملبايعــة الســلطان اجلديــد، مؤلَّ ــا مــن األعيــان للتوجُّ ل اليوســف وفــدًا رفيعً شــكَّ
الشــيخ عبــد الــرزاق البيطــار، ممثــاً عــن علمــاء الشَّــام، وعطــا الكيانــي، ممثــاً عــن جملــس دمشــق 
البلــدي)47(، ومــع إدراكــه الكامــل بــأن الســلطان رشــاد مل يكــن يتمتــع بــأي صاحيــات حقيقيــة احننــى 
ــحٌ أن الســلطان  ــة دمشــق. صحي ــا، واعــدًا ببســط األمــن واألمــان يف مدين اليوســف أمامــه إجــااًل واحرتامً
فقــد صاحيــات كثــرة، مثــل قدرتــه علــى تعيــن الصــدر األعظــم مثــاً، ولكنــه بقــي قــادرًا علــى عــزل أمــر 
ــه اليوســف  ــدَّم ل ــر، ق ــا حلــدوث هــذا األم ــأي شــخصية أخــرى. وجتنُّبً ــك، واســتبداله ب ــو أراد ذل احلــج، ل
فــروض الطاعــة والــوالء، ومل يتوقــف عــن مصادقــة االحتاديــن ودعمهــم، ماليًّــا وسياســيًّا، وبذلــك بقــي يف 

ــة األوىل. ــة احلــرب العاملي ــى هناي ــه أمــرًا للحــج حت منصب
تاسعًا _ اليوسف نائبًا يف جملسي املبعوثان واألعيان:

قــرَّر اليوســف دخــول املعــرتك السياســي مــن أوســع أبوابــه، فقــام برتشــيح نفســه لانتخابــات الــي دعــت 
هلــا مجعيــة االحتــاد والرتقــي، وفــاز مبقعــد نيابــي يف إســطنبول، ممثــاً عــن واليــة ســورية)48(. 

لقــد كانــت هــذه االنتخابــات حقيقيــة ال صوريــة، شــارك هبــا مجيــع املواطنــن يف الدولــة العثمانيــة، 
مســلمن ومســيحين، ممــن جتــاوز الواحــد والعشــرين مــن عمــره وحصــل علــى شــهادة غــر حمكــوم. 

وافتُتــح الرملــان اجلديــد يف العاصمــة العثمانيــة يــوم 17 كانــون األول 1909، حبضــور 288 نائــب، ورئاســة 
الســلطان حممــد رشــاد اخلامس)49(. 

ــع واحــد وعشــرين  ــس، م ــاح اجملل ــااًل بافتت ــت الشــوارع احتف ــة يف دمشــق، وُزيِّن ــاب الناري وأُطلقــت األلع
ــب يف ســاحة املرجــة)50(.  ــت باســتعراض عســكري مهي ــع، ترافق ــة مدف طلق

وغــاب اليوســف عــن هــذه االحتفــاالت، ومل حيضــر اجللســة االفتتاحيــة يف إســطنبول، حبجــة أنــه كان 
علــى موعــد مــع حجــاج بيــت اهلل احلــرام، ألن تاريــخ انطــاق احملمــل كان مُقــرَّرًا يف 11 كانــون األول، وأنــه 

ال يســتطيع التغيُّــب عــن هــذا املوعــد، مهمــا كانــت الظــروف أو األســباب)51(.
ــى  ــم حت ــد وقــف معه ــه السياســية، فق ــن نقطــة حتــول يف حيات ــة اليوســف مــع االحتادي ــت عاق كان
النهايــة، بالرغــم مــن ظــروف احلــرب القاســية، وسياســة »الترتيــك« الــي اتبعوهــا بعــد وصوهلــم إىل 

)46( وزارة الخارجية البريطانية، 195-2277. من ديفيه (دمشق( إلى لوثار (لندن(، ملف رقم 29، تاريخ 3 آب 1908.
)47( جريدة القبس (17 حزيران 1909(.

)48( جريدة القبس (20 كانون األول 1909(.
 .Kinross. The Ottoman Centuries, 576 )49(

)50( وزارة الخارجية البريطانية 195-2277، من دوفيه (دمشق( إلى الوثر (لندن(، ملف رقم 29، 3 آب 1908.

)51( وزارة الخارجية البريطانية 195-2277، من دوفيه (دمشق( إلى الوثر (لندن(، ملف رقم 29، 3 آب 1908.
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احلكــم، وأدَّت إىل خلــق فجــوة كبــرة بينهــم وبــن ســكان املناطــق العربيــة، بســبب حماربتهــم للغــة العربيــة 
يف املــدارس والدوائــر احلكوميــة، وختلِّيهــم عــن الكثــر مــن اإلداريــن واملوظفــن العــرب. ولكــن عبــد 
الرمحــن اليوســف مل يكــن مــن ضحايــا »الترتيــك«، ألنــه كان حمســوبًا علــى النخبــة العربيــة املقربــة جــدًّا 
مــن االحتاديــن. وقــد أبقــى علــى مقعــده النيابــي مــن عــام 1909 وحتــى عــام 1914، عندمــا عُيِّــن عضــوًا 
يف جملــس األعيــان، مــع عــدد مــن الشــخصيات البــارزة، مثــل الشــيخ عبــد احلميــد الزهــراوي ممثــاً عــن 

محــص، وأمحــد كتخــدا ممثــاً عــن حلــب)52(. 
كانــت الســلطة التشــريعية يف الدولــة العثمانيــة مقسَّــمة إىل جملــس مبعوثــان )نــواب( منتخــب، وجملــس 
ــان، أبقــى  ــس املبعوث ــد أعمــال جمل ــد احلمي ــق الســلطان عب ــل الســلطان. وعندمــا علَّ ــن مــن قب ــان مُعيَّ أعي
علــى جملــس األعيــان طــوال مــدة حكمــه، ولكــن اليوســف مل يدخــل جملــس األعيــان إالَّ يف العــام 1914، أي 
بعــد انتهــاء عملــه يف جملــس املبعوثــان، ألن القانــون العثمانــي كان مينــع النــواب مــن دخــول اجمللســن يف آن 

واحــد.
ينتهــي اجلــزء األول مــن هــذا البحــث عنــد هــذا احلــد، ويف اجلــزء الثانــي منــه ســيتطرق إىل مســرة عبــد 
الرمحــن باشــا يف عهــد االحتاديــن خــال احلــرب العامليــة األوىل، وصــواًل إىل ســقوط الســلطنة العثمانيــة يف 
ســورية وتوّلــي األمــر فيصــل بــن احلســن زمــام احلكــم ســنة 1918. يف املرحلــة األخــرة مــن حياتــه، عمــل 
اليوســف مــع األمــر فيصــل علــى مضــض، وأسَّــس حزبًــا سياســيًّا معارًضــا، كمــا انتُخــب عضــوًا يف املؤمتــر 
الســوري األول، ثــم رئيسًــا جمللــس الشــورى عشــية ســقوط دمشــق يف يــد الفرنســين، وهــو املنصــب الــذي 

كان فيــه عنــد مقتلــه يف 21 آب 1920.
_ مصادر البحث ومراجعه:

_ اللقاءات:
_ السيد زهر اليوسف )دمشق، 1 شباط 2017(.

_ السيدة فاتن اليوسف )5 آذار 2019(.

_ الباحث عمرو املاح )4 آب 2019(.

)52( مرآة الشام، عبد العزيز العظمة، 121.
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_ الصحف:
_ جريدة القبس. 

_ املراجع العربية:
_ صحافــة وسياســة: ســورية يف القــرن العشــرين: بابيــل، نصــوح )دار ريــاض جنيــب الريّــس، لنــدن 

 .)1987
_ الكواكب الدرية يف تاريخ عبد الرمحن باشا اليوسف: بدران، عبد القادر: )دمشق 1920(. 

_ مذكرات مجال باشا: مجال باشا، )دار الفارابي، بروت 2003(.
_ سورية والعهد العثماني: احلكيم، يوسف، )دار النهار، بروت 1966(.

_ سورية واالنتداب الفرنسي: احلكيم، يوسف، )دار النهار، بروت 1983(.
_ احململ وقافلة احلج الدمشقي: ديوب، بسام، )دار األوس، دمشق 2012(.

_ أعيــان دمشــق يف القــرن الثالــث ونصــف القــرن الرابــع عشــر: الشــطي، حممــد مجيــل، )دار البشــائر، 
دمشــق 1994(.

_ دمشق يف القرنن الثامن عشر والتاسع عشر: شيلشر، ليندا، )دار اجلمهورية، دمشق 1998(.
_ اجملتمع العربي السوري يف مطلع العهد العثماني: الصباغ، ليلى، )وزارة الثقافة، دمشق 1973(. 

_ مذكرات السلطان عبد احلميد: عبد احلميد الثاني، السلطان، )دار القلم، دمشق 1991(. 
_ مذكرات خالد العظم: العظم، خالد، ثاثة أجزاء )الدار املتحدة، بروت 1972(.

_ مرآة الشام: تاريخ دمشق وأهلها: العظمة، عبد العزيز، )دار رياض جنيب الريّس، لندن 1987(. 
_ ميسلون: هناية عهد: العمري، صبحي، )دار رياض جنيب الريس، لندن 1991(.

_ حممل احلج الشامي: كيال، منر، )وزارة الثقافة، دمشق 2006(. 
_ األلقــاب يف اجملتمــع الســوري بــن األمــس واليــوم: املــاح، عمــرو، )موقــع التاريــخ الســوري املعاصــر، 

.)2018
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أوراق عن عائلة العابد
خبطِّ املؤرِّخ الدمشقي عميد األسرة

أ.د مفيد رائف العابد)1(

)1( أستاذ التاريخ سابقاً في جامعة دمشق، أستاذ الدراسات العليا حالياً في جامعة ميشيغن األمريكية. 
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ص البحث ملخَّ
يشــكل هــذا البحــث أمهيــة كبــرة تتعلــق بعائلــة دمشــقية عريقــة، كان هلــا أدوار مهمــة يف تاريــخ دمشــق، 
وهــو يأخــذ شــكل وثيقــة كتبهــا عميــد أســرة آل العابــد، فمــرَّ بنــا بنســب هــذه العائلــة، ثــم أهــم أعامهــا، 

وأهــم أعماهلــم وآثارهــم)2(.
مراعــاة للحياديــة املفرتضــة يف البحــث التارخيــي، الــذي يُفــرتض فيــه أن ينشــد الكمــال، تقتضــي قواعــد 
البحــث أال يقــوم فــرد مــن أبنــاء عائلــة مــا بالكتابــة عنهــا، ومــع أنــي متنَّيــت علــى صديقــي)3( األســتاذ الدكتــور 
ــن بلباقتــه  ــه متكَّ عمــار النهــار أن يُكلِّــف واحــدًا مــن زمائنــا األفاضــل املختصــن يف التاريــخ احلديــث، إال أنَّ
أن يُغلِّــب عنــدي اإلحســاس بــأن مثــل هــذه احملاولــة قــد تكــون هاديًــا ألحبــاث مقبلــة أوســع، يكتبهــا باحــث 

ال عاقــة لــه بــآل العابــد.
وكانــت حجــة عمــار )حبفــظ األلقــاب( هــو أنــي ســأكون قــادرًا أكثــر مــن غــري علــى اإلحاطــة بأمــور عــن 
ــرة يف املكتبــات العامــة واخلاصــة؛ وأيًضــا الوصــول إىل التواريــخ  العائلــة، مل تــأتِ علــى ذكرهــا الوثائــق املتوفِّ
الشــفوية والســر الذاتيــة ألفــراد مــن هــذه العائلــة شــغلوا مناصــب يف احليــاة العامــة يف بــاد الشــام أو يف 

دمشــق. 
وكانــت احلجــة الثانيــة هــي ثقــة إدارة جملــة تاريــخ دمشــق مبــا أمتيَّــز بــه، وهــو صداقــي للمرحــوم األســتاذ 
الدكتــور قيصــر فــرح )جامعــة إنديانــا األمريكيــة(، الــذي كتــب أفضــل تاريــخ عــن الســلطان عبــد احلميــد 
ــة  ــا بشــكل خمطــوط يف جامع ــر عليه ــي عث ــد، ال ــى مذكــرات أمحــد عــزت باشــا العاب ــي، اعتمــادًا عل الثان

توبنجــن األملانيــة. 
ــز حبثــي هــذا بقــدر مــا أعــدُّه مــن شــرف احملاولــة  وعلــى الرغــم مــن كل هــذه املعطيــات فلــن أزعــم بتميُّ
ــا بكلمــة اســتهل فيهــا أحــد أســاتذتي، وهــو  ــه باحثــي املســتقبل يف هــذا امليــدان، مقتديً الــي يُمكــن أن تُوجِّ

.»To my best Critic« )ــي ــن ينتقدن ــه: )إىل أفضــل م ــر يف مقدمت ــا ذك ــه حينم »W.W.Tarn«، كتاب
وأعتقــد _ كمــا بعــض املؤرخــن والنسَّــابن _ أن قبيلــة املــوايل)4( اكتســبت امسهــا مــن أهنــا يف مــدة تكوينهــا 
ــم علــى وجــه التحديــد ملــاذا اكتســب الفخــذ  والــت اإلمــام موســى الكاظــم رضــي اهلل عنــه، يف حــن ال يُعل
ــزوا يف مضارهبــم  الــذي محــل اســم املشــارقة هــذا االســم بعــد أن التحــق بــه )آل العابــد(، وإن كانــوا قــد تركَّ

يف املثلــث الكائــن بــن معــرة النعمــان مشــال غــرب وتدمــر شــرًقا ومحــاة جنوبًــا حتــى اليــوم. 
وحــدث أثنــاء تدريســي يف ثانويــة أبــي العــاء املعــري يف مدينــة معــرة النعمــان ســنة 1966 أن تعرفــت علــى 
طالــب يف املرحلــة اإلعداديــة، يُدعــى أمحــد العابــد، عرَّفــي بــدوره علــى آل العابــد املــوايل الذيــن دعونــي إىل 

مضارهبم شــتاء ســنة 1966/1965.
)2( أسرة المجلة. 

)3( أشكر تواضع أستاذي الدكتور مفيد بجعلي صديقًا له، فغاية الشرف عندي أنِّي تلميذه (المدير ورئيس التحرير(. 
)4( قبيلة الموالي العربية استوطنت بادية الشام منذ العصر العباسي، وهي ذات أصول عريقة تعود إلى قبيلة بكر بن وائل العربية. 



171 العدد الثاني - كانون الثاني - 2022

تتفــق الروايــات الــي احتفــظ هبــا أفــرادُ القبيلــة، وكذلــك 
الذيــن نزحــوا منهــم إىل بعــض املــدن الســورية كدمشــق 
وحلــب ومحــص ومحــاة، علــى نســبة أصــول القبيلــة إىل 

املــوايل واملشــارقة)5(. 
وقــد تقاســم آل العابــد وآل أبــو ريشــة )الذيــن منهــم 
الشــاعر الكبــر عمــر أبــو ريشــة( مشــيخة املوايل واملشــارقة 

ألجيــال عــدة.
وبالعــودة إىل آل العابــد، فمــا زال قســم كبــر منهــم يعيش 
ــت  ــداوة، وقــد زرتُ مضارهبــم ســنة 1966 عندمــا عمل الب

بالتدريــس يف ثانويــة أبــي العــاء املعــري. 
أمــا القســم اآلخــر فتكوَّنــوا مــن أحفــاد شــابٍّ مــن املــوايل، 
يُدعــى عمــر بــن قانــص العابــد، تفــرَّد ببعــض األعمــال 
حينهــا  فارتــأت  العثمانيــة،  الدولــة  إدارة  أزعجــت  الــي 
بعــد تكــرار هــذه األعمــال حنــو ســنة 1700-1701 وضعَــه 
حتــت اإلقامــة اجلريــة يف دمشــق الشــام، بعــد منحــه بعــض 
اإلقطاعــات الزراعيــة لتدبــر أمــور عيشــه، كمــا مُنــح لقــب 

)اآلغــا(، واختــار عمــر إلقامتــه حــي امليــدان الدمشــقي، وجنــح يف تكويــن شــعبيته بــن ســكان احلــي، لدرجــة 
أنَّ ســكان احلــي رشَّــحوه لتمثيلهــم يف مقابلــة إبراهيــم باشــا يف بدايــة محلتــه عــام 1830 ضــد الدولــة 

العثمانيــة. 
وقــام عمــر آغــا العابــد بدعــوة إبراهيــم باشــا إىل مأدبــة عشــاء، وتذكــر الروايــات أنــه متَّ خاهلــا حضــور 
أحــد رجــاالت عمــر آغــا ليبشــر زعيمــه بــوالدة ابــن لــه، حينهــا طلــب املضيــف مــن ضيفــه تســمية املولــود، 
فأشــار بــأن يُســمَّى )أبــو اهلــول(، وفعــاً أصبــح امسـًـا للمولــود، ومــع تطــور الزمــن حتــرَّف االســمُ إىل »هولــو«. 
ــت االســم، وأطلقتــه علــى بعــض أبنائهــا فيمــا بعــد، ومنهــا أســرة  ويبــدو أن بعــض األســر الدمشــقية أحبَّ

بوظــو والعظــم ومــردم بــك وغرهــا.
عمــل معظــم أوالد عمــر آغــا يف اإلشــراف علــى أراضيهــم اجملــاورة _ يف معظمهــا _ حلــي امليــدان، 

وبعضهــا يف منطقــة الكســوة؛ إضافــة إىل جتــارة املواشــي واحلبــوب. 
وارتبــط اســم مؤســس هــذه العائلــة حبمايــة األســر املســيحية يف منطقــة »التيامنــة« بــاب مصلــى )امليدان(، 
ــمِّي فيمــا بعــد بـــ »طوشــة النصــارى« عــام 1860، واشــرتك مــع الشــيخ ســليم العطــار  الــي عانــت ممــا سُ
وســعيد آغــا النــوري واألمــر عبــد القــادر اجلزائــري يف منطقــة الســويقة )امليــدان التحتانــي( يف إيــواء عــدد 

)5( عشيرة المشارفة إحدى فروع قبيلة الموالي العربية. 

أمحد عزت العابد
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كبــر مــن األســر املســيحية، مثــل آل خــوري، وآل ســلوم، وآل 
عفلــق وغرهــم حتــى هنايــة األزمــة.

أبنــاء  أشــهر  أحــد  باشــا 1895-1824(  ويُعَــدُّ )هولــو 
مؤســس األســرة العابديــة، وقــد عُيِّــن )قائمقــام( يف ســهل 
البقــاع، ثــم متصرًِّفــا علــى عــدد مــن األلويــة التابعــة لواليــة 
ــا يف تطويــر اإلدارة احملليــة بريــف  دمشــق، وأدَّى دورًا مهمًّ
دمشــق، وخاصــة منطقــي الزبدانــي وســرغايا، وانتخــب 
عضــوًا يف جملــس إدارة واليــة بــاد الشــام ســنة 1879، ثــم 
ــا كبــرًا يف القضــاء  ــق جناحً ــا هلــا ســنة 1890، وحقَّ رئيسً
علــى الفوضــى اإلداريــة الــي ســادت يف مــدة ســابقة لتولِّيــه 

هــذا املنصــب.
كمــا ارتبــط بامســه إشــادة الــدار املعروفــة بامســه يف 
حــي ســوق ســاروجه، وكان مــن أرقــى أحيــاء دمشــق، ويُطلَق 
ــدار واســعة  ــت ال ــرى«، وكان ــا »إســتنبول الصغ ــه أحياًن علي
لدرجــة أهنــا امتــدت مــن حــارة قــويل إىل حــارة املفــي، 
وتذكــر األحــداث أن حفيــده )حممــد علــي( عندمــا انتُخــب 
ــا للجمهوريــة ســنة 1932 جعــل قســمًا مــن دار جــده  رئيسً

مقــرًا مؤقًتــا للرئاســة عــدة أشــهر، قبــل انتقالــه إىل قصــر ابــن عمــه مصطفــى باشــا يف آخــر حــي املهاجريــن. 

ويف مــدة متأخــرة اشــرتى البيــت يف ســوق ســاروجه األســتاذ ســليم اليازجــي، وحوَّلــه إىل مدرســة ثانويــة 
خاصــة. 

ــم يف  ــدان بدمشــق، وتعلَّ ــده يف حــي املي ــا وال ــد كم ــو باشــا، ووُل ــاء هول ــرز أبن ــدُّ أمحــد عــزت باشــا أب يُعَ
ــا يف جملــس  ــن كاتبً كتاتيبهــا، وتابــع حتصيلــه يف املدرســة البطريركيــة يف بــروت، وعنــد خترُّجــه منهــا عُيِّ

ــة الســورية.  ــة الرمسي ــر اجملل ــا لتحري ــا رئيسً ــة التجــارة بدمشــق، ومنه ــا حملكم ــم رئيسً ــة، ث إدارة الوالي
ويف ســنة 1878 أصــدر جريــدة أطلــق عليهــا اســم )جملــة دمشــق(، وعمــل رئيــس حتريــر هلــا، ولكنــه 
ــان، وأخــرًا  ــا ملدينــة ســالونيك يف مشــال اليون ــا لعدليــة دمشــق، ومنهــا مُفتِّشً ــن مُفتِّشً غادرهــا عندمــا عُيِّ
ــا للمحاكــم التجاريــة املختلطــة املركزيــة يف إســتانبول، وهــي احملاكــم الــي تقضــي يف النزاعــات بــن  رئيسً

ــة وجتــار مــن العــامل.  ــة العثماني جتــار حمليــن يف الدول

وذاع صيــت أمحــد عــزت باشــا لدرجــة أنَّ الســلطان عبــد احلميــد الثانــي عيَّنــه عضــوًا يف جملــس شــورى 
الدولــة الــذي أسَّســه، وعهــد إليــه مبنصــِب ثانــي أمنــاء الدولــة العليــة.

ويُعــزى إىل أمحــد عــزت باشــا الفضــُل يف إقنــاع الســلطان عبــد احلميــد الثانــي بأمهيــة اخلــط احلديــدي 

هولو باشا العابد
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احلجــازي مــن الناحيــة االقتصاديــة واألمنيــة والعســكرية. 
كمــا قــام بتذليــل العقبــة املاليــة بــأن عــرض علــى الســلطان 
عبــد احلميــد مشــاركة مســلمي العــامل يف نفقــات املشــروع، 
ولشــدة إعجابــه بالفكــرة أمــر الســلطان بتكليــف أمحــد 
عــزت بتنفيــذ املشــروع الــذي كانــت انطاقتُــه مــن دمشــق 
يف ســاحة احلجــاز مــن البنــاء الــذي عُــرف بامســه )ســاحة 

احلجــاز(، والــذي ال يوجــد أمجــل منــه يف أبنيــة دمشــق.
ويُعــزى إىل أمحــد عــزت باشــا أيًضــا ترخيصــه لشــركة 
بلجيكيــة بإنشــاء خــط تــرام يربــط وســط دمشــق ببعــض 
أحيائهــا، وهــي )املهاجريــن- ميــدان - قصــاع(، وخــط آخــر 
لربــط مركــز املدينــة ببعــض ضواحيهــا )حرســتا – دومــا(. 
دار  املرجــة  ســاحة  يف  باشــا  عــزت  أمحــد  واشــرتى 
احلكومــة القديــم، لبنــاء أضخــم فنــادق دمشــق، وأطلــق 
عليــه اســم )املنــزل( أو )النُّــزُل(، الــذي شــهد صالونــه الكبر 
ســنة 1919 والدة املؤمتــر الســوري العــام األول )الرملــان(، 

ــوزي باشــا العظــم.  ــد ف برئاســة حمم
وقــام رئيــس وزراء ســورية، املكلــف مــن قبــل امللــك فيصــل، بتشــكيل الــوزارة الســورية األوىل، باســتئجار 
ــا للمؤمتــر الســوري العــام، قبــل اســتكمال بنائــه الدائــم )أول طريــق الصاحليــة(. البنــاء وجعلــه مقــرًّا دائمً

ــيِّدت علــى أعمــدة خشــبية  والافــت يف بنــاء املنــزل، الــذي يُعــرف اآلن )بنايــة العابــد(، بــأن أساســاته شُ
بــدل دعائــم اإلمسنــت، إذ إن موقــع البنــاء علــى ضفــة هنــر بــردى امتــأل عــر الســنن بامليــاه الــي مل تســمح 
بصــب أي نــوع مــن اإلمسنــت، ممــا اضطــر املهندســن لــزرع جمموعــة مــن األشــجار اخلشــية الصنوبريــة 

فائقــة املتانــة. 
وليســت هنــاك معلومــات مؤكــدة علــى أن )املنــزل( )النــزل( اســتُخدم فندًقــا يف أي مــدة مــن مُــدد بنائــه، 

ــط لــه. ويبــدو أن احلربــن العامليتــن حالتــا دون إمكانيــة اســتثماره فندًقــا كمــا خُطِّ
ويُعَــدُّ حممــد علــي )1863-1939( أبــرز أبنــاء أمحــد عــزت باشــا، وقــد انتســب إىل مدرســة )جاالتــا 

ســراي( لتحصيــل شــهادة التعليــم الثانــوي.
ســافر حممــد علــي بعــد ذلــك إىل فرنســا، والتحــق بكليــة احلقــوق يف جامعــة الســوربون، ممــا أهَّلــه لتعيينــه 

ســفر الدولة العثمانية يف واشــنطن )1908-1905(. 
وإثــر هزميــة الدولــة العثمانيــة يف احلــرب العامليــة األوىل عــاد أمحــد عــزت إىل دمشــق، يف وقــت كان امللــك 

نازك العابد
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ــس أوَل حكومــة ســورية، وعهــد  فيصــل يُؤسِّ
إليــه بــوزارة املاليــة الــي مل تُعمِّــر طويــاً بعــد 
معركــة ميســلون، وخُضــوع ســورية لانتــداب 
الفرنســي الــذي قاومــه الســوريون مقاومــة 
الثــورات،  مــن  عــدد  يف  جتلــت  مســتمرّة 
تغيــر فرنســا ملوقفهــا مــن  وأســفرت عــن 
إىل  العســكري  الســامي  املنــدوب  تعيــن 
اســتبداله بآخــر مدنــي، ومسحــت بإقامــة 
ــى يف الدعــوة  نظــام برملانــي دميقراطــي جتلَّ
إلجــراء انتخابــات جلمعيــة تأسيســية تضــع 
دســتورًا للبــاد ســنة 1928، ركــز علــى وحدة 
ســورية الطبيعيــة وعلــى النظــام اجلمهــوري 

الرملانــي. 
تســمية  يف  اجلمعيــة  فشــلت  وعندمــا 
مرشــح لرئاســة اجلمهورية، نظرًا النقسامها 
حــول تأييــد مرشــح تؤيــده حكومــة االنتــداب، 
وآخــر يدعمــه الوطنيــون؛ اتفــق اجلميــع علــى 
مرشــح تفاوضــي مقبــول مــن اجلميــع خــارج 

اجلمعيــة التأسيســية، وكان هــذا املرشــح هــو حممــد علــي العابــد الــذي حكــم كأول رئيــس مجهوريــة لســورية 
ملــدة أربــع ســنن )1936-1932(.

وأذكــر هنــا نقطــة مهمــة تتعلــق بالتاريــخ الشــفوي لعائلتنــا، إذ أخرنــي والــدي وعمــي _ رمحهمــا اهلل _ 
أنــه يف هنايــة مــدة رئاســته األوىل )أي حممــد علــي العابــد( جــاء زعمــاء الكتــل الرملانيــة إىل الرئيــس طالبــن 
منــه ســحب اســتقالته مــن منصبــه بانتهــاء املــدة، وأن يُمــدِّد رئاســته أربــع ســنن أخــرى حبكــم الدســتور، فــرد 
ــا فليدفــع مثنهــا  ــا فلْيهنــأ هبــا اجلميــع، وإذا كانــت ُغرمً عليهــم بقولــه: »إذا كانــت رئاســة اجلمهوريــة مَغنمً

اجلميــع«، وأصــرَّ علــى موقفــه، وســافر إىل فرنســا، وفيهــا تــويف رمحــه اهلل. 
ويُؤثـَـر عنــه أنــه خــال مــدة رئاســته مل يتقــاضَ أي مبلــغ مــن رواتبه، بــل كان يُحوِّهلا للجمعيات واملؤسســات 

اخلرية.
وتعــد الســيدة نــازك العابــد )1887-1959( واحــدة مــن أبــرز الشــخصيات النســائية يف ســورية مــن آل 
العابــد، وهــي ابنــة مصطفــى باشــا وايل املوصــل يف عهــد الســلطان عبــد احلميــد الثانــي، وهــي الــي شــاركت 

يف احليــاة السياســية واالجتماعيــة منــذ بدايــة وعيهــا. 

الرئيس حممد علي العابد
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وافتتحــت نــازك العابــد عــددًا مــن املــدارس هبــدف واضــح هــو حتريــر املــرأة مــن األميــة واجلهــل وتقاليــد 
اجملتمــع املُقيِّــد حلريــة املــرأة. 

ــرًا مبقاالهتــا، الــي نشــرهتا يف جملــة  وقــد عيَّنهــا امللــك فيصــل بعــد عودهتــا مــن القاهــرة مستشــارة لــه مُتأثِّ
لســان العــرب وجملــة العــروس، ودعــت فيهــا إىل منــح املــرأة حــق التصويــت يف االنتخابــات. 

وكانــت نــازك العابــد، قبــل عملهــا مستشــارة للملــك فيصــل، قــد بــدأت العمــل علــى إنشــاء أول مجعيــة 
نســائية ســورية عــام 1914، إىل جانــب أول مدرســة يف العــامل العربــي لبنــات الشــهداء مــع صديقتهــا مــاري 

عجمــي. 
وأسَّست دعمًا ملواقفها سنة 1920 أوََّل جملة نسائية أدبية اجتماعية، صدر منها تسعة أعداد. 

وعلــى الصعيــد الــدويل حصلــت علــى موافقــة الصليــب األمحــر العاملــي إلنشــاء فــرع للصليــب األمحــر، 
وترأســته قبــل مشــاركتها الشــهيد يوســف العظمــة يف معركــة ميســلون، ممــا دفــع امللــك فيصــل إىل منحهــا 

رتبــة نقيــب فخريــة يف اجليــش الســوري. 
وإثــر انتقاهلــا إىل بــروت مــع زوجهــا حممــد مجيــل بيهــم أسَّســت عصبــة املــرأة العاملة يف بروت، وترأســتها 

طــوال حياهتــا حتــى وفاهتا ســنة 1859.
ــد األســتاذ  ــور برهــان العاب ــخ املعاصــر: املرحــوم الدكت ــة يف التاري ــن أشــهر رجــاالت هــذه العائل ــل م ولع
بكليــة الطــب جبامعــة دمشــق، واملرحــوم األســتاذ احملامــي ريــاض العابــد عضــو جملــس الشــعب الســوري 
لعــدة دورات، والكابــن مأمــون العابــد الطيــار يف خطــوط الطــران الســوري ورئيــس الطياريــن الســورين يف 

اخلطــوط نفســها.
ــام أقــول: هــذه بعــض أوراق اســتذكرهتا، وحصلــت عليهــا مــن شــخصيات مــن آل العابــد، هــي  ويف اخلت
منطلــق حنــو دراســات وثائقيــة تفصيليــة أعمــق عــن هــذه األســرة، أضعهــا بــن أيــدي الباحثــن علَّهــم 

يســتفيدون منهــا أو يبنــون عليهــا أحباثهــم.
والعذر إن حدث تقصر، فهذا ما أسعفتي به صحي، وما مسح يل به سنِّي. 

_ بعض مراجع البحث: 
_ عبقريات شامية يف احلكم والسياسة واإلدارة: إبراهيم الكياني، دمشق، 1961.

ــوا إىل دار البقــاء منــذ ســنوات، منهــم  ــة، رحل _ بعــض املقابــات الشــخصية مــع أفــراد مــن العائل
ــد، وأكــرم وعــادل العابــد. ــور برهــان العابــد، واحملامــي ريــاض العاب الدكت

_ املعاصرون: حممد كرد علي، دار صادر، بروت.
_ مذكرات حممد كرد علي، )1939-1951(، دمشق.
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احلمامات العثمانية
يف حي امليدان الدمشقي

دراسة تارخيية أثرية
الدكتورة فاطمة هنداوي)1(

)1( عضو الهيئة التدريسية في قسم اآلثار - جامعة دمشق. 
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ملخص البحث
يتحــدث هــذا البحــث عــن احلمامــات العثمانيــة يف حــي امليــدان، وتضمنــت الدراســة توضيــح تاريــخ املبنــى 
ونشــأته، مــع توصيــف لتفاصيلــه مــن الناحيــة املعماريــة، إضافــة إىل حتليــل العناصــر اإلنشــائية، وحتليــل 

منــط البنــاء والزخرفــة يف احلمامــات العثمانيــة.
متهيد:

بــدأت مدينــة دمشــق، يف منتصــف القــرن العاشــر اهلجــري = الســادس عشــر امليــادي، تشــهد توســعات 
ــًة اجلهــة اجلنوبيّــة. ملحوظــة، فامتــدَّت خــارج الســور مــن جهاتــه األربــع، وخاصّ

يقــع حــي امليــدان يف اجلنــوب الغربــي مــن مدينــة دمشــق، ويعــدّ مــن أكــر أحيائهــا مســاحة وســكاناً. وهــو 
ــه األوىل إىل العصــر األمــوي، حــن كانــت  ــاء املدينــة خــارج الســور، إذ تعــود بدايات إىل ذلــك مــن أقــدم أحي
ــن عبــد  ــاً لســباقات اخليــل والفروســيّة، وتذكــر بعــض املصــادر أن اخلليفــة األمــوي الوليــد ب أرضــه ميدان
امللــك كان حيضــر ســباقات اخليــل الــي كانــت تُقــام يف أرض هــذا امليــدان الفســيح. كمــا كان يُخيِّــم بــأرض 
امليــدان ُزوّار املدينــة، ســواء مــن القوافــل التجاريــة، أو ممــن يرافقــون القــادة واألمــراء، حيــث إنّ املدينــة 
القدميــة داخــل الســور أخــذت تضيــق عــن اســتيعاهبم، وشــكلت هــذه املخيمــات النــواة األوىل لتشــكيل هــذا 

احلــي العريــق. 

ــة كبــرة نظــراً ملوقعــه اجلغــرايف اهلــام، فهــو بوابــة دمشــق ونافذهتــا إىل جنــوب  وقــد اكتســب احلــي أمهيّ
ســورية، ونقطــة التبــادل التجــاري مــع األردن واحلجــاز وفلســطن ومصــر. ويُذكــر أنّ هنايــة امليــدان اجلنوبيّــة 
عُرفــت ومــا تــزال تُعــرَف باســم البوابــة، اختصــاراً لتعبــر )بوابــة اهلل أو بــاب اهلل(، ألهنــا تــؤدّي إىل بــاد اهلل، 

وهــي األماكــن املقدســة يف احلجــاز والقــدس)2(. 
واجلديــر بالذكــر أن حلــي امليــدان دورًا مهمًّــا يف تســهيل ســفر قافلــة احلــج الشــامي إىل احلجــاز، 
وتزويدهــا باملــؤن واجِلمــال )املعروفــة مبوكــب اجلــردة( حيــث إنّ القافلــة كانــت تعــر احلــيَّ يف طريقهــا إىل 
الديــار املقدســة، وعنــد عودهتــا عــر الطريــق املمتــدِّ مــن الســويقة مشــاالً وحتــى البوابــة جنوبــاً، الــذي يُعــرف 
بالطريــق الســلطاني )مســي بذلــك لكثــرة مــرور الســاطن والــوالة منــه()3(، وهــذا مــا دفــع يف البدايــة إىل 

)2( حي الميدان في العصر العثماني: بريجيت مارينو، ص76
)3( تسمية السلطاني هي من مصطلحات العصر العثماني، تُطلَق في دمشق كثيراً على المواضع التي تُحاذي (الدرب السلطاني(، وهو الطريق الرئيسي الرسمي 

الذي يقطع الشام وضواحيها، ويمر بجوار السور الغربي للمدينة القديمة عند باب الجابية، بعد أن يكون قد مر بالقلعة وجامع السنجقدار، ثم يجتاز ضاحية 
الميدان جنوباً حتى يصل إلى بوابتها (بوابة هللا(، ومنها ينطلق إلى الحجاز أو فلسطين ومصر.

وهذا الطريق سمي سلطانيًّا، ألنه المعبر الرسمي لكل من محمل الحج وقوافل الجردة والدورة لخفارة طريق الحج من قطاع الطرق. والجدير بالذكر أن الطريق 
ذاته يمر بسويقة صاروجا (سوق ساروجة(، وتسمى المحلة هناك (ساروجة سلطاني(، ثم ينزل جنوباً باتجاه البحصة البرانية ويلبغا، ثم ساحة المرجة ودار 

المشيرية، وبعدها يستمر إلى محلة السنجقدار والقلعة.
دمشق في مطلع القرن العشرين: أحمد حلمي العالف، ص56.
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ــمَّ إنشــاء الــدور الســكنية. إنشــاء أســواق خلدمــة احلجــاج والتجــار، ومــن ثَ
وقــد تنوَّعــت هــذه األســواق مثــل ســوق اخليــل واجلمــال واجلزماتيــة والنحاســيات وغرهــا، كمــا تنوَّعــت 
ــة أو حمــات  ــا صوفي ــت مســاجد أو زواي ــن، ســواء كان ــزوار واملاري ــة لتأمــن احتياجــات ال ــق اخلدميّ املراف

ــى. ــة، الــي أكســبت احلــيَّ أصالــة وغِنً جتاريــة متخصصــة ومحامــات وغرهــا مــن املعــامل احلضاريّ
ونظــراً هلــذه األمهيــة فقــد اســتقطب امليــدان أعــدادًا كبــرة مــن الســكان مــن املناطــق اجملــاورة والبعيــدة، 
قدمــوا إليــه للمتاجــرة أو هربــاً مــن االضطرابــات، وهلــذا ازداد امتــداده باجتــاه اجلنــوب واندجمــت بــه 
بالتدريــج قريــة القبيبــات، وغــدا طــول احلــي مــن بــاب اجلابيــة الــذي يربطــه بدمشــق إىل هنايتــه اجلنوبيــة 
مــا يزيــد علــى ثاثــة كيلــو مــرتات، ثــمّ أخــذ بالتوســع علــى اجلانبــن، ونظــراً إىل هــذا االمتــداد قســم امليــدان 
ــة أقســام: امليــدان التحتانــي، وهــو األقــرب إىل دمشــق، وامليــدان الوســطاني، وامليــدان  اصطاحــاً إىل ثاث

الفوقانــي الــذي ينتهــي بالبوابــة.
أواًل _ محامات دمشق:

وكان مــن الطبيعــي أن يشــهد حــي امليــدان عمليــة بنــاء مشــيدات دينيــة وأبنيــة مُخصَّصــة ألغــراض 
ــة  ــزت منطق ــا متيّ ــًة. كم ــة، ختــدم احلجــاج واملســافرين والتجــار وســكان احلــي عام ــة واجتماعيّ اقتصاديّ
امليــدان بكثــرة احلمامــات املشــيدة هبــا، وذلــك بســبب تزايــد أعــداد اخلانــات والنــزل اخلاصــة بالتجــار 

واحلجّــاج املســافرين املنتشــرة يف احلــي. 
وقــد أمجــع الذيــن ســاحوا يف أحنــاء املمالــك العثمانيــة، وبعــض الديــار الشــرقيَة، علــى تفضيــل محامــات 
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دمشــق علــى غرهــا، ملــا فيهــا مــن اإلتقــان والنظــام واهلندســة وغــزارة امليــاه وإتقــان اخلدمــة واإلكــرام 
واالعتنــاء)4(. واشــتهر يف تصميــم احلمامــات العامــة خمططــان اثنــان مــن حيــث الشــكل، األول طغــت فيــه 
القاعــة الدافئــة علــى مــا ســواها، فكانــت مثانيــة األضــاع أو باثــي عشــر ضلعًــا، أمّــا املخطــط الثانــي فهــو 
طــويل، تصطــف فيــه قاعــات مســتطيلة، وحتتــل القاعــة األوىل مركــز الصــدارة، ويف أحيــانٍ كثــرةٍ كان يُكتفــى 

بثــاث قاعــات الرانــي والوســطاني واجلوانــي:
1_ الرانــي: وهــو باحــة مســقوفة بعــدد مــن العقــود املتقاطعــة، اّلــي تتاقــى يف قبــة، تصطــفُّ يف جوانبهــا 
النوافــذ امللونــة والزجــاج، يف أعاهــا رقبــة ترتفــع مشــكلة مــا يُشــبه املنــور أو الــرج، وهــو مؤلــف مــن جمموعــة 

نوافــذ جتتمــع لتكــون ختمــة القبة. 
ويّتخــذ الرانــي شــكاً رباعيّــاً، تنتصــب يف وســطه حبــرة مــن الرخــام امللــون، ويف وســطها نافــورة تنطلــق 
منهــا امليــاه لتنثــر الرطوبــة والنشــاط يف الرانــي. أمـّـا األرضيــة فهــي مرصوفــة حبجــارة مصقولــة، ويتخلَّلهــا 
تشــكيات بديعــة مــن الرخــام، تتضمَّــن أشــكااًل هندســية تتتــاىل يف انتظــام وتناظــر بديــع للنفــور مــن الفــراغ. 
واجلــدران عــادة مؤلفــة مــن أقــواس حجريــة تســتند عليهــا القبــة، وحتــت كل قــوس أُقيمــت مصطبــة، وهــذه 

املصاطــب خيلــع الزبائــن عليهــا ألبســتهم قبــل الدخــول، أو تســتخدم لاســرتاحة بعــد االســتحمام.
2_ الوســطاني: ندخــل إليــه عــن طريــق بــاب يف الرانــي، يــؤدي إىل دهليــز، تقــع يف ركــن مــن أركانــه أماكــن 
ــة  ــه تنتقــل إىل هبــو ذي مصطبتــن، وفيــه ميــرُّ  ممشــى مبلــط بباطــات حجري الراحــة )املراحيــض(. ومن

)4( الروضة الغناء في دمشق الفيحاء: نعمان القساطلي. ص109-108
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وبقايــا  الدخــان  حتتهــا  مــن  ميــرُّ  وورديــة،  ســوداء 
ــار. ــتَ الن ــمَّى بي ــاه، وتُس ن املي ــخِّ ــي تُس احلــرارة اّل

3_ اجلوانــي: وهــو القســم الداخلــي مــن احلمــام، 
ويتألــف مــن ممــرٍّ أوســط، يُســمَّى بيــتَ النــار، وهــو 
أشــدُّ حــرارة مــن الوســطاني، وعلــى جانبيــه إيوانــان 
ــي تتدفــق إليهــا امليــاه احلــارة  تتصدرمهــا األجــران اّل
والبــاردة، وعلــى جانــي كل إيــوان ويف صــدره تنفتــح 

أبــواب ذات أقــواس معقــودة مــن اآلجــر أو احلجــر.

القميــم: وهــي اجلنــاح اخلارجــي مــن احلمــام، ويضمّ 
اخلزانــة، وهــي حجــرة ســقفها منخفــض، تســاعد علــى 
عــدم تريــد خبــار املــاء. ويتــمُّ تأمــن اإلضــاءة هنــاراً 

بشــبابيك علويــة حمكمــة القفــل مــن الزجــاج. 
وتســتمدّ احلمامــاتُ امليــاهَ مــن الطوالــع القريبــة، 
اّلــي تـُـزوِّد مدينــة دمشــق بامليــاه املســتمدة بدورهــا مــن 

ــة.)5( األهنــار القريب

وهنــا يتضــح أن اجلوامــع واحلمامــات يف حــي امليــدان قــد اســتمدّت امليــاه مــن هنــر القنــوات والديرانــي. 
ــاه، ينقســم قســمن، قســم  ــاء دمشــق القدميــة باملي ــزوّد أحي ــرع الرئيســي الــذي ي ــو الف ــوات: ه وهنــر القن
ي البيــوت  ع امليــاه إىل الطوالــع، لتُغــذِّ يــروي األحيــاء اجلنوبيــة مــن دمشــق، وقســم جيــري شــرقاً، حيــث تُــوزَّ

واملســاجد والكنائــس واحلمامــات.
ــا وكفرسوســة والقــدم وبعــض بســاتن  ــردى، يســقي أراضــي داري ــي: فــرع مــن فــروع هنــر ب هنــر الديران

ــي.)7( ــر الداران ــا وبنه ــر داري ــرف أيضــاً بنه ــزّة وبعــض بســاتن الشــاغور، يُع ــدان وامل املي
ولقــد ارتبــط عــدد احلمامــات يف دمشــق بعــدد ســكاهنا، وتوسُّــعِها العمرانــي، وتناقــص عــدد هــذه 
احلمامــات مــع الزمــن بــدءاً مــن القــرن الثامــن اهلجــري حتــى احلــادي عشــر حتديــداً ثــم بــدأ يتزايــد. وتــوارث 
العمــل يف احلمامــات أســرٌ معينــة، وكان هلــذه احلرفــة شــيخها، شــأهنا شــأن بقيــة احلــرف، وغالبــاً مــا يتــمّ 
اللقــاء يف محامــات احلــارات القريبــة مــن منــازل األســر، إاّل أّننــا ناحــظ أن بعــض احلمامــات كانــت وقفــاً 

علــى فئــات اجتماعيــة معينــة.
)5( التاريخ العمراني لدمشق بين 923-1373هـ/1516-1918م: لطفي فؤاد لطفي. ص329.

)6( دراسة تاريخية واجتماعية حول الماضي والحاضر. المؤسسة العامة لمياه عين الفيجة بدمشق.
)7( معجم دمشق التاريخي: قتيبة الشهابي. ص327

خمطط يوضح موقع احلمامات واجلوامع يف مدينة دمشق 
وضواحيها ومتديدات املياه إليها)6(.
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ثانيًا _ محامات حي امليدان:
وقــد تأّثــرت  املشــيدات املعماريــة يف حــي امليــدان بعــدد مــن املعطيــات، كانــت ســببًا يف إعــادة ترميــم أو 
جتديــد أو إعــادة بنــاء عــدد مــن املبانــي. نذكــر منهــا أوالً زلــزال 1173هـــ، الــذي أحلــق الضــرر مبــآذن بعــض 
املســاجد، كمــا تصدّعــت جــدران العديــد مــن املبانــي وتشــّققت، وأدّت الزلزلــة إىل هــدم الســقوف، يف حــن 

اهندمــت بيــوت ال تُحصــى .
»إنــه يف ســنة ثــاث وســبعن ومائــة وألــف ســادس ربيــع األول، يف الســاعة العاشــرة مــن الليــل، قــد رجفــت 
األرض مقلقــة لريــاح عواصــف ورعــود قواصــف، فطاشــت هلــا العقــول وحصــل العيــاذ بــاهلل غايــة الذهــول، 
قت اجلدران، وهُدِّمت يف الشــام بيوتٌ ال تُحصى، وســقطت رؤوس مآذن دمشــق.  وختلَّعت الســقوف، وتشــقَّ
ويف ثانــي يــوم مــن تلــك الليلــة صحــوة النهــار رجفت األرض وزلزلت زلزلة شــديدة، فســقط جــزءٌ من منارة 
اجلامــع الشــريف األمــوي الشــرقية، ومــا مــن منــارة إال وهــى بناؤهــا، حتــى إن منــارة الســليمية بصاحليــة 
دمشــق طــارت منهــا حصــة وافيــة وســقطت، واجلامــع املظفــري هبــا أيًضــا ومنــارة ســيباي واجلامــع املعلــق 
ــارات جوامــع  ــة امليــدان، وبقيــة من ــة مســجد األقصــاب ومبحل وجامــع حســان وجامــع األمــر منجــك مبحل

دمشــق تقصَّفــت، ومل يســلم منهــا إال النــزر القليــل. 
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ــوم األربعــاء، ففــي  ــي بي ــع الثان ــم اســتهّل شــهر ربي ث
ليلــة اإلثنــن ســادس الشــهر املذكــور بعــد صاة العشــاء 
باجلامــع الشــريف بنحــو ثلــث ســاعة رجفــت الرجفــة 
العظمــى والزلزلــة الكــرى، الــي مل يُــرَ ومل يُعهَــد مِثلُهــا 

يف ســوالف العصــور«.
ومــن األحــداث الــي شــهدها احلــي معركــة امليــدان 
وذلــك يــوم اجلمعــة يف 7 أيــار ســنة 1926، فقــد أقــضَّ 
جماهــدو امليــدان مضاجــع الفرنســين، واشــتبكوا مــع 
مخــس  زهــاء  اســتمرَّت  مبعركــة  الفرنســية  القــوات 
ســاعات، بقيــادة الشــيخ حممــد األمشــر. كانت خســائر 
حــي امليــدان 90% مــن دكاكــن وحوانيــت و25% مــن 
البيــوت، وُقتــل مــن النفــوس الريئــة عــدد كبــر بتأثــر 
ــت احلملــة مســاجد الرفاعــي  القنابــل املدمــرة، ودكَّ

والســاحة والدقــاق.
وقــد نشــر إيكوشــار ولوكــو عــام 1360هـــ دراســات 

ــة: قيّمــة عــن محامــات دمشــق)8(، ذكــر فيهــا أمســاء ســتن محامــاً، ويف امليــدان ورد ذكــر احلمامــات اآلتي
1_ محام التوتة: 

يف امليدان، مشايل امللجأ، ويُسمَّى محام التوتية، وكان من احلمامات العاملة حتى عام 1380هـ/1960م.
2_ محام اجلديد: 

غربــي الطريــق العــام، إىل الشــمال مــن محــام الــدرب، أُغلــق عــام 1370هـــ/ 1950م، ثــم حتــوَّل إىل قاعــة 
لصنــع النشــاء. وبعدهــا حتــوَّل إىل منشــرة للخشــب، واتُّخــذ الباقــي دورًا للســكن.)9(

3_ محام الدرب:
يقــع احلمــام يف حــي الدقــاق يف ميــدان ســلطاني غــرب الطريــق العــام، مقابــل جامــع القبيبــات )الكرميي(. 
وكان يقــع إىل مشاليِّــه محــام اجلديــد، وإبــان الثــورة الســورية ُقصــف وجَدَّدتــه حســيبة النــوري. وقــد هُــدم 

احلمــام منــذ ســنوات، وال زال الشــارع حيمــل امســه. ذكــره إيكوشــار ووصفــه منــر كيــال بالتــايل:
د عــام 1346هـــ، جدّدتــه احلاجــة حســيبة بنــت ســليم النــوري، بعدمــا  » يقــع يف ميــدان ســلطاني، وقــد جُــدِّ
ــرِّب أثنــاء الثــورة الســورية عــام 1925م، ويــدّل علــى ذلــك الفتــة رخاميــة مثبَّتــة فــوق بابــه ُكتــب  ُضــرب وخُ

عليهــا: مــن يطلــب العافيــة مــن الــرب فليقصــد محــام الــدرب، وقــد ذكــره إيكوشــار كمــا ذكــره املنجــد.)10(

)8( حمامات دمشق وتقاليدها: منير كيال. ص55
)9( خطط دمشق ودراسات في تاريخ دمشق الطبوغرافي وآثارها القديمة: صالح الدين المنجد. ص55.

)10( حمامات دمشق وتقاليدها: منير كيال. ص106

خمطط محام الدرب)11(
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4- محام عقيل:
ــي ســنة  يقــع يف ميــدان حقلــة، مقابــل جامــع الشــيخ يعقــوب، هــو مــن محامــات القــرن الثالــث عشــر، بُ
1220هـــ، جــدَّده الســيد ســليم النــوري، وقــد أقفــل أبوابــه ســنة 1375هـــ.)12( ومــا يــزال البنــاء قائمــاً إاّل أّنــه 

فقــد وظيفتــه، وهُِجــر بعــد هتــدُّم معظــم حيطانــه وســقفه.
ــام يســتقبل الرجــال يف  ــه: »كان هــذا احلم ــال بقول ــر كي ــه من ــره املنجــد، ووصف ــا ذك ــره إيكوشــار كم ذك
فــرتة مــا قبــل الظهــر، والســيدات مــن الظهــر حتــى غــروب الشــمس، وهــو حيتــاج إىل عنايــة كبــرة ليســتطيع 
االســتمرار يف كونــه محامــاً، ألنّ القائمــن عليــه كمــا يبــدو اليهمُّهــم مــن أمــر احلمــام أكثــر مــن مجــع املــال 
واعتبــار أن مــردوده قليــل، فــإن عمليــات التخريــب والرتقيــع ستســتمر حتــى خيــرب. وهــذا احلمــام يعتمــد 
علــى ميــاه بئــر فيــه الســتعماالته املختلفــة وميــاه الفيجــة للشــرب. وكذلــك يَســتعمل كغــره القمامــَة والنشــارة 

كمــادة الوقــود«.)13(
5- محام فتحي:

يقــع يف حــي امليــدان الوســطاني غــرب الطريــق العــام، جنــوب مقــام ســيدي صهيــب، يعــود للقــرن الثامــن 
عشــر امليــادي، وقــد اعترتــه املديريــة العامــة لآلثــار واملتاحــف منوذجـًـا لآلثــار العثمانيــة، وســجلته بالرقــم 
21. بنــاه فتحــي أفنــدي الدفرتدار)14(عام1156هـــ/1743م. وهــو الــذي بنــى مدرســته املعروفــة يف القيمريــة، 
وبنــى احلمــام ليكــون وقًفــا عليهــا ال ليغتســل فيــه النــاس جماًنــا، ويأخــذ كل واحــد » قرصــن مــن الصفيحــة« 
ــوري احلمــام عــام  ــدي عــارف آغــا الن ــال، جــدَّد الســيدان شــفيق وحممــود ول ــر كي كمــا يقــول األســتاذ من
1361هـــ كمــا هــو مــدون عليــه، وبقــي احلمــام قيــد االســتخدام لعشــر ســنوات، حيــثُ أغلــق عــام 1371هـــ، 

  .Jacques Langhade: Damas Extra- Muros. Midan Sultani. Damas. 1994. P53 )11(
)12( دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين 906-922هـ/ 1500-1520م: أكرم حسن العلبي. ص525

)13( حمامات دمشق وتقاليدها: منير كيال. ص103
)14( فتحي أفندي الدفتردار: هو فتحي بن محمد بن محمود القالقنسي، من عائلة كانت تعمل في مجال الحياكة، ثم أصبح فتحي الدفتردار أمين الخزينة في 
دمشق، ولشأنه الكبير كثر اتباعه وخدمه، وغدت داره منتدى األدباء وأصحاب الموسيقى واأللحان، وتردد عليه األدباء والشعراء، ثم تعاظم نفوذه حتى بات 

يُعرف باسم سلطان دمشق (بنى مسجًدا في القيمرية وحماًما في الميدان(، توفي  1159هـ.
أعالم الفكر في دمشق بين القرنين األول والثاني عشر للهجرة: إحسان سعيد خلوصي، ص 275



185 العدد الثاني - كانون الثاني - 2022

وحتــوَّل إىل مســتودع للحبــوب ثــم مســتودع لألخشــاب.)15( 
ــه مّت احلجــز علــى ملكيــة ضيــاع النــوري ملصلحــة  ويف بيــان املديريــة العامــة للمصــاحل العقاريــة يُذكــر أّن

احملافظــة، ورهنــه ملصلحــة الســلطات األثريــة.
ــي  ــا )ثاث ــف مــن قوســن، كلٌّ منه ــام، تتأل ــى الشــارع الع ــة عل ــة املطلّ ــه اخلارجي ــام  بواجهت ــز احلم يتميّ
الفصــوص(، األول يتضمــن بابـًـا خشــبيًّا مبصراعــن يعلــوه ســاكف قوســي، وحيــفُّ بالقــوس زخــارف حجريــة 
ذات شــكل هندســي، ويعلــوه صــفٌّ مــن املــزررات املتناوبــة بــن األســود والرتقــايل، أمّــا اإليــوان الثانــي 
فيتضمــن ســبيل مــاء، وهــو متناظــر مــع اإليــوان األول حيــث يعلــو الســبيل نقــش حجــري، ويعلــو قوســه أيضــاً 
صــفٌّ مــن املــزررات، وبــن اإليوانــن أربعــة نوافــذ خشــبية مبصراعــن ذات شــبك حديــدي، يعلــو كاًّ منهــا 

قــوسٌ عاتــق مزيــن بزخــارف هندســية يف الوســط، ونباتيــة يف الزوايــا. 
ويف أعلــى ومنتصــف الواجهــة دائرتــان مزينتــان بزخــارف نباتيــة وهندســية، وبــن الدائرتــن مســتطيل 
مزخــرف بأشــكال هندســية، حييــط بــه مســتطيل رخامــي، ذو لــون برتقــايل، يليــه مســتطيل آخــر ذو زخــارف 
هندســية ونباتيــة، والواجهــة مأطــرة بشــريط حجــري مــن الفسيفســاء، والواجهــة حاليّــاً ذات مداميــك 
متناوبــة مــن احلجــر األبيــض واألســود والرتقــايل، قدميــاً وقبــل عمليــات الرتميــم كان القســم العلــوي فقــط 
ــة، يف حــن  ــرة ومربع ــذة خشــبية صغ ــى ناف ــن احلجــر األســود، ويف األعل ــا القســم الســفلي م ــق، بينم أبل

)15( دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين 906-922هـ/ 1500-1520م: أكرم حسن العلبي. ص526
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ــر  ــذة إث ــه إىل ناف ــه وحتويل ــي، مت إغاق ــى الران ــح مباشــرة عل ــابٌ كان يفت ــة ب ــذة الثاني ــكان الناف ــع م توضَّ
عمليــة الرتميــم. 

ــت تســتخدم كمســتودع،  ــرة، كان ــة صغ ــه غرف ــق قصــر، يوجــد عــن ميين ــز ضي ــاب إىل دهلي ــؤدي الب وي
ثــم ينحــرف الدهليــز إىل اجلنــوب لينفــذ عــر بــاب صغــر إىل الربانــي، اّلــذي يتشــّكل مــن صحــن مربــع 
ــة، يف وســطها  ــة بركــة مــاء مثمَّن ــة تضــمُّ ســتَّ عشــرة نافــذة. وحتــت القب ــى رقب ــة، ترتكــز عل مســقف بقب
نافــورة مــاء، الركــة مــن الداخــل مغطــاة بطبقــة إمسنتيــة، ومــن اخلــارج مكســوة بالرخــام امللــون واملقســم إىل 

مربعــات مزينــة بنجمــات رباعيــة أو سداســية أو مثمنــة.    
أمّــا أرض الرانــي فهــي مرصوفــة بالرخــام واحلجــر الكلســي الرتقــايل اللــون واألســود. ويُطــّل علــى 
ــد  الصحــن أربعــة أواويــن، الشــمايل واجلنوبــي مرتفعــان عــن مســتوى األرضيــة علــى شــكل مصطبــة يُصعَ
إليهــا بدرجتــن نصــف دائريتــن مــن احلجــر الكلســي، وأســفل كل مصطبــة أربــع كــوات صغــرة لوضــع 
األحذيــة. ويف جــدار اإليــوان الشــمايل كتبيــة. يف حــن يضــم جــدار اإليــوان الشــرقي ثــاثَ نوافــذ تطــّل علــى 
ــى  ــن أيضــاً، وعل ــا بدرجت ــد إليهم ــن، يُصع ــه إىل مصطبت ــم يفصل ــاب القدي ــد كان مدخــل الب الشــارع، وق
جــداره ثــاث لوحــات خشــبية ُكتــب عليهــا آيــات قرآنيــة »مــا شــاءاهلل. بــاهلل املســتعان. توكلــت علــى اهلل«. 
ومــن اإليــوان الغربــي يتــم االنتقــال إىل الوســطاني املقســم إىل قســمن، األول: ويتــم الولــوج إليــه عــر بــاب 
ــع يف اجلهــة اجلنوبيــة منــه دورات امليــاه )مرحاضــان(، ويتابــع املمــر مشــاالً،  يــؤدي إىل ممــر مســتطيل يتوضَّ
يف اجلــدار الغربــي عــر بــاب ذي ســاكف قوســي، يُفضــي إىل الوســطاني األول، وهــو عبــارة عــن صحــن 
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متوســط مســقف بقبــة نصــف دائريــة، متمركــزة علــى مقرنصــات جصيــة، يتخلـّـل القبــة كــواتُ التهويــة املغطــاة 
ــع يف الطرفــان الشــمايل واجلنوبــي مصطبتــان متناظرتــان مــن حيــث الشــكل، يُصعــد  بالزجــاج امللــون، ويتوضَّ

لــكل منهمــا بدرجــة صغــرة نصــف دائريــة، سُــقف كل منهــا بقبــة ذات كــوات مغطــاة بالزجــاج امللــون. 

ومــن البــاب املتوضــع يف اجلــدار الغربــي ذي القــوس العاتــق يتــم االنتقــال إىل الوســطاني الثانــي: الــذي 
يضــم ثاثــة أقســام، الشــمايل واجلنوبــي متناظــران، يتألــف كل منهمــا مــن غرفــة مربعــة الشــكل، ســقفها 
عبــارة عــن قبــة ترتكــز علــى مقرنصــات جصيــة مرفوعــة علــى اجلــدران املطليــة بالكلــس األبيــض واألزرق. 
ويتوضــع يف الغرفــة الشــمالية جــرن مــاء مربــع الشــكل يصــب إليــه املــاء مــن صنبــور يشــبه رأس الثــور. أمّــا 
األرضيــة فقــد رُصفــت بالرخــام ذي اللــون الرتقــايل واحلجــر األســود، بينمــا األرضيــة يف الغرفــة اجلنوبيــة 
ــقفت بقبــة  ــا القســم األوســط فيتشــكل مــن صالــة مســتطيلة، سُ مرصوفــة باحلجــر األســود واألبيــض. أمّ
نصــف دائريــة، ترتكــز علــى مقرنصــات ثاثيــة األقــواس، يتتخلَّــل القبــة كــواتٌ مغطــاة بالزجــاج امللــون، 

وأرضيــة الصالــة مرصوفــة باحلجــر األســود والرخــام امللــون، وتضــمُّ قناتــن للمــاء. 
وجبانــب اجلــدار الغربــي جرنــان حجريــان مربعــا الشــكل، وبــاب ذو قــوس عاتــق يفضــي إىل القســم 
اجلوانــي: وهــو أيضــاً مقســم إىل ثاثــة أقســام، القســم األوســط مســتطيل الشــكل، ســقفه قبــة ذات كــوات 
ــا إىل  ــى أربعــة أقــواس، ويف الشــرق تتوضــع مصطبــة صغــرة، أمّ ــون، ترتكــز القبــة عل مغطــاة بالزجــاج املل
ــع حلتــان حجريتــان كبرتــان للمــاء، وجرنــان حجريــان مربعــا  الغــرب فتوجــد فتحــة بيــت النــار، حيــث تتوضَّ
ــه قناتــان للمــاء. يف حــن  ــا األرضيــة فمكســوّة باحلجــر األســود والرخــام األبيــض، اّلــذي يتخلّل الشــكل، أمّ

ُطليــت اجلــدران بالكلســة البيضــاء والزرقــاء.
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أمــا القســمان الشــمايل واجلنوبــي فهمــا متناظــران ومتشــاهبان مــن حيــث الشــكل والتوزيــع، ويتألــف  كل 
منهمــا مــن إيــوان ينفتــح بقــوس علــى القســم األوســط، ُطليــت جــدران اإليــوان بالكلــس األبيــض واألزرق، ويف 
اإليــوان الشــمايل جرنــان حجريــان مربعــا الشــكل، ويف اإليــوان اجلنوبــي جرنــان دائريــان. ولــكل إيــوان بابــان 
ــقفت بقبــة ترتكــز علــى  شــرقي وغربــي، يفضــي كل بــاب إىل مقصــورة إفراديــة صغــرة مربعــة الشــكل، سُ
مقرنصــات جصيــة، ويتخلــل القبــة كــوات إضــاءة وهتويــة مغطــاة بالزجــاج امللــون. ُكســيت أرضيــة املقصــورات 
ــن  ــان، أحدمهــا م ــان دائري ــايل، ويوجــد يف كل مقصــورة جرن الشــمالية بالرخــام واحلجــر األســود والرتق
الرخــام واآلخــر مــن احلجــر. أمــا املقصــورات اجلنوبيــة فاألرضيــة مكســوة باحلجــر األســود واألبيــض، ويف 

كل مقصــورة جرنــان مــن احلجــر.
شُــيِّد احلمــام مبــواد البنــاء املتوفــرة يف دمشــق، حيــث اســتُخدم احلجــر كمــادة أساســية يف إنشــاء 
اجلــدران، كمــا اســتُخدم اآلجــر يف بنــاء القبــاب والقبــوات، ألن احلجــر واآلجــر يتميــزان بكوهنمــا مــن مــواد 
البنــاء ذات الســعة احلراريــة العاليــة، الــي تُحافــظ علــى حــرارة صــاالت االســتحمام كوهنــا تؤمــن عــزل 

الفــراغ الداخلــي عــن اخلــارج، وبالتــايل التخفيــف مــن اخلســران أو الكســب احلــراري.
ــاز  ــه ميت ــن أّن ــى ودراســة خمططــه املعمــاري تبيّ ــق وتوصيــف املبن ــة وتوثي مــن خــال الدراســة امليداني
ــا يعطــي  مبســقط خطــي طــويل ميتــد باجتــاه شــرق غــرب، حيــث إن أقســامه تتوّضــع برتتيــب متتــاٍل ممّ
امتــداداً طوليّــاً ملســقط احلمــام. كمــا متيّــز احلمــام بــأن صالــة الرانــي كانــت واســعة وكبــرة نســبًة لغــره 
ــادة يف تشــيد  ــت الع ــام يف احلــي، وكان ــع احلم ــة موق ــد أمهيّ ــة، ممــا يؤك ــك احلقب ــات يف تل ــن احلمام م
اجلوانــي أن يكــون مســتطيل الشــكل تعلــوه قبــة متطاولــة، إال أنــه يف محــام فتحــي اعتُمــد علــى الفراغــات 
املربعــة الشــكل اّلــي تعلوهــا قبــوة كبــرة، يف الرانــي واجلوانــي، حيــث اســتُبدلت القبــوة املتطاولــة يف 
ــا  ــي، لكنه ــراغ الران ــت تُغطــي ف ــي كان ــة ال ــا حجــم القب ــارب يف حجمه ــرة تق ــة كب ــة دائري ــي بقب اجلوان
ــز  ــى جوائ ــات عل ــد يف تســقيف قســم اخلدم ــث. يف حــن اعتم اهنــارت واســتُبدلت بســقف مســتٍو حدي

ــى أقــواس تنقــل بدورهــا احلمــوالت إىل اجلــدران.  ــة عل خشــبية حممول
ــقفت بقبــوات متصالبــة ذات شــكل رباعــي مبنيــة مــن اآلجــر، ترتكــز علــى  أمــا بقيــة األقســام فقــد سُ
قاعــدة مربعــة ويتــم االنتقــال مــن القبــوة إىل القاعــدة املربعــة باالعتمــاد علــى احلنايــا الركنيــة أو املثلثــات 

الكرويــة، الــي تنقــل بدورهــا محولــة الســقف إىل اجلــدران ومنهــا إىل األرض.
ــري  ــة اهلامــة أيضــاً يف احلمــام األقــواس. حيــث اســتُخدم القــوس نصــف الدائ مــن العناصــر املعماري
اجملــزوء، الــذي تقــل فتحتــه عــن نصــف دائــرة يف األبــواب والشــبابيك، كذلــك اســتُخدم القــوس اجلديــد 
ــف مــن  الــذي خيتلــف عــن القــوس الــذي ظهــر يف العصــر العباســي، وهــو عبــارة عــن قــوس مكســور مؤلَّ
جزأيــن الرأســي مســتقيم والســفلي حمــدب، أمــا يف العصــر العثمانــي فقــد أصبــح القســم املســتقيم مُقعَّــراً 

قليــاً حنــو اخلــارج)16(.

)16( مدينة دمشق تراثها ومعالمها: عبد القادر ريحاوي. ص222
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وياحــظ يف صالــة الرانــي وصــاالت االســتحمام ظهــور عنصــر معمــاري متميــز يتمثــل باخلــزن 
ــوس  ــى الشــكل املســتطيل، وتعلوهــا ق ــاظ عل ــع احلف ــي تنوَّعــت قياســاهتا م ــات، وال ــة أو الكتبي اجلداري
مدبَّبــة، ومتيَّــزت الكتبيــات يف فــراغ الرانــي بعمــق كبــر نســبيّاً، أمــا الكتبيــات الداخليــة فهــي عبــارة عــن 
فتحــات جداريــة قوســية، اســتُخدمت يف الرانــي لتنضيــد مابــس الزبائــن، ويف الداخــل كرفــوف لوضــع 
أدوات االســتحمام، أضافــت فضــاً عــن تأديتهــا لدورهــا الوظيفــي مجاليــًة للجــدران وأغنــت الواجهــات 

ــة. الداخلي
ومــن الناحيــة الزخرفيــة فــإنّ املظهــر الداخلــي حلمــام فتحــي مرتف وغــي بالتفاصيل الكثــرة واملتنوعة، 
حيــث يضــمُّ غالبيــة أنــواع الزخــارف الــي ازدهــرت يف العصــر العثمانــي، وهــذا يؤكــد أمهيــة مركــز احلمــام 

االجتماعي. 
وبــرزت الزخــارف بشــكل رئيســي يف أرضيــات صــاالت احلمــام كافــة، ومتيّــزت بتشــكياهتا الرخاميــة 
ــدت نوعــاً مــا أحيانــاً وبألــوان متعــددة، وكانــت  واحلجريــة، الــي رُصفــت وفــق أشــكال هندســية، تعقَّ
ــذت بالرخــام األبيــض املكحَّــل باألســود والرخــام  ــر بإطــار حييــط بتلــك الزخرفــة، ونُفِّ مبعظمهــا تُؤطَّ
ف وهــي عبــارة عــن تشــكيل قطــع  املــزاوي واحلجــر األســود والــوردي، كمــا اســتُخدمت الزخرفــة باملشــقَّ

ــة.   ــة البحــرات التزييني ــات ويف واجه ــة يف األرضي ــى شــكل زخرف ــة عل الرخــام امللون
وقــد احتــوى احلمــام علــى حبــرة يف الرانــي، وأخــرى يف الوســطاني، وهــي حبــرة رخاميــة مثانيــة 
ــون  ــة الشــكل. ونظــراً لك ــوش هندســية مربع ــض مكحــل باألســود، ذي نق األضــاع، مكســوة برخــام أبي
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الوســطاني مكانــاً للجلــوس واالســرتاحة للمســتحمن فــإن هــذه البحــرات تعطــي مجاليــة للفــراغ، فضــاً 
ــارد. ــا كمصــدر للمــاء الب ــة، واإلفــادة منه ــاخ ونشــر الرطوب ــل املن عــن دورهــا يف تعدي

ومــن العناصــر الزخرفيــة املتميــزة يف محــام فتحــي املقرنصــات الــي وُجــدت بأشــكال عديــدة ومتنوعــة 
يف كافــة فراغــات االســتحمام، كمــا اســتُخدمت يف زوايــا القبــاب كعنصــر انتقــال بــن الفــراغ املربــع والقبــة 
الدائريــة، وجتــدر اإلشــارة إىل أن املقرنصــات اســتُخدمت أيضــاً أســفل القبــوات، كعنصــر زخــريف وإنشــائي 

يف آن واحــد، وتنوعــت أشــكاهلا كطاســة احملــراب تــارة أو حمــززة كالصدفــة تــارة أخــرى.
أمــا الزخــارف اجلصيــة فنجدهــا يف محــام فتحــي أســفل املصاطــب يف الرانــي، ويف فــراغ الوســطاني، 
ــل، املــؤدي إىل القســم األول مــن  ــاب املقاب ــه متامــاً يف الب ــاب الدخــول، وأخــرى مشــاهبة ل ــى ب واحــد أعل
اجلوانــي. وتشــكلت الزخــارف اجلصيــة علــى هيئــة زخــارف نباتيــة متثــل زهــرة اللوتــس، وعــروق نباتيــة 

حميطــة هبــا تعتــر مــن أهــم أشــكال الفــن اإلســامي.
ع القمريــات املخرتقــة للقبــاب  كمــا توجــد تشــكيات زخرفيــة مميــزة يف احلمــام مــن خــال طريقــة تــوزُّ
عــت بشــكل زخــريف هندســي جنمــي، أو بشــكل دروب متتاليــة، وختتلــف يف محــام  والقبــوات، والــي توزَّ

ع تلــك القمريــات.  فتحــي كل قبــة أو قبــوة عــن األخــرى بطريقــة تــوزُّ
6- محام الرفاعي:

يقــع يف حملــة اجلزماتيــة، جنــوب جامــع الرفاعــي، شــرق الطريــق العــام. املســجل لــدى املديريــة العامــة 
لآلثــار واملتاحــف بالقــرار رقــم )س-437( لكونــه مــن احلمامــات األثريــة. عــدّه إيكوشــار مــن محامــات القــرن 
الســادس عشــر امليــادي_ العاشــر اهلجــري تعــرّض للحريــق عــام 1925 نتيجــة قصــف القــوات الفرنســية 

حلــي امليــدان، وجــدّده رضــا العابــد. 
ــاه نبــع الفيجــة للشــرب، وكان يســتخدم القمامــة  ــى مي ــاه بئــر الســتعماالت العامــة، وعل ــى مي يعتمــد عل

ــة لاشــتعال كوقــود لتســخن املــاء. واملــواد القابل
يطــّل احلمــام علــى الشــارع العــام عــر بوابــة ذات مصــراع خشــي مــن ردفــن، وليــس لــه أي واجهــة 
خارجيــة مطلــة علــى الشــارع، باســتثناء هــذا البــاب الــذي يــؤدي عــر ممــر إىل الربانــي، وهــو حديــث أُعيــد 

إعمــاره بعــد احلريــق علــى غــرار مــا كان عليــه ســابقاً ومبــواد تقليديــة. 
والرانــي عبــارة عــن ردهــة مســتطيلة يتوســطها حبــرة مثانيــة األضــاع، حيــفُّ هبــا مــن جهــة  الشــمال 
واجلنــوب مصاطــب مرتفعــة بدرجتــن، يتوســط اجلــدار اجلنوبــي نافذتــان تطــان علــى شــارع فرعــي، 
أمــا اجلهــة الغربيــة فيفصلهــا مدخــل احلمــام إىل مصطبتــن، ويتصــدر اجلهــة الشــرقية إيــوان حتيــط بــه 

املصاطــب. 

والســقف عبــارة عــن قبــة تســتند علــى رقبــة مثمنــة، ترتكــز علــى أربــع دعائــم، يف الزاويــة الشــمالية 
الشــرقية مدخــل منخفــض يعلــوه ســاكف حجــري علــى شــكل قــوس نصــف دائــري، يُفضــي إىل ردهــة صغــرة 
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تضــم املراحيــض ومصاطــب علــى اجلانبــن، سُــقفت بقبتــن ذات كــوى مغطــاة بالزجــاج امللــون، ترتكــز 
القبتــان علــى قــوس نصــف دائــري يف الوســط ومقرنصــات جصيــة يف الزوايــا، ويوجــد يف الدهليــز جــرن 
مــاء حجــري مســتدير الشــكل، أمــا أرض املدخــل فقــد ُكســيت باحلجــر األســود، واجلــدران مغطــاة بالرخــام 
امللــون. ويوجــد مدخــل ذو ســاكف، قوســه نصــف دائــري منخفــض، يــؤدي إىل املشــلح، وهــو علــى شــكل 
ــقفت بقبــة ذات كــوى مغطــاة بالزجــاج،  مقصــورة مســتطيلة مبلطــة بالرخــام األبيــض املكحــل باألســود، سُ
ترتكــز علــى أربعــة أقــواس، جدراهنــا مطليــة بالكلــس، أمــا القســم الســفلي مــن اجلــدران فمغطًّــى بالرخــام 
امللــون للحــد مــن تأثــر املــاء والرطوبــة، وحتتــوي املقصــورة علــى ســتة أجــران، ثاثــة منهــا حجريــة وثاثــة 
رخاميــة، ويف الشــرق إيــوان يضــم ثاثــة أجــران، وعــر ردهــة جنــوب الوســطاني الثانــي ننتقــل إىل اجلوانــي.

والردهــة ســقفها قبــة نصــف دائريــة ترتكــز علــى دعائــم، يتفــرع مــن الردهــة شــرقاً إيــوان منفــرد، ســقفه 
ف  مقبًّــى وفيــه جــرن واحــد، وعــر بــاب إىل اجلنــوب مــن القســم الوســطاني ننتقــل إىل القســم اجلوانــي املســقَّ
بقبــة نصــف دائريــة، ترتكــز علــى أربعــة أقــواس، كل قــوس منهــا فتحــة إيــوان يطــّل علــى اجلوانــي، ويف الزوايــا 
ــاب  ــقفت بقب ــن األربعــة سُ ــون. واألواوي ــات مغطــاة بالزجــاج املل ــا قمري ــة يتخلّله األربعــة مقرنصــات حجري
ــى أربعــة أقــواس. وقــد ُكســيت جــدران  ــوان عل ــة يف كل إي ــات مغطــاة بالزجــاج، وترتكــز القب يتخلَّلهــا قمري
ــا  ــان فيهم ــان صغرت ــان جداريت ــي  فجوت ــن الشــمايل واجلنوب ــي بالرخــام املشــقف، ويف كا اإليوان اجلوان

حــوض مــاء. ويف كا اإليوانــن الشــرقي والغربــي جــرن مــاء.
ويفصــل بــن األواويــن األربعــة أربعــة صــاالت مربعــة، اثنتــان مشاليتــان، أرضياهتمــا مرصوفــة باحلجــر 
األبيــض واألمحــر، ويف وســط كل منهــا قنــاة جــر للميــاه، وجدراهنــا مطليــة بالكلــس األبيــض، ويف كل غرفــة 

يوجــد جــرن مــاء رخامــي. 
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خيتلــف محــام الرفاعــي عــن محــام فتحــي مــن حيــث املســقط، حيــث مل يأخــذ محــام الرفاعــي املســقط 
ــة مــن  ــه القاعــة الدافئ ــى في ــف تطغ ــه مســقط خمتل ــا هــو احلــال يف محــام فتحــي، وإمنــا ل الطــويل، كم
ــي بقســم اخلدمــات بشــكل غــر مباشــر عــر ممــر  ــع. حبيــث ارتبــط الران حيــث احلجــم وطريقــة التوزي
طويــل ومنكســر، وذلــك للحمايــة مــن الظــروف املناخيــة، كمــا أنّ املمــر املنكســر حيجــب الرؤيــة مــن اخلــارج 
للداخــل. ومــن الناحيــة اإلنشــائية متيَّــز احلمــام ببنيــة معماريــة خمتلفــة، حيــث إن القســم الرانــي مســتوى 
أرضيتــه أعلــى مــن بقيــة أقســام احلمــام، وذلــك حيقــق الفصــل الوظيفــي، كمــا لــه دور تقــي يتعلــق بعمليــة 
ضــخ امليــاه، حيــث إن األرضيــات يف القســم اجلوانــي أيضــاً متيــل ميــاً خفيًفــا باجتــاه جمــاري التصريــف 

لتحقيــق ســهولة تصريــف امليــاه.
امتــاز احلمــام بنظــام توزيــع ميــاه مــدروس بدقــة، مينــع تســرُّب امليــاه، وهــذا النظــام مشــابه مــن حيــث 
املبــدأ لنظــام تصريــف امليــاه يف محــام فتحــي، وحــال غالبيــة احلمامــات الدمشــقية القدميــة، نظــراً إىل 
ــدرس وينّفــذ  أن املــاء جيــري بصــورة دائمــة وبغــزارة علــى األرض، وعليــه فــإن تصريــف امليــاه جيــب أن يُ

بعنايــة، وذلــك لتجنُّــب الصعوبــات الــي يُمكــن أن يتســبَّب عنهــا تســرُّب امليــاه. 
الرانــي هــو الفــراغ الوحيــد الــذي ال حيــوي تصريًفــا مباشــرًا للمــاء، حيــث يوجــد فتحــة بالقــرب مــن 
البحــرة، وكذلــك فتحــة يف الردهــة املؤديــة إىل القســم اجلوانــي، تبعــث امليــاه إىل اجملــرور مــروراً بقســاطل 
تصريــف دورات امليــاه، والبــاط يف املمــر املــؤدي إىل الوســطاني، وكذلــك يف قســمي الوســطاني واجلواني، 

ــي جمرايــة الدخــان ) بيــت النــار(، ويشــكل أســاس تصريــف ميــاه احلمــام.)17( يُغطِّ
ــف  ــة لتســهيل تصري ــا بصــورة خفيف ــاط فيه ــل الب ــع املقصــورات ميي ــإن مجي ــة أخــرى ف ــن ناحي  وم

ــى نوعــن:  ــات عل ــاه يف احلمام ــف املي ــإن تصري ــايل ف ــاه. وبالت املي
تصريف على وجه الباط.- 
تصريف عن طريق القناة املمتدة حتت األرض. - 

ويتشــابه محــام الرفاعــي مــع محــام فتحــي يف مــواد البنــاء، وقــد متيـّـز محــام الرفاعــي بإكســاء اجلــدران 
بالرخــام واحلجــر األســود، وذلــك هبــدف عــزل الرطوبة العالية يف احلمام، وخاصة يف األقســام املخصصة 
لاســتحمام، نظــراً للتعــرض الدائــم والغزيــر للميــاه. ومّت تنفيــذه مــن خــال تشــكيات هندســية بســيطة 
وغــر معقــدة، ولكنهــا متوازنــة يف نســبها ومتنوعــة يف ألواهنــا وتعــود للفــن االســامي األصيــل، وتُســمَّى 

ــا جنمية)18(. أطباًق
ــز محــام الرفاعــي بعــدم املبالغــة بزخارفــه، حيــث  ومــن ناحيــة العناصــر الفنيــة والزخرفيــة فقــد متيَّ
بــدت بســيطة ومتنوعــة، بــرزت بشــكل أساســي يف أرضيــات كافــة الصــاالت بتشــكيات رخاميــة وحجريــة 

)17( دراسة الحالة اإلبداعية في تصميم حمامات مدينة دمشق القديمة: جوسلين مراد. ص163.
)18( األطباق النجمية أو المثمنات أو المضلعات النجمية هي من أساسيات الزخرفة اإلسالمية الهندسية، فالطبق النجمي يبدأ برسم مربع، داخله دائرة تمس 

أضالعه، ومن ثم يبدأ التقسيم. تُقسم الدائرة لتكون شكالً نجمياً بعد التصنيف ورسم األوتار واألقواس. األطباق النجمية لها مقاسات كثيرة تبدأ من ثماني األضالع 
وتصل إلى 32 ضلعاً، ألوانها تتسق مع ألوان التصاميم والطراز اإلسالمي كاألحمر، البني، األخضر واألزرق بدرجاته، يستخدم في تعشيق األخشاب لتصميم 
منابر المسجد، وكذلك المشغوالت التي تطعم بالصدف. ويرى مفهوم المركزية في الفن اإلسالمي في األشكال الهندسية، والتي يعبر عنها الطبق النجمي، فهو 

عبرة عن صورة اشعاعية تتحرك في اتجاه معين ولكن بصورة ثابتة في مركز الزخرفة. 
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ــل باألســود والرخامــي املــزاوي واحلجــر  ــذت بالرخــام األبيــض املكحَّ رُصفــت وفــق أشــكال هندســية، نُفِّ
األســود والــوردي. كمــا اســتُخدمت البحــرات والقمريــات واملقرنصــات والســقف العجمــي.

ــاه االســتحمام يف  ــل الوعــاء الــذي يســتقبل مي ومــن العناصــر املتميــزة يف احلمــام األجــران، الــي تُمثِّ
الصــاالت املُخصَّصــة لذلــك، حيــث يوجــد يف كل صالــة عــدد مــن األجــران، الــي كانــت تُوضــع ليجتمــع 

حوهلــا املســتحمن.
ويف احلمــام عــدد كبــر مــن األجــران بعضهــا حجريــة، والبعــض اآلخــر رخاميــة بألــوان خمتلفــة، تتميَّــز 

بتشــكيات هندســية متنوعــة، وبعضهــا ذو نقــوش وأزهــار نافــرة.
ــة ومتابعــة، وإىل  ــام: هــذا عــن محامــات امليــدان يف العصــر العثمانــي، وهــي حباجــة إىل عناي يف اخلت
اهتمــام أكــر مــن املعنيــن بآثــار دمشــق، وعــدد منهــا حيتــاج إىل ترميــم، وبعضهــا اآلخــر يتطلــب إصاحات 

عديــدة. 
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_ دمشــق بــن عصــر املماليــك والعثمانيــن 906-922هـــ/ 1500-1520م دراســة تارخييــة واجتماعيــة 

وثقافيــة واقتصاديــة: العلــي، أكــرم حســن، الشــركة املتحــدة للطباعــة والنشــر، دمشــق، 2009.
_ دمشــق يف مطلــع القــرن العشــرين: العــاف، أمحــد حلمــي ، تــع: علــي مجيــل نعيســة، منشــورات وزارة 

الثقافــة واإلرشــاد القومي، دمشــق، 1976.
_ الروضة الغناء يف دمشق الفيحاء: القساطلي، نعمان، دار طاس، دمشق، 2004.

_ الزلزلة العظمى: الغزي، حممد فهمي، جملة الشرق، مج 6، ج9، 1985.
_ محامات دمشق وتقاليدها: كيال، منر. مطابع وزارة الثقافة، دمشق، 1966.

_ مدينة دمشق تراثها ومعاملها: رحياوي، عبد القادر، دار البشائر، 1969.
_ معجم دمشق التارخيي: الشهابي، قتيبة، ج1، د ن.

- Damas Extra- Muros. Midan Sultani. Damas: Jacques Langhade. 1994.
- Michel Ecochard et claud le coeur institut francais de Damas. Imprimerie 
Catholique, Beyrotuth, 1943.
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اكتشاف منزل ابن فضل اهلل العمري الدمشقي
عــامل عصــر املماليــك املــؤرِّخ ابــن فضــل اهلل العمــري الدمشــقي )700 - 749هـــ = 1301 - 1349م(، وقــد 

ــر )ت 774هـــ = 1374م(. ــن كث ــر اب ــؤرِّخ الكب ــه معاصــره امل ــا قال ــع م ــه مــن خــال تتبُّ اكتشــفنا منزل
يقــول ابــن كثــر: »ويف يــوم عرفــة، وكان يــوم الســبت، تــويف القاضــي شــهاب الديــن بــن فضــل اهلل، كاتــب األســرار 
الشــريفة بالديــار املصريــة والبــاد الشــامية، ثــم عُــزل عــن ذلــك ومــات، وليــس يباشــر شــيئاً مــن ذلــك مــن رئاســة 
ــة)1(  ــن الرُّكني ــرب م ــة بســفح قاســيون، بالق ــر داراً هائل ــرة، وعمَّ ــات كث ب ــة، وأمــاك ومرتَّ ــوال جزيل وســعادة وأم
شــرقيها، ليــس بالســفح مثلهــا، وقــد انتهــت إليــه رئاســة اإلنشــاء، وكان يُشــبَّه بالقاضــي الفاضــل يف زمانــه، ولــه 
مصنَّفــات عديــدة بعبــارات ســعيدة، وكان حســن املذاكــرة ســريع االســتحضار جيــد احلفــظ فصيــح اللســان مجيــل 

األخــاق، حيــب العلمــاء والفقــراء، ومل جيــاوز اخلمســن«)2(.
ومبتابعــي ومعاينــي: يشــغل املنــزل اليــوم عائلــة مــن آل بوظــو، وكان قــد شــغله حممــود باشــا بوظــو أمــر احلــج 
للديــار املقدســة، وشــغله كذلــك شــريف بــك وانلــي قائــد حمميــة دمشــق، ولألســف فــإنَّ هــذا البنــاء مســجَّل مــن 

األبنيــة األثريــة علــى أنَّ بنــاءه يعــود لنهايــة القــرن الثامــن عشــر. 
كنية البرانية، منشئها األمير ركن الدين منكورس الفلكي، قرابة سنة 625 هـ، وهي قائمة اليوم في حي ركن الدين، عند ساحة شمدين، وهي بحالة جيدة.  )1( وهي المدرسة الرُّ

انظر الدَّارس في تاريخ المدارس: عبد القادر النعيمي، دراسة وإعداد وتقديم: عمار محمد النهار، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، ط1، 2014م، ص108.

)2( البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تح: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1988م، ج14، ص264.

تـوثيـق
حرير بقلم وتصوير: رئيس التَّ
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_ أن يكــون البحــث املقــدَّم للمجلــة مكتوبــاً باللغــة العربيــة، وخاليــاً مــن األخطــاء النحويــة واإلمائيــة 
ــص بالعربيــة، وآخــر باإلنكليزيــة أو الفرنســية. واملطبعيــة، وأن يكــون مشــفوعاً مبلخَّ

- أن يكون موضوع البحث من ضمن اهتمامات اجمللة وأغراضها.
_ أن يكــون عــدد كلمــات البحــث بــن 6000 و8000 كلمــة، وأن يكــون مطبوعــاً علــى احلاســوب، 

ومُرَفقــاً بالســرة الذاتيــة للباحــث.
_ أن يلتــزم الباحــث مبنهجيــة البحــث العلمــي وخطواتــه، وباملناهــج واألدوات والوســائل العلميــة املعتــرة 

حبســب جمــال حبثــه.
_ أن يتَّسم البحث بالعلمية واألصالة واجِلدّة والتَّنظيم والتَّرابط، وأن يستويف شروط التوثيق والتخريج، 

واســتعمال املصادر واملراجع، وفق األســس العلمية.
_ أال يكون البحث جزءاً من رسالة علمية، وأال يكون منشوراً سابقاً، أو مُرسَاً إىل جهة للنشر.

_ يتحمل الباحث املسؤولية الكاملة جتاه كل املعلومات والبيانات واحلقائق الواردة يف حبثه.
- ترتيب البحوث يف اجمللة خيضع العتبارات فنية.

- تُحال البحوث املرسلة إىل اجمللة على التقويم، ويُواَفى الباحثُ برسالة تتضمَّن مصر حبثه.
- يتقاضى الباحث تعويضاً ماليّاً عن حبثه، ويستحقُّ التعويض عند إباغه بقبول البحث.

- تُرسل البحوث إىل رئيس التحرير على  أحد الريدين االلكرتونين:
 publishing@dimashq.cc  
dimashq@damascus-foundation.org

- ميكن متابعة تفاصيل قواعد التوثيق على موقع مجلة تاريخ دمشق أو موقع مؤسسة تاريخ دمشق:
www.dimashq.cc 
 www.damascus-foundation.org

قواعد
النشر

وشروطه

قواعد
النشر

وشروطه
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توفــي  آغــا،  شــمدين  نجــل  باشــا،  ســعيد  محمــد 
أراضــي  ثروتــه  نــت  وتضمَّ 1896م،  ســنة  بدمشــق 
واســعة فــي الجــوالن، وأراضــي واســعة فــي بــرزة، 
ســوق  فــي  الشــهيرة  وداره  وزبديــن،  والخيــارة، 
ــي  ــا ف ــم باش ــبه دار إبراهي ــة تش ــى هيئ ــة عل صاروج
ــجد  ــذا مس ــا ه ــى يومن ــة إل ــاره الباقي ــن آث ــر، وم مص

ســعيد باشــا فــي حــي ركــن الديــن بدمشــق.

صورة نادرة لجامع سعيد باشا 
في ركن الدين.


