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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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ال تعبّر آراء الُكتَّاب بالضرورة عن اجتاهات تتبناها »مؤسسة تاريخ دمشق«

- تُرسل البحوث  واملراسات باسم رئيس التحرير عر البُرُد اإللكرتونية:
 publishing@dimashq.cc  
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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

عهــا  مــة _ ومــن خــال عدديــن فقــط _ مسعــة مل نكــن نتوقَّ بلغــت جملَّــة تاريــخ دمشــق احملكَّ
ــن تواصلــوا معنــا مــن القــرَّاء والباحثــن واملتخصِّصــن، حــول  ــرعة، دلَّ علــى ذلــك كثــرة مَ هبــذه السُّ
ــة علــى  املوضوعــات والبحــوث وقضايــا النَّشــر، وغــر ذلــك مــن النِّقاشــات واملاحظــات حــول اجمللَّ
مســتويات علميَّــة واجتماعيَّــة متنوِّعــة، واحتــوى كل ذلــك علــى فوائــد كثــرة، قمنــا بدراســتها 

ومناقشــتها واالستشــارة حوهلــا، وأخذنــا مــا هــو مناســب منهــا.
وكان هــذا الَقبــول الواســع للمجلَّــة مــن دواعــي ســرورنا، وحافــزًا لنــا لتقديــم كل مــا نســتطيع، وفتــح 
األبــواب أمــام الباحثــن والقــرَّاء للنَّشــر واملناقشــة وتقديــم املاحظــات، آملــن أن تنــال اجمللَّــة املكانــة 

العلميَّــة املرموقــة، الــي نســعى إليهــا.
ــابقن، علــى ســبيل املثــال، ماحظتــان  ومــن املاحظــات القيِّمــة الــي وصلتنــا علــى العدديــن السَّ

ــان:  مهمتَّ
كانــت املاحظــة األوىل حــول عــدد أحبــاث كل عــدد، إذ وصلتنــا آراء عديــدة ومعلَّلــة تنصــح بتقليلهــا 
ــور  ــة، وظه ــادة العلميَّ ــة امل ــوا _ كثاف ــا بيَّن ــك _ كم ــن أســباب ذل ــة، وم مــن عشــرة أحبــاث إىل مثاني
ــديد، فقمنــا بدراســة هــذه  ابــع التَّوثيقــي والتَّفصيلــي يف كل حبــث، ممــا يســتدعي التَّركيــز الشَّ الطَّ

املاحظــة واقتنعنــا هبــا، فجعلنــا عــدد أحبــاث هــذا العــدد مثانيــة بــدالً مــن عشــرة.
ــا قــد اشــرتطنا ســابقاً أن تكــون بــن 4  انيــة حــول عــدد كلمــات كل حبــث، وكنَّ وكانــت املاحظــة الثَّ
إىل 6 آالف كلمــة، فارتــأى عــدد مــن الباحثــن أن يكــون عــدد الكلمــات أكثــر مــن ذلــك، وأن تُراعــى 
ــة كل حبــث وطبيعتــه واحلاجــة إىل االســتفاضة فيــه، فأخذنــا هبــذه املاحظــة، ومسحنــا  خصوصيَّ

لبعــض األحبــاث أن يتجــاوز عــدد كلماهتــا مــا اشــرتطناه.
ــة أصبحــت مرجعــاً للباحثــن، إذ صــارت  ولقــد دلَّلــت ماحظــات ونقاشــات أخــرى أنَّ هــذه اجمللَّ

جمــاالً للنِّقــاش حــول قضايــا كثــرة عــن تاريــخ دمشــق.
ــة تُحــدث حتــرُّكاً لــدى الكثــر مــن الباحثــن واملتخصِّصــن  وظهــر كيــف بــدأت أحبــاث هــذه اجمللَّ
الــث دليــل علــى ذلــك، إذ بــدأ  حنــو توثيــق موضوعــات كثــرة عــن مدينــة دمشــق، وأحبــاث العــدد الثَّ
الغيــورون ينشــطون ويشــمِّرون عــن ســاعد البحــث، وينطلقــون حنــو العمــل جبهــد وتعــب لتوثيــق 

جوانــب رائعــة مــن تاريــخ دمشــق.
ووصلتنــا انطباعــات كثــرة تُوحــي بــأن هــذه اجمللــة صــارت أمــاً لــكل مــن يريــد أن يــرى تارخيــاً 
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قــاً ملدينــة دمشــق. موثَّ
ولقــد نالــت مدينــة دمشــق عــر تارخيهــا اهتمــام كثــر مــن العلمــاء، فكتبــوا عنهــا مؤلَّفــات متنوِّعــة، 
ووصفوهــا بأوصــاف الفتــة، كقــول املــؤرِّخ اجلغــرايف ياقــوت احلمــوي )ت 626هـــ = 1228م(: »هــي 
جنَّــة األرض بــا خــاف؛ حلســن عمــارة، ونضــارة بقعــة، وكثــرة فاكهــة، ونزاهــة رقعــة، وكثــرة ميــاه«.
وقولــه: »مل تُوصــف اجلنَّــة بشــيء إالَّ ويف دمشــق مثلــه، ومــن احملــال أن يُطلــب هبــا شــيء مــن جليــل 

أعــراض الدُّنيــا ودقيقهــا إالَّ وهــو فيهــا أوجــد مــن مجيــع البــاد«.
ــي مل أر يف بلــد آخــر مثلهــا ـ كثــرة األهنــار هبــا، وجريــان املــاء  وقولــه: »ومــن خصائــص دمشــق ـ الَّ
يف قنواهتــا، فقــلَّ أن متــرَّ حبائــط إالَّ واملــاء خيــرج منــه يف أنبــوب إىل حــوض يُشــرَب منــه، ويســتقي 
الــوارد والصَّــادر، ومــا رأيــت هبــا مســجدًا وال مدرســة وال خانقاهًــا إالَّ واملــاء جيــري يف بركــة يف 

ــدان، ج2، ص465(. صحــن هــذا املــكان ويســحُّ يف مِيضــأة« )معجــم البل
ومدحهــا شــهاب الدَّيــن أمحــد بــن حممــد املقــري التَّلمســاني )ت 1041هـــ = 1631م( شــعرًا فقــال: 

]الوافــر[
دمشقُ فا يُقاسُ هبا سِواها ... ويَمْتَنِعُ القياسُ معَ النُّصوِص

حُاها راقتِ األبصارَ حُسنًا ... على حُكِم العُموِم أو اخُلصوِص
بساُط زمرُّدٍ نُثِرَت عليه ... من الياقوتِ ألوانُ الُفصوِص 

)نفح الطيب من غصن األندلس الرَّطيب، ج1، ص66(.
وتناولــت أقــام كثــر مــن الشُّــعراء واملؤرِّخــن واجلغرافيِّــن هــذه املدينــة بالتَّأريــخ واملديــح، ووصفــوا 
ــي بعــد 292هـــ =  أهنارهــا وجناهنــا ومياههــا؛ كاألصمعــي )ت 216هـــ = 831م(، واليعقوبــي )توفِّ

905م(، واملقدســي )ت 380هـــ = 990م(، )ت 487هـــ = 1094م(، وأمثــال هــؤالء.
ولعلِّــي ال أُبالــغ إن قلــت: إنَّ األديــب الكبــر والشَّــاعر الشِّــهاب حممــود بــن ســلمان احلنبلــي احللــي 
ــي وُصفــت هبــا دمشــق حــن قــال  الدِّمشــقي )ت 725هـــ = 1325م( قــد تفــوَّق علــى كلِّ األوصــاف الَّ

هــا وجــه احلبيــب«. )نزهــة األنــام يف حماســن الشــام، ص581(. عنهــا: »وأمَّــا دمشــق فكأنَّ
ــن  مــة، آمل ــخ دمشــق احملكَّ ــة تاري الــث مــن جملَّ وهــا حنــن ذا نضــع بــن أيديكــم أحبــاث العــدد الثَّ
ــق الفائــدة املرجــوَّة والثَّمــرة  ــاً خصبــاً، داعــن اهلل عــز وجــل بتحقُّ ــاً وتوثيقيَّ أن تكــون جمــاالً تأرخييَّ
ديــن علــى ســعينا احلثيــث حنــو التَّطويــر املســتمر، لنصــل إىل اهلــدف الرَّئيــس املتمثِّل  املقصــودة، ومؤكِّ

خبدمــة تاريــخ مدينــة دمشــق.   
املدير ورئيس التحرير
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مشقي  ابن عامر الدِّ
اء بالد الشام شيخ قرَّ

د. ناديا محمد زهير الغزولي)1(

ــي  ــة ف ــة وزارة التربي ــر المناهــج التربوي ــي لتطوي ــز الوطن ــرة المرك ــان، مدي ــة الجن ــان جامع ــس لبن ــخ العــرب واإلســام مــن طرابل ــي تاري ــوراه ف )1(- دكت
ــورية. ــة الس ــة العربي الجمهوري
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ص البحث ملخَّ
يتنــاول هــذا البحــث أحــد القــرَّاء الســبعة املشــهورين، وهــو اإلمــام التابعــي عبــد اهلل بــن عامــر الدمشــقي، 
ــم  ــز البحــث علــى التعريــف هبــذا اإلمــام، وأثــره يف عل إمــام أهــل الشــام يف القــراءة، وقاضــي دمشــق، ويُركِّ
القــراءات، وبيــان أســباب اســتمرار قراءتــه، وجعلهــا ضمــن القــراءات الســبع املشــهورة ألداء النــص القرآنــي. 
ُقســم البحــث إىل ثاثــة حمــاور، األوّل عــن عصــر ابــن عامــر، والثانــي عــن ســرته، أمــا احملــور الثالــث 

فُخصِّــص للحديــث عــن قراءتــه الــي اختــص هبــا.
_ مقدمة:

 بلَّــغ النــي القــرآن الكريــم بأمانــة، وقــام بعــده أصحابــه فجمعــوا القــرآن يف صحــف ومصاحــف، 
لتســتمرَّ بعدهــم قافلــة احلفــاظ يف الســر، يأخــذ فيهــا خــرُ خلــفٍ عــن خــر ســلف، حتقيًقــا لقــول اهلل عــز 
روا  ــا لـَـهُ لَحَفُِظــونَ()2(، فوُجــد يف عصــر التابعــن ومــن بعدهــم علمــاء ســخَّ ــا نَحــنُ نزَّلنّــا الّذكــرَ وَإنَّ وجــل: )إنَّ
ــم القاصــي  ــم، ورحــل إليه ــم وعــمَّ فضلُه ــة ذاع صيته ــم أئم ــكان منه ــه، ف ــاب اهلل وتعليم ــم كت أنفســهم لتعلُّ
والدانــي، وأخــذ عنهــم الــرواة، ثــم اشــتغل أهــل العلــم بعدهــم بتحصيــل قراءهتــم وختليــد آثارهــم، هــؤالء هــم 

ــراء الســبعة)3( ومنهــم ابــن عامــر الدمشــقي، إمــام القــراء يف دمشــق الشــام يف القــرن األوّل اهلجــري. القُّ
احملور األوّل _ عصر ابن عامر: 

 عــاش ابــن عامــر بــن عامــي )8-118هـــ()4( أي يف القــرن األوّل اهلجــري، يف مدينــة دمشــق، عاصمــة 
ــة والتابعــن  ــرًا، فهــي ملتقــى الصحاب ــا كب ــة يف العصــر األمــويّ، الــي كانــت مركــزًا حضاريًّ ــة العربيّ الدول
وموطــن العلمــاء، وقــد متيــز هــذا العصــر بأنــه عصــر الفتوحــات وجممــع احلضــارات، عصــر االنفتــاح 
ــة. ــة االجتماعيّ ــوم، عصــر االزدهــار التجــاريّ والصناعــيّ، عصــر الرفاهي ــم العل ــازج الفكــريّ وتنظي والتم

أواًل _ اجلانب السياسيّ: 
ــث  ــة يف العصــر الراشــديّ والعصــر األمــويّ، حي ــة العربيّ ــات الدول ــع بداي ــن عامــر م  تزامــن عصــر اب
نشــأت دولــة مرتاميــة األطــراف، تفاعلــت فيهــا عناصــر متعــدِّدة، وشــهدت تطــورات سياســيّة، ختللتهــا 

أحــداث هــزت اجملتمــع العربــي واإلســاميّ.
وحينمــا نُعــرِّج علــى دراســة األوضــاع السياســيّة للقــرن األوّل اهلجــري فإننــا لــن نســتطيع جتاهُــَل 
ــة يف تلــك املرحلــة، كمقتــل اخللفــاء الثاثــة: عمــر بــن  األحــداث اجلســام الــي تعرَّضــت هلــا الدولــة العربيّ
اخلطــاب، وعثمــان بــن عفــان، وعلــي بــن أبــي طالــب، إضافــة إىل حادثــة كربــاء)5(، لكــن يف املقابــل متيــز 
هــذا العصــر، وال ســيما يف املراحــل الاحقــة، باســتقراٍر سياســيّ داخلــي وخارجــي منــذ عهــد اخلليفــة عبــد 
ــة، كتعريــب  ــة، وأجــرى إصاحــات مهمــة يف النواحــي اإلداريّ امللــك بــن مــروان، الــذي اســتعاد وحــدة الدول
الدواويــن والنقــد، يُضــاف إىل ذلــك اهتمــام اخللفــاء والــوالة بدعــم العلــم وتشــجيع العلمــاء، وهــذا كان لــه 

)2(- سورة الحجر، آية 9.
)3(- القراء السبعة: جمع ابن وهبان في كتابه »أحاسن األخبار« أخبار هؤالء األئمة، وجمع أسماَءهم في أبيات شعر، فقال: 

لقْد نَقََل القُرآَن للناِس سبعةٌ   ومـا مـــنـهـــُم إال إمــاٌم وعــالـــُم
فنجُل كثيٍر نافٌع وابُن عامٍر وحمزةُ زبَّاُن الكسائيُّ عاصُم

أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص172.
)4(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص251. دور القرآن الكريم في دمشق: النعيمي )عبد القادر(، ص83.

)5(- تاريخ الدولة األموية: طقوش )محمد سهيل(، ص7.
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تأثــر يف تطــوُّر احلركــة العلميّــة، وهبــذا ســامهت الدولــة العربيــة األمويــة يف دفــع عجلــة العلــم، ووضــع 
ــة)6(. ــا طويل األســس العمليــة للتعليــم، الــي اســتمرت قروًن

ثانيًا _ اجلانب االجتماعي: 
ــع  ــي كان يعيشــها اجملتم ــة ال ــة االســتقرار والرفاهي ــا حال ــك العصــر يتضــح جليًّ ــع أحــوال ذل ــن تتب  م
ــة تامــة، وقصدهــا النــاس مــن كّل  بشــكٍل عــام، وألن دمشــق هــي العاصمــة فقــد اعتنــى هبــا اخللفــاء عناي
مــكان، فهــي واجهــة احلضــارة يف ذلــك العصــر، وقــد عبَّــرت الدولــة العربيّــة عــن اســتقاهلا االقتصــادي بعــد 
تعريــب النقــد، وعــرت عــن اســتقاهلا الفكــريّ بعــد تعريــب الدواويــن، وانعكــس هــذا االزدهــار االقتصــادي 

ــة)7(. والفكــريّ علــى احليــاة االجتماعيّ
ثالًثا_ اجلانب العلمي: 

امتــاز القــرن األوّل اهلجــري بنهضــة فكريّــة وثقافيــة نشــطة، حيــث اهتــم العلمــاء بالعلوم كافــة، وأصبحت 
ــة، فقصدهــا العلمــاء والطــاب مــن كل األحنــاء، واســتوطنوها،  مدينــة دمشــق مركــز هــذه النهضــة العلميّ

وكان جلُّهــم مــن الصحابــة أو التابعــن، وكان مــن علمائهــا يف ذلــك العصــر ابــن عامــر.
وممــا ال شــك فيــه أن طالــب العلــم يتأثــر بعلمــاء عصــره، ويتخلــق بأخاقهــم، فكيــف إذا كانــوا مــن كبــار 

الصحابــة أو التابعــن، الذيــن تركــوا أثــرًا عميًقــا حــدَّد مســات هــذا القــرن، حتــى ارتبــط بأمسائهــم.
ــوم إىل التنظيــم والتبويــب واجلمــع والرتتيــب، فظهــرت شــخصيات علميــة  ويف هــذا العصــر اجتــه العل
عملــت علــى وضــع أســس العلــوم املختلفــة، كمــا بــدأ االحتــكاك املباشــر والتمــازج مــع احلضــارات الســابقة 

مــن فارســية وروميــة وهنديــة وغرهــا. 
ــة يف بــاد الشــام عامــًة ودمشــق خاصــًة يف عــدة اجتاهــات، منهــا الديــيّ، الــذي  ســارت احليــاة العلميّ
جتلَّــى يف االهتمــام بالتفســر والقــراءات، وعلــوم احلديــث، والفقــه، واملغــازي والســر، وأســهم العلمــاء، وجلُّهــم 
ــن جــاء بعدهــم.  ــل التابعــن ومَ ــم إىل جي ــاس، وضمــان إيصــال العل ــم الن ــة والتابعــن، يف تعلي مــن الصحاب
وكان لدمشــق قصــب الســبق يف إنشــاء املــدارس املتخصصــة بالعلــوم، فســبقت مــدن العــامل اإلســامي عــددًا 
ونوعًــا، وتُعــدّ املســاجد أحــد املؤسســات التعليميّــة الــي أدت دورًا مهمًّــا يف اجملــال العلمــي، فقــد كانــت 
معاهــد كبــرة لدراســة القــرآن الكريــم واحلديــث والفقــه، وكان اجلامــع األمــوي علــى رأس هــذه املــدارس)8(.

احملور الثاني _ سرية ابن عامر:
أواًل _ نسبه ومولده: 

 هــو عبــد اهلل بــن عامــر بــن يزيــد بــن ربيعــة اليحصــي الدمشــقي )8-118هـــ/630-736م()9(، ويعــود 
نســبه إىل فخــذ مــن قبيلــة محــر، فهــو مــن صرحــاء العــرب)10(، ويف ذلــك يقــول اإلمــام الشــاطي:

أبُو عمرهِم واليحصيّ ابنُ عامٍر    صريحٌ وباقيهم أحاط بهِ الوَال)11(
)6(- التعليم في الشام في العصر األموي: الوافي )سمية(، ص54.

)7(- الدولة األموية: العش )يوسف(، ص245.

)8(- الدولة األموية: العش )يوسف(، ص244.
)9(- تهذيــب التهذيــب: العســقاني )أحمــد بــن حجــر(، ج3/ص179. شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب: ابــن العمــاد، ج1/ص156. أحاســن األخبــار فــي 

محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص249.
)10(- يَْحُصــب هــو: ابــن دهمــان بــن مالــك بــن ســعد، وينتهــي نســبه إلــى حميــر. بينمــا جعلهــا البعــض قريــة مــن قــرى حمــص، نزلتهــا قبيلــة حميــر. األنســاب: 

الســمعاني )عبــد الكريــم(، ج5/ص682. أحاســن األخبــار فــي محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص250، هامــش 3.
)11(- حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع: الشاطبي )القاسم بن فيره(، البيت 43، ص4.
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يُكنــى ابــن عامــر أبــا عمــران)12(، وكانــت والدتــه يف البلقــاء يف قريــة رحــاب)13(، ثــم انتقــل إىل دمشــق بعــد 
فتحهــا، روى قاضــي البلقــاء خالــد بــن يزيــد عــن عبــد اهلل بــن عامــر اليحصــي قولــه: »وُلــدت ســنة مثــان مــن 
اهلجــرة يف احليانيــة)14(، ضيعــة يُقــال هلــا رحــاب، وُقبــض رســول  ويل ســنتان، وذلــك قبــل فتــح دمشــق، 

وانتقلــت إىل دمشــق بعــد فتحهــا، ويل تســع ســنن«)15(. 
 وكانــت بدايــة طلــب ابــن عامــر للعلــم يف دمشــق، فاختــص يف علــوم القــرآن حتــى بــرع فيهــا، واشــتهر 
ــا باإلتقــان، كثــر حماربــة  ــا يف زمانــه، مشــهورًا جبهــوده العلميــة، معروًف ذلــك عنــه، وكان ابــن عامــر مقدَّمً
ــد  ــن عامــر، وعب ــد اهلل ب ــه فقــط، ومهــا عبي ــب الرتاجــم إخوت اخلرافــات، أمــا عــن أســرته فقــد ذكــرت كت

الرمحــن بــن عامــر)16(.
ثانيًا _ شيوخه: 

 وُلــد ابــن عامــر يف حيــاة النــي ، ولقــي مــن الصحابــة مجًّــا غفــرًا، لذلــك اختلــف العلمــاء يف طبقته)17( 
وفــق االختــاف يف تقســيم الطبقــات وتصنيفهــا، فابــن وهبــان جعــل ابــن عامــر مــن الطبقــة األوىل، وذلــك 
وفًقــا لاعتبــار األوّل وهــو والدتــه يف حيــاة النــي ، لكنــه صحَّــح ذلــك بقولــه »األصــحُّ أن ابــن عامــر مــن 
الطبقــة الثانيــة«، أي مــن طبقــة التابعــن، ولكــي مييــز ابــن وهبــان ابــن عامــر عــن غــره مــن التابعــن، الذيــن 

لقــوا صحابيًّــا أو اثنــن، قــال: »مــن الطبقــة الثانيــة مــن نبــاء التابعــن«)18( وفضائهــم وأجــل الــرواة)19(.
ــة  ــن األســقع، ومعاوي ــة ب ــد)21(، وواثل ــن عبي ــة ب ــل)20(، وفضال ــى معــاذ بــن جب ــن عامــر القــرآن عل قــرأ اب
بــن أبــي ســفيان)22(، واملغــرة بــن أبــي شــهاب املخزومــي)23( وقــرأ علــى عثمــان بــن عفــان)24(، والنعمــان بــن 

بشــر، وأبــي أمامــة، وأبــي إدريــس اخلوالنــي، وقيــس بــن احلــارث الغامــدي املذحجــي. 
 أخــذ ابــن عامــر القــراءة عرًضــا علــى الصحابــي اجلليــل أبــي الــدرداء)25(، الــذي كان عــامل أهــل 

)12(- األعام: الزركلي، ج4/ص95.
)13(- رحاب: قرية من قرى حوران. معجم البلدان: الحموي )ياقوت(، ج3/ص30. 

)14(- الحيانية: قرية في السواد من أرض دمشق. معجم البلدان: الحموي )ياقوت(، ج2/ص327. 
)15(- معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار: الذهبــي )محمــد(، ج1/ص186. غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء: الجــزري، ترجمــة رقــم1790، 

ج1/ص381.
)16(- تهذيب التهذيب: العسقاني )أحمد بن حجر(، ج6/ص203.

)17(- مفهــوم الطبقــة فــي علــم القــراءات: االعتنــاء بالطبقــات عنــد القــراء قديــم، وألهميتــه ســمى العلمــاء مؤلفاتهــم فــي تراجــم القــراء بالطبقــات، لكــن اســتعمال 
الُكتــاب لمبــدأ الطبقــة لــم يكــن واضــح المعالــم، فالبعــض يجعــل الطبقــة عشــرين ســنة أو أربعيــن ســنة، ومنهــم مــن جعــل الصحابــة اثنتــي عشــرة طبقــة، والتابعيــن 
خمــس عشــرة طبقــة، بينمــا جعــل بعــض الكتــاب الصحابــة كلهــم فــي طبقــة واحــدة، والتابعيــن فــي طبقــة ثانيــة، ومنهــم مــن رتــب الطبقــات وفــق حــروف الهجــاء 

أو وفــق فضــل البلــد. أحاســن األخبــار فــي محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص65-61.
)18(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص257. الطبقات الكبرى: ابن سعد، ص449-447.

)19(- اإلمام ابن عامر الشامي وراوياه هشام وابن ذكوان: البغدادي )أحمد(، تمهيد.
)20(- معــاذ بــن جبــل بــن أوس األنصــاري الخزرجــي، مــن أعيــان الصحابــة، شــهد بــدًرا ومــا بعدهــا، إليــه المنتهــى فــي العلــم باألحــكام والقــرآن، مــات فــي 

الشــام ســنة ثمانــي عشــرة. تقريــب التهذيــب: العســقاني )أحمــد بــن حجــر( ترجمــة رقــم 6725، ص597.
)21(- فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس األنصاري األوسي، نزل دمشق، وولي قضاءها، وتوفي سنة ثمان وخمسين، تقريب التهذيب: العسقاني )أحمد بن 

حجر( ترجمة رقم 5396، ص494۔
)22(- تاريخ اإلسام ووفيات المشاهير واألعام: الذهبي، ج4/ص308. 

)23(- المغيــرة بــن أبــي شــهاب المخزومــي: ذكــره الذهبــي فــي معرفــة القــراء فــي الطبقــة الثانيــة، قــرأ القــرآن علــى عثمــان بــن عفــان ، وعليــه قــرأ عبــد هللا 
بــن عامــر اليحصبــي. معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار: الذهبــي )محمــد(، ترجمــة رقــم 11، ج1/ص136.

)24(- تاريخ اإلسام ووفيات المشاهير واألعام: الذهبي، ج4/ص308. تهذيب التهذيب: العسقاني )أحمد بن حجر(، ج3/ص179.
)25(- أبــو الــدرداء: عويمــر بــن زيــد، صحابــي جليــل، قــدم مدينــة دمشــق معلًِّمــا ألهلهــا الفقــه والقــرآن والســنة. معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار: 

الذهبــي )محمــد(، ترجمــة رقــم 7، ج1/ص124. االســتيعاب فــي معرفــة األصحــاب: ابــن عبــد البر، ترجمــة رقــم 1646، ج4/ص2940۔
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الشــام، ولــه تأثــر كبــر يف العلــوم بدمشــق، وخاصــة القــراءات والتفســر، فهــو فقيههــم وقاضيهــم، وكانــت 
لــه حلقــة كبــرة إلقــراء القــرآن، فعــن مســلم قــال: »قــال يل أبــو الــدرداء: اعــدد مــن يُقــرئُ عندنــا – يعــي يف 
جملســنا هــذا- فأعــددت ألًفــا وســتمائة ونيًفــا، فكانــوا يقــرؤون ويتســابقون عشــرة عشــرة، لــكّل عشــرة منهــم 
ــا يســتفتونه يف حــروف القــرآن - يعــي املقرئــن - فــإذا أحكــم الرجــل مــن  مقــرئ، وكان أبــو الــدرداء قائمً

العشــرة القــراءة حتــول إىل أبــي الــدرداء«، وكان ابــن عامــر مقــرئ لعشــرة يف جملــس أبــي الــدرداء)26(.
ثالًثا _ تالميذه:

ملــا اكتملــت العلــوم عنــد ابــن عامــر تصــدَّر للتدريــس، وبالرغــم مــن شــهرته قاضيـًـا إال أن الكتــب مل تذكــر 
إال القليــل مــن أمســاء تامذتــه، فقــد قــرأ علــى ابــن عامــر رمحــه اهلل أئمــة كبــار مــن التابعــن، فقــد كان يف 
جملســه أربعمائــة عريــف يقومــون عنــه بالقــراءة)27(، فقــال أبــو علــي األهــوازي يف كتابــه اإليضــاح أهنــم بلغــوا 
ــا يف القــراءة، منهــم: ســعيد بــن عبــد العزيــز التنوخــي)28(، وخالــد بــن يزيــد، وأبــو  حنــو ســتة وأربعــن إمامً
عمــرو حييــى بــن احلــارث الذمــاري الغســاني الدمشــقي)29(، وحــدث عنــه حممــد الوليــد الزبيــدي، وأخــوه 

ــه يف الديــن، والرتمــذي وآخــرون)31(.  عبــد الرمحــن بــن عامــر)30(، وخــاد بــن يزيــد، ومســلم يف التفقُّ
 وممــن أخــذ القــراءة عــن ابــن عامــر، ورواهــا عنــه: القاضــي هشــام بــن عمَّــار الدمشــقي)32(، وعبــد اهلل 

بــن ذكــوان)33(، يقــول اإلمــام الشــاطي:
وأمَّا دمشقُ الشَّاِم دَارُ ابِن عامٍر       فتلكَ بعبدِ اهلِل طابتْ مُحلَّا

ا)34(. هشـــــــامٌ وعبدُ اهلِل وهو انتســـــــابُهُ     لذكوانَ باإلسنادِ عنهُ تنقَّ

)26(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص255.
)27(- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، ج2/ص264.

)28(- ســعيد بــن عبــد العزيــز التنوخــي الدمشــقي: مقــرئ محــدث إمــام، مــات ســنة 167هـــ. تقريــب التهذيــب: العســقاني )أحمــد بــن حجــر( ترجمــة رقــم 2358، 
ص229.

)29(- يحيــى بــن الحــارث: مــن الطبقــة الثانيــة، تابعــي جعلــه الذهبــي مــن الطبقــة الرابعــة، ُولــد ســنة خمــس وســبعين مــن الهجــرة، ومــات ســنة خمــس وأربعيــن 
ومائــة. الطبقــات الكبــرى: ابــن ســعد، ج7/ص463. معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار: الذهبــي، ترجمــة رقــم 46، ج1/ص239. 

)30(- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج29/ص272.
)31(- غاية النهاية في طبقات القراء: الجزري، ترجمة رقم1790، ج1/ص380.

)32(- هشــام بــن عمــار بــن نصيــر الســلمي الدمشــقي. تقريــب التهذيــب: العســقاني )أحمــد بــن حجــر(، ترجمــة رقــم7303، ص641. معجــم حفــاظ القــرآن 
عبــر التاريــخ: محســين )محمــد ســالم(، ج1/ص601.

)33(- عبــد هللا بــن أحمــد بــن بشــر بــن ذكــوان، شــيخ اإلقــراء بالشــام، وإمــام جامــع دمشــق، توفــي ســنة 242هـــ. تقريــب التهذيــب: العســقاني )أحمــد بــن حجــر(، 
ترجمــة رقــم3203، ص306. معجــم حفــاظ القــرآن عبــر التاريــخ: محســين )محمــد ســالم(، ج1/ص237.

ــي  ــي ف ــي ووجــه التهان ــراء. حــرز األمان ــه واســطة مــن الق ــل كان بينهــم وبين ــن عامــر مباشــرة، ب ــراءة عــن اب ــم يأخــذا الق ــا ل )34(- المقصــود باإلســناد أنهم
ــان )32-33(، ص3. ــره(، البيت ــن في ــم ب ــاطبي )القاس ــبع: الش ــراءات الس الق
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كّل من مسجدي القارئ هشام بن عمار)35( والقارئ ابن ذكوان ما زال قائمًا إىل اليوم يف مدينة دمشق، 
حيث السوق املعروفة بسوق مدحت باشا الي متتد بن باب اجلابية وباب شرقي. تصوير الباحثة 

يف 5 أيار 2022م.
)35(- اختلــف المؤرخــون فــي نســبة مســجد ســيدي هشــام، لكــن النــاس يصــرون علــى أن المســجد للقــارئ هشــام بــن عمــار المدفــون بداخلــه، كمــا أكــد علــى ذلــك 

المــؤرخ أكــرم العلبــي فــي كتابــه خطــط دمشــق. جامــع هشــام بــن عمــار: األرمشــي )عمــاد(، ص5.



17 العدد الثالث - متوز - 2022

رابعًا _ أعماله ووظائفه:
تقلَّد عملن علميَّن:

1- مشيخة اإلقراء يف دمشق: 
كان ابــن عامــر إمــام وخطيــب اجلامــع األمــويّ، أهــم مــكان للتعليــم يف مدينــة دمشــق يف العصــر األمــويّ، 
حيــث ينتظــم الصحابــة والتابعــن يف حلقــات، ليســتمعوا لقــراءة القــرآن الكريــم، ومنــه انطلقــت قــراءة 
اإلمــام عبــد اهلل بــن عامــر الــي تلقاهــا عــن أبــي الــدرداء، فهــو أحــد القــراء الســبعة الذيــن أمَجــع العلمــاء 
علــى قراءهتــم، وقــد اختــذه أهــل الشــام إمامًــا يف قراءتــه، وكان جملســه بــن اجلنانــة والقنطــرة، يف املوضــع 

املعــروف بالروضــة)36(، واســتمرت تلــك القــراءة بدمشــق مــا يزيــد علــى ســتة قــرون)37(.
2- القضاء: 

 تــوىل ابــن عامــر اإلشــراف )أي 
اجلامــع  عمــارة  علــى  ناظــرًا(  كان 
ــاء)38(، وبعــد  ــى انتهــى البن األمــويّ حت
وفــاة القاضــي أبــي إدريــس اخلوالنــي 
واله اخلليفــة الوليــد بــن عبــد امللــك 
القضــاء، فــكان ال يــرى أمــرًا خــارج 
مســجد  يف  والســنة  القــرآن  نطــاق 
دمشــق إال غيَّــره، وأمجعــت املصــادر 
علــى حســن ســرته يف القضــاء، فــكان 
وأشــادوا  صدوًقــا،  فاضــاً  عاملًــا 
بتفوُّقــه فيمــا تصــدى لــه من علــوم)39(. 

)36(- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج29/ص280.
)37(- دور القرآن الكريم في دمشق: الحافظ )محمد مطيع(، ص5-4.

ــاه هشــام وابــن ذكــوان: البغــدادي  ــم1790، ج1/ص381. اإلمــام ابــن عامــر الشــامي وراوي ــات القــراء: الجــزري، ترجمــة رق ــة فــي طبق ــة النهاي )38(- غاي
)أحمــد(، تمهيــد.

)39(- الثغر البسام في ذكر من ُولّي قضاء الشام: ابن طولون، ص5.

 املكان الذي عُرف باجلنانة والقنطرة يف اجلامع األموي مندثر، ولعله يف اجلهة 
اجلنوبية حلرم اجلامع، حيث املنر واحملراب، وما يظهر بالصورة اليوم هو اجلهة 
املقابلة له الي تقع يف اجلهة الشمالية حلرم اجلامع، والي ميكن أن يكون موقع 
اجلنانة على هيئتها املعمارية، على اعتبار وجود قناطر سقف احلرم الي حتيط 

هبا من الشرق والغرب. تصوير الباحثة يف 4حزيران 2022م. 
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خامسًا _ وفاته:
اتفقــت املصــادر علــى وفاتــه يف 
دمشــق، ويذكــر ابــن طولــون أنــه دفــن 
يف املــكان الــذي دُفــن عنــده الشــيخ 
أرســان خــارج بــاب تومــا)40(، وهــو 
ــق الباحثــة  القــول املشــهور، وعنــد حتقُّ
املوجــود  القــر  أن  تبــن  ذلــك  مــن 
جبانــب قــر الشــيخ أرســان هو ملؤدب 
كان  وإذا  عامــر،  أبــا  امللقــب  الشــيخ 
ــي يف عــام 540هـــ  الشــيخ أرســان توفِّ
عاصــره،  أســتاذه  أن  املؤكــد  فمــن 
وهــذا يعــي اســتحالة أن يكــون القــر 
البــن عامــر الدمشــقي، بســبب الفــرق 
إضافــة  الشــخصيَّتَن،  بــن  الزمــي 
ــل آخــر هــو أن اســم املــؤدب هــو  لدلي
أبــو عامــر وليــس ابــن عامــر، والدليــل 

الثالــث أنــه مشــهور بعملــه كمــؤدب ومــدرس للشــيخ أرســان، وليــس إمامـًـا للقــراءة أو قاضيـًـا، وقــد أكــد ذلــك 
القاضــي حممــود العــدوي، يف كتابــه الزيــارات، أن قــر أبــي عامــر املؤقــت، الــذي صحبــه الشــيخ أرســان، 

هــو املوجــود يف هــذه الرتبــة)41(.
ــه، بينمــا  ــة الشــيخ أرســان غــر دقيــق، وال ميكــن قبول ــن عامــر يف ترب ــى هــذا فــإن وجــود قــر اب وعل
ذكــر البعــض أن قــر ابــن عامــر يف مقــرة الدحــداح بدمشــق جبانــب قــر أبــي الدحــداح)42(، وعندمــا تقصَّــت 
الباحثــة مــكان القــر تبيَّــن أنــه قــر قديــم موجــود اليــوم جبانــب قــر الصحابــي حممــد الدحــداح)43(، وبدليــل 

مــا ُكتــب علــى شــاهدة القــر فــإن هــذه الروايــة هــي املرجَّحــة. 

)40(- الثغر البسام في ذكر من ُولّي قضاء الشام: ابن طولون، ص6. 
)41(- الزيارات بدمشق: العدوي )محمود(، ص49. 

)42(- القراءات وكبار القراء في دمشق: الحافظ )محمد مطيع(، ص53، هامش 2.
)43(- الصحابــي محمــد الدحــداح: هنــاك خطــأ فــي هــذا االســم، ألن اســم الصحابــي أبــي الدحــداح هــو ثابــت بــن نعيــم، ومــا يؤكــد الخطــأ أن هــذا الصحابــي 
استشــهد فــي موقعــة أحــد ســنة 6هـــ، ولعــل القبــر هــو ألحمــد بن محمــد بــن إســماعيل بن أبــي الدحــداح التميمــي الدمشــقي، الــذي توفِّــي ســنة 328ه، وكان محــدث 
الشــام، وصاحــب المــرج الواقــع بيــن العقيبــة والعمــارة البرانيــة، ومــع األيــام اندمــج مــرج أبــي الدحــداح مــع مقبــرة الفراديــس وأصبــح جــزًءا منهــا. تاريــخ مدينــة 
دمشــق: ابــن عســاكر، ج5/ص218-219-220۔ االســتيعاب فــي معرفــة األصحــاب: ابــن عبــد البــر )يوســف(، ترجمــة رقــم 2939، ج4/ص1645۔ خطــط 

دمشــق: المنجــد )صــاح الديــن(، ص118-140۔

صورة لرتبة الشيخ أرسان يف دمشق بالقرب من باب شرقي، يبدو فيها من 
اليمن قر أبي عامر املؤدب، يليه قر الشيخ أرسان الدمشقي، يليه قر الشيخ 

أمحد احلارون.
تصوير الباحثة 4حزيران 2022م.
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احملور الثالث _ منهج ابن عامر يف القراءة:
أواًل _ عالقة القرَّاء السبعة باألحرف السبعة)44(:

 اهتــم املســلمون بالقــرآن منــذ نزولــه ألنــه مصــدر التشــريع، ويسَّــر اهلل تعــاىل ذلــك جبعــل القــرآن 
ــى أحــرف متعــددة ســهولًة وتيســرًا، أمــا القــراءات الســبع أو العشــر الــي تُنســب للقــراء  ــم يُقــرأ عل العظي
فهــي ليســت األحــرف الســبعة الــي توسَّــع الصحابــة يف القــراءة هبــا، وإمنــا هــي راجعــة إىل حــرف واحــد مــن 
تلــك الســبعة، وهــو الــذي جُمــع عليــه املصحــف العثمانــي، وهــذه القــراءات املشــهورة هــي اختيــارات أولئــك 
األئمــة القــراء، وذلــك أن كّل واحــد منهــم اختــار فيمــا روى وعُلّــم وجهــًة مــن القــراءات، فالتزامهــا طريقــًة، 
ورواهــا وأقــرأ هبــا واشــتهر هبــا، ونُســبت إليــه مثــل قــراءة نافــع أو حــرف نافــع، وقــراءة ابــن عامــر أو حــرف 
ابــن عامــر، فالقــراءات الســبع هــي مــا بقــي مــن األحــرف الســبعة، الــي نــزل هبــا القــرآن الكريــم، ممــا يوافــق 

رســم املصحــف)45(.

)44(- اختلف أهل العلم في معنى األحرف السبعة اختافًا كثيًرا، فقد ذكر فيه السيوطي نحًوا من أربعين قواًل. اإلتقان في علوم القرآن: السيوطي )جال الدين(، 
ج1/ص141-131. 

)45(- اإلبانة عن معاني القراءات: القيسي )مكي(، ص63. المنهل المفيد في أصول القراءات والتجويد: روضة الحصري، ص35.

تقع تربة الدحداح يف مدينة دمشق، مبنطقة شارع بغداد اليوم، ويبدو يف الصورة ثاثة قبور يف مكان أُطلق عليه روضة مقام 
الصحابي حممد الدحداح، وهو يف اجلهة الشمالية الغربية من املقرة، حيث يقع قره على مين الصورة، ويف الوسط قر اإلمام 
التابعي عبد اهلل بن عامر، أحد أصحاب القراءات السبع سنة 118هـ، والقر الثالث هو للشيخ حممد عيد يعقوب احلسيي. 

تصوير الباحثة يف 6 حزيران 2022م.
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ثانيًا _ صفات القرَّاء السبعة)46(:
االختــاف)47( بــن القــراءات الســبع هــو مــن بــاب تنــوُّع طــرق األداء، وليــس اختــافَ تضــادّ أو حتريــف أو 
تغيــر للمقاصــد األساســية للنــص، فهــو اختــاف تنــوع يف األداء، وفيــه بعــض الفائــدة مــن تنــوع األســاليب 
واألمثلــة، وتقريــب احلقائــق وتســهيل العلــوم، واختــاف القــراء هــو يف األصــول أو يف احلــروف، فلمــا مــات 
ــم كّل واحــد منهــم أهــل  النــي  خــرج الصحابــة إىل البلــدان املفتوحــة ليعلمــوا النــاس القــرآن والديــن، فعلَّ
ــراءة بعــض،  ــم ق ــف بعضه ــوا وإن خال ــا عُلمِّ ــرؤوا كم ــد ق ــي، فق ــد الن ــى عه ــرأ عل ــا كان يق ــى م ــده عل بل

فاختلفــت قــراءة البلــدان علــى حنــو اختــاف قــراءة الصحابــي الــذي علمهــم)48(.
فلمــا كتــب عثمــان بــن عفــان املصاحــف، وأرســلها إىل األمصــار، قــرأ أهــل كّل بلــد مصحفهــم الــذي وُجِّــه 
إليهــم علــى مــا كانــوا يقــرؤون قبــل وصــول املصحــف إليهــم، ممــا يوافــق خــط املصحــف الــذي وُجِّــه إليهــم، 
فاختلفــت قــراءة البلــدان لذلــك مبــا ال خيالــف الرســم العثمانــي، وســقط مــن قراءهتــم كلهــم مــا يُخالــف هــذا 

الرســم، حتــى وصــل النقــل إىل هــؤالء الســبعة)49(.
ــوا قــد كثــروا عــددًا واختلفــوا يف القــراءة يف  ــى الســبعة أنّ الــرواة عــن األئمــة كان وســبب االقتصــار عل
القــرن الثانــي والثالــث اهلجريــن، فــأراد العلمــاء)50( يف القــرن الرابــع أن يقتصــروا علــى القــراءات الــي تُوافــق 
ــة  ــة، واألمان ــا مشــهورًا بالثق ــاروا إمامً ــراءة، فاخت ــط الق ــي، لســهولة احلفــظ وضب رســم املصحــف العثمان
ــده  ــى أن يكــون قــد طــال عمــره واشــتهر أمــره، وأمجــع أهــل بل ــم، عل ــن، وكمــال العل يف النقــل وحســن الدي
علــى عدالتــه فيمــا نقــل، وثقتــه فيمــا قــرأ وروى، وعلمــه مبــا يقــرأ، فلــم ختــرج قراءتــه عــن خــط املصحــف 

ــا يف القــراءة. ــه إليــه اخلليفــُة عثمــان بــن عفــان مصحًفــا إمامً العثمانــي، فأفــردوا مــن كّل بلــد وَجَّ
ــق عبــد اهلل بــن عامــر الدمشــقي هــذه الصفــات، فــكان أقــدم القــراء يف دمشــق، وهــو إمــام   وقــد حقَّ
ــة  ــة واملعرف ــن واألمان ــه بالدي ــدم أهــل زمان ــه غــره، وتق ــت معرفت ــه، وفاق ــا يف دهــره، »اشــتهر بعدالت أهله
والصيانــة، واختــاره أهــل عصــره يف هــذا الشــأن، وأمجعــوا علــى قراءتــه، فُقصــد مــن ســائر األقطــار، وطالــت 

ممارســته للقــراءة واإلقــراء، كمــا خُــصَّ يف ذلــك بطــول البقــاء«)51(. 

)46(- القــراء الســبعة هــم: عبــد هللا بــن كثيــر الــداري المكــي، وعبــد هللا بــن عامــر اليحصبــي الشــامي، وعاصــم بــن أبــي النَّجــود األســدي الكوفــي، وأبــو عمــرو 
بــن العــاء البصــري، وحمــزة بــن حبيــب الزيــات الكوفــي، ونافــع بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي نعيــم المدنــي، وأبــو الحســن علــي بــن حمــزة الكســائي النحــوي 

الكوفــي. غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء: ابــن الجــزري الدمشــقي )محمــد(، ج1-2۔
)47(- أوجــه االختــاف فــي لغــات العــرب هــي: إبــدال لفــظ بلفــظ، وإبــدال حــرف بحــرف، وتقديــم وتأخيــر، وزيــادة حــرف ونقصانــه، واختــاف حــركات البنــاء 
واإلعــراب، وإشــباع الصــوت بالتفخيــم واإلظهــار أو اإلقصــار واإلدغــام. أحاســن األخبــار فــي محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص131-133. )(- اإلبانــة 

عــن معانــي القــراءات: القيســي )مكــي(، ص44.
)48(- اإلبانة عن معاني القراءات: القيسي )مكي(، ص47.

)49(-اإلبانة عن معاني القراءات: القيسي )مكي(، ص49-42.
)50(- أّول مــن اختــار هــؤالء الســبعة هــو أبــو بكــر بــن مجاهــد بعــد أن انتهــت إليــه الرئاســة فــي علــم القــراءة فــي القــرن الرابــع الهجــري. أحاســن األخبــار فــي 

محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص83.
)51(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص83.
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ثالًثا _ صفة قراءة ابن عامر:
القــراءة ســنة مُتَّبعــة حلديــث النــي  »اقــرؤوا كمــا عُلِّمتــم«، لذلــك أكــد القــراء علــى ضــرورة األخــذ عــن 

املشــايخ واتِّبــاع الســلف يف القــراءة، وقــد تلّقاهــا التابعــون عــن الصحابــة)52(. 
ــي  ــن اجلــزري، فقــال: »أخــذ القــراءة عرًضــا عــن أب ــن عامــر القــرآن ســوى اب مل يصــف كيــف تلقــى اب
الــدرداء وعــن املغــرة«)53(، وهــذا دليــل علــى أن ابــن عامــر كان حيفــظ كتــاب اهلل قبــل عرضــه علــى شــيوخه 

أبــي الــدرداء واملغــرة.
وقــد وضــع العلمــاء قواعــدَ وشــروًطا للقــراءة حتــى تُســمَّى صحيحــة، وهــي: موافقتهــا خــط املصحــف 
العثمانــي علــى إحــدى نســخه املرســلة إىل البلــدان، ومنهــا نســخة مرســوم خــط املصحــف الشــامي، والشــرط 
الثانــي تواتــر مــا رواه مجاعــة عــن مجاعــة، وقــد ثبــت هــذا التواتــر يف اهليئــة كاملــد واإلمالــة والتخفيــف، أمــا 

الشــرط الثالــث فهــو موافقــة العربيــة مطلًقــا ولــو بوجــه مــن اإلعــراب.
ــدَّت قــراءة ابــن عامــر قــراءة صحيحــة، ألهنــا وافقــت هــذه الشــروط، فابــن عامــر مل خيــرج   لذلــك عُ
يف قراءتــه عــن الرســم العثمانــي، والثانــي أنــه وافــق أحــد قواعــد اللغــة العربيــة، وإن كانــت هــذه القاعــدة 
اللغويــة غــر منتشــرة أو غــر معروفــة لــدى العامــة مــن النــاس، فليــس بالضــرورة أن تكــون كّل قواعــد اللغــة 
العربيــة معلومــة للجميــع، يكفــي أن تكــون معتمــدة وصحيحــة ألئمــة علــوم اللغــة واملتخصِّصــن، خصوصـًـا أن 
بعــوا  أئمــة القــراء عملــوا يف حــروف القــرآن علــى قاعــدة األثبــت يف األثــر واألصــح يف النقــل والروايــة، فلــم يتَّ

قاعــدة األفشــى باللغــة واألقيــس يف العربيــة)54(.
أمــا عــن التواتــر فابــن عامــر يُعــدّ أعلــى القــراء الســبعة ســندًا علــى اإلطــاق، ألنــه يــروي القــراءة مــن 

طريقــن:
. عن الني  1- عن املغرة بن أبي شهاب عن عمر

2- عــن أشــياخه مــن الصحابــة كأبــي الــدرداء وواثلــة ومعاويــة وفضالــة عــن النــي ، فــكان ابــن عامــر 
ميســك املصحــف علــى فضالــة يف جامــع دمشــق عنــد احملــراب العتيــق الــذي يُســمِّيه العامــة حمــراب بــي 
أميــة، وفضالــة يقــرأ ظاهــرًا، فكانــت قــراءة فضالــة الــي كان يقرأهــا علــى رســول اهلل  هــي الــي يســمعها 
ابــن عامــر مــن فيــه، فبينــه وبــن النــي  رجــل واحــد فقــط، وهــذا املوضــوع هــو حمــل اتفــاق بــن علمــاء 

القــراءة ال خيالــف فيــه أحــد)55(.
إذن وفــق هــذه الشــروط تُعــدّ قــراءة ابــن عامــر متواتــرة، وهــي قــراءة أثــر ال رأي فيهــا، وُصفــت بذلــك 

)52(- أنــواع تلقــي القــرآن الكريــم: العــرض وهــو القــراءة علــى الشــيخ، وهــو ال يكــون إال لمــن أتــم حفــظ القــرآن، الســماع: أن يقــرأ الشــيخ ويســتمع المتعلــم، 
روايــة الحــروف عــن المقــرئ دون القــراءة عليــه لكنــه قليــل جــدًّا بيــن المقرئيــن. أحاســن األخبــار فــي محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص101-98.

)53(- غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء: ابــن الجــزري الدمشــقي )محمــد(، ترجمــة رقــم 1790، ص380. معجــم حفــاظ القــرآن عبــر التاريــخ: محســين )محمــد 
ج1/ص368. سالم(، 

)54(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص107. 
)55(- جمــال القــراء وكمــال اإلقــراء: الســخاوي )علــي بــن محمــد(، 494/2، هامــش 2. أحاســن األخبــار فــي محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص 68. 

تاريــخ دمشــق: ابــن عســاكر، ج29/ص276.
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ــه إال قرهنــا بالفقــه بأثــر، والســبب أن ابــن عامــر كان جيمــع بــن  ــار لفظــة يف قراءت ألن ابــن عامــر ال خيت
علــم اإلقــراء )القــراءة( وعلــم احلديــث، لذلــك ذكــر هشــام بــن عمــار: »ابــن عامــر ال خيتــار حرًفــا إال بأثــر 
وهــا عــن الصحابــة وغرهــم عــن رســول  عــن رســول اهلل، فــكان يقــرأ ويقــول: »هــذه قــراءة أهــل الشــام تلقَّ
اهلل«، فقراءتــه ترجــع إىل النقــل ال إىل الــرأي، فهــي مرويــة عــن األئمــة)56(، فقــد تلقــى وتلقــن ومســع 

ورأى)57(.
 كان ابــن عامــر يأخــذ عــن أصحابــه بالتحقيــق )أي املــد والعــدل والقصــر واهلمــز املقــوم والتشــديد 
اجملــرد بــا متطيــط وال تشــديق وال تعليــة صــوت وال ترعيــد(، والرتتيــل والتمكــن تــارة، وتــارة يأخــذ عليهــم 
بــن التشــديد والتســهيل واحلــدر )أي الســهل الــكايف يف أدنــى ترتيــل وأيســر تقطيــع( مــع مراعــاة الرتتيــل، 

فــكان مذهبــه يف القــراءة بــن احلــدر والتحقيــق)58(.

)56(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص254.
)57(- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري )محمد الدمشقي(، 263/2.

)58(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص149-147.
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_ اخلامتة:
الثــراء الفكــريّ والعلمــيّ هــو مــا ميَّــز العصــر األمــويّ بشــكٍل عــام والقــرن األوّل اهلجــري بشــكٍل خــاص، 
حيــث انتشــر التدويــن، وبــدأت ترمجــة العلــوم مــن احلضــارات الســابقة، وســامهت املكانــة العلميــة ملدينــة 
دمشــق يف العصــور التارخييــة القدميــة يف االهتمــام بالعلــوم كافــة ومنهــا علــم القــراءات، وهــذا يــدل علــى 

ــز هــذه املدينــة بالــروح العلميــة املبدعــة الــي تأخــذ وتعطــي. متيُّ
زاد يف ذلــك الصحابــة الذيــن نزلــوا يف دمشــق، وتركــوا أثرهــم الفكــري يف تاميذهــم ويف العلــوم، مــن 
ــل  ــا يف جي ــة نشــطة، ظهــرت نتائجه ــة علمي ــك وجــودَ حرك ــة والتفســر والقــراءات، فأمثــر ذل ــث الرواي حي
كبــار التابعــن، ومنهــم اإلمــام الثقــة احلافــظ لكتــاب اهلل ابــن عامــر الدمشــقي، الــذي امتــاز عملــه يف دقــة 
النقــل وأمانــة العــزو، وقــد توافقــت قراءتــه مــع اللغــة العربيــة الفصحــى وقواعدهــا، كمــا توافقــت مــع الرســم 
قــت شــروط القــراءة الصحيحــة الــي اشــرتطها العلمــاء، وجعلــه  العثمانــي، واتَّصــل ســندها بالنــي r، فحقَّ
مصنِّفــو الطبقــات يف الطبقــة الثانيــة، ووصفــه املرتمجــون بنحــو قوهلــم: »كان عبــد اهلل بــن عامــر إمامـًـا عاملـًـا 
ثقــة فيمــا أتــاه، حافًظــا ملــا رواه، متقنـًـا ملــا وعــاه، عارًفــا فامهـًـا قيمًــا فيمــا جــاء بــه، صادًقــا فيمــا نقلــه مــن 
ــاب يف  ــه، وال يُرت ــكُّ يف يقين ــه، وال يُشَ ــن، ال يُتَّهــم يف دين ــة الراوي ــار التابعــن، وأجلّ أفاضــل املســلمن، وخي
أمانتــه، وال يُطعَــن عليــه يف روايتــه، صحيحًــا نقلــه، فصيحًــا قولــه، عاليًــا قــدره، مصيبًــا يف أمــره، مشــهورًا 

ــا إىل فهمــه، مل يتعــدَّ فيمــا ذهــب إليــه األثــرَ، ومل يقــل قــواًل خيالــف فيــه اخلــر«)59(. يف علمــه، مرجوعً
وقــد اجتمــع أهــل الشــام علــى قراءتــه، وأُطلــق عليــه لقــب اإلمــام)60(، واســتمر أهــل الشــام علــى قــراءة 
ابــن عامــر مــا يقــرب مــن مخســة قــرون، فابــن عامــر أحــد الشــخصيات العلميــة الــي نشــرت أســس علــم 

القــراءات، الــذي يعــدُّ مــن العلــوم املهمــة الــي ترتبــط مباشــرة بالنــص القرآنــي وأدائــه.

)59(- غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري الدمشقي )محمد(، ج1/ص381.
)60(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص255.
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َبُنو َخوالَن ِف داَريَّا ِدَمشَق
)داَريَّا الُكرَبى(

د وِفيق َخوالِني)1( د. َخوَله ُمَحمَّ

)1( باحثة متخصصة بتاريخ العرب واإلسام _ جامعة دمشق.
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صُ البَحث مُلَخَّ
يتحــدَّثُ هَــذا البَحــثُ عَــن مَدِينــةِ دارَيّــا فِــي ُغوطــةِ دِمَشــقَ )دارَيّــا دمَشــقَ(، ومَــن سَــَكنَها مِــنَ العَــرَِب قبــَل 
ــِح  ــوشَ الفت ــت جُيُ ــي رافَق ــة الَّ ــل العَرَِبيّ ــرَُز الَقبائِ ــا، وأب ــيِّ اإلســامِيِّ لَه ــِش العَرَِب ــِح اجَلي ــن فت اإلســاِم، وعَ
ــا  ــا دِمَشــقَ مُســتََقرًّا لَه ــن دارَيّ ــكَ مِ ــرَ َذلِ ــَذت إث َخ ــوالنَ(، واتَّ ــس وخَ ــهُ، وهــي )عَن ــا لَ ــيِّ اإلســاميِّ دَعمً العَرَِب
ــي كانَ  تِ ــة الَّ ــة الدّارانِيّ ــخصِيّاتِ اخَلوالنِيّ ــى ذِكــِر بَعــِض أبــرَِز الشَّ ــى، إضافــًة إلَ ــوِر اإلســاميّةِ األُولَ ــي العُصُ فِ
ــِر  ــاِبِع والعاشِ ــِع اهلِجــِريِّ /السّ ــنَ الَقــرِن األوَِّل والَقــرِن الرّاِب ــت فِيهــا بَ ــا دِمَشــقَ، وعاشَ ــي دارَيّ لَهــا مَكانَتهــا فِ

ــخصيّاتِ. ــذهِ الشَّ املِيــادِيِّ، والتَّرجَمــةُ لِبَعــِض هَ
- َتمِهيد:

ــجاِر  ــةِ، وأشَ ــِع العَذب ــةِ، واليَناِبي ــا ذاتِ األهنــاِر اجلاِريّ ــهِ، ِبُغوَطتِه ــي أرضِ ــَة اهلِل فِ ــُة دِمَشــقَ جَنّ ــدُّ مَدِين  تُعَ
الفاكِهــةِ، وثَوِبهــا األخَضــِر اجَلمِيــِل، وعِطــِر رَياحِينِهــا وعَِبــرِ أزهاِرهــا الفــوّاِح، ِبهــا تََغنَّــى الشُّــعَراءُ، وَقصَدَهــا 
ــِع ِبَطِبيعَتِهــا، َكمُعاِوية بِن أِبي سُــفيان، واملَأمُون العَبّاسِــيِّ.  مَتُّ نَعُّــِم ِبمَنَظِرهــا، والتَّ اخُللَفــاءُ وأصحــابُ الشَّــأِن، لِلتَّ

ــى عَدُّوهــا مِــن أمجَــِل مُــدِِن العالـَـِم.  وبَهــاءُ الُغوطــةِ وسِــحرُها أضفيــا عَلـَـى دِمَشــقَ جَمالَهــا وجَالَهــا حَتَّ
ــتِ  ــا كانَ ــوال دِمَشــقَ م ــِم، ولَ ــدُِن العالَ ــِل مُ ــن أمجَ ــت دِمَشــقُ مِ ــا كانَ ــوال الُغوطــةِ م ــوة: »لَ ــيخُ الرَّب ــوُل شَ يَُق
ــذي أضفــى  ــو الَّ الُغوطــُة إاّل صَحــراءَ خالِيــًة تَعِيــثُ البادِيــُة فِــي رُبُوعِهــا ».)2( أي أنَّ بَهــاءَ الُغوطــةِ وسِــحرَها هُ
ــذا  ــى الُغوطــةِ هَ ــى عَلَ ــم ِبالُغوطــةِ أضف ــّكاِم دِمَشــقَ وعِنايَتَِه ــامَ حُ ــا، وأنَّ اهتِم ــا وجَالَه ــى دِمَشــقَ جَمالَه عَلَ

ــحر.  السِّ
تِــي  وهَــذهِ الُغوطــُة جبَمالِهــا تنقسِــمُ إلَــى شَــرقيّةٍ وشــامَتُها )دُومــة(، وَغرِبيّــةٍ وعَرُوسُــها )دارَيّــا الُكــرَى( الَّ
كانـَـت قِبلــَة الَكثِــرِ مِــنَ الصَّحابــةِ والّتاِبعِــنَ ، والعُلَمــاءِ عَلـَـى اختِــافِ مَشــرَِبِهم ومَذاهِِبِهــم. فحَظِيَــت دارَيّــا 
إثــرَ َذلِــكَ ِبمَكانــةٍ عِلمِيّــةٍ ودِينِيّــةٍ مَرمُوقــةٍ لُِقــرُوٍن َطِويلــةٍ، وخَرَّجَــت مِــن مَدرَسَــتِها الَكثِــرَ مِــن الُقضــاةِ، وِرجــاِل 
ــنَ الصَّحابــةِ والّتاِبعــنَ واملُتَصَوِّفــةِ، أمثــاَل  ــدَدٍ مِ ــنَ عَ ــا ِبدَفــِن جَثامِ ــرِّفت تُربَتُه ــهِ، وشُ ــِويِّ ورُواتِ احَلدِيــثِ النَّبَ
ــدِّث عَبــد  ــد املُحَ ــيُّ، والزّاهِ ــيّ أِبــي مُســلٍِم اخَلوالنِ ــوِل اهلِل  ِبــال بــن رَبــاح احَلبشــيّ ، والّتاِبعِ ِن رَسُ ــؤَذِّ مُ

الرَّمَحــنِ بــن عَطِيّــة، أِبــي سُــلَيمان الدّارانِــيّ. 
ِويــِل، َكِزلــزاِل عــام 233هـــ/847م،  هَــذا إضافــةِ إلـَـى مــا شَــِهدَتهُ دارَيّــا مِــن أحــداثٍ مُِهمّــةٍ عَــرَ تاِرخِيهــا الطَّ
ــِع املِيــادِيِّ، وإحــراقِ  ــثِ اهلِجــِريِّ/ الّتاسِ ــرِن الّثالِ ــي الَق ــا عــام 290هـــ/903م، أي فِ ومُهاجَمــةِ الَقرامِطــةِ لَه

الصَّلِيِبيِّــنَ لَهــا عــام 553هـــ/1158م، أي فِــي الَقــرِن السّــادِِس اهلِجِريِّ/الّثانِــي عَشَــرَ املِيــادِيِّ. 
ــنَ الدِّراســاتِ  هــا مِ ــل حَظَّ ــم تَنَ ــن األمهيــة التارخييــة واحلضاريــة الكبــرة لداريــا فإهنــا لَ وعَلَــى الرَّغــِم مِ
ــيِّ واحَلضــاِريِّ )االجتماعــيّ،  ــن تاِرخِيهــا السِّياسِ ــفُ النِّقــابَ عَ ــارَ وتَكشِ ــضُ الُغب ــي تَنُف تِ ــةِ الَّ ــةِ املُِهمّ الّتارخييّ
ــهُ يَُكــونُ فاتِحــَة خَــرٍ إِلجنــاِز أحبــاثٍ  االقتِصــادِيّ، العِلمِــيّ(، هــذا مــا دَفعَنِــي ألِبــدَأ ِبهَــذا البَحــثِ املُتَواضِــِع لَعَلَّ
ــُقها  ــي أعشَ نِ ــهِ، وإنَّ ــدتُ وتَرَعرَعــتُ فِي ــذي وُلِ ــيَ املَــكان الَّ ــا هِ ــة، إضافــًة إىل أنَّ دارَيّ ــر أهَمِّيّ ــونُ أكثَ أخــرَى تَُك

ــهِ. َكعِشــِق الرَّضِيــِع لِحضــِن أُمِّ

د ُكْرد َعلي، ص26. )2( غوطة دمشق: محمَّ
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عريف )ِبدارَيّا دِمَشقَ(:)3(  أوَّاًل - التَّ
تِــي نَشَــأت ُقربَهــا منــُذ مَرحَلــةِ مــا َقبــَل   تُعــدُّ دارَيّــا )DARAYA( مِــنَ الُقــرَى الَكبــرةِ فِــي ُغوطــةِ دِمَشــقَ، الَّ
ــيَ: )دار  ــةِ بألفــاظٍ متعــدِّدة، أال وهِ ــنةِ العامّ اإلســاِم، وقــد ورَدَ ذِكرُهــا يف بُطــوِن الُكتــِب، وأحياًنــا علــى ألسِ
ــا(.)4( وامسُهــا مُشــتقٌّ مــن اللَّفــظِ  ــا، داران، داريّ ــا، دارا، داريــن، ديــر أيّ ــا، ديريّ ــة، دارايّ ــة، داريّ ــا، دار ريّ الرُّؤيّ
اآلرامــيِّ )DOROYO(، ومعناهــا: قرنــي، ودهــري، وهــي بصيغــةِ النِّســبة بالسِّــريّانيّة )DOROYE(، ِبمَعنَــى: 

دُور. ودارَيـّـا جَمــعٌ قديــمٌ لـــ )DORAYO( ،)DARO(، أي مَســاكن وبيــوت ودُوُر.)5( 
ــدُ املؤرِّخــنَ  ــو االســمُ واللَّفــُظ الصَّحيــحُ والدَّقيــقُ هلــذهِ املَدينــةِ، حيــثُ أورَدَ أحَ ــا( هُ ــِح )دارَيّ وعلــى األرجَ
ــوِص  ــي النُّصُ ــرًا فِ ــيّ دمشــق، جنــدُ هلــا ذِك ــرة غرب ــة كب ــا، وهــي ضاحي ــا مَشــهُورة بعنبه ــهِ: »داريّ ــي كِتاِب فِ
ــةِ ِباســِم  ــيحيّةِ اليُّونانيّ ــوِص املَسِ ــرًا يف النُّصُ ــدُ هلــا ذِك ــا نَِج ــام – َكم ــريّانيّةِ الَقدميــةِ باســِم – دارا الشّ السِّ

ــدَ املِيــادِ.)6(  ــةِ بَع ــةِ املَكتُوب ــوِص اليُّونانيّ ــرَ عَلَيهــا يف النُّصُ ــا«. وهــذه التَّســمِية قــد عُثِ داريّ
ــا،  ــا ورَدَ يف نقــٍش حَجَــريٍّ رُومانــيٍّ متَّ العُثــور عليــه يف أراضــي داريّ ــؤرٌِّخ آخــر أنَّ اســمَ داريّ بَينَمــا َذَكــرَ مُ
وهــو يعــودُ لعــاِم )293م( أي للقــرِن الّثالــثِ امليــاديِّ، وهــذا النَّقــشُ موجــودٌ حاليًّــا يف املتحــفِ الوطــيِّ 
ــدُ أنَّ لفــظ »داريّــا« كانَ هــو اللَّفــظ املُتــداول هلــذه املدينــةِ منــذ مرحلــةِ مــا قبــَل اإلســاِم. بدمشــقَ.)7( وهــذا يؤكِّ

ــرَدَى،)8( يُعــرَفُ بالنَّهــِر  ــِر بَ ــرُوِع نَه ــا فــرعٌ خــاصٌّ مــن ُف ــا كانَ لَه ــِخ إىل أنَّ داريّ ــبُ الّتاري وقــد أشــارَت ُكت
ــه االســم نفســه.  ــى اليــوم، ول ــا حتَّ ــي داريّ ــريِّ أراضِ ــا ل ــرَدَى مُخصَّصً ــذا الفــرعُ مــن بَ ــيِّ، ومــا زاَل هَ الدّاران
ــا  ــرٌ نظيــفٌ يَســقِي داريّ ــا؛ ويُعــرَفُ بالدّارانــيِّ.. فهــو نَه ــرُ دارَيّ ــا نَه ــدُ املُؤرِّخــنَ بقولــهِ: »وأمّ وقــد وصفــهُ أحَ

ــا واالهــا ».)9(  ــا وم وأراضِيه
ــام، مثــاُل ذلــكَ مــا قالَــهُ  ــِن الشّ هــا مــن مَحاسِ ــِل بَعــِض املُؤرِّخــنَ لِجَماهلــا بأنَّ ــا مِــن قِبَ وقــد وُصِفــت دارَيّ

ــا ».)10(  ــاِم َقريــُة داريّ ــِن الشّ ــدريُّ يف كتاِبــهِ: »ومــن مَحاسِ البَ
وكانَــت )دارَيّــا دمشــق( حتَظــى مبكانــةٍ مَرمُوقــةٍ مِــنَ احُلــّكاِم والعُلمــاءِ، وَغرِهــم مِــن َذِوي الشَّــأِن. وخَــرُ 
ــِم  ــدِ الرَّحِي ــِن عَب ــدِ ب ــِن مُحَمَّ ــهِ ب ــدِ اللَّ ــنُ عَب ــاِر ب ــدُ اجَلبّ ــي عَب ــا القاضِ ــنُ داريّ ــرَهُ اب ــكَ، مــا َذَك ــى َذلِ ــٍل عَلَ َدلي
ــٍر،  ــِن جاِب ــدَ ب ــنَ يَِزي ــدَ الرَّمَحــِن ب ــمِعتُ عَب ــِع اهلِجــريِّ )365هـــ/976م(، قــاَل: »سَ ــيُّ يف القــرِن الرّاِب اخَلوالنِ

ــا«.)11( ــوالنَ ِبداِريّ ــنَ عَنــٍس وخَ ــِزل بَ ــمَ فليَن ــن أرادَ العِل ــوُل: مَ يَُق
ــمَ للّظاهــر  ــا تَرجَ ــاتِ(، عندم ــواتُ الوفيّ ــهِ )ف ــيّ يف كتاِب ــيّ الدّاران ــن شــاكِر الُكت ــد ب ــؤرُِّخ حممَّ وأشــارَ املُ
ــا«.)12( ــا مــن داريّ ــابلة قريبً ــى أن يُدفــنَ علــى السّ ــا بقولــه: » وكانَ الّظاهــرُ قــد أوصَ ــةِ دارَيّ بيــرس، إىل أمهيّ

د عدنان البخيت، مج3ص65.  )3( وهناَك من أطلََق عليها داريَّة دمشق الّشام. انظر اآلثار الّشاميَّة: محمَّ

)4( اإلشارات إلى معرفة الزيارات: أبو الحسن الَهَروي، ص21. رحلة ابن جبير: ابن جبير، ص228. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص13.

ريانيَّة: سمير عبده، ص73.  ريانيَّة في أسماء المدن والقرى السورية وشرح معانيها: برصوم أيوب، ص171. السُّوريُّون والحضارة الّسِ )5( األصول الّسِ

)6( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص13.

)7( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص14.

)8( وهذه الفروع سبعة، )ثم يقسم النهر على سبعة أنهر: أربعة غربية: وهي نهر داريّا، ونهر المّزة، ونهر القنوات، ونهر باناس. واثنان شرقية، وهما نهر يزيد، 

ونهر ثورا؛ ونهر بردى ممتّد بينهما(. صبح األعشى في صناعة اإلنشاء: القلقشندي، ج4ص98-99. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص25.
)9( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص25.

)10( نزهة األنام في محاسن الّشام: أبو التُّقى البدري، ص131. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص25.

بّار الخوالنّي، ص28. )11( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)12( فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي، ج1ص241. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص24.
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وقاَل السَّمعانيُّ: »ودارَيّا... كانَ مِنها جَماعٌة كثرةٌ من العُلَماءِ واملُحدِّثنَ قدميًا وحَديًثا«.)13(
وقاَل كرد عَلي:« وفِي أكثَِر العُصُوِر كانَت دارَيّا حاضِرةَ العِلِم واألدَِب يف الُغوطةِ«.)14( 

ثانِيًا- لِماذا سُمِّيَت )دارَيّا دِمَشقُ( ِبدارَيّا الُكربَى: 
قاَل ابنُ عَبدِ احَلقِّ: »دارَيّا هِيَ َقريٌة َكبرةٌ مِن ُقرَى دِمَشقَ بالُغوطةِ«.)15(

وقاَل السَّمعانِيُّ: »هِيَ َقريٌة َكِبرةٌ حَسَنٌة مِن ُقرَى ُغوطةِ دِمشقَ«.)16(
ــرَفُ  ــةِ تُع ــةٍ كاملَدين ــن إىل قري ــتِ ِج ــن بي ــهِ:« مِ ــداِن( بقولِ ــمُ البُل ــهِ )تقوي ــداء يف كتاِب ــو الف ــد ذَكرَهــا أب وق
بداريّــا، مــن ُغوطــةِ دِمَشــقَ، مخســَة عشــرَ ميــاً، ومنهــا – أي داريّــا – إىل دِمَشــقَ ثاثــُة أميــاٍل ».)17( وقيــَل: 

أربعــُة أميــاٍل.)18( 
كــِر وغرهــم بشــكٍل عــام، ومــن َكاِم أبــي الفِــداء علــى وجــهِ  يُستشــفُّ مــن َكاِم العُلَمــاءِ ســالِفِي الذِّ
ــدُ ذلــكَ  ــِر ُقــرَى الُغوطــةِ يف عَصــِرهِ عِندَمــا قــاَل: »قريــٌة كاملَدينــةِ«، ويؤكِّ ــا كانَــت مِــن أكبَ اخُلصُــوِص، أنَّ داريّ
ــف املُحَــدِّثُ مشــس الدِّيــن  مــا أطلَقــهُ بعــضُ املؤرِّخــنَ يف ُكتِبهــم عَــن دارَيّــا باســِم )دارَيّــا الُكــرَى(،)19( كمــا ألَّ
مُحمَّــد بــن طولــون الدِّمشــقيُّ الصّاحلــيُّ كتابًــا مسّــاهُ »تَبلِيــُغ البُشــرَى بأحاديــثِ داريّــا الُكــرَى«، َضمَّــنَ 
الكتــابَ عشــرةَ أحاديــثٍ مسِعَهــا ابــن طولــون عنــدَ َضريــِح أبــي مُســلٍم اخَلوالنــيِّ، وأحَــدُ رُواةِ هــذهِ األحاديــثِ 

ــا.)20( ــهِ بداريّ ــِم ورُواتِ ــةِ العل مــن حَمَل
ــا  ــا الُكــرَى مِــن دِمشــقَ، عِندَمــا قــاَل: »وداريّ  هــذا باإلضافــةِ إلَــى أنَّ َكامَ أبــي الفِــداءِ يُشــرُ لُِقــرِب داريّ

تَلِــي دِمَشــقَ مــن جهــةِ الغــرِب«.)21( 
وال بــدَّ مــن لفــتِ انتِبــاهِ القــاِرئ أنَّ اســمَ )داريـّـا الُكــرَى( َقــد أُطلِــقَ عَلـَـى داريـّـا أيًضــا هبــدفِ التَّمييــِز بينهــا 
وبــنَ غرِهــا مــن الُقــرَى الشـّـاميّة الَّــي تَحمـِـُل االســمَ نفسَــهُ.)22(حيثُ َذَكــرَ أحــدُ املؤرِّخــنَ يف كتاِبــهِ: » داريّــا: 

اســمٌ ألربــِع ُقــرى لبنانيـّـة، واســمُ قريــةٍ علــى بــاِب دمشــقَ ».)23(
ثالًِثا- ما هِيَ النِّسبُة إَليها:

والنِّســبُة إىل داريّــا هــيَ )الدّارانــيّ(،)24( قــاَل املُحبِّــي: »والدّارانــيّ بفتــِح الــدّال املُهملــة ثــمَّ ألــف وراء، 
نســبًة إىل داريّــا بيــاءٍ مشــدَّدة، قريــٌة عظيمــٌة بدمشــقَ والنِّســبُة إليهــا دارانِــيّ«.)25( وقــاَل احلمــويُّ: »داريّــا... 

)13( األنساب: السَّمعانّي، ج5ص271.

د ُكْرد َعلي، ص134. )14( غوطة دمشق: محمَّ

)15( مراصد االطاع: ابن َعْبد اْلَحّق، ج2ص509. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص24.

)16( األنساب: السَّمعانّي، ج5ص271.

)17( تهذيــب األســماء واللغــات: النَّــووي، ج3ص108. تقويــم البلــدان: أبــو الفــداء، ص271. البلدانيـّـات: السَّــخاوي، ص170. تاريــخ داريـّـا الُكبــرى: الخطيــب 

الّدارانــي، ج1ص24. 
)18( رحلة ابن جبير: ابن جبير، ص228. رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة، ج1ص75.

)19( توضيــح المشــتبه: ابــن ناصــر الديــن الدمشــقي، ج4ص90. الــدارس فــي تاريــخ المــدارس: النعيمــي، ج2ص332. مفاكهــة الخــان فــي حــوادث الزمــان: 

يّــا: الِعمــادي، ص57-56. وضــة الرَّ مشــقّي، ص308، 388. الرَّ ابــن طولــون الّدِ
)20( تَْبِليُغ البُْشَرى بأحاديِث داريّا الُكْبَرى: ابن طولون الدمشقّي، ص6.

يّا: الِعمادي، ص65. وضة الرَّ )21( الرَّ

مشقي،  ين الّدِ )22( هناك داريّا الصُّغرى: تلي دمشق من جهة الشَّرق بالغوطة، وداريّا: قرية ثالثة من قرى البقاع من ساحل الّشام. توضيح المشتبه: ابن ناصر الّدِ

ج4ص90.
)23( اليمن هي األصل: فرج هللا صالح ديب، ص188.

)24( معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج2ص431. توضيح المشتبه: ابن ناصر الدين الدمشقي، ج4ص90. تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، 

ج11ص341. لبُّ اللباب في تحرير األنساب: السُّيوطي، ص100.
)25( خاصة األثر: الُمحبِّي، ج1ص356.
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قريــٌة كبــرةٌ مَشــهُورةٌ مــن ُقــرى دِمَشــقَ بالُغوطــةِ، والنِّســبُة إليهــا دارانــيّ ».)26( وقــاَل السَّــمعانيُّ: » والدّارانــيُّ 
هــذه النِّســبُة إىل داريّــا،... والنِّســبُة إىل هــذهِ القريــةِ بإثبــاتِ النُّــوِن وإســقاطِها،... كالدّارانِــيُّ والدّارائِــيُّ 

ــيُّ ».)27( ــيُّ والصَّنعائِ والصَّنعان
راِبعًا- األقوامُ الَّيت سََكنَت )داريّا دِمَشقَ( َقبَل ُظهُوِر اإلسالِم: 

ــةِ القدميــةِ، القادِمــةِ مــن  ــا دِمشــقَ َقبــَل ُظهــوِر اإلســاِم بزمــٍن بعيــدٍ عــددٌ مــن األقــواِم العربيّ َقَطــنَ دارَيّ
ــكَ  ــون، وكذل ــرب اآلراميُّ ــمَّ الع ــن ث ــنَ، وم ــنَ والفينيقيِّ ــن والكنعانيِّ ــرب العمُّوريِّ ــرب، كالع ــرةِ الع ــبهِ جزي شِ
نُــوا مــن السَّــيطرةِ علــى بــادِ الشّــام واملمالــكِ اآلراميّــةِ فيهــا، ومــن ثــمَّ سَــَكنَها  اآلشــوريُّونَ الَّذيــن متكَّ
الكِلدانيُّــونَ الَّذيــن حاولــوا اســتعادة أجمــاد املمالــك اآلراميّــة يف بــادِ الشّــام، والقضــاء علــى اآلشــوريِّنَ 
فيهــا، أيّــامَ امللــك الكلدانــيِّ )نبــو باســر وخلفائــه(، وبذلــك خضعــت بــاد اآلراميِّــنَ لآلراميِّــنَ مــن جديــدٍ، 
لكــن بثوهبــم الكلدانــيّ، وبقيــت داريـّـا خاضعــًة حُلكــم الكلدانييّــن طيلــَة حُكمِهــم لبــاد الشـّـام، أي حــوايل )74 

ــك مــن عــام )612-538 ق.م(.)28( ــا(، وذل عامً
وبَعــدَ سُــقوطِ الدَّولــةِ الكِلدانيّــةِ ذات الصَّبغــة اآلراميّــة واهنيارهــا، ســقَط املشــرُق العربــيُّ يف أيــدي 
الُفــرس، وخضعـَـتِ البــادُ بأكملِهــا وألوَِّل مــرّةٍ لاحتــاِل األجنــيِّ الَّــذي جــاءَ بعــده احتــاٌل أجنــيٌّ آخــر هــو 
االحتــال اليونانــيّ، ومــن ثــمَّ الرُّومانــيّ فالبيزنطــيّ. وقــد دامَ اخلضــوعُ لاحتــال األجنــيِّ يف بــاد الشّــام 

ــةِ اإلســاميّةِ؛ أي مــا يُقــارب )1200عــام(.)29(  ــدءِ الُفتوحــاتِ العربيّ ــى ِب منــذ عــام )535 ق.م( حتَّ
خامِسًا- دارَيّا دِمَشقَ والنَّصرانِيّة:

ومــعَ هنايــةِ االحتــاِل الرُّومانــيِّ الوثــيِّ يف داريـّـا، دخلـَـتِ البلــدةُ مرحلــًة جديــدةً مــن تارخِيهــا منــُذ القــرِن 
الرّابــِع امليــاديِّ، والَّــذي أصبحـَـت فيــه داريـّـا مــن عواصــم النَّصرانيِّــةِ حــوَل دمشــقَ. »فلمـّـا أخــذتِ النَّصرانيـّـُة 
ــا أســقفيّة تابعــًة مُطرانيّــة دمشــقَ،  حُريَّتهــا يف القــرِن الرّابــِع؛ صــارَ يف قطنــا كنائــس وأدِيــرة، وصــارت داريّ
وَقَطنــا مِــن جُملــةِ توابــِع أســقفيّةِ داريّــا«.)30( فعندمــا ضعفــت اإلمراطوريّــة الرَّومانيّــة انشــَطرَت إىل قِســمَن: 
ــرقيّ وبقيــت عاصمتــه القســطنطينيّة، وأصبــحَ يُعــرَفُ هــذا  القســمُ الغربــيّ وعاصمتــه رُومــا، والقســم الشَّ
القســم – أي الشَّــرقيّ – باســم )اإلمراطوريّــة البيزنطيّــة(، وبذلــكَ انتهــى االحتــاُل الرُّومانــيُّ لبــادِ الشـّـام، 

وانتقلـَـت بــادُ الشـّـاِم لتخضــعَ لســيطرةِ االحتــاِل البيزنطــيِّ.)31( 
ــرِن  ــًة هلــم أواخــرَ الق ــوا دول ــَة، وأقامُ ــوا النَّصرانيّ ــنَ اعتنق ــنة،)32( الَّذي ــعَ الَغساسَ ــونَ مَ ــف البيزنطيُّ تَحال
اخلامــِس وأوائــَل القــرِن السّــادِس امليــاديّ، بلَغــت أوجَهــا يف القــرن السّــادس امليــاديّ، وكان أشــهر ملوكهــا 
ــذي شــارََك يف معركــةِ الرمــوكِ ضــدَّ املُســلمنَ.)33( وأصــُل  احلــارث بــن ِجِبلّــة، وآخرهــم جبلــة بــن األيهــم الَّ

ــة(.)34(  الغساســنة مــن بطــون أزدِ اليمــن )عــرِب اجلزيــرة العربيّ
)26( معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج2ص431.

)27( األنساب: السَّمعانّي، ج5ص271.

)28( أســماء المــدن والقــرى اللبنانيــة وتفســير معانيهــا: أنيــس فريحــة، ص-33 ومــا بعدهــا. تاريــخ داريـّـا الُكبــرى: الخطيــب الّدارانــي، ج1ص169-195. آثــار 

الممالــك القديمــة فــي ســورية: علــي أبــو عســاف، ص509. 
)29( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص196.

مشقيَّة: األب أيُّوب سميّا، عدد 9، ص 23. )30( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص211. نقًا عن مجلَّة اإليمان الّدِ

)31( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص212-211.

)32( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص213-212.

)33( المحبر: ابن حبيب، ص372. التنبيه واإلشراف: المسعودي، ص158. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص213.

د ُكْرد َعلي، ج1ص22. معجم قبائل  )34( المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء، ج1ص101. مسالك األبصار: القلقشندي، ج4ص254. خطط الشام: محمَّ
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أمّــا عــن صِلَتِهــم بداريّــا، فقــد ذَكــرَ املؤرِّخــون: »أنَّ داريّــا كانَــت فِــي األصــِل جممعًــا لِــدُوِر آِل جَفنــة 
الغسّــانيِّن ومَناِزلِهُــم، وآل َغسّــان هُــم مُلُــوك الشّــام«.)35( وقــد اختــاروا داريّــا لعقــدِ اجتماعــاتِ رُؤَســاءِ 

أديــاِر)36( العربيّــة يف جنــوِب ســوريّة.)37( 
وهكــذا أخَــَذت داريـّـا تَكبـُـرُ شــيًئا فشــيًئا لتُصِبــحَ أيّــامَ الَغساسـِـنةِ، يف القــرِن السـّـادِس امليــاديِّ، عاصِمــَة 
ــفِ  ــِب، املُخالِ ــذا املَذهَ ــًة لِهَ ــاِم عامّ ــّكاِن الشّ ــيّ ســوريّة.)39( ونظــرًا العتِنــاقِ سُ املَذهــِب اليَعُقوبــيِّ)38( يف جَنوِب
ــا،  ــِل البيزنطيِّــن دِينيًّ ــنة لاضطِهــادِ مــن قِبَ ــاِم ومــن بَينِهــم الَغساسِ لِمَذهــِب البيزنطيِّــن، تَعــرَِّض أهــِل الشّ

ريــقَ للفتــِح العَربــيِّ اإلســاميِّ للشّــاِم وأعانَــت عَلَيــهِ.)40(  ــي مهَّــدتِ الطَّ ــِر العوامــل الَّ فــكانَ ذلــك مــن أكبَ
ــي  ــن أهالِ ــوم قِســمٌ مِ ــى اليَ ــل ال زاَل حَتَّ ــا، بَ ــا نِهائِيًّ ــن دارَيّ ــة انَقرََضــت مِ ــي أنَّ النَّصرانِيّ ــذا ال يَعنِ ــنَّ هَ لَكِ
ــيّ النَّصــارَى، أو حــارة النَّصــارَى،  ــهِ حَ ــقُ علي ــم، يُطلَ ــرَفُ ِبامسِِه ــيٌّ يُع ــم حَ ــَة، ولَهُ ــونَ النَّصرانِيّ ــا يَعتَنُِق دارَيّ
ولَهُــم إلـَـى اليَــوِم فِــي هَــذا احَلــيِّ َكنِيسَــتاِن يُــؤَدُّونَ فِيِهمــا ُطُقوسَــهُم وشَــعائِرَهُم الدِّينِيّــةِ ِبــُكلِّ حُرِّيــةٍ، ويَبنُــونَ 

ــا. ــي دارَيّ ــنَ أهالِ ــعَ املُســلِمِنَ مِ عَاقــاتٍ َطيِّبــةٍ مَ
سادِسًا- فتحُ املُسلِمِنيَ )دارَيّا دِمَشقَ(:

ومَــعَ ُظهُــوِر اإلســاِم، َطــرََق العَــرَبُ املُســلِمُونَ أبــوابَ ِبــادِ الشّــاِم فِــي مَوجــةٍ سُــّكانيّةٍ جَديــدةٍ، تَرُفــدُ مــا 
ــي  ــن مَوجــاتٍ فِ ــبََقها مِ ــا سَ ــفُ عَمّ ــيَ ال تَختَلِ ــرَِب، وهِ ــرةِ العَ ــن جَزي ــت مِ ــّكانيّة َقدِمَ ــن مَوجــاتٍ سُ ــبَقها مِ سَ
ــُل مِســكَ اخلتــام، وبذلــكَ  هــا تَحمِ ــو أنَّ ــفُ عَنهــا بأمــٍر واحــدٍ فقــط؛ هُ ــي اللِّســاِن، وإنَّمــا تَختَل اجِلنــِس وال فِ
ــةِ إلَيهــا ِجيــاً بَعــدَ ِجيــٍل، ِبــدءًا بالعمُّوريِّــن-  ــِل العَربيّ ــاِم بتواُفــدِ الَقبائِ ــّكانيّة لبــادِ الشّ اكتملــت البُنيــة السُّ
ــا،)41( وبقــيَ  ــنةِ بداريّ ــت صِلــُة الَغساسِ ــرِب املُســلِمنَ. وبذلــكَ انتهَ ــلَفتِ اإلشــارة لذلــكَ - وهنايــًة بالعَ َكمــا سَ
ــذي اســتمرَّت بــهِ  أهلُهــا العــرب اآلراميُّــون النَّصــارَى اليَعاقِبــة فيهــا، لتَدخُــَل هَــذهِ البَلــدة عَهدَهــا اجَلديــد الَّ

ــوِم.  إلَــى اليَ
ــيِّ  ــِش العرب ــرايا اجلي ــربُ املســلمون دمشــقَ عــام 14هـــ/635م؛ توجَّهــت بعــضُ سَ ــرَ الع وعندمــا حاصَ
ــي مشلَهــا الفتــحُ، حيــثُ  ــا مــن ضِمــِن ُقــرَى الرِّيــف الدِّمشــقيِّ الَّ اإلســاميِّ لفتــِح ريــفِ دِمشــقَ، وكانــت داريّ
ــل السُّــلميّ، وقــد أشــارت  ليــل صفــوان بــن املُعَطَّ كانَ علــى رأِس السَّــِريّةِ الَّــي قامـَـت بفتــِح داريّــا الصَّحابــيّ اجلَّ
ــِل حَمَــَل بداريّــا علــى  كتــب الّتاريــخ يف طيّاهتــا لذلــك: » عــن عمــران بــن عبــد الرَّمحــن؛ أنَّ صَفــوانَ بــنَ املُعَطَّ
رجـُـٍل مــن الــرُّوم، عليــه حِليــُة األعاِجــِم، فَطعَنـَـهُ، فصَرَعـَـهُ، فصاحـَـت امرأتــه، وأقبلـَـت حنــوه، فقــاَل صَفــوانُ:

وَلَقد شَِهدتُ اخَليَل يَسَطعُ َنقعُها ... ما بَنيَ دارَيّا دِمَشقَ إَلى َنوى«.)42(
العرب: عمر كّحالة، ج3ص884.

)35( نســب معــد واليمــن الكبيــر: ابــن الســائب الكلبــي، ج1ص433-435. تهذيــب األســماء واللغــات: النَّــووي، ج3ص108. خزانــة األدب ولــبُّ لبــاب لســان 

يـّـا: الِعمــادي، ص95. تاريــخ داريـّـا الُكبــرى: الخطيــب الّدارانــي، ج1ص223-214.  وضــة الرَّ العــرب: عبــد القــادر البغــدادي، ج3ص330، ج4ص385. الرَّ
ُجِل إِذا رأَس أَصحابه: هو رأْس الدَّْيِر. لسان العرب: ابن منظور،  ْيِر.. يقاُل ِللرَّ : صاِحُب الدَّ )36( رؤساء أَْدياِر: َدْيُر النَّصاَرى: والجمُع أَْدياٌر. والدَّْيرانِيُّ

ج4ص301-300.
ــا الكبيــر. المنتظــم فــي تاريــخ الملــوك واألمــم: ابــن الجــوزي، ج17ص137. البدايــة  ــا، يُعــرُف بديــر داريّ )37( أشــارت ُكتــب التاريــخ لوجــود ديــر فــي داريّ

ــي، ج1ص221.  ــب الّداران ــرى: الخطي ــا الُكب ــخ داريّ ــر، ج12ص218. تاري ــن كثي ــة: اب والنهاي
)38( المذهب اليعقوبّي: هو المذهب القائل بالطبيعة اإللهيَّة الواحدة للمسيح. الّشام في صدر اإلسام: نجدة خماش، ص24.

)39( الّشام في صدر اإلسام: نجدة خماش، ص24. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص211.

)40( الّشام في صدر اإلسام: نجدة خماش، ص24-23.

)41( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص227.

)42( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج24ص161. سير أعام النباء: الذهبي، ج2ص547. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص15.
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وهــذا يعــي أنَّ هــذه التَّســمية – أي داريـّـا - ظلَّــت هــي التَّســمية املُتداولــة أيًضــا عَــرَ العُصــوِر اإلســاميّة 
ــى يومنــا هــذا.)43(  حتَّ

ــبُ الّتاريــِخ،)44(  ــهِ مَعــاِرَك تذُكرُهــا ُكتُ ــاِم، وخَوضِ ــدُِّم اجَليــِش العربــيِّ اإلســاميِّ لِفتــِح ِبــادِ الشّ ومــعَ تََق
ــا دمشــقَ عنــوةً، ذَكــرَ البــاذريّ يف كتاِبــهِ: »ملّــا فــرََغ املســلمون مــن قتــاِل مــنَ  ــن فتــِح دارَيّ ــنَ املُســلِمُونَ مِ متكَّ
ــر - أقامــوا مخــس عشــرة ليلــة، ثـُـمَّ رجعــوا إلـَـى مدينــة دمشــقَ ألربــع عشــرة  اجتمــع هلــم باملــرج – مــرج الصُّفَّ
ــنَة أربَــعَ عَشــرة، فأخَــُذوا الُغوطــَة وَكنائِسَــها عُنــوةً«. و)داريّــا دِمَشــق( هِــيَ إحــدَى  ليلــة بقيــت مــنَ احملــرَِّم سَ
ــنَ املُســلمونَ مــن فتحِهــا عنــوةً قبــَل فتحِِهــم ملدينــةِ  ُقــرى الُغوطــة، بَــل هِــيَ مَرَكــزُ الُغوطــةِ الغربيّــةِ، وقــد متكَّ

دمشــقَ.)45( 
ساِبعًا- ُقدُومُ اخَلوالنِيِّنيَ إَلى )دارَيّا دِمَشقَ(:

بعــدَ وفــاةِ الرَّســوِل الكريــم ، واســتام أبــي بكــر الصِّدِّيــق  ملنصــِب اخلافــة، وجناحــهِ يف القضــاءِ 
علــى املُرتدِّيــن، بــدأ بتوجيــهِ اجليــوِش العربيّــةِ اإلســامّيةِ لفتــِح بــادِ الشّــام وطــردِ الــرُّوِم البيزنطيِّــنَ منهــا 
ســنة 12هـــ/634م،)46( َكمــا ســلَفت اإلشــارة، وكتــبَ أبــو بكــر كتابـًـا إىل أهــِل اليمــن يســتمدُّهم لذلــكَ، فوافتــهُ 
جُموعهــم يف املدينــةِ بنســائِهم وأوالدِهــم، فــكانَ عَِظــمُ اجُليــوِش وجُلُّهــم أهــَل اليمــن. فمــن هنــاَك كثُــروا يف 
ــا يف القــرون  ــيَ عليــه تاريــخ داريّ ــذي بُنِ ــرُ األســاس الَّ ــّكاهنا وأهلهــا.)47( ولعــلَّ هــذا مــا يُفسِّ ــاِم وكانــوا سُ الشّ
هــا بلــدةٌ مينيّــة، بــل صــارَت عاصمــُة اليمــن حــوَل دمشــقَ.)48( اإلســاميّة فيمــا بعــد، حيــثُ عُِرفــت داريّــا بأنَّ

ومــع دخــوِل داريـّـا دمشــقَ حتــتَ رايــةِ احُلكــم العربــيِّ اإلســاميِّ، نزلـَـت فيهــا قبائــُل اليمــن الَّــي شــارَكت 
ــام، الســيَّما عَنــس وخَــوالن، ولعــلَّ خــوالن كانــت أكثــر عــددًا مــن غرهــا مــن القبائــِل  يف فتوحــاتِ بــادِ الشّ
مِــي األقاليــم آنــذاَك إىل إطــاقِ اســِم )إقليــم  اليمنيّــةِ الَّــي نزلـَـت داريـّـا دمشــقَ ومــا حييــُط هبــا؛ ممـّـا دَعــا مُنَظِّ

خَــوالن( علــى داريـّـا وتواِبعِهــا َكبــاس، الــي تُعــرَفُ اليــومَ حبُــوِش بــاس.)49( 
وهكــذا اســتقرَّ بَطــنٌ مــن عنــس، وبطــنٌ مــن خَــوالنَ، يف أرِض دارَيّــا القدميــةِ، مَــعَ أهــِل داريّا الُقدَمــاءِ، الَّذينَ 

دخلــوا مجيعهــم شــيًئا فشــيًئا يف اإلســاِم، ومَــعَ بَقايــا الَغساسِــنة الَّذينَ مل يلحقــوا بالبيزنطيِّن، وغرهم.
ــي تَعيــشُ اليــوِم علــى أرِض  ــةِ الَّ وإىل عنــس وخــوالن ترجــع كثــر مــن اجُلــذوِر األوىل للعائــاتِ الدّارانِيّ
ــة بــه، سُــمِّيت باســِم قبيلتــهِ، فأصبــحَ هنــاَك قريــٌة لعَنــٍس  ــا؛ حبيــثُ أنشــأ كلُّ بطــٍن قريــًة صغــرةً خاصّ داريّ
ــرقيِّ مــن منــازِل عَنــس؛ يف مكانِهــا املعــروف اليــوم بـــــحيِّ  ــماِل الشَّ ــوالنُ إىل الشَّ وقريــٌة خلــوالنَ. ونَزَلَــت خَ
اخَلوالنــيِّ، القائــم حــول مســجدِ خَــوالنَ، والَّــذي حيمــُل اليــومَ اســم جامــع أبــي مُســلٍِم اخَلوالنــيِّ. وقــد أشــارتِ 

بّار الخوالنّي، ص37-38. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص30-17. )43( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

فَّر،...إلــخ(. انظــر فــي كتــاب فتــوح الّشــام لــأزدي. فتــوح البلــدان: البـَـاذري، ص111 ومــا بعدهــا.  )44( )كمعركــة اليرمــوك وأجناديــن ويــوم الفحــل ومــرج الصُّ

تاريــخ داريـّـا الُكبــرى: الخطيــب الّدارانــي، ج1ص228.
د ُكْرد َعلي، ص127. )45( فتوح البلدان: البَاذُري، ص123. الخراج وصناعة الكتابة: قدامة بن جعفر، ص291. غوطة دمشق: محمَّ

)46( قــال ابــن إســحاق: » كان فتــح اليمامــة واليمــن والبحريــن وبعــث الجنــود إلــى الّشــام ســنة اثنتــي عشــرة ». تاريــخ الرســل والملــوك: الطبــري، ج3ص313. 

يــن ابــن األثيــر، ج2ص225. الكامــل فــي التاريــخ: عــّز الّدِ
هــوا بجيوشــهم لتحريــر بــاد الّشــام وفتحهــا، فأّمــا  )47( حيــث قِدَمــْت ِحميـَـُر وطيـِّـئ واألزد وقيــس وبنــي كنانــة مــن اليمــن إلــى أبــي بكــر فــي المدينــة، ومنهــا توجَّ

ــه إلــى الّشــام. فتــوح الّشــام: محمــد بــن عبــد هللا األزدي، ص12-1. تميــم وربيعــة وأســد فإنَّهــم كانــوا فــي العــراق، ودارهــم عراقيَّــة، والقليــل منهــم توجَّ
)48( تهذيب ابن عساكر: بدران، ج7ص190. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص228.

ْفوانِيّةُ، قرية ميدعــا(. انظر تاريخ دمشــق: ابن عســاكر، ج6ص368، ج16ص86، ج21ص290،  )49( وكان إقليــم خــوالن يضــمُّ: )ديــر ســابر، قريــة ســام، الصَّ

ج38ص285، ج40ص29، ج67ص245. معجــم البلــدان: ياقــوت الحمــوي، ج2ص514، ج3ص173، 414، ج4ص91، ج5ص241. مراصــد االطــاع: 
ــد ُكــْرد َعلي، ص125. ــد ُكــْرد َعلــي ج6ص30. غوطــة دمشــق: محمَّ ابــن َعْبــد اْلَحــّق، ج2ص563، 845، ج3ص1343. خطــط الّشــام: محمَّ
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املَصــادرُ لذلــكَ: »ومشــايلّ داريّــا قــرُ أبــي مُســلٍم اخلوالنــيّ، وخــوالنُ قريــٌة هنــاَك باقيــٌة آثارهــا«.)50(
 إذن: فما هُو أصُل خَوالنَ داريّا، وما نَسَبُهُم؟

ثامِنًا- أصُل خَوالنَ )دارَيّا دِمَشقَ(، وَنسَبُهم:
ــةِ، وهــم:  ــا دِمشــقَ لَِخــوالنَ بــن عمــرو: بطــنٌ مــن َكهــان، مــن القحطانيّ يعــودُ نســبُ اخَلوالنيِّــنَ يف داريّ
بنــو خــوالن بــن عَمــرو بــن مالــك بــن احلــاِرث بــن مــرّة بــن أدد بــن يشــجب بــن عريــب بــن زيــد بــن كهــان بــن 
ســبأ،)51( وقيــَل فيهــم غــر ذلــك، حيــثُ قــال ابــن الَكلــيُّ يف كتابــه: »ومــن كانَ بالشّــاِم مــن خَــوالن بــن عَمــرُو 
» يَُقولـُـون » خَــوالنُ بــن عَمــرُو بــن احلــافِ بــن ُقضاعــَة ».)52( والنِّســبُة إليهــم: اخَلوالنِــيّ ِبفتــح اخلــاء املُعجَمــة 
وسُــُكون الــواو وبعدهــا الم ألــف وفِــي آخرهــا نــون.)53( بادهــم يف اليمــن، وقــد افرتقــوا يف الفتوحــاتِ العربيّــةِ 
ــام،)54( وذَكــرت بَعــضُ املَصــادِِر: »أنَّ اســمَ خــوالن أفــَكل، وقِيــَل: هــو فــكُل  اإلســاميّةِ، فنــزَل كثــرٌ منهــم الشّ
بــنُ عمــرو، وهِــيَ َقبيلــة نزلـَـتِ الشـّـام، يُنسـَـبُ إلَيهــا مجاعــة مــن العلمــاءِ، مِنهُــم: أبُــو مُســلم عبــد اهلل بــن ثــوب 
ــي زمــن يَزيــدِ بــِن  اخَلوالنِــيّ، تاِبعِــيّ مــن عبــاد أهــل الشـّـام، رَوى عَــن الصَّحابــة، ورَوى عَنــهُ أهــُل الشـّـام، وتُوفِّ
مُعاِويــة. وأبُــو إدِريــس عائِــذ اهلل بــن عبــد اهلل اخَلوالنـِـيّ، وُلــد عــام حنــن، وهُــو مــن كبــار الّتاِبعــن، رَوى عَنــهُ 

ــي ســنة 80 هـــ/699م ».)55( الزُّهــِريُّ وَغــره، وتوفِّ
ــي ُذكِــرَت يف عــددٍ كبــرٍ مــن الكتابــاتِ العربيّــةِ اجلنوبيّــةِ، وهــي  وخَــوالن مــن القبائــِل الكبــرةِ القويّــةِ، الَّ
ــى اليــوم، علــى الرَّغــم مــن أنَّ هلــا تأرخًيــا قدميًــا قــد  هــا مــا تــزال معروفــة حتَّ مــن القبائــِل العربيّــةِ احليّــة؛ ألنَّ

يصــُل إىل األلــف األوَّل قبــل امليــاد.)56(
وقــد كان اخلوالنيُّــون عنــدَ ظهــوِر اإلســام يتعبَّــدون لصنــٍم هلــم امسُــهُ »عُــم أنــس«، أو »عُميانِــس«. ويف 
ــا الدُّخــول يف اإلســام.)57( وقــد  ــِم  مُعلنً ــوالن إىل الرَّســوِل الكري ــَل وفــدٌ مــن خَ ســنة 10هــــ/632م، وصَ
ــَة،)58(  ــنَ مُني ــى ب ــق  إليهــم يَعلَ ــو بكــر الصِّدِّي ــهَ أبُ ــدَّت باليمــن، فوجَّ ــوالن:« ارت أشــارَتِ املصــادرُ إىل أنَّ خَ

ــى اإلســام.)59( ــعَ القــومُ إلَ ــا، فرجَ ــبايا، وقيــل: مل يَلــقَ حَربً فَظفــرَ هبــم يَعلَــى، وأصــابَ منهــم غنيمــًة وسَ
ــهِ، اشــرتَكت مــعَ مــن اشــتَرََك مــن القبائــِل  ــكِها ِب ــوالنَ إىل اإلســاِم وثَباتِهــا عليــهِ، وتَمَسُّ ــودةِ خَ  وبعــدَ عَ
ــاِم، كمــا  ــي ُفتُوحــاتِ الشّ ــيَّما فِ ــا فيهــا، ال سِ ــَغلَت دَورًا مُِهمًّ ــةِ اإلســاميّة، وشَ ــةِ يف الفتوحــاتِ العربيّ العربيّ

ســلَفت اإلشــارة، ومِصــرَ.)60( 

)50( اإلشارات إلى معرفة الزيارات: أبو الحسن الَهَروي، ص21. معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج2ص407.

ين ابن األثير، ج1ص472. نهاية األرب في معرفة أنساب العرب: القلقشندي، ص248. )51( اللباب في تهذيب األنساب: عّز الّدِ

يــن  )52( نســب معــد واليمــن الكبيــر: ابــن الســائب الكلبــي، ج1ص217. معجــم البلــدان: ياقــوت الحمــوي، ج2ص407. اللبــاب فــي تهذيــب األنســاب: عــّز الّدِ

ابــن األثيــر، ج1ص472.
)53( األنساب: السَّمعانّي، ج5ص234. اللباب في تهذيب األنساب: عّز الدين ابن األثير، ج1ص472.

)54( نهاية األرب في معرفة أنساب العرب: القلقشندي، ص248. معجم قبائل العرب: عمر كّحالة، ج5ص327.

ــر  ــي تحري ــاب ف ــبُّ اللب ــر، ج1ص472. ل ــن األثي ــن اب ي ــب األنســاب: عــّز الّدِ ــي تهذي ــاب ف ــن حــزم األندلســي، ص418. اللب )55( جمهــرة أنســاب العــرب: اب

ــيوطي، ص99. ــاب: السُّ األنس
)56( المفصَّل في تاريخ العرب قبل اإلسام: جواد علي، ج4ص52.

)57( فتوح البلدان: البَاذُري، ص105، 108.

ــه، وهــي مــن بنــي مــازن ْبــن َمْنُصــور. فتــوح البلــدان: البـَـاذُري، ص105، 108. تاريــخ الرســل والملــوك:  )58( ويُقــاُل: ابــن أميَّــة، فأميَّــة أبــوه، وُمْنيــة هــَي أمُّ

يــن ابــن األثيــر، ج2ص264.  الطبــرّي، ج3ص479. اإلنبــاه علــى قبائــل الــرواة: ابــن عبــد البــر، ص57. الكامــل فــي التاريــخ: عــّز الّدِ
)59( فتــوح البلــدان: البـَـاذُري، ص105، 108. تاريــخ الرســل والملــوك: الطبــرّي، ج3ص479. اإلنبــاه علــى قبائــل الــرواة: ابــن عبــد البــر، ص57. الكامــل 

يــن ابــن األثيــر، ج2ص264. فــي التاريــخ: عــّز الّدِ
)60( المفصَّل في تاريخ العرب قبل اإلسام: جواد علي، ج8ص51.
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 تاسِعًا- حَيُّ اخَلوالنيِّ )فِي دارَيّا دِمَشقَ(:
مــا زلــتُ أذُكــرُ هَــذا احَلــيِّ ببعــِض تفاصِيلِــهِ عِندَمــا ُكنــتُ طِفلــًة صَغِــرةً، فَقــد ُكنــتُ حِينَهــا أعشَــقُ 
ــي دَخَلــتُ مَــرّةً لِمَنــِزِل شَــخٍص كانَ يف عِــدادِ  الدُّخُــوَل ملنازلِــهِ وحاراتــه املَبنيّــة مــن اللَِّبــِن واخَلشَــِب، أذُكــرُ أنَّ
ــِع أبــي مُســلٍم  ــيّ، إمــامُ وخطيــبُ جامِ ــد بــن عبــدِ اهلــادي اخلوالنــيّ الدّارانِ ــيخ حممَّ ــنَ، يُقــاُل لــه: الشَّ املُتوفَّ
ــد بــن عبــد  ــن بــن حممَّ ــيخ مشــس الدِّي ــِع، الشَّ ــدُ اإلمــاِم واخَلطيــِب احلــايلّ للجامِ ــهِ، ووال ــيّ يف وقتِ اخَلوالن
اهلــادي اخلوالنــيّ الدّارانِــيّ. كانَ املنــزل واســعًا، يُضــمُّ عــددًا مــن الُغــرَفِ ويفصــُل بينهــا إيــوان، وللمنــزِل فنــاءٌ 
كبــرٌ، ويتوسَّــُط الفنــاءَ بئــرُ مــاءٍ وعليــه آلــة يدويّــة لسَــحِب املــاءِ مــن داخــِل الِبئــِر، لتأمــنِ حاجــةِ املنــزِل مــن 
امليــاه، كمــا كانَ هــذا املنــزل يُضــمُّ مــا يُطلِــقُ عليــهِ أهــل داريّــا حِينَهــا اســمَ )احلاصِــل(، أي بيــتِ املُونــة، وهــو 
ُغرفــةٍ َكبــرةٍ يَُخزِّنـُـونَ فيهــا مــا يَحتاجُونـَـه مــن مَؤُونــةٍ،)61( ومــن أنــواِع احُلبــوِب وال ســيَّما القمــح، وقــد دَفعَهـُـم 
لذلــكَ عَــدَمُ وُجُــودِ أفــراٍن آليّــةٍ يف ذلــكَ احلِــنِ َكأفــراِن اليَــوِم، تَُقــومُ بتَوزيــِع مــادّةِ اخُلبــِز عَلـَـى السُّــّكاِن، بَــل 
حِــنِ واخُلبــِز والبُرُغــل، وكانَ لِــُكلِّ  كانَ ُكّل منــزٍل هُــو املَســؤُوُل عَــن تَأمِــنِ حاجَتِــهِ طِيلــَة العــاِم مــن مــادّةِ الطَّ

ــدَِويٌّ خــاصٌّ ِبــهِ، أو تَنُّــور.   مَنــزٍل ُفــرنٌ يَ
ــه  وكانَ هَــذا املَنــِزُل مَهجُــورًا مــن قِبـَـِل أصحاِبــهِ، عَلـَـى الرَّغــِم مِــن أنَّ هَيَكلـَـهُ العــام كانَ يُوحِــي فِــي حِينِهــا أنَّ
مــا زاَل صاحًلــا للسَّــَكِن فِيــهِ، ِباإلضافــةِ لِمَنــاِزَل أُخــرَى كانَــت تُحيــُط هبــذا املَنــِزِل مِــن عِــدّةِ ِجهــاتٍ، وكانَــت 
هــذهِ املنــازل مَأهُولــًة مِــن قِبَــِل أصحاِبهــا، ومجيعهــم مــن عائلــةِ اخَلوالنــيِّ، وقــد دخلــتُ لِبَعــِض هــذهِ املَنــازل 
ــنِ  ــوِر والرَّياحِ ــواِع الزُّهُ ــن أن ــا مِ ــي فنائِه ــهِ فِ ــاءِ لِمــا تَحوي ــا، فــإذا هــيَ مــن داخِلِهــا كالرَّوضــةِ الَغنّ يف حِينِه
كاملَلِّيســةِ والبَيلَســاِن واجُلــوِريّ، إضافــًة لِبَعــِض أشَــجاِر الفاكِهــةِ، كالتِّــنِ والَكبّــادِ والنّاِرنــِج واللَّيمــوِن والعِنَــِب 

وأشَــجاِر النَّخِيــِل، فهَــذِهِ املَنــاِزل لـَـم تَُكــن تَقِــلُّ ِبجَمالِهــا عَــن بُيُــوتِ دِمَشــقَ الَقدِميــةِ. 
ــن، ومُظلِمــة تُشــبهُ السِّــردابَ، كانَ أهــُل   وكانَ لِهَــذا احَلــيِّ حــارةٌ ضيِّقــٌة جــدًّا ومَســُقوفة باخَلشــِب والطِّ
احَلــيِّ يُطلُِقــونَ عليهــا )خُشّــة(. وكنــتُ كطفلــةٍ صَغــرةٍ أخــافُ مــنَ املـُـرُوِر عرَهــا لِشِــدّةِ ضِيقِها وُظلمَتِهــا، وكانَ 
ــوى  ــرَ بالكامــل، ومل يَبــقَ سِ ــهِ وحاراتــه َقــد دُمِّ ــذا احلــيّ اآلنَ مبَناِزلِ ــذا حــاُل َغــري مــنَ األطفــاِل. لكــنَّ هَ هَ
 ،َاجلامـِـعُ ومَقبـَـرةُ خَــوالنَ، وبقــيَ جِبواِرهـِـم قــرُ أبــي مُســلٍِم اخَلوالنــيّ، وعــدد مــن ُقبــوِر الصَّحابــةِ والّتابعــن
ــا دِمَشــقَ. وسيُشــارُ إلَيهــا  ــي وَقعَــت يف دارَيّ هــا تَعرَّضــت ألِضــراٍر جَســيمةٍ نتيجــُة األحــداثِ األخــرةِ الَّ إاّل أنَّ

الحًِقــا. وهَــذا إضافــًة إلـَـى بَقــاءِ عَــدَدٍ مــنَ املَبانِــي ذاتِ الّطــراِز املِعمــاريِّ احَلديــثِ.
عاشِرًا- مَسِجدُ خَوالنَ، )جامِعُ( أِبي مُسلٍِم اخَلوالنيِّ اليَوم:

وبالنِّســبةِ لِمَســجدِ )جامِــِع( خَــوالن؛ فقــد تَوافــرَ لَــهُ مِــنَ األســباِب مــا حَفِــَظ مَكانَــهُ عَلـَـى وجــهِ اليَقِــنِ؛ 
ــذا احَلــيّ َقــد  ــا دِمَشــقَ حبــيِّ اخلوالنــيِّ اليــوم، وإن كانَ هَ ــي دارَيّ ــودِ فِ ــوالنَ ماثِلــًة للوجُ ــزاُل َقريــة خَ إذ مــا تَ
ــا  ــن بَينِه ــوريّةِ، ومِ ــرَى السُّ ــدُِن والُق ــمُ املُ ــِهدَهتا مُعَظ ــي شَ ــة الَّ ــرَ احَلــرِب الَكونِيّ ــرًا، إث ــرِ مُؤَخَّ ــرَّضَ للتَّدمِ تع
ــى اليَــوم.)62(  مَدينــة دارَيّــا دِمَشــقَ، ومــا يَــزاُل َقــرُ أبــي مُســلٍِم اخَلوالنــيِّ يتوسَّــُط هَــذا احَلــيّ مُنــُذ إقامَتِــهِ حَتَّ
كانَ هَــذا املَســِجدُ ِبمَثابــةِ مَدرَســةٍ لُطــاِّب احَلديــثِ النَّبــويِّ مِــنَ الدّارانيِّــنَ، وَغرِهِــم فِــي العُصُــوِر 

تاِء.  بيب، كانوا يُخبّؤونَها لفصِل الّشِ ّمان والتِّين والَجوز والزَّ يت والسَّمن واللُّحوم ... إلخ، إضافةً إلى الفواِكِه الُمجفَّفِة، كالرُّ يتون بأنواعه، والزَّ )61( كالزَّ

)62( كاَن ِلهــذا الجامــع فــي القــرن الّرابــع عشــر الهجــرّيِ فســحة خارجيَّــة يَْنفتِــُح منهــا بــاٌب علــى َحــَرِم الجامــعِ، والَّــذي كان بــَدْوِرِه ينفتِــُح علــى غرفــٍة واِســعٍَة 

ُمظلمــٍة فيهــا مقــام أبــي ُمســلٍم وبعــض القبــوِر إلــى جانبــِه، وَســْقفها قبَّــة َمْطِليَّــة باْلِكْلــِس، قائمــة فــوَق الَمقــاِم. 
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اإلســاميّةِ األُولـَـى.)63( وأمـّـا َقــرُ أِبــي مُســلٍِم فهُــو مُاصِــقٌ تَمامـًـا لِمَســِجدِ )جامـِـِع( خَــوالنَ، إن لـَـم يُكــن جــزءًا 
مِنــهُ. وَقــد تَعَــرَّضَ جامـِـعُ أِبــي مُســلٍِم، والُقبُــورُ املَوجُــودة جِبــواِرهِ، نتيجــَة احَلــرِب األخــرةِ عَلـَـى سُــوريّة لِلَكثــرِ 
معــةِ  مِــنَ األضــراِر، وهــي اآلنَ َقيــدُ التَّرميــِم، وبَــدَأت تُقــامُ فيــهِ صــاةُ اجُلمعــةِ مُجــدَّدًا، ومــا زاَل خَطِيــبُ اجلُّ
ًنــا لِلجامــِع  فيــهِ الشَّــيخ مشــس الدِّيــن بــن الشَّــيخ حممَّــد بــن عبــد اهلــادِي اخَلوالنــيّ، بينَمــا عُيِّــنَ خادِمـًـا ومُؤَذِّ
ــِع، َقبــَل أحــداثِ  نُ اجلامِ ــؤَذِّ ــرًا أمحــد بــن عبــدُه بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادِي اخَلوالنــيّ، وكانَ خــادِمُ ومُ مُؤَخَّ
ــيَ قبــَل عَــودةِ األمــان لِدارَيّــا دِمَشــقَ، ودُفِــنَ  دارَيّــا دِمَشــقَ، الشَّــيخ مَحمُــود بــن إبراهيــم اخَلوالنــّي، لكنَّــهُ تُوفِّ

خاِرجَهــا فِــي مِنَطقــةِ َكفرسُوســة، ومَــعَ عَــودةِ األمــاِن لِدارَيّــا دِمَشــقَ تَــمَّ نَقــُل جُثمانِــهِ إلَــى مَقبَــرةِ خَــوالنَ.
ــِق  ــنَ الوثائِ ــدَد مِ ــِع عَ ــي اجلامِ ــا كانَ فِ ــهُ َقبــَل أحــداثِ دارَيّ ــوالنَ أنَّ ــِع خَ ــي إمــامُ وخَطِيــبُ جامِ وقــد رَوى لِ
واملَخُطوطــاتِ الَقدِميــةِ، َكمَخُطــوطِ الُقــرآِن الَكِريــِم ألِِبــي مُســلٍِم اخَلوالنــيِّ، وشــجرة لعائلــةِ خَــوالنَ ِبــدءًا بأبــي 
ــا دمشــقَ،  ــى ِبدايــةِ األحــداثِ يف داريّ ــةِ حَتَّ ــى العصــِر العُثمانــيِّ، وقــامَ بإكمالِهــا أحــد أبنــاءِ العائِل مســلم حتَّ
وخمطوطــة قدميــة باســِم )الرَّوضــة الرَّيّــا فيمَــن دُفِــن بداريّــا(، نُسِــَخت بَعــدَ وفــاةِ املُؤَلِّــفِ عبــد الرَّمحــن بــن 
مُحمَّــدٍ العِمــادِيّ ِبثَــاثِ سَــنَواتٍ، وقــد قــامَ ِبتَحقِيــِق هَــذِهِ املَخُطوطــةِ عَبــدُه عَلِــي الُكوشَــك الدّارانِــيّ رَحِمَــهُ 
اهلل، بَعــدَ أن حَصـَـَل عَلَيهــا مِــن اخَلطيــِب احلالِــيِّ لِلجامِــِع، وحَفــَظ لَنــا الُكوشـَـك ِبضــعَ صُــوٍر مِــن أوراقِ هِــذِهِ 
قــةِ،)64( هَــذا ِباإلضافــةِ إلـَـى وُجُــودِ وثائِــقَ ومَخُطوطــاتٍ أُخــرَى لـَـم يُسَــمِّها لِــي  املَخُطوطــةِ فِــي النُّســخةِ املُحَقَّ

خَطِيبُ اجلامِِع، واآلنَ جَميعُ هَذهِ الوثائِقَ واملَخُطوطاتِ هِيَ ِبحُكِم املَفُقودةِ.  

مِئذنُة اجلامِِع وُقبَّتاهُ قبَل أحداثِ دارَيّا دِمشقَ، وممّا كانَ يتَناَقلُهُ النّاس، وسَمِعتُهُ منهم، لكن لَم أرَهُ، أنَّه كانَ ِبداخل إحدَى الُقبَّتَن 
كر )النّوبة(، كانَت تَخرُجُ خَلف اجَلنائِِز، أمّا الُقبّة األخرَى فكانَ بداخِلِها أسُطوانة حَجَِريّة يُربَُط إلَيها مَن  أدواتٌ للحَضرةِ والذِّ

اعتَراهُ مَسٌّ منَ اجُلنُوِن، فيَعُودُ إلَى رُشدِهِ. واهلل أعلَم. وقد تعرََّضت ُكلٌّ مِنَ املِئَذنةِ والُقبَّتَنِ للتَّدمرِ الكامِل، وُفقِدَ ما ِبداخِلِِهما.

يّا: الِعمادي، ص106. وضة الرَّ )63( البلدانيّات: السَّخاوي، ص170. الرَّ

يّا: الِعمادي، ص14-13. وضة الرَّ مة الُمحقِّق في كتاب: الرَّ )64( انظر: مقّدِ
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نُهُ قبَل أحداثِ دارَيّا دِمشقَ، الشَّيخ مَحمُود اخَلوالنيّ الدّارانيّ رَحِمَهُ اهلل خادِمُ اجلامِِع ومُؤَذِّ

أعمِدةٌ َقدميٌة بُنِيَ عَلَيها اجلامِعُ والُقبَّتاِن، وقد تعرََّضت للتَّدمرِ، وهُناَك بَقايا لِبَعِض هذهِ األعمِدة.

واِجهُة اجلامِِع وبابُهُ اخلاِرِجيِّ بَعدَ التَّرمِيم
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تَعَرَّضت املِقبَرةُ أيًضا لِلَكثرِ مِنَ األضراِر، ال سِيَّما شَواهدُ الُقبُوِر.)65(

صُورةُ الصَّفحةِ ما َقبَل األخِرةِ لِمَخُطوطةِ )الرَّوضة الرَّيّا فِيمَن دُفِنَ ِبدارَيّا(، واملَخُطوطُة اآلنَ مَفُقودة.

يّا: الِعمادي، ص49. وضة الرَّ )65( انظر كتاب: الرَّ
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مِحرابُ اجلامِِع بَعدَ التَّرميِم، تَمَّ تَجدِيدُ رُخاِم املِحراب، وكانَ بَدِياً عَن صُورةِ الَكعبةِ فِي أعلَى املِحراِب آيٌة ُقرآنيٌّة: )َفإَِذا َقَضيْتُمُ 
الصَّاَةَ َفاْذُكرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَُقعُودًا وَعَلَٰى جُنُوِبُكمْ ۚ َفإَِذا اْطمَْأنَنْتُمْ َفَأقِيمُوا الصَّاَةَ ۚ إِنَّ الصَّاَةَ َكانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ كِتَابًا مَوُْقوًتا(   

]النساء:103[
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ــةِ اإلســالميّةِ  ــوالنَ إثــرَ الُفُتوحــاتِ العَربيّ ــن خَ ــا دِمَشــقَ( مِ ــن َنــزََل )دارَيّ ــرَ- مِمَّ  احلــادِي عَشَ
ــني: ــِر املِيالدِيَّ ــاِبِع والعاشِ ــِع اهلِجِريَّني/السّ ــنيَ الَقرنــني األوَِّل والرّاِب ــاِم مــا بَ لِِبــالدِ الشّ

1- فِي الَقرِن األوَِّل اهلِجريِّ/السّاِبِع املِيالدِيِّ:
: ُّلِيُل أبُو راشِدٍ اخَلوالنِي - الصَّحاِبيُّ اجلَّ

امسـُـهُ عبــد الرَّمحــن بــن عُبيــد، وقيــَل: ابــن عبــد، أبُــو راشِــدٍ اخَلوالنِــيّ، وقيــَل: ابــن أبــي عبــد اللَّــهِ األزدِيّ، 
أبــو راشِــدٍ. مَشــهُورٌ بكنيتــه. وهــو مِــن ولــدِ رحــب بــن خَــوالنَ، ولَيــسَ ِبدارَيّــا رحِبــيٌّ غــره وولــده، ومــن ولــده 
مجاعــة بداريّــا.)66( لــه صحبــة، وكانَ عامِــاً عَلـَـى جُنــدِ فِلَســطِنَ. َغيَّــرَ النَّــيُّ  امسَــه وكنيتَــه، كانَ امسُــهُ 

عبــد العـُـزَّى، وكنيتــه أبــو مُغِويّــة.
ــه قــال: » قدمــتُ علــى النَّــيِّ  يف مائــة رجـُـٍل مــن قومــي، فلمـّـا دَنَونــا مــن النَّــيِّ  وقفــوا  ورُِويَ عنــه أنَّ
ــى نتقــدَّم إليــه، وإن مل تَــرَ مــا حتــبّ انصرفــتَ  وقالــوا يل: تقــدَّمْ إليــه، فــإن رأيــتَ مــا تُحــبُّ رجعــتَ إلينــا حتَّ
ــى ننصــِرف. فأتيــتُ النَّــيَّ ، فقلــتُ: أنعـِـم صباحـًـا يــا مُحمَّــد! فقــاَل: »ليــسَ هــذا ســامُ املُســلِمنَ  إلينــا حتَّ
ــا مــن املُســلِمنَ قلــتَ:  ــلِّم؟ قــاَل: »إذا أتيــتَ قومً ــه أُسَ بعضهــم علــى بعــٍض«. فقلــتُ لــه: فكيــف يــا رســوَل اللَّ
ــه«،  ــه. فقــاَل: »وعليــكَ السَّــامُ ورمحــُة اللَّ ــه«. فقلــتُ: السَّــامُ عليُكــم ورمحــُة اللَّ السَّــامُ عليُكــم ورمحــُة اللَّ
ــيُّ : »بــل  ــكَ؟ قلــتُ: أنــا أبــو معاويــة عبــد الــاّت والعــزَّى، فقــاَل يل النَّ ــيَّ  قــال: مــا امسُ وقيــل: إنَّ النَّ
أنــتَ أبــو راشــد، عبــد الرّمحــن«، ثــمَّ أكرَمـَـي وأجلســي وَكســاني رداءَهُ، ودفــع إيلّ عصــاه، فأســلمتُ، فقــال لــه 
رجــٌل مــن جُلســائِه: يــا رســول اللَّــه، إّنــا نــراَك أكرمــتَ هــذا الرَّجُــل. فقــال: »إنَّ هــذا شــريفُ قــوٍم، وإذا أتاكــم 
شــريفُ قــوٍم فأكرمــوه«. وقــال: وكان معــي عبــدٌ يل يقــال لــه سَــرحان، فقــال النَّــيُّ : »مــن هــذا معــكَ يــا 
أبــا راشــد«؟ قلــت: عبــد يل. فقــال: »هــل لــك أن تعتقــه فيعتــق اللَّــه عنــك بــكل عضــٍو منــه عضــوًا مــن النّــار«؟ 
قــال: فأعتقتـُـهُ. فقلــت: هــو حــرٌّ لوجــهِ اللَّــه، وانصرفــتُ إىل أصحابــي، فانصــرف منهــم قــومٌ، وأدركــتُ منهــم 
ــا، فأتــوا النَّــيَّ  فأســلَمُوا. وقيــل: ومسّــى عبــده عبــد القيّــوم، وفيــه: »مــا امسُــه«؟ قــاَل: قيُّــوم، قــاَل:  قومً

»بَــل هُــو عبــدُ القيُّــوم«.)67(
  ــه ــى رســوِل اللَّ ــال: قدمــتُ عل ــه ، ق ــي راشــدٍ األزديِّ، صاحــب رســول اللَّ ــيُّ عــن أب وأخــرجَ العُقيل
ــو عُلكــَة، وقيــل: عاتكــة، وقيــل: أبــو عَلَكثــَة، وقيــل: أبــو عاصيــة، مــن ســرواتِ األزد، فأســلمنا  أنــا وأخــي أبُ
لــب.  ــاسُ بــنُ عبــدِ املُطَّ ــا)68( إىل جهــةِ األزد. وكتــبَ هــذا الكتــاب العبّ ــه  كتابً ــا، فكتــبَ يل رســوُل اللَّ جَميعً

وهــو حديــثٌ  ضعيــفٌ.)69(
رانــيُّ: » عــن أِبــي مُعاِويــَة بــِن عَبــدِ الــّاتِ، مِــن نَمـِـِر األزدِ، قــاَل: سَــمِعتُ رَسُــوَل اهلِل  يَُقــوُل:  وأخــرجَ الطَّ

)66( تاريــخ دمشــق: ابــن عســاكر، ج53ص141، ج66ص224. مختصــر تاريــخ دمشــق البــن عســاكر: ابــن منظــور، ج14ص-300 301. توضيــح المشــتبه: 

ابــن ناصــر الديــن الدمشــقي، ج4ص143، 161.
)67( اإلصابة في تمييز الصحابة: ابن َحَجر العَْسقاني، ج -277 279. كنز العمال في سنن األقوال واألفعال: الهندي، ج13ص320-319.

ــاةَ فلـَـهُ أَمــاُن  ، وأَقــاَم الصَّ ــًدا َرُســوُل للاَِّ ــٍد َرُســوِل للاَِّ إِلـَـى َمــْن يُْقــَرأُ َعلَْيــِه ِكتابِــي َهــذا، َمــْن َشــِهَد أَْن ال إِلـَـهَ إِاّل للاَُّ وأَنَّ ُمَحمَّ )68( نــصُّ الكتــاِب يقــول: » ِمــْن ُمَحمَّ

ِ وأَمــاُن َرُســوِلِه ». حديــث ضعيــف. انظــر الضعفــاء الكبيــر: العقيلــي، ج3ص201. للاَّ
)69( الضعفــاء الكبيــر: العقيلــي، ج3ص201. معرفــة الصحابــة: أبــو نعيــم األصبهانــي، ج5ص2980. تاريــخ دمشــق: ابــن عســاكر، ج35ص91. أســد الغابــة 

يــن بــن األثيــر، ج1ص620، ج6ص219. اإلصابــة فــي تمييــز الصحابــة: ابــن َحَجــر العَْســقاني، ج7ص237. كنــز العمــال:  فــي معرفــة الصحابــة: عــّز الّدِ
الهنــدي، ج13ص320.
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»األمانــُة فِــي األزدِ واحَليــاءُ فِــي ُقرَيــٍش«.)70( وهــو حديــثٌ  ضعيفٌ.)71(
ــًة فيهــا أنَّ مُعاويــة كانَ  ــرَ قصّ ــوا، فذَك ــهُ نِصــف مــا أصابُ ــمُ عُمّالَ ــر يُقاسِ وأخــرجَ ابــنُ عســاكر: »كانَ عُمَ
يُحاســبهم، فقــدِمَ عليــه أبــو راشــد األزديّ مــن فلســطنَ فحاســبه بنفسِــهِ، فبََكــى أبــو راشــدٍ، فقــاَل لَــهُ 
مُعاويــُة: مــا يُبكيــكَ؟ فقــال: مــا مِــنَ املُحاســبةِ أبكــي، وإنَّمــا ذكــرتُ حِســابَ يَــوِم القِيامــةِ، فرتَكــهُ مُعاويــُة ولـَـم 

يُحاســبهُ«.)72(
لِيُل َقيسُ بنُ عَبايَة اخَلوالنِيُّ، أبو مُحَمَّدٍ البَدِريُّ:   - الصَّحاِبيُّ اجلَّ

قــاَل ابــنُ مهَنّــا الدّارانــيُّ: »هُــو َقيــسُ بــنُ عَبايــَة بــِن عُبَيــدِ بــِن احلــاِرثِ بــِن عُبَيــدٍ اخَلوالنِــيُّ، مِــن خَــوالنَ 
ــاِم  ــوحَ الشّ ــِهدَ ُفتُ ــنِّ، وشَ ــدَثُ السِّ ــو حَ ــدرًا وهُ ــِهدَ بَ ــنَ األوِس، شَ ــي حاِرثــَة بــِن احلــاِرثِ مِ ُقضاعــَة، حَلِيــفُ بَنِ
مـَـعَ أِبــي عُبَيــدةَ بــِن اجَلــرّاِح وهُــو َكهــٌل، يَستَشِــرُهُ أبُــو عُبَيــدةَ فِــي أُمُــوِرهِ. قــاَل عَبــدُ الرَّمَحــِن بــنُ إبراهِيــمَ: هُــو 
ــيَ فِــي إمــارةِ مُعاِويــَة بــِن أِبــي سُــفيانَ «،)73( حَليــفُ بَنِــي حارثــة  َقيــسُ بــنُ عَبايــَة أبُــو مُحَمَّــدٍ البَــدِريُّ، تُوُفِّ

بــن احلــارثِ مــنَ األوِس، سَــَكنَ داريّــا، جــاءَ ذِكــرُهُ فِــي حديــثٍ لِعُبــادة بــِن الصّامــتِ يف الوتــر.)74(
-  سيِّدُ الّتابعنيَ، وزاهدُ العَصِر، عبدُ اللَّهِ بنُ ُثوبَ، أِبو مُسلٍم اخَلوالنِيُّ:

امسُــهُ: عَبــدُ اللَّــهِ بــنُ ثـَـوٍب، وَقــد قِيــَل: عَبــدُ اللَّــهِ بــنُ ثـَـواِب بــِن عَبــدِ اللَّــهِ بــِن رُحــِب بــِن عَمــِرو بــِن خَــوالنَ، 
ــي خِافــةِ أبــي  ــرَهُ، فقــدِمَ املَدينــَة فِ ــم يَ ــيِّ  ولَ ــَة، وأســلَمَ قبــَل وفــاةِ النَّ ــهُ، أدرََك اجلاهِلِيّ ــهِ كنيتُ ــت عَلَي َغلَبَ
ــهِ  ــوِل اللَّ ــن أصحــاِب رَسُ ــن جَماعــةٍ مِ ــِل األخيــاِر، وثِقــة. رَوى عَ ــنَ األفاضِ ــاِم، وكانَ مِ ــرَ إلَــى الشّ بكــٍر، وهاجَ
، وكانَ فاضـِـاً دَيِّنـًـا وِرعـًـا،)75( تاِبعِيًّــا فقيهـًـا عابــدًا زاهــدًا، وكانَ يُقــاُل: أبــو مُســلٍِم َحكيــمُ هَــذهِ األُمـّـة، نَعَتـَـهُ 
ــي خِافــةِ يزيــدِ بــِن مُعاويــَة ســنة  ــت وفاتــه فِ ــا، وكانَ ــيَ بدِمَشــقَ، وَقــرهُ بدارَيّ ــاِم، تُوفِّ هــيُّ برَحيانــةِ الشّ الذَّ

62هــــ/682م.)76( 

َقرُ أِبي مُسلٍِم اخَلوالنِيُّ قبَل أحداثِ دارَيّا دِمَشقَ

)70( المعجم الكبير: أبو القاسم الطبراني، ج22ص394. انظر أيًضا معرفة الصحابة: أبو نعيم األصبهاني، ج6ص3034.

)71( ضعيف الجامع الصغير وزيادته: األلباني، ص338.

)72(  تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج35ص94.

بّار الخوالنّي، ص35. )73( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)74( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج67ص174-180. مختصر تاريخ دمشق البن عساكر: ابن منظور، ج29ص136.

بـّـار الخوالنــّي، ص103. أســد الغابــة فــي معرفــة  )75( الطبقــات الكبــرى: محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن ســعد، ج7ص312. تاريــخ داريـّـا: عبــد الجَّ

الصحابــة: أبــو الحســن عــز الديــن بــن األثيــر، ج3ص192. 
)76( تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد هللا الذهبي، ج1ص40-39.
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َقرُ أِبي مُسلٍِم اخَلوالنِيُّ بَعدَ أحداثِ دارَيّا دِمَشقَ، ومازاَل َقيد التَّرمِيم 

ُقبورُ الصَّحابةِ والّتابعن املَدُفونِنَ ِبِجواِر أِبي مُسلٍِم اخَلوالنِيِّ، والقرُ الَّذِي فِي املُنتَصَف هُو َقرُ سيِّدِنا بال بن حَمامة )اسمُ أِبيهِ 
ليِل  ن رَسُوِل اهلِل ، وهذه القبور ما زالَت أيًضا َقيد التَّرميم، والقراِن اآلخَران أحَدمها للصَّحاِبيِّ اجلَّ رَباح( احَلبشِيّ ، مُؤَذِّ

ناشِر بن جُرثُوم أبُو ثَعلَبَة اخُلشَنِيُّ، والَقرُ اآلخَرُ للّتاِبعيِّ ابن سَعدٍ املُحاربيِّ.

- املُحَدِّثُ: سُلَيمانَ بن داوُد اللَّخميُّ اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:
 وأخُــوهُ عُثمــانُ بــنُ داوُدَ، وهُــو يَُكنَّــى أبــا داوُدَ.)77( قــاَل فِيــهِ ابــنُ حِبّــانَ: »سـُـلَيمانُ بــنُ داوُدَ اخَلوالنِــيُّ مِــن 
ــا عِنــدَهُ،  ــرَ بــِن عَبــدِ العَِزيــِز، وكانَ مَُقدَّمً ــا لِعُمَ ــلَيمانُ بــنُ داوُدَ كانَ حاِجبً ــونٌ«،)78( وسُ أهــِل دِمَشــقَ ثِقــٌة مَأمُ
ــر  ــوِم. )79( ومل تذُك ــى اليَ ــا إلَ ــلَيمانَ ِبداِريّ ــدُ سُ ــرَ، وولَ ــةِ أصحــاِب عُمَ ــن أِجلّ ــنُ داوُدَ أيًضــا مِ ــوهُ عُثمــانُ ب وأخُ

ــهِ. املَصــادرُ تاريــخَ وفاتِ
- الّتابعيُّ، املُحدِّثُ، القاضِي، أبُو إدِريٍس اخَلوالنِيُّ الدّارانيُّ:

هــو عائِــُذ اهلل بــن عبــد اهلل بــن عمــرو، ويقــاُل: عبــدُ اهلل بــن إدريــس بــن عائــذ بــن عبــد اهلل بــن عتبــة بــن 
غيــان بــن مكــن، أبُــو إدِريــسَ اخَلوالنِــيُّ، وُلِــدَ عــامَ حُنَــٍن، وقيــَل: يــوم حُنَــن إذ هَــزَمَ اللَّــهُ هَــواِزن. يف حيــاةِ 
رســوِل اهلل ، يعــدُّ فِــي كبــاِر الّتابعــنَ، كانَ قاضيـًـا بدمشــقَ بعــد فضالــة بــن عبيــد ملُعاويــَة وابنــه إلـَـى أيـّـاِم 

عبــدِ املَلــكِ بــن مــروان. ومــاتَ بالشـّـاِم سـَـنة80هـ/700م.)80( 
بّار الخوالنّي، ص80. )77( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)78( اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ابن ِحبّان، ج14ص515.

بّار الخوالنّي، ص87-86. )79( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

بّار الخوالنّي، ص111. االستيعاب في معرفة األصحاب: ابن عبد البر، ج4، ص1594. تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج26ص137  )80( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

وما بعدها.
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- املُحَدِّثُ: سَعِيدُ بنُ عِكِرمَة اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:
ــنُ  ــعِيدُ ب ــوِم، وكانَ سَ ــى اليَ ــا إلَ ــدُهُ ِبداِريّ ــِز، وولَ ــدِ العَِزي ــِن عَب ــرَ ب ــن أصحــاِب عُمَ ــَة مِ ــنُ عِكِرم ــعِيدُ ب وسَ

)81(. ــِز ــدِ العَِزي ــِن عَب ــرَ ب ــرَِس عُمَ ــى حَ ــَة عَلَ عِكِرم
- املُحَدِّثُ: عُثمانُ بنُ مُرّةَ اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:

ــكِ  ــامِيِّنَ، وكانَ الولِيــدُ بــنُ عَبــدِ املَلِ ــنَ الشّ ــنَ مِ ــدادِ الّتاِبعِ ــي عِ ــرّةَ فِ ــا: »عُثمــانُ بــنُ مُ قــاَل عَنــهُ ابــن مهَنّ
واّلهُ عَلـَـى َغــزاةِ الصّائِفــةِ واملَقاسِــِم وَغــرِ َذلِــكَ. وولَــدُهُ ِبداِريّــا إلـَـى اليَــوِم، وهُــو مِــن ولَــدِ َغــرِس بــِن خَــوالنَ، 

ــيٌّ َغــرُُه وولَــدُهُ ».)82( ــا َغرسِ ولَيــسَ ِبداِريّ
- عُثمانُ بنُ داوُدَ اللَّخمِيُّ اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:

ــيُّ: »عُثمــانُ  كــِر. قــاَل عَنــهُ العَُقيلِ ــلَيمانَ بــن داوُد اللَّخمــيّ اخَلوالنــيّ الدّارانــيّ، ســالفِ الذِّ ــو سُ ــو أخُ وهُ
بــنُ داوُدَ مَجهُــوٌل ِبنَقــِل احَلدِيــثِ، ال يُتابـَـعُ عَلـَـى حَدِيثـِـهِ، وال يُعــرَفُ إاّل ِبــهِ«.)83( أي أنَّ عُثمــانَ لـَـم يَنـَـل اهتمــامَ 
ــى صــارَ ال يُعــرَفُ إاّل ِبــهِ.)84( أصحــاِب تَراِجــِم احَلديــثِ النَّبــويِّ إاّل مُلحًقــا بأخيــهِ سُــليمانَ بــن داوُد غالبـًـا، حتَّ

- الّتاِبعِيُّ؛ املُحَدِّثُ: بَكرُ بنُ ُزرعَة اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:
بَكــرُ بــنُ ُزرعــَة اخَلوالنِــيُّ مِــن أهــِل داِريـّـا)85( الشـّـامِيُّ، رَوى عَــن أِبــي عِنَبــَة اخَلوالنِــيِّ، ومُســلِِم بــِن عَبــدِ اهلِل 
األزدِيِّ، ورَوى عَنــهُ اجَلــرّاحُ بــنُ مَلِيــٍح البَهرانِــيُّ الصُّوفِــيُّ،)86( لـَـم يَذُكــر أحَــدٌ مِمَّــن تَرجـَـمَ لـَـهُ تاريــخَ ِوالدَتـِـهِ أو 

وفاتـِـهِ، وَذَكــرَ اخَلطِيــبُ: »قــد تَُكــونُ ِوالدَتـُـهُ يف العَقــدِ الرّاِبــِع مــنَ الَقــرِن األوَِّل اهلِجــِريِّ تَقِريبًــا«.)87( 
- املُحَدِّثُ: مُحَمَّدُ بنُ احَلجّاِج بِن أِبي َقتلَة اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:

ــدُ بــنُ  ــوِم.)88( وقِيــَل: مُحَمَّ ــى اليَ ــدُهُ ِبهــا إلَ ــا، وولَ ــن أهــِل داِريّ ــَة مِ ــي َقيل ــاِج بــِن أِب ــدُ بــنُ احَلجّ قِيــَل: مُحَمَّ
ــرَ بــِن عَبــدِ العَِزيــِز وعَبــدِ الرَّمَحــِن بــِن أِبــي هِــاٍل  ــن عُمَ ــيُّ، رَوى عَ ــيُّ الدّارانِ ــاِج بــِن أِبــي َقتلــَة اخَلوالنِ احَلجّ
والزُّهــِريِّ، ورَوى عَنــهُ سُــويدُ بــنُ عَبــدِ العَِزيــِز، وعَبــدُ الرَّمَحــِن بــنُ مَيسـَـرة، وعَبــدُ اهلِل بــنُ عَبــدِ الرَّمَحــِن بــِن 
بقــةِ اخلامِســةِ.)89( لـَـم تُشِــر املَصــادِرُ لِتاِريــِخ ِوالدَتِــهِ  يَزيــدِ بــِن جابــٍر، ويَِزيــدُ بــنُ يَحيَــى الصَّبـّـاِغ. وهُــو فِــي الطَّ
ــهُ عــاشَ فِــي  أو وفاتـِـهِ، إاّل أنَّ ِروايَتـَـهُ عَــن عبــدِ اهلِل بــِن عُمـَـرَ، وعَــن عُمـَـرَ بــِن عَبــدِ العَزيــِز، والزُّهــِريِّ، تُفِيــدُ أنَّ

النِّصــفِ الّثانِــي مِــنَ الَقــرِن األوَِّل اهلِجــِريِّ، وفِــي النِّصــفِ األوَِّل مِــنَ الَقــرِن الّثانِــي اهلِجــِريِّ. واهلُل أعلـَـم.)90(
- املُحَدِّثُ: القاسِمُ بنُ هَزّانَ اخَلوالنِيُّ الدّارانِيُّ:

ــذِي بَنَــى املَســِجدَ لَِخــوالنَ، يَعنِــي ِبداِريّــا، ومــا أعلَمُــهُ أعَقــبَ  قــاَل ابــنُ مهَنّــا: »والقاسِــمُ بــنُ هَــزّانَ هُــو الَّ
ِبهــا عَقِبًــا. قــاَل أبُــو ُزرعــَة: والقاسِــمُ بــنُ هَــزّانَ مِــن أصحــاِب الزُّهــِريِّ، وعِــدادُهُ فِيِهــم ».)91( ولَــم تُشِــر 
ــهُ مِــن وفِيّــاتِ العَقــدِ السّــادِِس بَعــدَ املئــةِ اهلِجِريّــةِ األوىل. وال بُــدَّ  املَصــادِرُ لِتاِريــِخ ِوالدَتِــهِ أو وفاتِــهِ، سِــوى أنَّ

بّار الخوالنّي، ص45-44. )81( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

بّار الخوالنّي، ص89. تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج40ص33. )82( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)83( الضعفاء الكبير: العقيلي، ج3ص201.

)84( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص696.

بّار الخوالنّي، ص38. )85( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)86( الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم، ج2ص386. الثِّقات: ابن ِحبّان، ج4ص75.

ين الخطيب الّداراني، ج1ص715. د حسام الّدِ )87( تاريخ داريّا الُكبرى: محمَّ

بّار الخوالنّي، ص46-45. )88( تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)89( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج52ص256، ص258. مختصر تاريخ دمشق البن عساكر: ابن منظور، ج22ص82-81.

)90( تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّداراني، ج1ص723-722.

بّار الخوالنّي، ص92. تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج49ص217. )91( تاريخ داريّا: عبد الجَّ



العدد الثالث - متوز - 442022

مِــنَ اإلشــارةِ إلـَـى أنَّ ِبنــاءَ القاسـِـِم بــن هَــزّان لِمَســِجدِ خَــوالنَ َغــرُ مُقنـِـٍع، وَذلِــكَ لِمــا ورَدَ فِــي بُُطــوِن املَصــادِِر 
عَــن صـَـاةِ أِبــي مُســلٍِم اخَلوالنِــيِّ فِــي مَســِجدِ خَــوالنَ سـِـتِّنَ سَــنةٍ. ولَكِــن عَلـَـى األرجـَـِح أنَّ القاسـِـمَ بــنَ هَــزّان 

ــهِ.)92( قــامَ ِبتَجدِيــدِ ِبنائِ
2- فِي الَقرِن الرّاِبع اهلِجِريِّ:

بّاِر اخَلوالنِيُّ؛ أبُو عَلِيّ صاحِبُ كِتاِب )تاِريِخ دارَيّا(: - قاضِي دارَيّا؛ املُحَدِّثُ: عَبدُ اجلَّ
بـّـاِر بــن عَبــدِ اهلِل بــِن مُحَمَّــدِ بــِن عَبــدِ الرَّحِيــِم، ويُقــاُل: عَبــدُ الرَّمَحــِن بــنُ داوُدَ، أبُــو  ومِــن دارَيـّـا عَبــد اجلَّ
عَلِــيٍّ اخَلوالنِــيُّ الدّارانِــيُّ، يُعــرَفُ ِبابــِن مهَنـّـا، لـَـهُ كِتــابُ )تاِريــِخ دارَيـّـا(، رَوى عَــِن احَلسَــِن بــِن حَبيــٍب، ومُحَمَّــدِ 
ــدِ بــِن  ــِن عَلِــيُّ بــنُ مُحمَّ ــو احَلسَ بــِن جَعفــرَ اخَلرائِطِــيِّ، وأمَحــدِ بــِن عُمَــرِ بــِن جَوصــا، وَغرِهِــم، رَوى عَنــهُ أبُ
ــيَ بَــنَ 365- 370هـــ/975 – 980م.)93(  رانــيُّ، ومّتــامُ بــنُ مُحمَّــدٍ، وأبُــو نَصــٍر املُبــارك وغرهــم، تُوُفِّ َطــوقٍ الطَّ

- قاضِي دارَيّا؛ املُحَدِّثُ: هِشامُ بنُ عَبدِ اهلِل بِن هِشاٍم اخَلوالنِيُّ؛ أبُو الوليدِ:
ــاِر  ــدِ اجَلبّ ــي عَب ــِري القاضِ ــن مُعاصِ ــو مِ ــكِ، وهُ ــدِ املَلِ ــِن عَب ــِب ب ــِن حَِبي ــِن ب ــيٍّ احَلسَ ــي عَلِ ــن أِب ــدَّثَ عَ حَ

ــِب الَقضــاءِ.)94( ــي مَنصِ ــزمَ بأســبَقِِهما فِ ــتَطِيعُ اجَل ــن ال نَس ــيِّ، لَكِ اخَلوالنِ
لـُـوا بَــنَ دارَيـّـا  هَــذا وتَُضــمُّ بُُطــونُ الُكتـُـِب وَطيّاتُهــا وبَــنَ أســُطِرها الَكثِــرَ مــن أمســاءِ اخَلوالنيّــن، مِمَّــن تَنَقَّ

دِمَشــقَ وعَــدَدٍ مِــن مُــدُِن الشـّـاِم ال سـِـيَّما حِمــصَ، لَكِــن ال مَجــاَل لِذِكِرهــا فِــي هَــذا البَحــثِ لَِكثرَتِهــا.

- اخلاتِمة:
دارَيّــا هِــيَ أكبَــرُ ُقــرَى الُغوطــةِ اجَلنُوِبيّــةِ، وثانِيــُة ُقــرَى الُغوطــةِ اليَــوم عَلـَـى اإلطــاقِ، وهِــيَ املَعقــُل األوَُّل 

لِليَمَنِيِّــنَ فِــي ُغوطــةِ دِمَشــقَ.
ــي  ــى فِ ــهِ، حَتَّ ــاز في ــم املُمت ــِم، وتفوُّقِِه ــنَ بالعِل ــا الدّارانِيِّ ــُة أهلِه ــةِ عِناي ــذِهِ املَدِين ــةِ هَ ــن أهَمِيّ ــا زادَ مِ ومِمّ
عُصُــوِر االحنِطــاطِ، إذ كانَ لَهُــم ِزيــادةُ فضــٍل عَلَــى َغرِهِــم، وخَــرُ دَلِيــٍل عَلَــى َذلِــكَ مــا أشــارَ إلَيــهِ أحَــدُ 
املُؤرِّخِــنَ حِــنَ مـَـرَّ ِبدارَيـّـا سـَـنَة 1101هـــ/1690م، فقــاَل: »وحََضــرَ مِــن أهــِل القريــةِ جَماعــٌة يَحفُظــونَ الُقرآنَ 
العَظِيــمَ، وجَماعــٌة يُطالِعُــونَ فِــي تَفسِــرِهِ لِلجَالـَـنِ، فعَلِمنــا أنَّ هَــذا األمــرَ مِــن إنعــاِم اهلِل تَعالـَـى عَلَيِهــم، حَيــثُ 
جَعـَـَل فِيِهــم دُونَ َغرِهـِـم مِــن أهــِل الُقــرَى فِــي مِثــِل هَــذا الزَّمــاِن، وإاّل فلَعَمــِري َكــم خَــرَجَ مِــن َقريــةِ دارَيّــا مِــن 

ــٍل«.)95( ــٍم عامِ عالِ
ــِل، وربَّمــا أيًضــا  ــا العَلِي ــا، وهَوائِه ــنَ، لِجَمــاِل َطِبيعَتِه ــرُوُق لِلَكثِرِي ــا يَ ــي دارَيّ وكانَ العَيــشُ واالســتِقرارُ فِ
ــكَ  ــوُل َذلِ ــا، إذ يَُق ــي دارَيّ ــهُ العَيــشَ فِ ــرُوُق لَ ــيُّ يَ ــاعِرُ العبّاسِ ــِريُّ الشّ ــذا البُحتُ ــن مَدينــةِ دِمَشــقَ، فهَ لُِقرِبهــا مِ

صَراحــًة:
العَيشُ فِي َليِل دارَيّا إذا بَرَدُوا ... والرّاحُ َنمِزجُها ِباملاءِ مِن بَرَدَى)96(

وذاَق أبُو بَكٍر الصَّنَوبَريُّ َطعمَ العَيِش فِي دارَيّا، فوجده أحلَى مِنَ العَسَِل، وألَذَّ مِن الشَّهدِ، فقاَل:
بّار الخوالنّي، ص89. تاريخ داريّا الُكبرى:  )92( قاَل ابن مَهنّا: »َصلَّى بِنا أَبُو ُمْسِلٍم اْلَخْوالنِيُّ فِي َمْسِجِد َخْوالَن ِستِّيَن َسنَةً ». انظر: تاريخ داريّا: عبد الجَّ

الخطيب الّداراني، ج1ص730-729.
)93( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج 34ص23-24. معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج2ص432. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّدارانّي، ج2ص293.

)94( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج74ص22. تاريخ داريّا الُكبرى: الخطيب الّدارانّي، ج2ص302.

حلة القُدسيَّة لعبِد الغني النّابلسي.  بّار الخوالنّي، ص9. نقًا عن الّرِ )95( - تاريخ داريّا: عبد الجَّ

)96( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج2ص396.
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ونِعمَ الدّارُ دارَيّا، ففِيها ... حَال)97( لِيَ العَيشُ حَّتى صارَ أريا)98(
تِــي  واليَــوم الدّاخِــُل إلَــى دارَيّــا دِمَشــقَ، مِمَّــن سَــَكنَ وعــاشَ فِيهــا أو زارَهــا َقبــَل األحــداثِ األخِــرةِ الَّ
تَعَرََّضــت لَهــا، أو َقــرَأ عَــن تاِرخِيهــا فِــي العَصــِر العَرَِبــيِّ اإلســامِيِّ، ال يَســتَطِيعُ إاّل أن يَشــعُرَ ِباحُلرقــةِ 
ــِر مَســاحاتٍ  ــي البُنيــاِن واألبنــاءِ واألخــاقِ، إضافــًة لِتَصَحُّ ــن دَمــاٍر فِ ــا مِ ــهِ حالُه ــت إلَي ــى مــا آلَ واحَلســرةِ إلَ
واسِــعةٍ مِــن أرضِهــا، وَذلِــكَ ُكلّــهُ نَتِيجــَة اضطِــراِر أهلِهــا لِلُخــرُوِج مِنهــا لِسَــنَواتٍ عِــدّةٍ لِلنَّجــاةِ ِبأرواحِِهــم 
ــا، وهــذا أدَّى  ــةِ أهــِل دارَيّ ــن ِبيئ ــرًا عَ ــفُ َكثِ ــاتٍ تَختَلِ ــي ِبيئ ــا فِ ــن أبنائِه ــدِ مِ ــِل اجَلدِي ــِرهِم، فنَشــأ اجِلي وأُسَ
الِختِــافٍ َكِبــرٍ فِــي طِباعِهــم واهتِماماتِِهــم، فانصَرَُفــوا عَــن عُلـُـوِم الدِّيــِن مِــن ُقــرآٍن وتَفسِــرٍ وحَدِيــثٍ. لَِذلـِـكَ 
ــرُوِريِّ ِجــدًّا اســتِنهاضُ هِمـَـِم أهلِهــا، وشَــدُّ عَزائِمِِهــم لِلعـَـودةِ ِبدارَيـّـا دِمَشــقَ إىل سِــرَتِها األوُلَى،  أصبـَـحَ مِــنَ الضَّ

ــوريّة احَلِبيبــة.  ــاءِ سُ ــي إعــادةِ ِبن ــاً فِ ــَغَل دَورًا فاعِ لِتَش

مصادِرُ البَحثِ ومَراِجعُهُ
   - املَصادِر:

ــدَ،  ــن مَعب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــن أمحــد ب ــان ب ــن حب ــان: حممــد ب ــن حب ــح اب ــب صحي - اإلحســان يف تقري
التميمــي، أبــو حــامت، الدارمــي، البُســي )ت354هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب 

بــروت، مؤسســة الرســالة، ط1، 1988م. األرنــؤوط، 
- اإلشــارات إىل معرفــة الزيــارات: علــي بــن أبــي بكــر بــن علــي اهلــروي، أبــو احلســن )ت611هــــ(، القاهــرة، 

مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط1، 1423هـــ.
- اإلصابــة يف متييــز الصحابــة: ابــن حَجـَـر أمحــد بــن علــي )ت852هــــ(، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود 

وعلــي حممــد معــوض، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ.
- اإلنبــاه علــى قبائــل الــرواة: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري 

القرطــي )ت463هــــ(، حتقيــق: إبراهيــم األبيــاري، بــروت، دار الكتــاب العربــي، ط1، 1985م.
- أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة: أبــو احلســن علــيّ بــن أبــي الكــرم، عــزّ الدِّيــن بــن األثــر )ت630هـــ(، 
ــة، ط1، 1994م. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــد املوجــود، ب ــي حممــد معــوض، وعــادل أمحــد عب ــق: عل حتقي
- األنســاب: عبــد الكريــم بــن حممــد بــن منصــور التميمي الســمعاني املــروزي، أبو ســعد )ت562هــ(، حتقيق: 
عبــد الرمحــن بــن حييــى املعلمــي اليمانــي وغــره، حيــدر آبــاد، جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة، ط1، 

1962م.
- االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم 

ــي حممــد البجــاوي، بــروت، دار اجليــل، ط1، 1992م. ــق: عل النمــري القرطــي )ت463هــــ(، حتقي
- البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي )ت774هــــ(، 

حتقيــق: علــي شــري، د.م، دار إحيــاء الــرتاث العربــي، ط1، 1988م.

)97( وردْت عند ابن عساكر )َصفا(.

)98( تاريخ دمشق: ابن عساكر، ج2ص396.
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- البلدانيـّـات: مشــس الديــن أبــو اخلــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد الســخاوي )ت902هــــ(، حتقيــق: 
حســام بــن حممَّــد القّطــان، السُّــعوديّة، دار العطــاء، ط1، 2001م.

- تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: حممّــد بــن حممّــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيي، الزَّبيــدي )ت1205هــــ(، 
حتقيــق: جمموعــة مــن احملققــن، د.م، دار اهلدايــة، د.ت.

- تاريــخ دمشــق: أبــو القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل، املعــروف بابــن عســاكر )ت571هــــ(، حتقيــق: 
عمــرو بــن غرامــة العمــروي، د.م، دار الفكــر، 1995م.

- تاريــخ الطــري = تاريــخ الرســل وامللــوك: حممــد بــن جريــر الطــري )ت310هــــ(، بــروت، دار الــرتاث، ط2، 
عــام 1387هـ. 

بّــار بــن عبــد اهلل بــن حممَّــد بــن عبــد الرَّحيــم بــن داود اخلوالنِــيُّ الدّارانــيُّ،  - تاريــخ داريّــا: أبــو علــيٍّ عبــد اجلَّ
املعــروف بابــن مهنـّـا )ت370هــــ(، بعناية: ســعيد األفغاني، دمشــق، مطبعــة التَّرقي، 1950م.

- تَبلِيــُغ البُشــرَى بأحاديــثِ داريّــا الُكــرَى: مشــس الدِّيــن، حممَّــد بــن علــيّ بــن طولــون الدِّمشــقيّ )ت953هــــ(، 
حتقيــق: حســن عبــد اللطيــف الطائــي، الكويــت، دار النــوادر، ط1، 2008م. 

هــيُّ )ت748هــــ(، بــروت، دار  - تذكــرة احُلّفــاظ: مشــسُ الدِّيــن حممَّــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قاميــاز الذَّ
الكتــب العلميـّـة، ط1، 1998م.

ــل  ــيِّ املســعوديّ )ت346هــــ(، تصحيــح: عبــد اهلل إمساعي ــن عل ــن احلســن ب ــيُّ ب ــه واإلشــراف: عل نبي - التَّ
الصّــاوي، القاهــرة، دار الصّــاوي، د.ت.

ــزِّيُّ )ت742هــــ(،  ــيُّ امل ــن يوســف، الكل ــد الرَّمحــن ب ــن عب ــال يف أمســاء الرِّجــال: يوســفُ ب ــب الكم - هتذي
حتقيــق: بشّــار عــوّاد معــروف، بــروت، مؤسَّســة الرِّســالة، ط1، 1980م، ج6ص18. 

- هتذيــب التَّهذيــب: ابــن حَجـَـر، أمحــد بــن علــيُّ )ت852هــــ(، اهلنــد، مطبعــة دائــرة املعــارف النِّظاميـّـة، ط1، 
1326هـ.

- توضيــح املشــتبه يف ضبــط أمســاء الــرُّواة وأنســاهبم وألقاهبــم وكناهــم: حممَّــد بــن عبــد اهلل مشــس الدِّيــن، 
الشَّــهر بابــن ناصــر الدِّيــن )ت842هــــ(، حتقيــق: حممَّــد نعيــم العرقسوســي، بروت، مؤسَّســة الرِّســالة، 

ط1، 1993م.
- تقويــم البلــدان: أبــو الفــداء عمــاد الدِّيــن إمساعيــل بــن علــيّ، املَلــكُ املُؤَيَّــد، )ت732هــــ(، بــروت، دار صــادر، 

د.ت.
- هتذيــب األمســاء واللُّغــات: حميــي الدِّيــن حييــى بــن شــرف النَّــووي )ت676هــــ(، بــروت، دار الكتــب العلميّة، 

د.ت.
- الثقــات: حممــد بــن حبــان، أبــو حــامت، البُســي )ت354هــــ(، طبــع بإعانــة: وزارة املعــارف للحكومــة العاليــة 
اهلنديــة، مراقبــة: حممــد عبــد املعيــد خــان مديــر دائــرة املعــارف العثمانيــة، الناشــر: دائــرة املعــارف 

العثمانيــة حبيــدر آبــاد الدكــن، ط1،1973م.
- اجلــرح والتَّعديــل: عبــد الرَّمحــن بــن حممَّــد الــرّازي بــن أبــي حــامت )ت327هــــ(، بــروت، دار إحيــاء الــرتاث 

العربــي، ط1، 1952م.
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- مجهــرة أنســاب العــرب: علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلســي )ت456هـــ(، حتقيــق: جلنــة مــن 
ــة، ط1، 1983م. ــب العلمي ــروت، دار الكت العلمــاء، ب

- اخلــراج وصناعــة الكتابــة: قدامــة بــن جعفــر بــن قدامــة )ت337هــــ(، بغــداد، دار الرَّشــيد للنَّشــر، ط1، 
1981م.

ــق: عبــد  ــن عمــر البغــدادي )ت1093هــــ(، حتقي ــد القــادر ب ــاب لســان العــرب: عب ــبُّ لب ــة األدب ول - خزان
السَّــام هــارون، القاهــرة، مكتبــة اخلاجنــي، ط4، 1997م.

- خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عشــر: حممَّــد أمــن بــن فضــل اهلل بــن حمــبِّ الدِّيــن بــن حممَّــد 
املُحِبِّــي )ت1111هــــ(، بــروت، دار صــادر، د.ت.
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.1973
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دمشق الشام ف )املسالك واملمالك(
لإلصطخري

وأبي عبيد البكري األندلسي
محّمد علي حبش)1(

)1(  جامعة دمشق _ مدير تحرير مجلة األدب العلمي .
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ص البحث ملخَّ
كانــت دمشــق الشــام حمــطَّ رحــال معظــم الرحّالــة العــرب، فأقامــوا فيهــا طلبـًـا للعلــم واملعرفــة، أو للتجارة، 
ــم ومؤلفاهتــم  ــاء، فوصفوهــا يف مصنّفاهتــم وكتبه ــا الغنّ ــا هلــم، وســحرهتم طبيعته ــا متنزَّهً ــت غوطته وكان
وصــف احملبّــن ألرضهــا وهوائهــا وشــجرها وأهنارهــا وطبيعتهــا اجلميلــة، وحتدّثــوا عــن طيــب أهلهــا، ودوّنــوا 

مشــاهداهتم يف رحاهتــم.
ومــن هــؤالء الرحالــة الذيــن ُفتِنــوا جبمــال دمشــق الرحالتــان العامليــان اجلغرافيــان اإلصطخــري والبكــري 
األندلســي، اللذيــن صنَّــف كلٌّ منهمــا كتابـًـا حتــت عنــوان )املســالك واملمالــك(، قدّمــا فيهمــا نصوصـًـا حتكــي 

قصّــة عروبــة أرض الشــام، وعروبــة ملوكهــا، واألصــول الشــامية ألهــل األندلــس...
وحبثــا يف أســباب تســمية الشــام، وقدّمــا وصًفــا هلــا ولعمراهنــا وألهلهــا ولغوطتهــا وألهنارهــا وملســجدها 
األمــوي الكبــر. وحتدّثــا عــن حــدود دمشــق الشــام الواســعة طــواًل وعرًضــا، وعــن بلداهنــا وثغورهــا وُكوَِرهــا 
وأجنادهــا، مشــرين إىل أن أول أجنــاد الشــام فلســطن، ودمشــق هــي قصبــة أجنــاد الشــام. وعــدّدا بلــدان 

الشــام ومدهنــا وصفاهتــا وخصائصهــا ومســاحاهتا.
ــة  كمــا روى الرحالتــان بعــض القصــص الــي وردت عــن دمشــق الشــام يف )املســالك واملمالــك( مثــل قصّ
مقتــل هابيــل، وبنــاء إرم ذات العمــاد، ودار زبيــدة؛ دار الضيافــة الوحيــدة يف الشــام، وقصّــة مصاحلــة امللــك 

الكلدانــي »خبــت نصــر« ألهــل دمشــق.    
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مقدّمة:
أدب الرحــات هــو فــن أدبــي، ومنبــع ثــري ملختلــف العلــوم، ومنهــا األدب اجلغــرايف، فهــو متجــدّد املضمــون 
ومتنــوّع املوضوعــات، وينحصــر يف أســاليب ثاثــة: الســرد، والوصــف، واحلــوار. وقــد بــرز كثــر مــن الرحّالــة 
ــا  ــرًا مــن الكتــب واملصنّفــات واملخطوطــات، أرّخــوا فيهــا أحداًث ــة، وأّلفــوا كث العــرب، قامــوا برحــات طويل
ــا ومرافــق ومواقــع عمــران وقــرى وجبــااًل وصحــارى وأهنــارًا، إضافــة  وقعــت، ووصفــوا فيهــا أراضــي ومدًن
إىل وصــف الســكان وعاداهتــم وتقاليدهــم وســلوكياهتم وصنائعهــم، ودوّنــوا فيهــا مــا شــاهدوه يف رحاهتــم، 
وأدلــوا بآرائهــم، وعبّــروا عــن مشــاعرهم، وكانــت هــذه الكتــب واملخطوطــات واملصنّفــات وثائــق مهمّــة تُصــوِّر 

احليــاة يف تلــك األزمــان.
اشــتهر العــرب بــأدب الرحــات، ومنهــا رحــات اإلصطخــري والدينــوري واملســعودي، وابــن حوقــل 
واملقدســي، يف القرنــن الثالــث والرابــع للهجــرة، ورحــات أبــي عبيــد البكــري األندلســي يف القــرن اخلامــس 

للهجــرة، ورحــات اإلدريســي يف القــرن الســادس اهلجــري.
هنــا، إطالــة علــى كيفيــة تنــاول هــذا األدب لدمشــق الشــام يف مؤلَّفــن، اختــذا العنــوان نفســه )املســالك 
واملمالــك( لعاملــن جليلــن مهــا: اإلصطخــري مــن القــرن الرابــع اهلجــري = العاشــر امليــادي، والبكــري 

األندلســي مــن القــرن اخلامــس اهلجــري = احلــادي عشــر امليــادي. 

غاف خمطوط كتاب املسالك واملمالك لإلصطخري
مكان وجود املخطوط: ليدن – هولندا، رقم احلفظ 3101 – عدد الصفحات 60 صفحة
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أواًل – »املسالك واملمالك«:
»املســالك واملمالــك«، علــم نشــأ يف العصــر العبّاســي، علــى يــد عــدد مــن املصنّفــن واجلغرافيــن والرحّالة 
الذيــن توافــرت لديهــم معطيــات عــن الطــرق واملســالك واخلــراج والــواردات والنفقــات، وأمســاء املواضــع... 
وكان ابــن خرداذبّــة )قرابــة 205-280 هـــ = 820-893 م، ويقــال إنــه تــويف ســنة 300 هـــ( أوّل مــن افتتــح هــذا 
العلــم، يف كتابــه »املســالك واملمالــك« الــذي وضعــه ســنة )232 هـــ = 846 م(، ثــمّ تطــوّر هــذا العلــم بشــكل 
مّطــرد، إىل أن بلــغ ذروتــه يف القرنــن الرابــع واخلامــس اهلجريــن، وتبعــه تطــوّران آخــران، األول يف صــدر 
العصــر اململوكــي علــى يــد ابــن فضــل اهلل العمــري )ت: 749 هـــ = 1338 م(، صاحــب موســوعة »مســالك 
األبصــار يف ممالــك األمصــار«، والثانــي علــى يــد اخلليــل بــن شــاهن الظاهــري )ت: 873 هـــ = 1468 
م(، صاحــب كتــاب »زبــدة كشــف املمالــك يف بيــان الطــرق واملســالك«، الــذي يعــدّ آخــر املصنّفــات العربيــة 

اإلســامية يف هــذا العلــم.
ــارك  ــن املب ــن احلــارث ب ــا باالســم نفســه، ومنهــم: أمحــد ب وهنــاك جمموعــة مــن املصنّفــن وضعــوا كتبً
اخلــزاز )ت: يف ذي احلجــة 258 هـــ، وقيــل ســنة 256 هـــ(، ولــه مــن الكتــب املصنّفــة كتــاب »املســالك 
واملمالــك«)2(، وجعفــر بــن أمحــد املـَـروَذِيّ )ت: 274 هـــ(، ويكنّــى أبــا العبــاس، وهــو »أول مــن أّلــف يف املســالك 
ــي باألهــواز«)3(، وأبــو الفــرج أمحــد بــن الطيــب السرخســي )ت: 286 هـــ()4(،  واملمالــك كتابًــا ومل يتمّــه، وتوفِّ
وأبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد نصــر، املعــروف باجليهانــي )القــرن الثالــث اهلجــري(، »لــه مــن الكتــب كتــاب 

املســالك واملمالــك«)5(، واإلصطخــري )ت: 346 هـــ = 957 م(، املعــروف بإبراهيــم الفارســي الكرخــي)6(. 
وقــد ورد يف موجــز دائــرة املعــارف اإلســامية عــن املستشــرق »دي خويــه«)7( قولــه: إن »كتــاب اإلصطخري 
ــن ســني 318 و321 هـــ )930  ــت ب ــاب البلخــى، صُنع ــن كت ــرة م ــعة توســعة كب ــل نســخة أخــرى موسّ ميّث
- 933 م( يف حيــاة البلخــى )ت: 322 هـــ()8(، وأبــو القاســم حممــد بــن حوقــل )ت: 367 هـــ = 977 م(، 
لــه كتــاب بعنــوان: صــورة األرض، معــروف كذلــك باســم املســالك واملمالــك، وهــو كتــاب يف اجلغرافيــا 
ــه  ــب من ــذي طل ــرًا باإلصطخــري، ال ــه الــي انطلقــت ســنة 331 للهجــرة، متأّث ــر رحات والرحــات، أّلفــه إث
إمتــام كتــاب املســالك واملمالــك، وأبــو عبيــد البكــري األندلســي )ت: 487 هـــ = 1094 م()9(، »لــه كتــب 

)2( الفهرست: ابن النديم، ص134.

)3( الفهرست: ابن النديم، ص184.

)4( الفهرست: ابن النديم، ص183.

)5( الفهرست: ابن النديم، ص170.

)6( األعام: الزركلي، ج1، ص61.

)7( دي ُخويُّــْه )MICHAEL JAN DE GOEJE( )1836-1909 م( مستشــرق هولنــدي، مــن أرســخ المستشــرقين قدًمــا فــي الدراســات العربيــة، تعلـّـم فــي 

جامعتــي ليــدن وأكســفورد، ودّرس فــي األولــى، وكان مــن أعضــاء المجمــع الشــرقي فــي ليــدن ومجامــع أخــرى. ونشــر نفائــس مــن الكتــب العربيــة، منهــا )تاريــخ 
األمــم والملــوك( للطبــري، فــي 18 مجلــًدا، وكان )كوزيغارتــن( قــد ســبقه إلــى نشــر قســم منــه. وأنشــأ مكتبــة الجغرافييــن العــرب، ونشــر فيهــا )مســالك الممالــك( 
ــه، و)المســالك والممالــك( البــن حوقــل، و)التنبيــه واإلشــراف( للمســعودّي،  لإلصطخــري، و)أحســن التقاســيم( للمقدســي، و)المســالك والممالــك( البــن خرداذب
ــا، ونشــر )فتــوح البلــدان( للبــاذري، و)ديــوان مســلم بــن  و)مختصــر كتــاب البلــدان( للهمذانــي، و)األعــاق النفيســة( البــن رســتة، وجعــل لهــا فهرســا أبجديًّــا عامًّ

الوليــد( وغيــر ذلــك. وتوفِّــي فــي ليــدن )عــن األعــام للزركلــي، ج7، ص338(. 
)8( موجز دائرة المعارف اإلسامية، ج10، ص3082.

)9( أبــو عبيــد البكــري )000-487 هـــ = 000-1094 م( هــو: عبــد هللا بــن عبــد العزيــز بــن محّمــد البكــري األندلســي، مــؤّرخ جغرافــي، عّامــة بــاألدب، لــه 

معرفــة بالنبــات، ولــد فــي شــلطيش )Saltes غربــي إشــبيلية(، وانتقــل إلــى قرطبــة، ثــم صــار إلــى المريــة، فإلــى قرطبــة، وتوفــي بهــا عــن ســن عاليــة. مــن 
غيــر المعلــوم تاريــخ ميــاده، حيــث يذهــب بعضهــم إلــى أنــه ُولــد عــام 432هـــ/1040م، ولكــن األقــرب للصــواب أنــه ُولــد بيــن عــام 400هـــ/ 1010م وعــام 
410هـــ/1020م، وتوفِّــي فــي قرطبــة عــام 1094م، لــه كتــب جليلــة، منهــا »المســالك والممالــك« غيــر كامــل، ُطبــع جــزء منــه باســم »المغــرب فــي ذكــر إفريقية 

والمغــرب«، وقطــع خاصــة بالــروس والصقلــب، و»معجــم مــا اســتعجم« أربعــة أجــزاء... وغيرهــا )مــن كتــاب األعــام للزركلــي ج4 ص98(.



55 العدد الثالث - متوز - 2022

جــزء  ُطبــع  كامــل،  غــر  واملمالــك«،  »املســالك  منهــا:  جليلــة، 
ــة واملغــرب«، وقطــع خاصــة  ــرب يف ذكــر إفريقي ــه باســم »املُغ من
بالــروس والصقلــب)10(، واإلدريســي )493-560 هـــ = 1100-
1165 م( الــذي لــه كتــاب بعنــوان »روض األنــس ونزهــة النفــس«، 
ويُعــرف بــــ »املســالك واملمالــك«، وهــو خمطــوط مفقــود، بقــي 
منــه خمتصــران، أحدمهــا يف إحــدى مكتبــات إســتانبول، واآلخــر 
يف دمشــق، حيمــان عنوانــي: »أُنــس املُهَــج وروض الفــرج«، أو 
ــج«... ومــن هــؤالء املؤلِّفــن املرّاكشــي  »روض الفــرج ونزهــة املُهَ
ــاه املســالك  ــا مسّ ــف كتابً الــذي ذكــر ابــن الــوردي احلفيــد أنــه ألَّ

واملمالــك)11(...
ــن  ــور صــاح الدي ــق الدكت ــر الباحــث الســوري احملّق ــد عث وق
ــد )1920-2010(، يف صيــف عــام 1957، علــى خمطوطــة  املنجّ
مــن كتــاب املهلّــي العزيــزي »املســالك واملمالــك« يف جمموعــة 
مــن خمطوطــات األمروزيانــا مبيانــو حتــت رقــم )G3(، وفيهــا 

وصــفٌ لبيــت املقــدس، وذكــرٌ لــوالة مصــر، وصفــة دمشــق، نشــرها يف جملــة املخطوطــات العربيــة عــام 
 Geographie 1958، يــرى أن علــم »املســالك واملمالــك« هــو: »أقــرب مــا يكــون للجغرافيــا الوصفيــة
Descriptive، ألنــه مل يقتصــر علــى ذكــر الطــرق واملســالك واملراحــل، بــل وصــف البلــدان واملــدن، إدارةً 

ــف«)12(. ــاف العصــر واملؤّل ــد باخت ــّل أو تزي ــا تق ــا واقتصــادًا، أوصاًف وتارخًي
ملــا كان هــذا البحــث يقتصــر علــى دمشــق الشــام يف املســالك واملمالــك لــدى اإلصطخــري والبكــري 
األندلســي، فــإن الغــرض يف كتــاب اإلصطخــري)13( املســالك واملمالــك، تصويــر أقاليــم األرض الــي مل 
يذكرهــا أحــد، متجــاوًزا ذكــر املســافات، ومكتفيـًـا ببيــان موقــع كّل إقليــم ليُعــرف مكانــه، ومُفــِردًا لــكّل إقليــم 
ــن فيهــا شــكل ذلــك اإلقليــم، ومــا يقــع فيــه مــن املــدن، مــع ذكــر  مــن بــاد اإلســام صــورة علــى حــدة، يُبيِّ

ــم. ــا وحِرَفه ــا وصناعــة أهله جتاراهتــا ومزارعه
ــرًا بأســتاذه البلخــي)14(، وابتــدأ بوصــف  ــا، متأّث ــمَ اإلصطخــري العــامل اإلســامي إىل عشــرين إقليمً قسّ

)10( األعام: الزركلي، ج4، ص98.

)11( خريدة العجائب وفريدة الغرائب: ابن الوردي، ص23.

)12( الكتاب العزيزي أو المسالك والممالك: الحسن بن أحمد المهلبي العزيزي )ص6(. 

)13( اإلصطخــري )000-346 هـــ = 000-957 م( هــو: إبراهيــم بــن محمــد الفارســّي، أبــو إســحاق اإلصطخــري، ويقــال لــه الكرخــي: جغرافــي، رّحالــة، 

مــن العلمــاء، مــن أهــل إصطخــر )بإيــران(، قــام بســياحة طــاف بهــا بــاد العــرب وبعــض بــاد الهنــد، وبلــغ األوقيانــوس األتانتيكــي، واســتعان بكتــاب )صــور 
األقاليــم( ألبــي زيــد البلخــي، ولــم تكــن مصــادر علــم البلــدان متوفِّــرة فــي عصــره، فألــف كتابيــه )صــور األقاليــم( علــى اســم كتــاب البلخــي، و)مســالك الممالــك(، 
ــا بتســميته فــي مقّدمــة  ونقــل ياقــوت الحمــوي عنهمــا أو عــن أحدهمــا فــي معجــم البلــدان، وأغفــل ترجمتــه أو اإلشــارة إليــه فــي كامــه علــى إصطخــر، مكتفيً
المعجــم أبــا إســحاق اإلصطخــري )عــن األعــام للزركلــي، ج1 ص61(. وورد فــي نســخة دار صــادر مــن كتــاب المســالك والممالــك لإلصطخــري، أنــه خلَّــف 
كتابيــن همــا »صــور األقاليــم« و»المســالك والممالــك«. والظاهــر أنــه ألّــف األول ثــم شــرحه وفّصلــه وســّماه بالمســالك والممالــك. يظهــر مــن كتــب المســالك 

والممالــك أن هــذه السلســلة مــن الكتــب الجغرافيــة بــدأت بكتــاب أبــي زيــد البلخــي واســتمّرت بتأليــف اإلصطخــري وتّمــت بكتــاب ابــن حوقــل. 
)14( البلخــي )235-322 هـــ = 849-934 م( هــو: أحمــد بــن ســهل، أبــو زيــد البلخــي، أحــد الكبــار األفــذاذ مــن علمــاء اإلســام، جمــع بيــن الشــريعة والفلســفة 

واألدب والفنــون. ُولــد فــي إحــدى قــرى بلــخ، وســاح ســياحة طويلــة، ثــم عــاد وقــد علــت شــهرته )...( ســبق علمــاء البلــدان فــي اإلســام كافــة إلــى اســتعمال رســم 
األرض فــي كتابــه: صــور األقاليــم اإلســامية )األعــام للزركلــي، ج1 ص134(. 



العدد الثالث - متوز - 562022

ديــار العــرب، ثــمّ أتبعهــا ببحــر فــارس واحمليــط اهلنــدي، ثــمّ املغــرب مــع األندلــس حّتــى انتهــى إىل مصــر، 
والشــام، وحبــر الــروم، واجلزيــرة، والعــراق، وإيــران واهلنــد، ثــمّ أرمينيــا وأذربيجــان ومــا يّتصــل هبــا، وحبــر 

اخلــزر، ثــمّ بــاد مــا وراء النهــر)15(.

أمّا كتاب »املسالك واملمالك« للبكري األندلسي )404-487 هـ = 1014-1094 م(، فكان سببًا يف شهرته، 
وهــو كتــاب تتــواىل فيــه املســالك ووصــف البلــدان واألقاليــم والشــعوب واملــدن، واألهنــار والبحــار واألراضــي، 
ومتتــزج باالســتطرادات التارخييــة، إذ يقــدّم معلومــات جغرافيــة وتارخييــة وإثنوغرافيــة واقتصاديــة، إاّل أن 
منهجــه كان يعتمــد غالبـًـا علــى كتــب ومصنّفــات مــن ســبقوه أمثــال: ابــن حوقــل، واملســعودي، واإلصطخــري، 

وابــن رســته وابــن خرداذبــة... وغرهــم مــن جغرافيــن أو مؤرّخــن.
ثانيًا - يف تسمية الشام ووصفها وعمراهنا:

ــورد أن تســمية الشــام  ــل البكــري األندلســي تســمية اليمــن والشــام، فمــرّة ي ــوك اليمــن، يعلّ يف ذكــره ملل
ألهنــا مشــال الكعبــة، ومــرّة يــورد أهنــا لشــؤمها، وأخــرى لشــامات يف أرضهــا... وغــر ذلــك، فيقــول: »تنــازع 
ــه حاجــز  ــه مشاهلــا، واحلجــاز ألّن ــام ألّن ــة، والشّ ــه عــن ميــن الكعب ــي، فقيــل ألّن النــاس يف اليمــن مبــا مسّ
بينهمــا، والعــراق ملصــبّ األهنــار إليــه دجلــة والفــرات وغرمهــا«)16(. كمــا ينقــل أن اليمــن مسّــي اليمــن: »ليُمنــه 
والشّــام لشـُـؤمه«، وينقــل عــن الكلــي قولــه إن الشــام مسّيــت شــامًا لــــ »شــامات يف أرضــه بيــض وســود، وذلــك 
يف الــرتاب والبقــاع«، وقــال الشــرقي: مسّــي بــــ »ســام بــن نــوح« ألّنــه أوّل مــن نزلــه، فلمـّـا نزلتــه العــرب تطيـّـرت 
مــن أن تقــول ســام - والســام هــو املــوت- فقالــت شــام«)17(، وقيــل إنّ أوّل مــن ســكنها مــن اخللفــاء مسّاهــا 

هبــذا االســم، وإّنهــا ســرور ملــن رآهــا«)18(. 
يُشــر اإلصطخــري يف مقدّمــة كتابــه )املســالك واملمالــك( إىل البــاد العامــرة، أي تلــك الــي تضــجُّ 
بالعمــران، والعمــران عكــس اخلــراب والقفــر، فيذكــر الشــام مــن ضمــن تلــك البلــدان العامــرة، إذ يقــول: »مــن 
ــة، فــكان مــا بــن أقصــى األرض مــن املغــرب إىل  ــة ومثانــن مرحل مصــر إىل أقصــى املغــرب حنــو مــن مائ
أقصاهــا مــن املشــرق حنــوًا مــن أربعمائــة مرحلــة، وأمـّـا عرضهــا مــن أقصاهــا يف حــدّ الشــمال إىل أقصاهــا 

)15( المسالك والممالك: أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي اإلصطخري، )ص ص3 4-(.

)16( المسالك والممالك: أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن محّمد البكري األندلسي، )ج1 ص344(.

)17( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص344(. 

)18( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص460(.
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يف حــدّ اجلنــوب فإّنــك تأخــذ مــن ســاحل البحــر احمليــط حّتــى تنتهــى إىل أرض ياجــوج وماجــوج، ثــمّ متــرّ 
ــى  ــروم إىل الشــام، حّت ــد ال ــة والصقالبــة، ومتضــي يف بل ــة، وتقطــع أرض بلغــار الداخل ــى ظهــر الصقالب عل
ختــرج يف الشــام وأرض مصــر والنوبــة، ثــمّ متتــدّ يف برّيّــة بــن بــاد الســودان وبــاد الزنــج، حّتــى تنتهــى إىل 

البحــر احمليــط، وهــذا خــّط مــا بــن جنوبــي األرض ومشاليّهــا«.
ويُقــدِّر اإلصطخــري املســافة بــن أرض الصقالبــة والشــام بضعــف املســافة بــن الشــام ومصــر، إذ يقــول: 
»ومــن أرض الصقالبــة يف بلــد الــروم إىل الشــام حنــوٌ مــن ســّتن مرحلــة، ومــن أرض الشــام إىل أرض مصــر 

حنــوٌ مــن ثاثــن مرحلــة«.
وحــن جيمــع هــذه املراحــل جنــد اإلصطخــري يصفهــا بالعمــران فيقــول: »فذلــك مائتــان وعشــر مراحــل 
كلّهــا عامــرة«، علــى عكــس تلــك األرض القفــراء الــي ال عمــران فيهــا بــن: »ياجــوج وماجــوج والبحــر احمليــط 
يف الشــمال، ومــا بــن بــراريّ الســودان والبحــر احمليــط يف اجلنــوب فقفــر خــراب«، ويعلـّـل ذلــك القفــر بفــرط 
الــرد الــذي مينــع العمــارة واحليــاة فيهمــا، إذ يقــول: »إنّ ســلوكهما غــر ممكــن لفــرط الــرد الــذي مينــع مــن 
ــا مــا بــن الصــن  العمــارة واحليــاة يف الشــمال، وفــرط احلــرّ املانــع مــن احليــاة والعمــارة يف اجلنــوب، وأمّ

واملغــرب فمعمــور كلـّـه«)19(.

صفحتان من خمطوط املسالك واملمالك لإلصطخري، ويف إحدامها عنوان دمشق وحبر الروم

ــاد  ــاردة جــدًّا، وال هــي بالب ــاألرض الب ــا هــي ب ــس أرض الشــام، ف ــة علــى اعتــدال طق ــك دالل ويف ذل
احلــارة جــدًّا، وهاتــان احلالتــان مهــا اللتــان تَحُــوال دون عمــارة األرض يف الشــمال أو يف اجلنــوب.  

حــن يتحــدّث اإلصطخــري عــن ديــار العــرب، ويقــول: »ابتــدأتُ بديــار العــرب ألنّ القبلــة هبــا، ومّكــة فيهــا، 
وهــي أمّ القــرى، وبلــد العــرب وأوطاهنــم الــي مل يشــركهم يف ســكناها غرهــم«...)20(، إمنــا يشــر إىل الشــام 
وباديتهــا فيقــول: »ديــار العــرب هــي احلجــاز الــذي يشــتمل علــى مّكــة واملدينــة واليمامــة وخماليفهــا، وجْنــد 

)19( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص8(.

)20( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص12(.
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احلجــاز املّتصــل بــأرض البحريــن، وباديــة العــراق، وباديــة اجلزيــرة، وباديــة الشــام، واليمــن املشــتملة علــى 
هتامــة، وجْنــد اليمــن وعُمــان ومهــرة وحضــر مــوت وبــاد صنعــاء وعــدن وســائر خماليــف اليمــن...إخل«)21(.

واإلصطخــري يذكــر مــا كانــت تزخــر بــه قــرى الشــام مــن مــاء وشــجر بــدءًا مــن ديــار ســبأ يف أرض اليمــن 
ــرَى  ــنَ ٱلُْق ــمْ وَبَيْ ــا بَيْنَهُ وحتــى بيــت املقــدس، مستشــهدًا بآيتــن مــن ســورة ســبأ يف القــرآن الكريــم: )وَجَعَلْنَ
ــدْ  ــا بَاعِ ــا ءَامِنِــنَ* َفَقالُــوا رَبَّنَ ــىَ وَأَيَّامً ــا لَيَالِ ــرُواْ فِيهَ ــيْرَ سِ ــا ٱلسَّ ــا فِيهَ ِهــرَةً وََقدَّرْنَ ــا ُقــرًى َظٰ ــا فِيهَ ــى بَٰرَْكنَ تِ ٱلَّ
ــاٍر  ــُكلِّ صَبَّ ــاتٍ لِ ــكَ آليَ ــي َذلِ ــزَّقٍ إِنَّ فِ ــمْ ُكلَّ مُمَ ــَث وَمَزَّْقنَاهُ ــمْ أَحَادِي ــهُمْ َفجَعَلْنَاهُ ــوا أَنُْفسَ ــَفاِرنَا وََظلَمُ ــنَ أَسْ بَيْ

ــُكوٍر()22(.  شَ
أي إن اهلل جعــل بــن أهــل »ســبأ«، وهــم يف اليمــن، والقــرى الــي باركنــا فيهــا، وهــي بيــت املقــدس يف بــاد 
الشــام، مُدًنــا متصلــة يُــرى بعضهــا مــن بعــض، وجعــل الســر فيهــا ســرًا مقــدَّرًا مــن منــزل إىل منــزل ال مشــّقة 
ــك القــرى يف أيِّ وقــت شــئتم مــن ليــل أو هنــار، آمنــن ال ختافــون عــدوًّا وال  ــه، وقــال هلــم: ســروا يف تل في
ــا... والُقــرى الظاهِــرة هــي: القــرى املتقاربــة املتواصلــة، وجعــل اهلل زمــن الســر مــن قريــة  ــا وال عطشً جوعً

إىل أخــرى مقــدّرًا حمــدّدًا، حبيــث ال يتجــاوز مــدّة معينــة، قــد تكــون نصــف يــوم أو أقــل.
ــر هلــم ســبل الســفر إىل القــرى املباركــة،  واآليــة الكرميــة تــروي مــا كان ألهــل ســبأ مــن نعمــة حــن يسّ
بأمــان وســام، واطمئنــان، طاملــا أن تلــك الطريــق إىل قــرى الشــام الظاهــرة كانــت تزخــر باملــاء والشــجر، 
ومل يكونــوا يتحمّلــون عنــاء الســفر يف أرض قفــراء، ال كأل فيهــا وال مــاء، بــل كانــوا يســتطيعون الســر مــن 
الفجــر وحتــى املغيــب، ويتيسّــر هلــم املبيــت يف القريــة املتصلــة بتلــك الــي قبلهــا... فهــي قــرى مّتصلــة وقريبــة 
ــث خرجــوا  ــن حي ــم م ــة معه ــن ســبأ إىل الشــام... دون أن يضطــرّوا إىل محــل مؤون ــض، م ــا مــن بع بعضه
حتــى يصلــوا إىل الشــام، ويف ذلــك داللــة علــى جــود وكــرم أهــل الشــام الذيــن كانــوا يُقدِّمــون الــزاد والطعــام 
للمســافرين حتــى وصوهلــم إىل بيــت املقــدس... إضافــة إىل أن يف ذلــك داللــة علــى العمــران يف تلــك البــاد.. 

قبــل قرابــة عشــرة قــرون، إذ كان ســد مــأرب يعــود إىل األلــف الثامنــة قبــل امليــاد.    

صفحتا املقدّمة واحملتوى يف خمطوط اإلصطخري ص2 و3 ويُاحظ يف الصفحة الثانية العناوين الي تناوهلا إذ يقول: 
)ذكرتُ الشام* ثم ذكرتُ حبر الروم* ثم ذكرتُ اجلزيرة....(  

)21( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص14(.

)22( )سورة سبأ، 18، 19(.
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يقــول ابــن عاشــور)23( يف تفســره هلاتــن اآليتــن يف التحريــر والتنويــر: »املـُـراد بالقــرى الــي بوركــت قــرى 
بــاد الشــام، فكانــوا إذا خرجــوا مــن مــأرب إىل البــاد الشــامية قوافــل للتجــارة وبيــع الطعــام ســلكوا طريــق 
هتامــة ثــمّ احلجــاز ثــم مشــارف الشــام ثــم بــاد الشــام، فكانــوا كلّمــا ســاروا مرحلــة وجــدوا قريــة أو بلــدًا أو 
دارًا لاســرتاحة، فاســرتاحوا وتــزوّدوا. فكانــوا مــن أجــل ذلــك ال حيملــون معهــم أزوادًا إذا خرجــوا مــن مــْأرب. 
وهــذه القــرى الظاهــرة يُحتمَــل أهنــا تكوّنــت مــن عمــل النــاس القاطنــن حَفــايف الطريــق الســابلة بــن مــأرب 
وِجلـّـق)24(، قصــدَ اســتجاب االنتفــاع بنــزول القوافــل بينهــم، وابتيــاع األزواد منهــم، وإيصــال مــا حتتاجــه تلــك 

القــرى مــن الســلع والثمــار، وهــذه طبيعــة العمــران«)25(.
ويف وصــف أهــل الشــام وتأثــر اهلــواء والــرتاب يف طبائعهــم، وضمــن بــاب مجلــة مــن القــول يف األمصــار 
ومســاحات املمالــك، ينقــل البكــري األندلســي يف كتابــه )املســالك واملمالــك( مــا كتبــه بعــض حكمــاء العصــر 
لعمــر بــن اخلطــاب ملّــا افتتــح البــاد مــن العــراق والشــام ومصــر، بعــد ســؤاهلم عــن البــاد وتأثــر أهويتهــا 
وتربتهــا يف ســكاهنا، فيقــول: »أمّــا الشــام فتحــتَ رُكام وثَــجِّ غمــام، تصّفــي األلــوان وترّطــب األجســام وتبلّــد 
األفهــام«)26(. ونقــل البكــري عــن ســليمان بــن موســى قولــه: »إذا كان الرجــل علمــه حجــازي وســخاؤه عراقــي 

واســتقامته شــامية فقــد كمــل«)27(. 
كمــا ينقــل البكــري أيًضــا عــن بعــض احلكمــاء قوهلــم يف أهــل الشــام: إذ يشــر إىل أن اخلليفــة عمــر بــن 
اخلطــاب رضــي اهلل عنــه، عندمــا أراد النهــوض إىل العــراق ســأل كعــب األحبــار عنهــا فقــال: »يــا أمــر 
املؤمنــن، ملـّـا خلــق اهلل األشــياء حلــق كّل شــيء بشــيء، فقــال العقــل: إنــي الحــق بالعــراق. فقــال العلــم: وأنــا 
معــك. فقــال املــال: فإنــي الحــق بالشــام«)28(... ويُنقــل عــن احلجّــاج قولــه: »ملــا تبــوّأت األمــور منازلَهــا قالــت 

الطاعــة: أنــزُل الشــام«)29(.
ثالًثا - يف وصف غوطة دمشق واملسجد األموي:

يصــف اإلصطخــري جــال مدينــة دمشــق وغوطتهــا ونبــع الفيجــة وهنــر بــردى يف كتابــه املســالك واملمالــك 
ــا، وهــي يف أرض  ــة بالشــام كلّه ــة دمشــق، وهــي أجــّل مدين ــا مدين ــد دمشــق فــإنّ قصبته ــا جن فيقــول: »أمّ
واســعة بــن جبــال، حتيــط هبــا ميــاه كثــرة وأشــجار وزروع مّتصلــة، وتســمّى تلــك البقعــة الغوطــة، عرضهــا 
مرحلــة يف مرحلتــن، ليــس باملغــرب مــكان أنــزه منــه، وخمــرج مائهــا مــن حتــت كنيســة يُقــال هلا الفيجــة)30(... 
ويصــف قــوّة املــاء الــي تنبــع مــن نبــع الفيجــة ومســارها وتفرّعهــا إىل أهنــار عــدّة فيقــول: »أوّل مــا خيــرج 
مقــداره ارتفــاع ذراع يف عــرض بــاع، ثــمّ جيــري يف شُــعب تتفجـّـر فيهــا العيــون؛ فيأخــذ منــه هنــر عظيــم أجــراه 
)23( ابــن عاُشــور )1296-1393 هـــ = 1879-1973 م(، هــو محّمــد الطاهــر بــن عاشــور: رئيــس المفتيــن بتونــس وشــيخ جامــع الزيتونــة. ُولــد وعــاش فــي 

ــه مصنفــات مطبوعــة، مــن أشــهرها: )مقاصــد الشــريعة اإلســامية(، أصــول النظــام  ــن العربييــن فــي دمشــق والقاهــرة. ل تونــس، وهــو مــن أعضــاء المجمعَي
االجتماعــي فــي اإلســام، )التحريــر والتنويــر( فــي تفســير القــرآن، )الوقــف وآثــاره فــي اإلســام(، )أصــول اإلنشــاء والخطابــة(، )موجــز الباغــة( )عــن األعــام، 

للزركلــي ج6 ص175-174(.
ّيٍ: ِجلََّق اْسُم ِدَمْشَق; قَاَْل َحسَّاُن ْبُن ثَابٍِت:  )24( ورد في لسان العرب البن منظور أن: ِجلَّق –بِالتَّْشِديِد َوَكْسِر اْلِجيِم– َمْوِضٌع بِالشَّاِم َمْعُروٌف، قَاَْل اْبُن بَّرِ

ِل  َماِن اأْلَوَّ ِ َدرُّ ِعَصابٍَة نَاَدْمتُُهْم     يَْوًما بِِجلََّق فِي الزَّ ِلَّ
)لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، ج10 ص36(.

)25( التحرير والتنوير: ابن عاشور، )ج-22 ص174(.

)26( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص492(.

)27( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص492(.

)28( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص493(.

)29( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص494(.

)30( ورد ذكر الكنيسة )الفيجة( لدى البلخي وابن حوقل وابن الراعي.
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يزيــد بــن معاويــة، يعــرض يف كثــر، ثــمّ يســتنبط منــه هنــر املــزّة وهنــر القنــوات، ويظهــر عنــد اخلــروج مــن 
الشُّــعب مبوضــع يُقــال لــه النّــرب«. ويــرى أن النــرب مــكان ورد ذكــره يف القــرآن الكريــم، فيذكــر أنــه »املــكان 
ــه  ــردى الدمشــقي وغزارت ــوة ذات قــرار ومعــن(، ويُشــر إىل هنــر ب ــه: )وآوينامهــا إىل رب ــذي قــال اهلل في اّل
واخرتاقــه ألراضــي غوطــة دمشــق، فيقــول: »ثــمّ يبقــى مــن هــذا املــاء عمــود النهــر فيســمّى بــردى، وعليــه 
قنطــرة يف وســط مدينــة دمشــق، ال يعــره الراكــب غــزارة وكثــرة! فيُفضــي إىل قــرى الغوطــة«)31(... ثــم يصــف 
ــة  ــردى، واخرتاقــه دور أهــل دمشــق ومســاكنهم، فيقــول: »وجيــرى املــاء يف عامّ اإلصطخــري جمــرى مــاء ب
دورهــم وســككهم ومّحاماهتــم«... ويأتــي البكــري األندلســي أيًضــا علــى ذكــر هنــر بــردى الدمشــقي ومنبعــه 
وأمهيتــه يف ســقاية غوطــة دمشــق يف كتابــه املســالك واملمالــك، فيقــول: »هنــر بــردى، هنــر دمشــق، ينبعــث مــن 

جباهلــا فيجتازهــا فيســقيها ويســقي غوطــة دمشــق، وينصــبّ يف حبــرة دمشــق«)32(.
حتــت عنــوان مــا وراء النهــر، وحــن يتحــدّث اإلصطخــري عــن خبــارى، يصــف غوطــة دمشــق بأهنــا واحــدة 
مــن متنزّهــات األرض، ويقــارن بينهــا وبــن متنزّهــات أخــرى فيقــول: »ليــس مبــا وراء النهــر وخراســان بلــد 
ــا بالعمــارة علــى ضياعهــم مــن أهــل خبــارى، وال أكثــر عــددًا علــى قدرهــا يف املســاحة منهــم،  أحســن قيامً
وذلــك خمصــوص هبــذه البلــدة، ألنّ املوصــوف مــن متنزّهــات األرض ســغد مسرقنــد، وهنــر األبلّــة، وغوطــة 
دمشــق، علــى أنّ ســابور وجــور مــن فــارس ال تقصــران عــن غوطــة دمشــق وهنــر األبلّــة، ولكــنّ الذكــر هلــذه 
ــا عــن  ــك إذا كنــت بدمشــق تــرى بعينيــك علــى فرســخ وأقــّل جبــااًل قرعً ــا غوطــة دمشــق فإّن األماكــن، فأمّ
النبــات والشــجر، وأمكنــة خاليــة عــن العمــارة واخلضــرة، وأكمــل النزهــة مــا مــأل البصــر وســدّ األفــق«)33(. 

وصف غوطة دمشق حتت عنوان )ما وراء النهر( يف خمطوط اإلصطخري

)31( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص59(.

)32( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص237(.

)33( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص293(.
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ــاب  ــه، وعــن ب ــه وبُنات ــا عــن تارخيــه وأصل ــه اإلصطخــري متحدًّث ــا املســجد األمــوي بدمشــق، فيصف أم
جــرون، ومقتــل النــي حييــى عليــه الســام، ونصــب رأســه عليــه، فيقــول: »... وهبــا مســجد ليــس يف اإلســام 
ــاء  ــد املقصــورة، فمــن بن ــة الــي فــوق احملــراب عن ــا اجلــدار والقبّ ــه، وأمّ ــر نفقــة من مســجد أحســن وال أكث
ــن، فكانــوا يعّظمــون فيــه دينهــم، ثــمّ صــار لليهــود،  الصابئــن، وكان مصاّهــم، ثــمّ صــار يف أيــدي اليونانيّ
وملــوك مــن عبــدة األوثــان، فُقتــل يف ذلــك الزمــان حييــى بــن زكريــا عليهمــا الســام، ونُصــب رأســه علــى بــاب 

هــذا املســجد ببــاب يســمّى بــاب جــرون«... 
ويتابــع ســرده عــن تاريــخ املســجد األمــوي فيذكــر: »ثــمّ تغلَّــب عليــه النصــارى، فصــار يف أيديهــم كنيســة 
يعّظمــون فيهــا دينهــم، حّتــى جــاء اإلســام، فصــار للمســلمن، واّتخــذوه مســجدًا«. ثــم يشــر إىل إعمــاره علــى 
يــد الوليــد بــن عبــد امللــك، ومــا أنفقــه مــن خــراج الشــام عليــه، واصًفــا جدرانــه وحماريبــه وترابيعــه وأســقفه 
ــا  ــا، وأســاطينها رخامً ــا جمزّعً ــا، وجعــل وجــه جدرانــه رخامً ــا مفروشً ورقعتــه فيقــول: »فجعــل أرضــه رخامً
بـًـا،  موشًّــى، ومعاقــد رؤوس أســاطينه ذهبـًـا، وحمرابــه ذهبـًـا مرصّعـًـا باجلواهــر، ودور الســقف كلـّـه ذهبـًـا مكتَّ
كمــا تطــوف ترابيــع جــدار املســجد، يُقــال إّنــه أنفــق فيــه وحــده خــراج الشــام)34(، وســطحه رصــاص، وســقفه 

خشــب مذهـّـب، يــدور املــاء علــى رقعــة املســجد حّتــى إذا فجـّـر منــه انبســط علــى مجيــع األركان ســواء«)35(.
ــر  وينقــل البكــري األندلســي مــا قيــل عــن جــرون)36(، فيقــول: »إنّ جــرون بــن ســعد حــّل دمشــق، فمصّ
مصرهــا و)مجــع عمــد( الرخــام واملرمــر إليهــا، وشــيّد بنياهنــا، ومسّاهــا إرم ذات العمــاد، وبقيــة هــذا البنيــان 

يف هــذا الوقــت بدمشــق يُعــرف ببــاب جــرون وهــو بنــاء عظيــم«)37(.
ــال  ــب مــن األعم ــه غرائ ــل، وأن في ــوي( باملســجد اجللي ــري مســجد دمشــق )املســجد األم ويصــف البك
ــروش  ــة مف ــن، وهــو داخــل املدين ــك ســنة مثــان ومثان ــد املل ــن عب ــد ب ــاه الولي ــول: »بن ــا، فيق يطــول وصفه
بالرخــام األبيــض خمّتــم بــاألزرق، وحيطانــه منجّــدة بالفسيفســاء، وســقفه ال خشــب فيــه، وهــو مُذهَّــب كلـّـه. 
ولــه ثاثــة منــاور: املنــار الواحــد يف مؤخـّـر املســجد مُذهَّــب كلـّـه مــن أعــاه إىل أســفله )ذهبـًـا وفسيفســاء()38(.

)34( ورد فــي لســان العــرب البــن منظــور أن الَخــراُج، اإِلتـَـاَوةُ، ويُجمــع علــى أَْخــراجٍ وأََخاِريــَج وأَْخِرَجــٍة.. وفــي التنزيــل: )أَْم تَْســأَلُُهْم َخْرًجــا فََخــَراُج َربِّــَك َخْيــٌر(. 

قــال: الزّجــاج: الَخــَراُج الفـَـْيُء، والَخــْرُج الضَّريبـَـةُ والجزيــة؛ وقـُـرئ: )أم تســأَلهم َخَراًجــا(. وقــال الفــراء. معنــاه: أَْم تســأَلهم أَجــًرا علــى مــا جئــت بــه، فأَجــر ربــك 
ــَواِد  وثوابــه خيــٌر. وأَمــا الَخــَراُج الــذي وظفــه عمــُر بــن الخطــاب، رضــي هللا عنــه، علــى الســواد وأَرِض الفَــْيء فــإِن معنــاه الغلــة أَيًضــا، ألَنــه أَمــر بَِمَســاَحِة السَّ
ودفعهــا إِلــى الفاحيــن الذيــن كانــوا فيــه علــى غلـّـة يؤّدونهــا كل ســنة، ولذلــك ســّمي َخراًجــا، ثــم قيــل بعــد ذلــك للبــاد التــي افتتحــت ُصْلًحــا ووظــف مــا صولحــوا 
عليــه علــى أَراضيهــم: خراجيــة، ألَن تلــك الوظيفــة أَشــبهت الخــراج الــذي أُلــزم بــه الفاَّحــون، وهــو الغلــة، ألَن جملــة معنــى الخــراج الغلــة؛ وقيــل للجزيــة التــي 
ــة: خــراج، ألَنــه كالغلــة الواجبــة عليهــم. ابــن األَعرابــي: الَخــْرُج علــى الــرؤوس، والَخــَراُج علــى األَرضيــن. وفــي حديــث أَبــي  مَّ ُضربــت علــى رقــاب أَهــل الذِّ

ــِة َطيِّــٌب ِريُحهــا، َطيِّــٌب َخَراُجهــا أَي َطْعــُم ثمرهــا، تشــبيًها بالَخــَراجِ الــذي يقــع علــى األَرضيــن وغيرهــا. موســى: مثــُل األُتُْرجَّ
)35( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص60(.

)36( يُقــال: »إن جيــرون بــن ســعد بــن عــاد بــن عــوض نــزل دمشــق وبنــى مدينتهــا، وســّماها جيــرون، وهــي إرم ذات العمــاد، وليــس أعمــدة الحجــارة فــي موضــع 

أكثــر منهــا بدمشــق. ويقــول الحافــظ: وجــدت فــي بعــض الكتــب أن جيــرون وبريــد كانــا أخويــن، وهمــا ابنــا ســعد بــن لقمــان بــن عــاد، وهمــا اللــذان يُعــرف بــاب 
جيــرون وبــاب البريــد بدمشــق بهمــا...« )مســالك األبصــار فــي ممالــك األمصــار: ابــن فضــل هللا العمــري، ج3، ص509(.   

)37( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص92(.

)38( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص463(.
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اجلامع األموي بدمشق

رابعًا – يف عروبة أرض الشام: 
للداللــة علــى عروبــة بــاد الشــام يُــورد اإلصطخــري أمســاء قبائــل باديــة الشــام فيقــول: »ال أعلــم فيمــا 
بــن العــراق واليمــن والشــام مكاًنــا إاّل وهــو يف ديــار طائفــة مــن العــرب، ينتجعونــه يف مراعيهــم ومياههــم، 
ــًة خاليــة عــن اآلبــار والســّكان  إاّل أن يكــون بــن اليمامــة والبحريــن وبــن عمــان، مــن وراء عبــد القيــس، برّيّ
واملراعــي قفــرة ال تُســلَك وال تُســكن... وأمـّـا باديــة الشــام فإّنهــا ديــار لــــ فــزارة، وخلــم، وجــذام، وبلــى، وقبائل 

خمتلطــة مــن اليمــن وربيعــة ومضــر... وأكثرهــا ميــن«)39(. 
ويتحــدّث اإلصطخــري عــن ديــار املغــرب واصًفــا إياهــا بأهنــا: »نصفــان ميتــدّان علــى حبــر الــروم، نصــف 
ــة وتاهــرت وطنجــة والســوس وزويلــة  ــا الشــرقىّ فهــو برقــة وإفريقيّ ــه، فأمّ مــن شــرقيّه، ونصــف مــن غربيّ

ومــا يف أضعــاف هــذه األقاليــم، وأمّــا الغربــي فهــو األندلــس«... 
ــا أنّ طائفــة خبرشــنة مــن  ــم مــن الشــام، كم ــول: »أصله ــس، فيق ــد األصــول الشــامية ألهــل األندل ويُؤّك
أرض الــروم، يرجعــون إىل ســواد شــعر وعيــون، يزعمــون أّنهــم مــن العــرب مــن غسّــان وقعــوا إليهــا مــع جبلــة 
ــا هــذا،  ــاس هبــا إىل يومن ــي العبّ ــا خطــب لب ــة، م ــو أميّ ــس بن ــوك األندل ــف: ».. ومل ــم...«، ويُضي ــن األيه ب
وخيطبــون ألنفســهم، وهــم مــن أوالد هشــام بــن عبــد امللــك، وصاحبهــم يف وقــت تصنيــف هــذا الكتــاب هــو 
عبــد الرمحــن بــن حممّــد بــن عبــد اهلل بــن حممّــد بــن عبــد الرمحــن بــن احلكــم بــن هشــام بــن عبــد الرمحــن 
بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد امللــك بــن مــروان بــن احلكــم«، ويُشــر إىل أن أوّل مــن عــر منهــم إىل األندلــس 
ــاس،  هــو »عبــد الرمحــن بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد امللــك بــن مــروان«، وذلــك يف »أوّل واليــة بــي العبّ

فتغلّــب عليهــا، وبقيــت اإلمــارة يف أوالده إىل وقــت تصنيفنــا هــذا«)40(. 
)39( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص ص 23-22(.

)40( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص45(.
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صفحة من خمطوط اإلصطخري وفيها حديث عن ديار املغرب 

لكن مَنْ هم ملوك الشام وأين تقع ديارهم؟ 
يذكــر البكــري يف كتابــه »املســالك واملمالــك« ملــوك الشــام، فيقــول: »أمـّـا ملــوك غسّــان بالشـّـام فقــد أوتــي 
علــى ذكرهــم: وكانــت ديــار ممالكهــم الرمــوك واجلــوالن مــن غوطــة دمشــق، ومنهــم مــن نــزل األردنّ. وأمّــا 
ديــار ملــوك الشّــام قبــل ســيل العــرم فإّنهــا كانــت بــاد مــأرب مــن أرض البلقــاء، وعــدّد مَــن ملــك الشـّـام مــن 

غسّــان أحــد عشــر ملــًكا«)41(. 
خامسًا- يف حدود دمشق الشام وبلداهنا:

حتــت عنــوان أرض الشــام، يذكــر اإلصطخــري حدودهــا ومــا حييــط هبــا، فيقــول: »أمّــا الشــام فــإنّ 
غربيّهــا حبــر الــروم، وشــرقيّها الباديــة مــن إيلــة إىل الفــرات، ثــمّ مــن الفــرات إىل حــدّ الــروم، ومشاليّهــا بــاد 

الــروم، وجنوبيّهــا حــدّ مصــر...«.
أمــا آخــر حدودهــا فيذكــر أهنــا: »ممّــا يلــى مصــر رفــح، وممّــا يلــى الــروم الثغــور، وهــي ملطيــة واحلــدث 

ومرعــش واهلارونيّــة والكنيســة وعــن زربــة واملصّيصــة وأذنــة وطرســوس..«)42(.
ــا البثنيــة واجلابيــة يف الشــام، فيُشــر البكــري األندلســي إىل أهنمــا كانتــا أليّــوب عليــه السّــام، الــذي  أمّ
عاصــر النــي يعقــوب عليــه الســام، فيقــول: »كان أيـّـوب كثــر املــال، كانــت البثنيّــة واجلابيــة مــن الشــام كلّهــا 
لــه، فيهــا مــا ال يُحصــى مــن العبيــد والغنــم والــدّواب. وابتــاه اهلل يف مالــه وولــده فصــر، ثــم ابتــاه اهلل يف 
جســمه، وبقــي مطروحًــا يف كناســة ســبع ســنن وشــهرًا فصــر«، ويُضيــف أن مســجده والعــن الــي اغتســل 
فيهــا يقعــان بــن دمشــق وطريــة، فيقــول: »ومســجده والعــن الــي اغتســل فيهــا مشــهوران إىل وقتنــا هــذا 

)41( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص361(.

)42( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص55(.
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فيمــا بــن دمشــق وطريــة علــى ثاثــة أميــال مــن مدينــة نــوى)43(، وعُمِّــر ثاًثــا وســبعن ســنة«)44(. إاّل أن ذا 
ــوب ذا الكفــل  الكفــل عليــه الســام قــد أقــام يف الشــام حتــى وفاتــه، فيقــول: »وبعــث اهلل بعــده بشــر بــن أيّ

عليــه الســام، وأقــام بالشــام حّتــى مــات، وعُمِّــر مخسًــا وســبعن ســنة«)45(.  

بعلبك من مدن الشام 

ــة  ــكّ، وهــي مدين ــد دمشــق بعلب ــول: »ومــن جن ــك، وهــي مــن مــدن الشــام، فيق ويشــر اإلصطخــري إىل بعلب
ــة، أبنيتهــا مــن حجــارة، وهبــا قصــور مــن حجــارة قــد بُنيــت علــى أســاطن شــاهقة، ليــس بــأرض  علــى جبــل عامّ
الشــام أبنيــة حجــارة أعجــب وال أكــر منهــا، وأطرابلــس مدينــة علــى حبــر الــروم، عامــرة ذات خنــل وقصــب ســّكر 

وخصــب«)46(.
وبعلبــك أيًضــا مــن أرض الشــام – وفــق البكــري األندلســي- إذ ينقــل عمّــن كان مــن املســلمن هنــاك قــرب ســور 
ــام،  ــه كان يتغــدّى ببعلبــكّ مــن أرض الشّ عظيــم ممتنــع مــن احلجــر قوهلــم: »إنّ ســليمان حبــس الرّيــح فيــه، وأّن
ــام  ــن أرض الشّ ــا وب ــراق ودمشــق، وبينه ــن الع ــة ب ــا، وهــي يف الرّي ــة تدمــر يف امللعــب املّتخــذ فيه ــل مبدين ويقيّ
ســّتة أيّــام«)47(، ويعيــد أهــَل تدمــر إىل قحطــان فيقــول: »بتدمــر خَلـْـقٌ مــن العــرب مــن قحطــان، ومبدينــة جــور الــي 
يضــاف إليهــا املــاء ورد بيــت للنّــار بنــاه أردشــر لــه يــوم عيــد، وهــو علــى عــن هنــاك عجيبــة وإليــه متنزّهاهتــم«)48(.

ويصــف اإلصطخــري محــص بأهنــا مــن أصــح بلــدان الشــام تربــًة، وفيهــا أعظــم كنائــس الشــام، فيقــول: »أمّــا 
جنــد محــص فــإنّ مدينتهــا محــص، وهــي مدينــة يف مســتو خصبــة جــدًّا، مــن أصــحّ بلــدان الشــام تربــة، يف أهلهــا 
مجــال مفــرط، وليــس هبــا عقــارب، وال حيّــات، وهلــا ميــاه وأشــجار وزروع كثــرة، وأكثــر زروع رســاتيقها أعــذاء، 
ــة طريــق محــص  وهبــا كنيســة بعضهــا مســجد جامــع وبعضهــا كنيســة، وهــي مــن أعظــم كنائــس الشــام، وعامّ
مفروشــة باحلجــارة، وأمّــا أنطرطــوس فهــو حصــن علــى حبــر الــروم ثغــر ألهــل محــص، وبــه كان مصحــف عثمــان 
بــن عّفــان، وأمّــا ســلمية فهــي مدينــة، الغالــب علــى ســّكاهنا بنــو هاشــم، علــى طــرف الباديــة خصبــة، وأمّــا شــيزر 

)43( المقصود مدينة نوى في درعا.

)44( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص112(.

)45( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص112(.

)46( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص61(.

)47( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص177(.

)48( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص177(.
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ومحــاة فإّنهمــا مدينتــان صغرتــان نزهتــان كثرتــا املــاء والشــجر والــزرع«)49(.
ــا العواصــم فاســم  ــول: »أمّ ــد بالشــام، فيق ــزه بل ــه أن ــا امســه العواصــم بأن ــا يصــف اإلصطخــري موضعً كم
الناحيــة، وليــس موضــعٌ بعينــه يســمّى العواصــم، وقصبتهــا أنطاكيــة وهــي بعــد دمشــق، أنــزه بلــد بالشــام، عليهــا 
ســور مــن صخــر حييــط هبــا وجببــل مشــرف عليهــا فيــه مــزارع وأرحيــة ومــراع وأشــجار ومــا يســتقّل بــه أهلهــا 

مــن مرافقهــا«)50(.
ويُشــر إىل مدينــة تُدعــى بالــس علــى شــط هنــر الفــرات، ويصفهــا بأهنــا فرضــة الفــرات ألهــل الشــام، وأول 
مــدن الشــام مــن جهــة العــراق، إذ يقــول عــن بالــس)51(: »هــي مدينــة علــى شــّط الفــرات صغــرة، وهــي أوّل مــدن 

الشــام مــن العــراق، والطريــق إليهــا عامــر، وهــي فرضــة الفــرات ألهــل الشــام«)52(.
أمّــا البكــري األندلســي فيذكــر عــددًا مــن مــدن دمشــق الشــام يف كثــر مــن املواضــع يف كتابــه املســالك 
البلــدان ومســاحاهتا،  مُعــدِّدًا  الرئيســة، وعــن خصائصهــا،  إذ يتحــدّث عــن رحلتــه يف مدهنــا  واملمالــك)53(، 
ــم  ــخ القدي ــا التاري ــا إياهــا مــرّة بإفاضــة، ومــرّة باختصــار، ومُعطيً ــا، واصًف ــا وتارخيه ومســتعرًضا املناطــق كلّه
والعجائــب القيمــة الكــرى، ويقــدّم معلومــات عــن مســالكها، وبعــض التحليــات التارخييــة، واالستشــهادات 
املأخــوذة مــن مصــادره: الســمهودي)54(، وصبــح األعشــى للقلقشــندي)55(، وخطــط املقريــزي)56(، والــروض املعطــار 

يف أخبــار األقطــار للحمــري)57(، واقتباســات مســتمدة مــن ابــن جبــر)58( وغــره...    
لكــن ال بــدّ مــن اإلشــارة إىل أنَّ استشــهادات املســالك يف خمطوطــات الــروض املعطــار -وفــق احملّقــق- هــي 
ــا، خاصــة يف وصــف بعــض أجــزاء الشــام، ومنهــا دمشــق،  أصــوب وأمشــل مــن نــص البكــري الــذي يعــدُّ منقوصً

فالوصــف مســتفيض يف نــص احلمــري وأمشــل.

)49( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص61(.

)50( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص62(.

)51( هي قلعة ومدينة أثرية تقع بين مسكنة والطبقة عند انعطاف نهر الفرات إلى الشرق. ذكرها أبو العاء المعّري في ديوان اللزوميات بقوله: 

َوباِلَس أَغناها الفُراُت َعِن الَحفِر  أَرى َكفَرطاٍب أَعَجَز الماُء َحفَرها   
)ديوان اللزوميات ألبي العاء المعّري ص405(. 

)52( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص62(.

)53( أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن محّمد البكري األندلسي: المسالك والممالك، دار الغرب اإلسامي 1992م، جزآن. )لم يذكر من حققه وقدم له أدريان 

فان ليوفن وأندري فيري(.
)54( السمهودي )844-911 هـ = 1440-1506 م( هو: علي بن عبد هللا بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدين أبو الحسن: مؤّرخ المدينة المنورة ومفتيها. 

ولد في سمهود )بصعيد مصر(، ونشأ في القاهرة. واستوطن المدينة سنة 873 هـ، وتوفِّي بها. من كتبه »وفاء ألوفا بأخبار دار المصطفى« في مجلدين، 
و«خاصة ألوفا« اختصر به األول، و«جواهر العقدين« في فضل العلم والنسب... )من األعام، للزركلي- ج4 ص307(.

ــد فــي  ــم القاهــري: المــؤّرخ األديــب البّحاثــة. ُول )55( القلقشــندي )756-821 هـــ = 1355-1418 م( هــو: أحمــد بــن علــي بــن أحمــد الفــزاري القلقشــندي ث

قلقشــندة )مــن قــرى القليوبيــة، قــرب القاهــرة، ســّماها ياقــوت الحمــوي قرقشــندة(، نشــأ ونــاب فــي الحكــم وتوفِّــي فــي القاهــرة. وهــو مــن دار علــم، وفــي أبنائــه 
ــًدا، فــي فنــون كثيــرة مــن التاريــخ واألدب ووصــف البلــدان  وأجــداده علمــاء أجــّاء. أفضــل تصانيفــه )صبــح األعشــى فــي صناعــة اإلنشــا( أربعــة عشــر مجلّ

والممالــك، مختصــر صبــح األعشــى، و)نهايــة األرب فــي معرفــة أنســاب العــرب(. )مــن األعــام، للزركلــي- ج1 ص177(.
)56( المقريــزي )766-845 هـــ = 1365-1441 م( هــو أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي: مــؤّرخ الديــار 

ــة  ــي فيهــا الحســبة والخطاب ــي القاهــرة، وول ــد ونشــأ ومــات ف ــي أيامــه(، ُول ــك ف ــارزة )مــن حــارات بعلب ــى حــارة المق ــك، ونســبته إل ــه مــن بعلب ــة. أصل المصري
واإلمامــة مــّرات، واتصــل بالملــك الظاهــر برقــوق، فدخــل دمشــق مــع ولــده الناصــر ســنة 810هـــ، ُوعــرض عليــه قضاؤهــا فأبــى، وعــاد إلــى مصــر، مــن مؤلفاتــه: 
المواعــظ واالعتبــار بذكــر الخطــط واآلثــار، ويُعــرف بخطــط المقريــزي، ولــه أيًضــا: الســلوك فــي معرفــة دول الملــوك. )مــن األعــام، للزركلــي، ج1 ص177(.
)57( ابــن عبــد المنعــم )000 - 900 هـــ = 0000-1495 م( هــو: محمــد بــن محمــد بــن عبــد هللا بــن عبــد المنعــم بــن عبــد النــور، أبــو عبــد هللا الحميــري: عالــم 

بالبلــدان والســير واألخبــار، أندلســي، مــن أهــل ســبتة، لــه )الــروض المعطــار فــي أخبــار األقطــار( مجلــدان، أنجــز تأليفــه فــي )جــّدة( ثغــر الحجــاز، ســنة 866 
هـــ، واختيــر منــه مــا يختــص باألندلــس فــي كتــاب ســّمي )صفــة جزيــرة األندلــس(. )مــن األعــام، للزركلــي ج7 ص53(.

)58( ابــن جبيــر )540-614 هـــ = 1145-1217 م( هــو: محمــد بــن أحمــد بــن جبيــر الكنانــي األندلســي، أبــو الحســين: رحالــة أديــب، ُولــد فــي بلنســية ونــزل 

بشــاطبة، وبــرع فــي األدب، ونظــم الشــعر الرقيــق، أُولــع بالترّحــل والتنقّــل، فــزار المشــرق ثــاث مــّرات إحداهــا ســنة 578-581 هـــ، وهــي التــي ألــف فيهــا 
كتابــه »رحلــة ابــن جبيــر«، مــات باإلســكندرية فــي رحلتــه الثالثــة. )مــن األعــام، للزركلــي ج5 ص320-319(.
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غاف خمطوط كتاب البكري

ــام،  ــا مــن الشّ ــن وتبــوك ودومــة اجلنــدل والبلقــاء وتيمــاء ومــأرب، كلّه ويُشــر البكــري إىل أن أرض مدي
فيقــول: »أقبــل النيــل يف غربــي هــذا العنــق مــن أعلــى بــاد الســودان مســتطياً معارًضــا للبحــر حّتــى وقــع 
يف حبــر مصــر والشّــام، ثــمّ أقبــل ذلــك البحــر مــن مصــر حّتــى بلــغ بــاد فلســطن، فمــرّ بعســقان وســواحلها 
وأتــى علــى صــور ســاحل األردنّ وبــروت وذواهتــا مــن ســاحل دمشــق، ثــم نفــذ إىل ســاحل محــص وســواحل 

قنّســرين واجلزيــرة إىل ســواد العــراق«)59(.
وينقــل البكــري عــن أبــي النصــر ســعيد بــن غالــب اجليهانــي مــا يؤّكــد ذلــك فيقــول: »حــدّ جزيــرة العــرب 
ممـّـا يلــي الشــمال يف اخلــّط الــذي خيــرج مــن ســاحل أيلــة، فيمــرّ مســتقبل الشّــرق يف أرض مديــن إىل تبــوك 
ودومــة اجلنــدل إىل البلقــاء وتيمــاء ومــأرب، وهــي كلّهــا مــن الشّــام، وميضــي يف وادي شــيبان وبكــر وتغلــب، 

ويصــل بالكوفــة والنجــف والقادســية واحلــرة وجنــران السّــواد، وهــي علــى يســار الكوفــة«)60(. 
وحــن يتحــدّث البكــري عــن اإلقليــم الرابــع يُشــر إىل مــا يقــع مشــايل الشــام مــن مــدن، فيقــول: »يبتــدئ 
مــن املشــرق فيمــرّ ببــاد الّتبــت إىل خراســان، فيكــون فيــه مــن املــدن فرغانــة وخجنــدة وأشروســنّة ومسرقند 
وخبــارى وبلــخ وآمــد وهــراة ومــرو الــروذ وســرخس وطــوس ونيســابور وجرجــان والــرّي وأصبهــان وهناونــد 
ــوان وشــهرزور وســرّ مــن رأى واملوصــل ونصيبــن وآمــد ورأس العــن وقــاىل قــا ومششــاط  والدّينــور وحل
وحــرّان والرّقــة وقرقيســيا، وميــرّ علــى مشــال الشّــام وفيــه مــن املــدن هنــاك بالــس ومنبــج وملطيــة وزبطــرة 
ــوداء وأذنــه وطرســوس وعموريــة  ــام واملصيصــة والكنيســة السّ وحلــب وقنّســرين وأنطاكيــة وأطرابلــس الشّ
ــام علــى جزيــرة قــرس ورودس، ثــمّ ميــرّ يف أرض املغــرب علــى بــاد طنجــة  والاّذقيــة، وميــرّ يف حبــر الشّ

)59( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص145(.

)60( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص145(.
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وينتهــي إىل حبــر املغــرب، ويف هــذا اإلقليــم تقــع قرطبــة ومــا يليهــا«)61(.
كمــا يعــدّد البكــري األندلســي مــدن بــاد الشــام، فيقــول: »مــن مدهنــا قنّســرين وحلــب ومنبــج ودلــوك 
ورعبــان وقــورس وتيزيــن ومعــرّة النصريــن، ونصريــن جبــل مطــّل عليهــا، ومعــرّة النعمــان وكفــر طــاب 
واحلربيــة وخناصــرة ونقابلــس ورصافــة هشــام واجلرثوميــة علــى جبــل آكام واإلســكندرية وأنطاكيــة وبطنــان 
حبيــب، وهــي كلّهــا مدائــن جليلــة«)62(، ويقــدّم شــرحًا عــن أســباب تســمية كل مدينــة، لكــن ال جمــال للخــوض 

فيهــا يف هــذا املوضــع.
سادسًا – ثغورُ الشام وُكوَرُها وأجنادُها:

يشــر اإلصطخــري إىل ثغــور الشــام فيقــول: »بعــض الثغــور تُعــرف بثغــور الشــام، وبعضهــا تُعــرف بثغــور 
اجلزيــرة، وكامهــا مــن الشــام، وذلــك أنّ كّل مــا وراء الفــرات مــن الشــام، وإّنمــا مسّــي مــن ملطيــة إىل مرعــش 
ثغــور اجلزيــرة، ألنّ أهــل اجلزيــرة هبــا يرابطــون وهبــا يغــزون ال ألّنهــا مــن اجلزيــرة«)63(... ويُضيــف يف موضــع 
آخــر: »بــن ثغــور الشــام وثغــور اجلزيــرة جبــل اللّــكام، وهــو الفاصــل بــن الثغريــن، وجبــل اللــكام هــو جبــل 
داخــل يف بلــد الــروم، ويُقــال إّنــه ينتهــى يف بلــد الــروم إىل حنــو مــن مائــي فرســخ، ويظهــر يف بلــد اإلســام 
بــن مرعــش واهلارونيّــة وعــن زربــة، فيســمّى اللــكام إىل أن جيــاوز الاذقيّــة، ثــمّ يســمّى جبــل هبــرآء وتنــوخ 

إىل محــص، ثــمّ يســمّى جبــل لبنــان، ثــمّ ميتــدّ علــى الشــام حّتــى ينتهــى إىل حبــر القلــزم )األمحــر(«)64(.

خارطة تظهر فيها الثغور الشامية وأجناد الشام
)61( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص184(.

)62( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص459(.

)63( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص55(.

)64( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص56(.
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ــوَرُ الشــام)65(، فهــي وفــق اإلصطخــري جمموعــة أجنــاد)66(: »جنــد فلســطن، وجنــد األردنّ، وجنــد  أمــا ُك
محــص، وجُنــد دمشــق، وجنــد قنّســرين، والعواصــم والثغــور«)67(... ويضيــف: »أمّــا جنــد فلســطن، وهــو أوّل 
أجنــاد الشــام ممّــا يلــى املغــرب، فإّنــه تكــون مســافته للراكــب طــول يومــن مــن رفــح إىل حــدّ اللّجّــون، وعرضــه 
ــا زغــر وديــار قــوم لــوط واجلبــال والشــراة فمضمومــة إليهــا، وهــي منهــا يف  مــن يافــا إىل رحيــا يومــن، وأمّ
العمــل إىل إيلــة، وديــار قــوم لــوط والبحــرة املنتنــة وزغــر إىل بيســان وطريّــة تســمّى الغــور! ألّنهــا بــن جبلــن، 

وســائر بــاد الشــام مرتفــع عليهــا، وبعضهــا مــن األردنّ، وبعضهــا مــن فلســطن يف العمــل«)68(.
ــاد الشــام، واألردن أصغرهــا،  ــك أن فلســطن أول أجن ــه املســالك واملمال كمــا يذكــر اإلصطخــري يف كتاب
ــا يلــى املغــرب،  وأن دمشــق هــي قصبــة أجنــاد الشــام، فيقــول: »نبــدأ بفلســطن، وهــي أوّل أجنــاد الشــام ممّ
ــة، فهــي: »أصغــر أجنــاد الشــام وأقصرهــا  ــا األردنّ الــي يذكــر أن قصبتهــا طريّ وقصبتهــا الرملــة...«)69(، أمّ
مســافًة، وأمّــا جنــد دمشــق فــإنّ قصبتهــا دمشــق، ومنهــا إىل بعلبــكّ يومــان، وإىل أطرابلــس يومــان، وإىل 
بــروت يومــان، وإىل صيــدا يومــان، وإىل أذرعــات )70( أربعــة أيّــام، وإىل أقصــى الغوطــة يــوم، وإىل حــوران 

والبثنيّــة)71( يومــان...«)72(. 
ــت املقــدّس  ــة، وبي ــا العظيمــة الرّمل ــدان الشــام، ومدينته ويصــف اإلصطخــري فلســطن بأهنــا »أزكــى بل
يليهــا يف الكــر، وبيــت املقــدّس مدينــة مرتفعــة علــى جبــال يُصعــد إليهــا مــن كّل مــكان ُقصــد مــن فلســطن، 
وهبــا مســجد ليــس يف اإلســام مســجد أكــر منــه«)73(... ويضيــف يف وصــف فلســطن بــأن فيهــا: »حنــوًا مــن 

عشــرين منــرًا علــى صغــر رقعتهــا، وهــي مــن أخصــب بــاد الشــام«)74(.
ومــن ثغــور الشــام اخلامســة وفــق البكــري األندلســي: »املصيصــة وطرســوس وهنــر جيحــان، ومــن مــدن 
الشــام محــص. ويقــال إنّ أوّل مــن ابتــدع احلســاب يف ســالف األزمــان أهــل محــص، ألّنهــم كانــوا جّتــارًا 

)65( هي البُقع التي تحيط بالشام من قرى ومدن ومحال ومساكن.

)66( أجنــاد الشــام: جمــع جنــد، وهــي خمســة: جنــد فلســطين، وجنــد األردّن، وجنــد دمشــق، وجنــد حمــص، وجنــد قنّســرين، وكلهــا بالشــام، يقــول أحمــد بــن يحيــى بــن 

جابــر: اختلفــوا فــي األجنــاد، فقيــل ســّمى المســلمون فلســطين جنــًدا، ألنــه جمــع كــورا، والتجنـّـد: التجّمــع، وجنـّـدت جنــًدا أي جمعــت جمعـًـا، وكذلــك بقيــة األجنــاد. وقيــل: 
ســّميت كل ناحيــة بجنــد كانــوا يقبضــون أعطياتهــم فيــه... وذكــروا أن الجزيــرة كانــت مــع قنّســرين جنــًدا واحــًدا، فأفردهــا عبــد الملــك بــن مــروان وجعلهــا جنــًدا برأســه، 
ولــم تــزل قنّســرين وكورهــا مضمومــة إلــى حمــص حتــى كان ليزيــد بــن معاويــة، فجعــل قنســرين وأنطاكيــة ومنبــج جنــًدا برأســه، فلمــا اســتخلف الرشــيد، أفــرد قنســرين 
ــن منظــور:  ــي لســان العــرب الب ــوت الحمــوي، ج1، ص38 و103(، وف ــدان: ياق ــي العواصــم )معجــم البل ــرد العواصــم، كمــا نذكــره ف ــًدا، وأف بكورهــا، فجعلهــا جن
ــي  ــِن. َوفِ ــٌد بِاْليََم ــِك، بَلَ ــد، بِالتَّْحِري َحــاحِ: وَجنَ ــي الّصِ ــا، َوفِ ــَي أَجــود ُكَوِرَه ــِن، َوِه ــد: َمْوِضــٌع بِاْليََم ــَن. والَجنَ ي ــبِهُ الّطِ ــاَرةٌ تُْش ــَي ِحَج ــَل: ِه ــد: األَرض اْلغَِليَظــةُ، َوقِي »الَجنَ
. وُجْنَدْيســابُوُر:  اْلَحِديــِث ِذْكــُر الَجنَــد، بِفَتْــحِ الجيــم والنــون، أَحــد َمخاليــف اْليََمــِن؛ َوقِيــَل: ِهــَي َمِدينَــةٌ َمْعُروفَــةٌ بَِهــا. وُجنَْيــد وَجنَّــاد وُجنــادة: أَســماء. وُجنــادة أَيًضــا: َحــيٌّ
ْفــعِ؛ قـَـاَل اْبــُن ِســيَدْه: وأُرى اْلبِنـَـاَء قـَـْد ُحِكــَي فِيَهــا. َويـَـْوُم أَجناَدْيــِن:  بـَـةٌ بِالرَّ ْفــعِ َوالنَّْصــِب َســَواٌء ِلعُْجَمتـِـِه. وأَجنــاداُن وأَجناَدْيــُن: َمْوِضــٌع، النــوُن ُمعَرَّ َمْوِضــٌع، َولَْفُظــهُ فِــي الرَّ
وِم فِيــِه« )ج3، ص ص 133-132(.  ــاِم أَيــام ُعَمــَر، َوُهــَو َمْوِضــٌع َمْشــُهوٌر ِمــْن نََواِحــي ِدَمْشــَق، َوَكانـَـِت اْلَوْقعـَـةُ اْلعَِظيَمــةُ بَْيــَن اْلُمْســِلِميَن َوالــرُّ يـَـْوٌم َمْعــُروٌف َكاَن بِالشَّ

)67( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص56(.

)68( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص56(.

)69( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص66(.

ــي  ــك، وه ــا« كذل ــن الحاضــر بـــ »درعــة« و»درع ــي الزم ــرف ف ــة واإلســام. وتُع ــي الجاهلي ــرب ف ــد الع ــي »أذرعــات« المشــهورة عن )Adra« )70«، ه

»أذرعــى« »Edrei« فــي التــوراة، بمعنــى قــوة أو حصــن. وهــي مــن مــدن »باشــان« العظيمــة. وقــد اشــتهرت »أدرعــات« بخمرهــا عنــد العــرب، وقــال عنهــا 
ن القســم الجنوبــي مــن وادي »حــوران«، وعلــى مســافة ســتة أميــال إلــى  علمــاء اللغــة إنهــا موضــع بالشــام تنســب إليــه الخمــور... تقــع »أذرعــات« فــي واد يكــّوِ
الشــرق مــن طريــق الحــج، وفيهــا كهــوف عديــدة وصهاريــج كبيــرة، وبهــا خرائــب وآثــار يقــرب محيطهــا مــن ميليــن، يظهــر أنهــا مــن عهــد الرومــان. )المفصــل 

فــي تاريــخ العــرب قبــل اإلســام: علــي جــواد، ج5، ص ص 60-59(.
)71( ورد في مختار الصحاح أن )البثنية(: حنطة منسوبة إلى موضع بالشام، وينقل عن قول أبي الغوث: كل حنطة تنبت في األرض السهلة فهي بثنية خاف 

الجبلية، وهو في حديث خالد رضي هللا عنه. )مختار الصحاح، ص29(.
)72( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص67(.

)73( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص56(.

)74( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص58(.
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حيتاجــون إىل احلســاب يف أرباحهــم. وال يدخــل مدينــة محــص حيّــة وال عقــرب. وليــس هلــا ســور، ويف 
وســطها حصــن مســتدير«)75(.

ويعــدّد البكــري ُكــورَ الشــام ومدهنــا فيقــول: »إن هلــا ُكــورًا جليلــة منهــا: جــردان، والســمة«، أمــا مدهنــا فهــي: 
ــان وجبــال وشــراط ومــأرب وتنوفــة والغــور وبعلبــكّ وبــروت، وهــي  »بصــرى وأذرعــات والبلقــاء وذمــار وعمّ

قريــة األوزاعــي، وأطرابلــس ووجــه احلجــر وأجناديــن والرمــوك ومــرج الصفــر واجلابيــة ومــرج راهــط«)76(.
ــة وشــيزر  ــب وقنّســرين وأنطاكي ــور الشــام فيقــول هــي: »حل ــاب أقســام إيرانشــهر يعــدّد البكــري ُك ويف ب
ومحــاة ومحــص وفاميــة وبعلبــك والطريــة، وهــي األردنّ، والرملــة، وهــي فلســطن وإيليــة«)77(. أمّــا كــور الشــام 
ــة  ــة واهلامشي ــة واملصّيصــة وطرســوس وعــن زرب ــي: »أذن ــور الشــامية فيذكرهــا وفــق اآلت ــي تســمّى الثغ اّل

والكنيســة الســوداء والعواصــم وأنطاكيــة وتــرا وقــورش ومنبــج ودلــوك وعمــان«)78(.
وأشــار البكــري األندلســي إىل أن األوائــل قسّــموا الشــام إىل مخســة أقســام هــي: »الشــام األوّل فلســطن، 
ــة  ــة فلســطن. والشــام الثاني ــة رمل ــمّ الرمل ــا غــزّة، ث ــمّ يليه ــق مصــر أمــج، ث وأوّل حــدود فلســطن مــن طري
مدينتهــا العظمــى الطريــة، والغــور والرمــوك وبيســان فيمــا بــن فلســطن واألردنّ. والشــام الثالثــة الغوطــة 
ومدينتهــا العظمــى دمشــق ومــن ســواحلها أطرابلــس. والشــام الرابعــة أرض محــص. والشــام اخلامســة 

ــى ســاحل البحــر«. ــة عظيمــة عل ــب، وســاحلها أنطاكيــة مدين قنّســرين ومدينتهــا العظمــى حل
ونقــل أن »كّل شــيء عنــد العــرب مــن قبــل الشــام فهــو أنطاكيــة، ويقــال: ليــس يف أرض اإلســام وال أرض 

الــروم مثلهــا«)79(.
وورد لــدى البكــري أن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه جنَّــد الشــام أربعــة أجنــاد متفرّقــة يف أيــدي عمّاله 
وهــم: »خالــد بــن الوليــد، وأبــو عبيــدة بــن اجلــرّاح، ويزيــد بــن أبــي ســفيان، وعمــرو بــن العــاص، وبقيــت علــى 

هــذا التجنيــد حّتــى زاد فيهــا يزيــد بــن معاويــة قنّســرين، وكانــت يف أرض اجلزيــرة«)80(.
سابعًا – من قصص دمشق الشام يف املسالك واملمالك:

ــل يف إحــدى  ــه قابي ــد أخي ــى ي ــل عل ــل هابي ــة مقت ــورد البكــري األندلســي قصّ ــل: ي ــل هابي ــة مقت 1- قصّ
بــراري دمشــق، ومــا تعــرّض لــه مــن حــرة بعــد قتلــه ألخيــه، ومــن ثــم مشــاهدة طائــر الغــراب الــذي أرشــده إىل 
طريقــة دفــن أخيــه ومــواراة ســوءته، فيقــول حتــت عنــوان )القــول يف ولــد آدم عليــه السّــام(: »أبــى قابيــل أن 
يتــزوّج أخــت هابيــل ألنّ أختــه كانــت أمجــل مــن أخــت هابيــل، وقــال: أنــا أحــقّ هبــا. فقرّبــا قرباًنــا إىل اهلل عــزّ 
وجــّل أيّهمــا أحــقّ باجلاريــة. فقــرّب هابيــل شــاة مسينــة، وكان صاحــب ماشــية، وقــرّب قابيــل حزمــة ســنبل 
وكان صاحــب زرع، فوجــد فيهــا ســنبلة عظيمــة، ففرَكهــا وأكلهــا، فنزلــت النــار فأكلــت قربــان هابيــل. فغضــب 
ــك. فــكان مــن أمرمهــا مــا ورد يف القــرآن الكريــم، فاغتالــه قايــن )قابيــل( يف  قايــن )قابيــل( وقــال: ألقتلنّ

بريّــة بــاد دمشــق مــن أرض الشــام وقتلــه شــدخًا حبجــر... وكان مــن أمــر الغــراب يف املــواراة مــا كان«)81(.
)75( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص461(.

)76( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص464(.

)77( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص498(.

)78( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص498(.

)79( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص461(.

)80( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص498(.

)81( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص66(.
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2- أمــا قصّــة إرم: فيقــول البكــري األندلســي عــن الشــام: »إّنهــا إرم ذات العمــاد«، وينقــل مــا ذكــر عنهــا يف 
أهنــا: »كانــت دار نــوح عليــه السـّـام«، وينقــل عــن قتــادة تفســره لقولــه تعــاىل: )والّتــن والزّيتــون( بــأن: »الّتــن 
اجلبــل الــذي عليــه دمشــق، والزيتــون اجلبــل الــذي عليــه بيــت املقــدس«، و«التــن مســجد دمشــق والزيتــون 

بيــت املقــدس«، كمــا ينقــل عــن الضحـّـاك قولــه: »التــن والزيتــون مســجدان بالشــام«)82(. 
ــارًا يعبــد القمــر،  ــة بنــاء إرم، علــى يــد شــدّاد بــن عــاد، فيقــول: »كان عــاد رجــاً جبّ ويــروي البكــري قصّ
وتــزوّج ألــف امــرأة، ورأى مــن صلبــه أربعــة آالف ولــد، وعــاش ألًفــا ومائــي ســنة. ثــمّ ملــك بعــده ولــده شــداد 
بــن عــاد، وهــو الــذي بنــى مدينــة إرم ذات العمــاد، وهــذه عــاد الثانيــة«)83(، مستشــهدًا بقــول اهلل تعــاىل: )أَلـَـمْ 

تـَـرَ َكيْــفَ َفعَــَل رَبُّــكَ ِبعــادٍ * إِرَمَ ذاتِ الْعِمــادِ * الَّتِــي لـَـمْ يُْخلـَـقْ مِثْلُهَــا فِــي الِْبــاَدِ()84(. 
3- دار زبيــدة: ينــوّه اإلصطخــري إىل ســّكان مدينــة معــان األردنيــة مــن بــي أميــة، فيقــول: »معــان مدينــة 
صغــرة ســّكاهنا بنــو أميّــة ومواليهــم، وهــو حصــن مــن الشـّـراة«)85(... أمــا حــوران والبثنيّــة فيصفهمــا بأهنمــا: 
»رســتاقان)86( عظيمــان مــن جُنــد دمشــق، مزارعهمــا مباخــس)87(«)88(... كمــا يشــر إىل دار ضيافــة وحيــدة 
يف الشــام كانــت لزبيــدة بنــت جعفــر بــن املنصــور زوجــة هــارون الرشــيد الــي رحلــت ســنة 216 للهجــرة، 
ــه مــا  ــان اّلــي جــاء يف اخلــر يف ذكــر احلــوض أّن 831 للميــاد، فيقــول: »هنــاك بصــرى وعنــد البلقــاء عمّ
ــدة، وليــس بالشــام دار ضيافــة  ــة لزبي ــور، وهبــا دار ضياف ــق الثغ ــى طري ــراس عل ــان وبصــرى، وبغ ــن عمّ ب
ــق  ــى طري ــر عل ــه من ــراس حصــن كان في ــه )صــورة األرض(: »بغ ــل يف كتاب ــن حوق ــول اب ــا«)89(... ويق غره

الثغــور، وكانــت فيــه دار ضيافــة لزبيــدة، ومل يكــن للمســلمن بالشــام دار ضيافــة غرهــا«)90(.

مصادر البحث ومراجعه
1- املســالك واملمالــك: أبــو اســحاق إبراهيــم بــن حممــد الفارســي اإلصطخــري، املعــروف بالَكرَخــي 

)املتــويف: 346 هــــ(، دار صــادر، بــروت 2004 م. 
ــد البكــري األندلســي، ج 1، دار  ــن حممّ ــز ب ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــد عب ــو عبي ــك: أب 2- املســالك واملمال

الغــرب اإلســامي، بــروت 1992م. 
3- خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب: ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن املظفــر بــن الــوردي، البكــري 
ــوردي  ــن ال ــن عمــر ب ــن الدي ــى: 852هـــ( املنســوب خطــأ: للقاضــي زي ــي )املتوّف ــم احلل ــرّي ث القرشــي، املع
البكــري القرشــي، احملّقــق: أنــور حممــود زناتي-كليــة الرتبيــة، جامعــة عــن مشــس، الناشــر: مكتبــة الثقافــة 

)82( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص463(.

)83( المسالك والممالك: البكري، )ج1 ص92(.

)84( )سورة الفجر 8-6(.

)85( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص65(.

)86( مفردها رستاق، وهي المواضع التي فيها زرع وقرى أو بيوت مجتمعة.

روع: ما يسقيه المطر وال يُسقَى، والجمع بُُخوس. )87( البَْخس من الزُّ

)88( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص65(.

)89( المسالك والممالك: اإلصطخري، )ص65(.

)90( صورة األرض: محّمد بن حوقل البغدادي الموصلي، )ص184(. 
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اإلســامية، القاهــرة، طبعــة أوىل 1428 هـــ - 2008 م.
4- الكتــاب العزيــزي أو املســالك واملمالــك: احلســن بــن أمحــد املهلــي العزيــزي )ت: 380 هـــ(، مجعــه 

ــع، ط1 عــام 2006م.  ــن للطباعــة والنشــر والتوزي ــف، التكوي ــه ووضــع حواشــيه: تيســر خل ــق علي وعلّ
5- التحريــر والتنويــر »حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب اجمليــد«: حممّــد 
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النقشبندية ف دمشق 
ف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر

أ.د بشرى خير بك)1(

)1 ( أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر في قسم التاريخ – جامعة دمشق. رئيسة تحرير مجلة دراسات تاريخية في جامعة دمشق.
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ص البحث ملخَّ

ــن  ــت نشــأهتا ب ــن البخــاري النقشــبندي 1317-1389م، كان تُنســب الطريقــة النقشــبندية إىل هبــاء الدي
األوســاط الثقافيــة الســنية الراقيــة فيمــا وراء النهــر، ثــم انتقلــت إىل األراضــي العثمانيــة، ومنهــا إىل دمشــق، 
ــة يف القــرن  ــة« يف القــرن الثامــن عشــر، والنقشــبندية اخلالدي ــا النقشــبندية »اجملددي حيــث انتشــرت فيه
التاســع عشــر. وكان للعوامــل الداخليــة واخلارجيــة الــي كانــت متــرُّ هبــا دمشــق _ بشــكل خــاص _ الــدور 
األكــر يف انتشــارها، وتســلم علمائهــا مــن غــر العــرب بعــضَ الوظائــف احلساســة، وخاصــة منصــب اإلفتــاء 
ــذي يعكــس قــوة  ــار ال ــه كان املعي ــه عــن غــره مــن املناصــب؛ ألن ــة خاصــة ميزت ــال يف دمشــق أمهي ــذي ن ال

الســلطنة أو ضعفهــا.

_ املقدمة:
كانــت اهليئــة احلاكمــة للســاطن العثمانيــن األوائــل يف البدايــة تســتمد التفســر اإلســامي، ذا الطابــع 
الصــويف، مــن عــدد مــن املتصوفــة والدراويــش، ومل تأخــذ هــذه العاقــة يف التغــر إال زمــن الســلطان بايزيــد 
ــدوا العاقــة هبــم، إىل جانــب املتصوفة  األول 1345-1403م، عندمــا تقــرَّب الســاطن مــن فئــة العلمــاء، ووطَّ
والدراويــش. واســتمرَّ التصــوُّف إىل جانــب الفقــه أحــد أهــم املرتكــزات الــي أعطــت الطابــع اإلســامي 
العثمانــي مساتــه يف كل مــن األناضــول والواليــات العربيــة؛ والــي كانــت مدينــة دمشــق مــن ضمنهــا، حيــث 
شــكل املتصوفــة فيهــا إىل جانــب العســكر والعلمــاء واألشــراف واحلرفيــن والتجــار واهلامشــين أمهيــة 

خاصــة يف االنتمــاء الديــي واالندمــاج، والتبعيــة االجتماعيــة والسياســية. 
وكانــت دمشــق مــن أهــم املــدن الــي اســتقطبت املتصوفــة، الذيــن قدمــوا إليهــا ليتباركــوا مبــا تضمُّــه مــن 
أوليــاء وصاحلــن، ولينشــروا ُطرَُقهــم الصوفيــة فيهــا، ويلتقــوا مــع علمائهــا مــن متصوفــة وفقهــاء. لذلــك 
ــل  ــن، ب ــة أن اســتقطبت دمشــق الطريقــة النقشــبندية الــي أصبــح هلــا زواياهــا الســتقطاب املريدي ال غراب
وقــام احلــكام العثمانيــون مبباركتهــا مــن خــال الدعــم الــذي قدَّمــوه لشــيوخ الطريقــة، يف وقــت كانــت فيــه 
النقشــبندية يف األناضــول تتعــرَّض لبعــض الضغــوط. لذلــك كان مــن املهــم إلقــاء الضــوء علــى انتشــار هــذه 
الطريقــة يف دمشــق وســبب اهتمــام العثمانيــن هبــا، والعوامــل الــي ســاعدت علــى انتشــارها لتصبــح مــن 

أهــم الطــرق انتشــارًا وفاعليــة يف دمشــق يف هنايــة املرحلــة العثمانيــة.
أواًل- انتشار النقشبندية ووصوهلا إىل دمشق:

ــى نقشــبند  ــن البخــاري)2( 1317-1389م، ومعن ــد هبــاء الدي ــة النقشــبندية إىل حمم نشــأهتا: تُنســب الطريق
»ربــط النقــش باللغــة الفارســية، وإدامــة اســتحضاره حبيــث ال ينفــكُّ عنــه«)3(، والنقشــبندية هــي الطريقــة 
 ، مــن خــال اخلليفــة أبــي بكــر الصديــق ،الوحيــدة الــي تعــود سلســلتها الروحيــة املباشــرة إىل النــي حممــد

)2 ( هــو الشــيخ بهــاء الديــن محمــد بــن محمــد المشــهور بالنقشــبند، والملقــب بمحمــد البخــاري، ُولــد فــي هنــدوان )مفرعارقــان(  مــن قــرى بخــارى، وهــو مريــد 

خواجــه محمــد بابــا السماســي، شــيخ طريقــة خواجــكان، وكان اســتعداد بهــاء الديــن فــوق العــادة للعمــل بالذكــر والفكــر والســلوك الصوفــي وتربيــة القلــب وتزكيــة 
النفــس، كمــا تنقَّــل بيــن علمــاء الشــرع، وكان لــه الكثيــر مــن األســفار ربَّــى مــن خالهــا عشــرات األلــوف مــن المريديــن، وقــد وصــل بعضهــم إلــى درجــة اإلجــازة 
المطلقــة. للمزيــد حــول هــذه الطريقــة وأهــم مصادرهــا وسلســلة مشــايخها وأهــم مراحلهــا. الطريقــة النقشــبندية بيــن ماضيهــا وحاضرهــا، فريــد صــاح الهاشــمي.

)3 ( الحقيقة والمجاز في رحلة باد الشام ومصر والحجاز، عبد الغني النابلسي، ورقة 28.
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يف حــن ترتبــط سلســلة باقــي الطــرق الصوفيــة بطــرق غــر مباشــرة باخلليفــة علــي بــن أبــي طالــب ، عــن 
طريــق األمــام جعفــر الصــادق. 

وقــد عــدَّ بعــض الباحثــن أن النقشــبندية مــا هــي إال امتــداد للطريقــة اليســوية نســبة ألمحــد اليســوي 
1093-م1166؛ الــي نــال هبــاء الديــن الفيــض علــى يــد دراويشــها، »وقــد اجتمعــت آراء الباحثــن عــن أهنــا 
طريقــة مغاليــة يف سـُـنيّتِها«)4(. ويؤكــد فــؤاد كوبــريل بأهنــا » ظهــرت بــن األوســاط الثقافيــة الســنية الواقعــة 
فيمــا وراء النهــر ردًّا علــى الوثنيــة املغوليــة، وعُرفــت هــذه الطريقــة، قبــل الشــيخ حممــد هبــاء الديــن، كإحــدى 

اجلماعــات الصوفيــة، فقــام هــو بتنظيمهــا، وترتيــب صنوفهــا)5(. 
ويف النصــف الثانــي مــن القــرن اخلامــس عشــر دخلــت الطريقــة إىل األراضــي العثمانيــة علــى يــد منــا 
ــف  إهلــي الســيماوي )ت-1494( عبــد اهلل اإلهلــي الســماوي)6(، الــذي قــام بنشــر الطريقــة النقشــبندية، وألَّ
بينهــا وبــن املاميــة)7(، وعــاش يف عهــد الســلطان بايزيــد الثانــي 1447-1512 بــن الســلطان حممــد الفاتــح 
ــق الصــويف  ــل ســلوك الطري ــد، وأكم ــم مسرقن ــا إىل خرســان ث 1429-1481، وارحتــل إىل إســطنبول ومنه
ــة، ثــم ذهــب  علــى عبيــد اهلل أحــرار، الــذي أصبحــت النقشــبندية مــن بعــده تدعــى بالنقشــبندية األحراري
ــم هبــاء الديــن نقشــبند، ليعــود أدراجــه إىل إســطنبول، ويعمــل بالتدريــس ونشــر  إىل خبــارى لينهــل مــن عل
ــت شــهرهتا أرجــاء إســطنبول علــى يــد  الطريقــة النقشــبندية، الــي عُرفــت حتــت لوائــه بـــ »جمدديــة«، وعمَّ

)4 ( النقشبندية نشأتها وتطورها لدى الترك، بديعة محمد عبد العال، ص14. 

)5 ( الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أكمل الدين إحسان أوغلوا، ج2، ص185.

)6 ( صوفي ولد بقصبة سماوة من والية األناضول، وسكن مدة بالقسطنطينية، وارتحل إلى باد العجم ثم عاد إلى القسطنطينية، ثم ارتحل عنها، له آثار عديدة في 

التصوف، معجم المؤلفين عمر كحالة، ج6، ص36.
)7 ( المامية: طريقة صوفية أسسها الشيخ حمدون القصار ت 884، وسبب تسميتها ألنها تقوم على مامة النفس في كل األحوال. المامية والصوفية وأهل 

الفتوة، أبو العا العفيفي أبو عبد هللا السلمي،ص 13.

التكية السليمانية يف دمشق 
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مــراد بــن علــي بــن داؤود األزبكــي 1640-1720)8(. الــذي نشــر النقشــبندية يف دمشــق يف مرحلــة مل تكــن 
معروفــة آنــذاك إال لبضعــة أتبــاع مُتفرِّقــن.
1_ النقشبندية اجملددية يف دمشق:

ورد يف كتــاب ســلك الــدرر حديــث عــن مؤســس النقشــبندية بدمشــق، مــراد املــرادي، قــال: نزيــل دمشــق، 
لــت رجــاه وعمــره ثــاث ســنوات، فعــاش مقعــدًا،  وُلــد يف مسرقنــد، وكان أبــوه نقيــب األشــراف، وتعطَّ
وهاجــر إىل اهلنــد حيــث أخــذ الطريقــة النقشــبندية وتصــوَّف وحــجَّ، وأقــام باملدينــة ثــاث ســنن، ثــم قــام 
ــا، ونســتدل  ــه ذائعً برحلتــه إىل العــراق وبــاد العجــم ومكــة ومصــر، واســتقرَّ يف دمشــق بعــد أن صــار صيتُ
علــى ذلــك ممــا ذكــره حفيــده عندمــا ترجــم لــه »القطــب احملقــق املدقــق الصــويف.... املُســلِك املرشــد إمــام 
أهــل العرفــان.... صاحــب الكرامــات والعلــوم كان آيــة اهلل الكــرى يف العلــوم النقليــة والعقليــة، خصوصـًـا يف 
ــا عابــدًا معتقــدًا، مــع اتقــان  التفســر واحلديــث والفقــه... وعلمــي الظاهــر والباطــن... مرشــدًا كامــاً ورعً

اللغــات الثــاث العربيــة والفارســية والرتكيــة..«)9(. 
ومــن دمشــق ســافر إىل إســطنبول ومكــث فيهــا مخــس ســنن »حيــث أقبلــت عليــه علماؤهــا وصلحاؤهــا 
نــوا منــه الذكــر واعتقــدوه، وصــار لــه تعظيــم وتبجيــل«)10(،  ومشــاخيها ومواليهــا، وأخــذوا عنــه الطريقــة، وتلقَّ
ــة، ومل يكــن ذلــك يف موســم احلــج،  ــك للمــرة الثالث ــم عــاد إىل دمشــق، ومنهــا إىل مكــة املكرمــة، وكان ذل ث
حيــث جــاور ســنة ليعــود بعدهــا إىل دمشــق، ويف الرحلــة الرابعــة إىل مكــة قــام بفريضــة احلــج، ومــن ثــم عــاد 
إىل دمشــق لينشــر طريقتــه الــي القــت احلظــوة الكبــرة فيهــا علــى يــده، رغــم النكســة الــي ابتُليــت هبــا يف 
القــرن الســابع عشــر، عندمــا مت القبــض يف عهــد الســلطان مــراد الرابــع 1612-1640 علــى شــيخ أوروميــة 
يف شــرق األناضــول؛ بدعــوى أنــه كان علــى وشــك التمــرد مــع جــم غفــر مــن مريديــه، ثــم أُعــدم، وكمــا ذكــرت 

مصــادر تلــك املرحلــة فقــد أثــارت هــذه احلادثــة ردود فعــل كان هلــا صــدى واســع يف أحنــاء البــاد)11(.
2- النقشبندية اخلالدية:

دخلــت النقشــبندية مرحلتهــا الثالثــة)12( علــى يــد »خالــد أبــي البهــاء ذي اجلناحــن ضيــاء الديــن خالــد 
الشــهرزوري، األشــعري عقيدة، الشــافعي مذهبًا، النقشــبنديّ اجملدد طريقة ومشــربًا، القادري الســهروردي 
ــة مــن  ــى مقرب ــره طــاغ عل ــة ق ــن يف قصب ــن كردي ــد ألبوي الكــردي اجلشــي إجــازة«)13( )1778-1826(، وُل
الســليمانية يف العــراق، حيــث نشــأ ودرس، وتصــوَّف، »ثــم رحــل لطلــب العلــم إىل النواحــي الشاســعة، وقــرأ 
ــم، وقــد  فيهــا كثــرًا مــن العلــوم النافعــة«، كاحلســاب واهلندســة واهليئــة)14(، ثــم عــاد إىل وطنــه ليتعلــم ويُعلِّ

)8 ( وهــو عالــم متصــوف تركســتاني –عثمانــي، ُولــد فــي ســمرقند بخانــات بخــارى، وكان أبــوه نقيــب أشــرافها، هاجــر إلــى ســلطنة مغــول الهنــد، حيــث أخــذ الطريقــة 

ف، ثــم قصــد الحجــاز للحــج واإلقامــة، ومنهــا ارتحــل إلــى العــراق وفــارس ومكــة ومصــر، ثــم ســكن دمشــق، ثــم ســافر إلــى إســطنبول ومكــث فيهــا  النقشــبندية وتصــوَّ
خمــس ســنوات، ليعــود إلــى دمشــق، حيــث عــاش فيهــا إلــى أن توفــي. للتفصيــل: ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثانــي عشــر، محمــد خليــل المــرادي، ج4، ص 129.
)9 ( مــا ورد أعــاه هــو داللــة علــى المرتبــة الصوفيــة التــي وصــل إليهــا مــراد المــرادي. ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثانــي عشــر، محمــد خليــل المــرادي، 

ج4، ص129.
)10 ( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل المرادي، ج4، ص130.

)11 ( الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أكمل الدين إحسان أوغلوا، ج2، ص186.

)12( تمثــل هــذه المرحلــة الحلقــة التاســعة والعشــرين مــن السلســلة النقشــبندية، التــي مثلهــا خالــد النقشــبندي. حــول السلســلة النقشــبندية وأهــم مصادرهــا بالتفصيــل: 

الطريقــة النقشــبندية بيــن ماضيهــا وحاضرهــا، الهاشــمي، الفصــل الرابــع، ص 206.
)13 ( حليــة البشــر فــي تاريــخ أعيــان القــرن الثالــث عشــر، محمــد بهجــت البيطــار، ج2، 571. علمــاء دمشــق وأعيانهــا فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري، محمــد 

مطيــع الحافــظ ونــزار أباظــة، ج1 ص298-335. دار الفكر-دمشــق. أيًضــا مجلــة المجتمــع العلمــي الكــردي عــدد )1( - ص727-697.
)14 ( مجلة المجتمع العلمي الكردي عدد )1( ، ص572.
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مشلــت ســياحاته بغــداد واحلجــاز والشــام، ثــم عــاد إىل وطنــه ليقصــد بعدهــا إســطنبول يف ســنة 1124هـــ، 
واســتمرت مســرته إليهــا ســنة كاملــة مــرَّ خاهلــا علــى بعــض بــاد إيــران واهلنــد، حيــث أخــذ النقشــبندية 
علــى الشــيخ عبــد اهلل الرهــاوي )1743-1824()15(، واشــتغل عنــده خبدمــة الزاويــة، وبعــد ســنة شــهد 
لــه شــيخه بوصولــه إىل الواليــة، بــل وخلفــه يف مخــس طــرق هــي: النقشــبندية والقادريــة والســهروردية 
والكرويــة واجلشــتيه، وبعــد عودتــه مــن اهلنــد بــدأ بالرتويــج لطريقتــه النقشــبندية حتــت اســم »اخلالديــة« 

ــرف بالرابطــة؛ ويُقصــد هبــا ربــط قلوهبــم بــاهلل وتعلُّقهــا بــه)16(. ــا جديــدًا عُ نســبة لــه، وابتــدع ركنً
اشــتهر أمــر خالــد البغــدادي بعــد عودتــه مــن اهلنــد، وذهــب صيتـُـه يف كل أرجــاء الســلطنة العثمانيــة، ممــا 
ــد  ــه، بســبب محــاس خال ــار الشــكوك يف نفــس الســلطان حممــود الثانــي 1785-1839 وأوســاط حكومت أث
ــه  وأتباعــه لنشــر طريقتهــم يف كل األصقــاع؛ وخاصــة يف إســطنبول، وقــد أورد د. عبــاس العــزاوي مــا عرَّبَ
عــن بعــض املؤرخــن العثمانيــن » منــذ مخســة أشــهر مضــت ورد إىل إســطنبول بعــض خلفــاء الشــيخ خالــد 
املتوطن يف الشــام، وهو من علماء الســليمانية)17(، وانتشــروا يف مســاجد إســطنبول وجوامعها، وبثُّوا الدعوة 
إىل طريقتهــم، فانتســب إليهــا مجاعــة مــن أكابــر إســطنبول وعلمائهــا، ونالــوا شــهرة يف بــاد العــرب والــرتك، 
ــة النقشــبندية  ــي مــن إســطنبول مشــاهر الطريق وصــاروا يُســمُّون دعاهتــم )اخللفــاء(.... وعلــى هــذا نُف
ــي أهــم  ــايل نُف ــوم الت ــاء...«)18( وأحَلُّوهــم بســيواس، ويف الي وأعواهنــم يف 1817م ليــاً، وجــيء هبــم إىل املين

علمائهــم ثــم أرســل خالــد وأعوانــه إىل أحنــاء مدينــة الســليمانية علــى أن ال يعــودوا إىل إســطنبول)19(.
ــدي )الســيد حممــود ســعيد 1766-1823م(  ــت أفن ــة حال ــل أحــد رجــاالت الدول ــاز مــن قب ــا مت اإليع كم
لــداوود باشــا وايل بغــداد بالتحقيــق مــع خالــد، الــذي أعــرب يف تقريــره الــذي أعــدَّه »أن خالــدًا ال قصــد لــه 
إال إحيــاء السُّــنة السُّــنيّة، وأنــه مشــغول بإرشــاد مريديــه، غــر ســاع بذلــك إىل حتقيــق أي مصلحــة لــه، وأنــه 
بعيــد كل البعــد عــن الشــؤون السياســية«)20(. ويف هنايــة التقريــر تعهَّــد داوود باشــا أن خالــدًا لــن يتدخــل يف 

أي شــيء مــن شــؤون الدولــة أبــدًا. 
وارحتــل خالــد مــن بغــداد إىل دمشــق بأهلــه وعيالــه واســتوطنها، واشــرتى دارًا رفيعــة باحمللــة املشــهورة 
بالقنــوات، ووقــف بعَضهــا مســجدًا هلل تعــاىل... وعمــر فيهــا كثــرًا مــن املســاجد اخلريــة، وأحيــا كثــرًا مــن 
اجلوامــع املندرســة، وذلــك يف عــام 1238هـــ 1823م)21(، وكانــت وفاتــه بالطاعــون، ودُفــن بالصاحليــة، يف تــلٍّ 

حتــت جبــل قاســيون مقابــل مقــام األربعــن)22(.
ثانيًا- دور العنصر غري العربي يف النقشبندية يف دمشق:

انتشــرت الطريقــة النقشــبندية يف دمشــق بطوريهــا األول النقشــبندية »اجملــددة« علــى يــد مــراد   

)15(  حلية البشر، البيطار، ص 415-410.

ــدؤون ذكــر هللا بالقلــب، أي بــا صــوت وال  ــم يب ــوا، ويقــرؤون ســورة اإلخــاص والشــرح أواًل، ث ــة أينمــا كان ــون وجوههــم علــى هللا تجــاه القبل )16 ( فهــم يُولُّ

كام، ألنهــم يُحبِّــذون الذكــر القلبــي علــى الذكــر الجهــري، ويذهبــون إلــى أنهــم بهــذا الذكــر يتولــد النــور فــي قلوبهــم. للمزيــد: الطريقــة النقشــبندية بيــن ماضيهــا 
وحاضرهــا، الهاشــمي،ص35.

)17(  مدينة السليمانية في العراق.

)18 ( موالنا خالد النقشبندي، عباس العزاوي، مجلة المجتمع العلمي الكردي-عدد 1 ص717.

)19 ( الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها، الهاشمي، ص 244.

)20 ( الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها، الهاشمي، ص 245.

)21 ( حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر، محمد بهجت البيطار، ج2، ص571.

)22 ( حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر، محمد بهجت البيطار، ج2، ص571.
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املــرادي الرتكــي، والثانــي علــى يــد خالــد النقشــبندي الكــردي، وقــد أمدَّتنــا مصــادر القرنــن الثامــن عشــر 
والتاســع عشــر، وبشــكل خــاص كتــب الرتاجــم، مبعلومــات عــن أهــم علمــاء هــذه الطريقــة وأعياهنــا؛ الــي 

وُضعــت عنهــا الكثــر مــن املصنفــات بــن مُؤيِّــد ومُنكِر)23(هلــا.
1_ الدعم العثماني املادي للنقشبندية يف دمشق:

رغــم مــا أحــاط النقشــبندية يف القــرن الســابع عشــر مــن نفــي ألهــم شــيوخها يف إســطنبول، فقــد كان 
ــول  ــه، وهــو مقب ــت احلــكام تَهاب ــع، وكان ــل اجلمي ــا مــن قب ــا حمرتمً ــده مكرَّمً ــر حفي ــا يذك ــرادي كم مــراد امل
الشــفاعة عندهــم، حتــى أن الســلطان مصطفــى خــان قــد أقطعــه يف دمشــق إقطاعـًـا » مبــال يدفعــه للخزينــة 
املريــة)24( يف كل ســنة، وهــو املعــروف اآلن باملالكانــات«)25(، وكان مــراد املــرادي أول مــن وُجِّــه لــه ذلــك هبــذه 
الطريقــة، وهــو خــر دليــل علــى اهتمــام الســلطنة بالطريقــة، ورغبتهــم يف انتشــارها يف بــاد الشــام، وليــس 
يف دمشــق فقــط، ألهنــا مل تكــن معروفــة – حتــى ذلــك احلــن- إال لبضعــة أتبــاع متفرقــن. ويبــدو ذلــك جليًّــا 

مــن خــال خلــو كتــب الرتاجــم قبــل القــرن الثامــن عشــر مــن ذكــر أتبــاع هــذه الطريقــة يف ترامجهــم. 
وقــد كانــت أعطيــة الســلطان ملــراد مصــدر ثرائــه الواســع، فضــاً عــن حنكــة عقبــة يف توظيــف هــذه الثــروة 
يف التجــارة؛ ومل يــأت القــرن التاســع عشــر إال وأســرة املــرادي متلــك عــددًا مــن العقــارات)26(؛ بــل وأصبحــت 
مــن األســر املعروفــة يف دمشــق، خاصــة وأن مــراد املــرادي تــرك مــن آثــاره بدمشــق »املدرســة املعروفــة بــه، 
ــور، وشــرط يف  ــا يســكنها أهــل الفســق والفجــور، فأنقــذه اهلل مــن الظلمــات إىل الن وكانــت قبــل ذلــك خاًن
ــزوج وال شــارب للتــن«)27(. واملدرســة هــي املعروفــة باســم »املدرســة  ــاب وقفــه أال يســكنها أمــرد وال مت كت

املراديــة الكــرى اجلوانيــة«.
وبنــى »بنــى مــراد » أيًضــا مدرســة يف داره مبحلــة ســوق صاروجــا، وتعــرف بالنقشــبندية الرانيــة مــع 
ــب  ــاك ....«)28(. أيًضــا كان لألســرة دار أخــرى يف املســتطيل املركــزي لدمشــق)29(، وأغل ــك هن مســجد كذل

ــاء)30(.  ــي أبنائهــا اإلفت ــر تولِّ الظــن أن ذلــك قــد مت إث
وكان أيًضــا حملمــد بــن مــراد املــرادي رعايــة خاصــة مــن الســلطان العثمانــي حممــود خــان 1696- 1754، 
عندمــا أُرســل بطلبــه إىل إســطنبول يف ســنة 1735«، فارحتــل إليهــا، ومل يــزل مــن حــن خروجــه مــن دمشــق 
إىل حــن دخولــه إليهــا حمرتمًــا يف كل بلــدة، وكلُّهــم يأخــذون عنــه الطريــق ويتركــون بــه إىل أن وصلهــا، 
فقابلــه الســلطان املذكــور بوافــر االهتمــام ومزيــد االحــرتام، واجتمــع بــه مــرات، وأعطــاه األوامــر الســلطانية 

)23 ( حول الطريقة وما ورد حولها من أقاويل يمكن العودة إلى: الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها، الهاشمي، 380.

)24 ( وهــو مــا يعــرف بنظــام المالكانــة الــذي منــح اإللتــزام مــدى الحيــاة، واإللتــزام هــو طريقــة لجبايــة الضرائــب يعطــي حــق جمــع الضرائــب إلــى أشــخاص 

يســمون مقاطعجيــة أو ملتزميــن مقابــل دفــع مبلــغ مــن المــال مســبقا عــن المنطقــة التــي خضعــت لهــم، وكانــت مــدة اإللتــزام ســنة واحــدة. الشــرق األوســط الحديــث، 
ألبــرت حورانــي، ج، ص12.

)25 ( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، المرادي، ج4 ،ص 129.

)26 ( تذكــر لينــدا شيلشــر فــي كتابهــا، دمشــق فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، 194، أن آل المــرادي كانــوا يملكــون ثاثــة خانــات فــي المســتطيل 

المركــزي مــن دمشــق صفحــة 27 مــن كتابهــا، أولهــا فــي بــاب الجابيــة، وثانيهــا بــاب البريــد، وثالثهــا فــي ســوق البزوريــة ولكــن مترجــم الكتــاب عمــر المــاح 
صحــح هــذه المعلومــة باالعتمــاد علــى مــا ذكــره: عبــد القــادر الريحــاوي فــي مقالــة: خانــات دمشــق، المنشــور فــي الحوليــات األثريــة، مجلــد 25، 1975.

)27 (  سلك الدرر، المرادي، ج4، ص 130.

)28 ( سلك الدرر، المرادي، ج4، ص130.

)29 ( كان ضمــن دمشــق مســتطيل شــبه كامــل مــن الشــوارع ضمــن ســورها، ورغــم عــدم ســعتها، إال أنهــا مســتقيمة، ومتوازيــة. يمتــد المســتطيل بأربــع نقــاط 

ــا وهــي: القلعــة وبــاب الجابيــة وبــاب الســام والجامــع األمــوي، وكان القســم الشــمالي الغربــي مــن مدينــة دمشــق حافــًا بالمتاجــر التــي تتخللهــا الجوامــع  تقريبً
وبيوتــات األعيــان. دمشــق فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، شيلشــر، ص 27.

)30 ( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، شيلشر، ص 94.
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خبطــه الشــريف يف مصــاحل اجلــد، وصــار لــه اعتبــار تــام مــن رجــال الدولــة وأركاهنــا، ثــم أذن لــه باحلــج بــداًل 
مــن الســلطان املذكــور، فحــج بــداًل عنــه يف تلــك الســنة، ثــم عــاد بعــد عودتــه بأمــر ســلطاني إىل إســطنبول، 
ــا بالســلطان، وكان يف خدمتــه  ونــزل باملــكان الــذي هُيِّــيء لــه مــن طــرف الدولــة كاملــرة األوىل، واجتمــع ثانيً
يف املــرة الثانيــة والــدي وأخــي وابــن عــم والــدي)31(، ثــم مل تطــل مــدة الســلطان حممــود، وجلــس علــى ســرير 
ــم بغايــة التعظيــم والتوقــر، ثــم قصــد اجلــد  الســلطنة أخــوه مصطفــى الثالــث 1717-1774، فقابــل املرتجَ

الديــار الشــامية....«)32(.
كذلــك كان لعلــي بــن عبــد اهلل الكــردي النقشــبندي، مــن بلــدة كــوى قــرب عبــدالن، كامل التقديــر والتبجيل 
مــن الســلطان مصطفــى الثالــث 1717- 1774، عندمــا اســتدعاه للتــرُّك بــه، فرحــل علــي مــن دمشــق إىل دار 
اخلافــة » وأنعــم لــه امللــك املشــار إليــه يف كل ســنة بألفــي قــرش ومخســمائة قــرش، فزهــد يف ذلــك، فــأحل 
عليــه، فقبــل يف ذلــك قرشـًـا واحــدًا يف كل يــوم مــن مــال جزيــة دمشــق، والباقــي فرَّقــه يف رفقتــه، وطلــب منــه 

امللــك املشــار إليــه الدعــاء بالنصــر للســرية الــي جهَّزهــا علــى اخلارجــي طهماســب مبملكــة إيــران...«)33(. 
ــة  ــدًا. ورغــم مــا أصــاب شــيوخ النقشــبندية اخلالدي ــيٌّ بســبع نســاء ولــدن لــه مخســن ول وقــد تــزوج عل
يف إســطنبول مــن نفــي، إال أن الســلطان عبــد اجمليــد خــان 1823-1861م بنــى علــى قــر الشــيخ خالــد 
ــن،  ــر الشــريف ومســجدًا وعــدة مقاصــر للمريدي ــى الق ــة عل ــى قب ــاً مشــتماً عل ــاء مجي النقشــبندي »بن

ومطبًخــا وبركــة عظيمــة للمــاء...«)34(. 
)31 ( والد المرادي مصنف سلك الدرر.

)32 ( سلك الدرر، المرادي، ج4، ص115.

)33 ( سلك الدرر، المرادي، ج3،ص 218.

)34(  حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، بهجت البيطار، ج1، ص586.

ضريح الشيخ خالد النقشبندي
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ــك  ــت تشــهده دمشــق يف تل ــا كان ــم يعــود مل ــه النقشــبندية مــن تكري ــر أن مــا لقيت ــر بالذك وممــا هــو جدي
املرحلــة مــن ازديــاد يف النفــوذ احمللــي، الــذي أقلــق الســلطة العثمانيــة كثــرًا؛ خاصــة وأن دمشــق آخــر مركــز 
مديــي يف طريــق احلــج، يف مرحلــة ازداد فيهــا اخلطــر الشــيعي الصفــوي مــن الشــرق، والوهابــي الســلفي 
ــوغ مكــة يف العــام 1807،  ــى ذلــك مــن فشــل عبــد اهلل باشــا العظــم مــن بل القــادم يف اجلنــوب، وال أدّل عل
عندمــا احتــل الوهابيــون مكــة بتدبــر مــن آل ســعود الوهابيــن. أيًضــا فقــد كان لسياســة إمساعيــل باشــا 
العظــم  1725- 1730م بدعــم املتصوفــة، والتوفيــق بينهــم وبــن ســكان دمشــق، دوره يف انتشــار النقشــبندية 

كإحــدى الطــرق الصوفيــة علــى الســاحة.  
مل يشــمل تكريــم الســاطن العثمانيــن املــادي للنقشــبندين العــرب كمــا مشــل غرهــم مــن الــرتك والكــرد.  
ــي عبــد الغــي النابلســي 1641-1731 هــذا الدعــم مــن الســاطن العثمانيــن، علمًــا  ودليــل ذلــك عــدم تلقِّ
أنــه نقشــبندي، وقــد أطنــب املــرادي مصنــف ســلك الــدرر، وحفيــد مــراد املــرادي، يف الكتابــة عنــه وأمهيتــه، 
كقطــب مــن أقطــاب التصــوف يف العــامل اإلســامي، وليــس يف دمشــق فقــط، فهــو » ... احلنفــي الدمشــقي 
القــادري أســتاذ األســاتذة....«)35(، وتتلمــذ عليــه معظــم علمــاء عصــره، وذاع صيتـُـه يف كل العــامل اإلســامي، 

)35(  سلك الدرر، المرادي، ج3، 39-30.

خمطوط احلضرة األنسية يف الرحلة القدسية، عبد الغي النابلسي
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ويــوم وفاتــه » أغلقــت البلــد يــوم موتــه، وانتشــر النــاس يف الصاحليــة حلضــور جنازتــه«)36(، وقــد دُفــن يف 
الصاحليــة، وبنــى حفيــده الشــيخ مصطفــى النابلســي إىل جانــب ضرحيــه جامعـًـا أصبــح قبلــة ألهــل دمشــق 

للتــرك والزيــارة. 
وكذلــك مل يلــقَ مصطفــى البكــري الصديقــي 1687-1748 )37( -كأحــد أهــم أقطــاب التصــوف، وأحــد أهــم 
خلفــاء الطريقــة اخللوتيــه؛ ورغــم أخــذه النقشــبندية عــن مــراد املــرادي الســابق الذكــر- الدعــم العثمانــي 
الــذي ُقــدم للمراديــن النقشــبندين؛ عــدا مــا ذكــره املــرادي عــن قــدوم رجــب باشــا مــن مصــر إىل القــدس 
وزيارتــه ملصطفــى، وصــار لــه فيــه مزيــد اعتقــاد، وعنــد عودتــه إىل مصــر اصطحــب مصطفــى معــه، حيــث 

أقــام هبــا مــدة، وأخــذ اخللوتيــة عنــه خلــق كثــرون)38(. 

)36 ( ســلك الــدرر، المــرادي،ج3، ص38. تجــاوز عــدد مؤلفــات النابلســي 300 كتــاب ورســالة وشــروح ودواويــن وشــعر ورحــات وكتــب فــي التصــوف والفقــه 

والحديــث والتفســير، كمــا تنــاول موضوعــات مختلفــة مثــل تفســير األحــام والفاحــة، ودافــع عــن رقــص المولويــة وســماع الموســيقى...، كمــا دافــع عــن الطــرق 
الصوفيــة والتصــوف بجــرأة، بعــد أن بلــغ مرتبــة العــارف التــي يطمــح إليهــا كل مــن ســلك طريــق التصــوف. للمزيــد: الــورد اإلنســي والــورد القدســي فــي ترجمــة 
العــارف بــاهلل تعالــى ســيدي عبــد الغنــي النابلســي، كمــال الديــن العامــري، مخطــوط مــن مكتبــة مطيــع الحافــظ. وقــد ذكــر خليــل المــرادي فــي ترجمتــه أن مــن 

يريــد الزيــادة فليعــد إلــى الــورد اإلنســي. ســلك الــدرر، المــرادي، ص38.
)37 ( سلك الدرر، خليل المرادي، ج4، ص200-190.

)38 ( سلك الدرر، خليل المرادي، 192.

خمطوط احلضرة األنسية يف الرحلة القدسية، عبد الغي النابلسي
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ويكفــي هــذا املثــل للتدليــل علــى عــدم دعــم العثمانيــن للعلمــاء النقشــبندية العــرب، وهناك كثــر من علماء 
دمشــق ومتصوفتهــا النقشــبندين العــرب ممــن مل يقــدم العثمانيــن الدعــم هلــم. ولكــن ذلــك ليــس مبســتغرب 
فقــد شــهدت دمشــق منــذ الربــع األخــر مــن القرن الســادس عشــر تطــورًا يف بنيــة الطائفة اإلنكشــارية – كما 
يف كثــر مــن الواليــات العربيــة- بدخــول أنــاس مــن أصــل حملــي؛ أي غــر تركــي، ليســتفيدوا مــن االمتيــازات 
الكبــرة، وألســباب عديــدة أصبحــوا يف النصــف األول مــن القــرن الســابع عشــر حيكمــون دمشــق)39(، »ويف 
القــرن الثامــن عشــر ســيطر الدمشــقيون متامًــا علــى طائفــة اإلنكشــارية الرليــة)40(، وأصبحــت تبعًــا لذلــك 

فرقــة عســكرية دمشــقية تدافــع عــن مصــاحل الدمشــقين«)41(. 
وقــد تنبَّــه احلــكام العثمانيــون لذلــك منــذ أواســط القــرن الســادس عشــر، حتــى إن مــراد الثالــث )1574-
ــن يف الوظائــف الــي تشــغر بــن  ــأن يُعيِّ 1595( أصــدر أمــرًا يف متــوز 1577 إىل وايل دمشــق يأمــره فيــه ب
ــه  ــا كان علي اإلنكشــارية أفــرادًا مــن األروام العثمانيــن، ال مــن األهــايل واألغــراب، وخباصــة األكــراد، كم

احلــال)42(.
لــذا كان مــن الطبيعــي بالنســبة للعثمانيــن أن يدعمــوا النقشــبندين األتــراك، لكيــا تكــون الغلبــة للقــوى 
احملليــة الصوفيــة املدعومــة مــن اإلنكشــارية علــى مســتوى دمشــق. ودعــمُ إمساعيــل باشــا هلــم كان جــزءًا 
مــن سياســته العامــة الــي كان أساســها التحالــف مــع أهــم القــوى احملليــة يف دمشــق مثــل آل الســفرجاني 
ــا )ديــوان( مــن أعيــان دمشــق  – شــيوخ اخللوتيــة – ذوي النفــوذ الواســع يف دمشــق؛ حتــى أنــه شــكل جملسً
برئاســة علــي املــرادي)43( حليــف آل الســفرجاني. وقــد كان للدعــم الــذي لقيــه املراديــون النقشــبنديون علــى 
املســتوين احمللــي والعثمانــي أن أصبحــت أســرة آل املــرادي األســرة الثانيــة يف األمهيــة بعــد أســرة آل العظــم.  

2- الدعم العثماني الديين لعلماء النقشبندية:
ازداد النفــوذ احمللــي يف الواليــات العربيــة، ومنهــا بــاد الشــام، يف القــرن الثامــن عشــر علــى خمتلــف 
املســتويات، وأصبــح كبــار املوظفــن مثــل املفتــن ونقبــاء األشــراف يُعيَّنون من بن األســر احمللية، »واالســتثناء 
الوحيــد اســتمرار تعيــن القضــاة احلنفيــن يف مراكــز الواليــات مــن األروام، حلــرص الدولــة العثمانيــة أن 
يكــون أمــر تطبيــق الشــريعة يف يدهــا...«)44(، وبازديــاد النفــوذ احمللــي يف دمشــق فقــد ازدادت األمهيــة 
السياســية لعلمائهــا بفضــل تأثرهــم املعنــوي والديــي والفكــري علــى مســلمي املدينــة، خاصــة وأن احلكــم 
العثمانــي كان مزجيًــا مــن »امللــك والشــريعة«)45(، لذلــك أصبــح العــامل املتميــز والطمــوح »يســعى لكســب 
أتبــاع لــه مــن طلبــة العلــم والدارســن، وليكــون صوتــه مســموعًا يف جمالــس زعمــاء املدينــة، وفيمــا يتصــل 

باحلكومــة. 
وكان العــامل يســعى جاهــدًا ليكــون يف عــداد أعضــاء الدواويــن واجملالــس، وأن حيتــل مواقــع رئيســية مــن 
مؤسســات املدينــة القضائيــة والدينيــة والتعليمــة«)46(. »وهكــذا أتاحــت حــوايل اثنــي عشــرة وظيفــة للعلمــاء 

)39 ( المشرق العربي في العهد العثماني، عبد الكريم رافق، ص106-101.

)40 ( المحلية.

)41 ( المشرق العربي في العهد العثماني، عبد الكريم رافق، ص106.

)42 ( للتفصيل: بحوث في التاريخ االقتصادي واالجتماعي لباد الشام في العصر الحديث، عبد الكريم رافق، ص159-130.

)43 ( سلك الدرر،المرادي، ج3،ص220.

)44 ( المشرق العربي، رافق، 171.

)45(  حول اآللية التي حكم العثمانيون بها السلطنة العثمانية الفكر العربي في عصر النهضة 1798-1939، ألبرت حوراني، 50-40.

)46 ( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، شيلشر، ص144.
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فرصــة ممارســة تأثــر اجتماعــي واقتصــادي وسياســي بالــغ األمهيــة. فــكان مــن هــذه املناصــب القضــاء 
والنيابــة واإلفتــاء واخلطابــة ونظــارة األوقــاف«)47(. وكان بعــض العلمــاء يف دمشــق متصوفــة علمــاء؛ لذلــك 
فقــد أُتيحــت هلــم الوظائــف الــي أُنيطــت بعلمــاء الشــريعة، بــل كان دورهــم يف اجملتمــع أقــوى مــن العلمــاء غــر 
املتصوفــة ألهنم-املتصوفة-بســبب تنظيمهــم ضمــن الطريقــة، وباعتبارهــم »وحــدات أساســية يف االنتمــاء 
الديــي واالندمــاج والتعبئــة االجتماعيــة والسياســية«)48(، كانــت هلــم ســطوة وكلمــة مســموعة علــى مريديهــم. 
ــة البكــري  ــذي شــغلته عائل ــدور ال ــم للنقشــبندية باحلــد مــن ال ــر بدعمه ــن حــظ واف ــد كان للعثماني وق
الــي  توطــدت مكانتهــا بفضــل أمحــد بــن كمــال الديــن البكــري 1632-1695م، الــذي أصبــح قاضيًــا؛ وهــو 
منصــب مل يشــغله أي دمشــقي مــن قبــل، وتــوىل ابنــه أســعد 1662-1715 نيابــة القضــاء يف حمكمــة البــاب 
الكــرى، وممــن تســلم نائبـًـا يف احملكمــة الكــرى بدمشــق حممــد أفنــدي الشــريف املكــي النقشــبندي 1854م، 
وكان خياًطــا فقــرًا صاحًلــا، فــكان بعــد تســلُّمه » عرضــًة للــكام، وكثــر عليــه االنتقــاد، ونُســب إليــه مــا ال 
يليــق مبقــام مــن يتــوىل األحــكام«)49(، أيًضــا ممــن تــوىل قضــاء املذهــب احلنفــي العــامل أمحــد بــن الشــيخ عبــد 
اهلل اخلانــي اخلالــدي النقشــبندي 1836-1899، الــذي »تــوىل القضــاء يف بعــض األمكنــة للضــرورة الداعيــة 
لذلــك ... وبقــي مــدة يف النيابــة تــارة يف بعــض احملاكــم الشــرعية الدمشــقية، وتــارة يف بعــض البــاد وخــارج 

الشــام...«.
ــار  ــن كب ــذي كان واحــدًا م ــن أســعد 1686-1759م)50(، ال ــل ب ــر خلي ــاء فنذك ــا بالنســبة ملنصــب اإلفت وأم
أعيــان دمشــق، وتــوىل اإلفتــاء فيهــا يف الربــع األخــر مــن القــرن الثامــن عشــر، وأثنــاء توليــه هلــذا املنصــب 
قــاد ثــورة يف دمشــق ضــد الــوايل عثمــان باشــا أبــو طــوق 1763-1759)51( أفــاد منهــا إمساعيــل باشــا العظــم 
1706-1757 )52( فأقصــى خليــل مــن اإلفتــاء)53(، ولكــن ذلــك مل حيــدَّ مــن تأييــد آل البكــري ألصحــاب 

النزعــة احملليــة. 
وممــا هــو جديــر بالذكــر بــروز مصطفــى بــن كمــال الديــن البكــري 1687-1748م، بوصفــه واحــدًا مــن 
ــا لألســتاذ الشــيخ  أكابــر العلمــاء واملفكريــن نفــوًذا يف النصــف األول مــن القــرن الثامــن عشــر، وكان مازمً
عبــد الغــي النابلســي، فضــاً عــن صيتــه الذائــع كأحــد أهــم أقطــاب التصــوف يف عصــره)54(، وأحــد اهــم 
خلفــاء الطريقــة اخللوتيــة الــي نشــرها يف القــدس والقاهــرة وحلــب وبغــداد واحلجــاز)55(، ورغــم هــذه 

ــه أي منصــب.  ــه إلي ــم يُوجَّ ــة والصوفيــة ملصطفــى فل الشــهرة العلمي
ــاع  ــن أتب ــا ألقراهنــم م ــوا نقيًض ــة كان ــة البكري ــة اخللوتي ــاع الطريق ــن أتب ــة م ــرى شيلشــر أن »املتصوف وت
الطريقــة النقشــبندية الذيــن بــرزوا يف ذلــك احلــن أيًضــا«)56(. يف الوقــت الــذي تســلَّم العديــد مــن املراديــن 

)47 ( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، شيلشر، ص144.

)48 ( دمشق في القرنين، شليشر، 138.

)49 ( حلية البشر، البيطار، 1330.

)50 ( سلك الدرر، المرادي، ج1، ص 83.

)51 ( سلك الدرر، المرادي، ج3، ص 161.

)52 ( المشرق العربي، رافق، ص 185-182.

)53 ( وتنقَّل في عمله في القضاء في الواليات، ثم أصبح قاضيًا في إسطنبول. سلك الدرر، المرادي، ج 2، ص83.

)54 ( سلك الدرر، المرادي، ج4، 190.حول أشهر من أنجبت عائلة البكري انظر: محمد توفيق البكري الصديقي، بيت الصديق، مصر، 1323.

)55 ( ويعد ألبرت حوراني أن بروز الطريقة السمانية في الحجاز، التي مهدت لبروز كل من الحركة التيجانية في الشمال اإلفريقي، والمهدية في السودان، يعود 

إلى تأثير مصطفى البكري. تاريخ الشعوب العربية: ألبرت حوراني، ص300.         
)56 ( دمشق في القرنين، شيلشر، 191.
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ــى ســلطة يف مذهبــه؛ خاصــة وأن ســلطة املفــي قــد طغــت يف  ــاء - الــذي هــو املنصــب األعل ملنصــب اإلفت
القرنــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر علــى ســلطة القاضــي العثمانــي- فقــد كان أصحــاب هــذا املنصــب مــن 
بــن العلمــاء األكثــر أمهيــة ونفــوًذا يف دمشــق، »وكان تعيــن مفــي احلنفيــة واحــدًا مــن أكثــر القــرارات الــي 
يتــم اختاذهــا يف املدينــة مثــارًا للنــزاع يف هــذه الفــرتة. ذلــك أن اإلفتــاء كان منصبـًـا يتــواله صاحبــه عــادة مــدى 
احليــاة«)57(، وكانــت الســلطات العثمانيــة تأمــل ممــن يتــوىل هــذا املنصــب أن يكــون لــه القــدرة علــى التأثــر يف 
العلمــاء والســكان عمومـًـا، مبــا فيــه مصلحــة الدولــة، لذلــك جنــد عــددًا كبــرًا مــن أســرة املــرادي األتــراك قــد 
اســتأثروا هبــذا املنصــب)58(، علمـًـا أهنــم حديثــو االســتقرار يف دمشــق، علــى حســاب أســر عربيــة عريقــة مثــل 

العمــادي والبكــري واملنيــي واحملاســي والنابلســي وغرهــم)59( ممــن ال يتَّســع اجملــال لذكرهــم. 
ثالًثا_ نشاط النقشبندية يف دمشق:

مل يقــف نشــاط النقشــبندين عنــد تســلُّم بعــض علمائهــم للمناصــب؛ بــل كان هلــم نشــاطهم االقتصــادي 
والسياســي واالجتماعــي. فمثــاً جنــد أن أمحــد املنيــي احلنفــي الطرابلســي النقشــبندي كان مريــدًا ملــراد 
املــرادي، كمــا كان ناظــرًا علــى العمــال الذيــن بنــوا املدرســة املراديــة)60(. أمــا عبــد الرســول البخــاريل احلنفــي 
النقشــبندي الــذي قــدم دمشــق » فقــد أقبــل عليــه اخلــاص والعــام، وكان يصــرف صــرف األكابــر واألعيــان، 
ومل يُعلَــم لــه جهــة وال اعتمــاد .... ودُفــن يف مقــرة الدحــداح«)61(، كمــا أن الكثــر ممــن تتلمــذ علــى علمــاء 

)57 ( دمشق في القرنين، شيلشر، 148.

)58 ( سلك الدرر، المرادي، ج1، 30. ج2، 84. حلية البشر، البيطار، ج1، 488-533. ج2، 70، 1007.

)59 ( للتفصيل فيمن تسلَّم اإلفتاء من آل المرادي النقشبنديين: دمشق في القرنين، شيلشر، 149. انظر الملحق.

)60 ( سلك الدرر، المرادي، ج1، 133.

)61 ( حلية البشر، ج2، 845.

ضريح الشيخ عبد الغي النابلسي
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ــرادي  ــل: مــراد امل ــس مث ــم يف التدري ــة، وكان هلــم باعه ــد درســوا يف مــدارس دمشــق املعروف نقشــبندين ق
وعبــد الغــي النابلســي وخالــد النقشــبندي وعبــد احلليــم الشــويكي وأمحــد العبــد بــن علــي بــن حممــد 
املــرادي وعبــد احلــي بــن علــي بــن ســعودي الغــزي الشــامي وأمحــد بــن شــاكر احلكواتــي احلمــوي، وغرهــم 

كثــر ممــن ورد ذكرهــم يف ســلك الــدرر وحليــة البشــر.
وكان مــن أهــم األنشــطة الــي قــام هبــا النقشــبنديون نشــرهم الطريقــة النقشــبندية اجملدديــة والنقشــبندية 
اخلالديــة، مــن خــال مَــن ُكلِّــف بالتســليك مــن قبــل مــراد املــرادي وخالــد النقشــبندي، ونذكــر منهــم الشــيخ 
خالــد احلضــرة)62(، الــذي كان يُرشِــد املريديــن يف التكيــة الســليمانية، وحســن بــن هبــاء الديــن الــذي ألبســه 
والــده اخلرقــة وأجــازه يف الطريقــة)63(، وبــدر الديــن اهلنــدي النقشــبندي نزيــل دمشــق)64(، وحممــد بــن عبــد 
اهلل مصطفــى اخلانــي الشــافعي النقشــبندي اخلالــدي الــذي أذن لــه الشــيخ خالــد باإلرشــاد، وكتــب لــه صــك 

اخلافــة وختمــه خبامتــه)65(. 
كان النتمــاء آل املــرادي لعصبــة آل العظــم، الــي ضمَّــت أهــم األســر الفاعلــة يف حيــاة الدمشــقين،  الــدور 
املهــم يف ازديــاد عــدد املريديــن الذيــن ســلكوا طريــق النقشــبندية، الــي كانــت متــارس طقوســها يف التكيــة 
الســليمانية، ويف الزاويــة الشــابكلية )الشــاذبكلية( يف حــي القنــوات)66(، ويف ازديــاد عــدد طلبــة العلــم الذيــن 
درســوا يف املدرســتن املراديــة الرانيــة واملراديــة اجلوانيــة اللتــن ســبق ذكرمهــا. وليــس مــن املبالغــة القــول 
بــأن مــا لقيتــه النقشــبندية مــن دعــم البــد وأنــه قــد انعكــس اجيابًــا علــى أتبــاع الطريقــة يف شــتى جمــاالت 

احليــاة.

_ اخلامتة:
انتشــرت النقشــبندية »اجملدديــة« والنقشــبندية »اخلالديــة« يف دمشــق يف مرحلــة عصيبــة بالنســبة 
لدمشــق، وبالنســبة للســلطة العثمانيــة. ففــي دمشــق ازداد النفــوذ احمللــي، وازداد الصــراع بــن القــوى 
العســكرية الــي كانــت ترمجــة لصــراع القــوى السياســية واالجتماعيــة الــي شــكلت اجملتمــع الدمشــقي، وكان 
ذلــك يف وقــت ازداد فيــه اخلطــر الصفــوي الشــيعي مــن الشــرق، واخلطــر الوهابــي الســلفي مــن اجلنــوب؛ 

والــذي أشــهَرَ عــداءَه للعثمانيــن. 
لذلــك دعمــت الفئــة احلاكمــة العثمانيــة هــذه الطريقــة ألســباب أمهُّهــا صــدُّ اخلطــر الشــيعي الصفــوي، 
وصــد التوســع الوهابــي، وخاصــة أن دمشــق كانــت آخــر مركــز مديــي قبــل دخــول الصحــراء. واألهــم مــن 
لتــه بعــض القــوى مــن العائــات بتســلمها بعــض املناصــب،  ذلــك احلــدُّ مــن ازديــاد النفــوذ احمللــي الــذي مثَّ
واســتبداهلا بعائــات إمــا تركيــة أو كرديــة وقــت الضــرورة، والــي كانــت عائلــة املــرادي مــن أمههــا؛ إذ برهنــوا 
بتــويل العديــد مــن علمائهــا ملنصــب اإلفتــاء أن العلمــاء مــن املتصوفــة قــد مجعــوا بــن أعلــى درجــات التصــوف 

وأعلــى درجــات الفقــه يف الوقــت ذاتــه، لذلــك كان الدعــم العثمانــي هلــم كبــرًا يف وجــه القــوى احملليــة.

)62 ( حلية البشر، البيطار، ج3، 1455.

)63 ( سلك الدرر، المرادي، ج2، 70.

)64 ( سلك الدرر، المرادي، ج2، 2.

)65 ( حلية البشر، البيطار، ج3، 1210.

)66 ( نسبة إلى منشئها األمير سيف الدين شاذي بكك 1437م.
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ازدهار دمشق ف عصر املماليك 
من خالل كتاب املستشرق األمريكي 

إيرا البدوس
)مدن إسالمية ف عهد املماليك(

أ.د عمار محمد النهار)1(

)1( رئيس قسم التاريخ في جامعة دمشق.
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ص البحث ملخَّ

يتحــدث هــذا البحــث عــن كتــاب للمستشــرق األمريكــي إيــرا البــدوس أســتاذ دراســات الشــرق األوســط 
والتاريــخ اإلســامي يف جامعــة كاليفورنيــا، وهــو بعنــوان:  مــدن إســامية يف عهــد املماليــك، وقــد أرَّخ فيــه 
بشــكل ممتــاز _ وبعــد دراســات طويلــة وجهــد حتليلــي كبــر _ للمــدن الســورية وخاصــة دمشــق وحضارهتــا، 
وذلــك منــذ دخوهلــا حتــت ســيطرة دولــة املماليــك، فكتــب عــن تنظيــم األحيــاء فيهــا، وانتشــار حرفهــا 
التقليديــة وازدهارهــا وانتظامهــا يف نقابــات عماليــة وأخويــات، وحتــدث عــن قــوة دمشــق التجاريــة، وخاصــة 
لــت مــدة واليتــه لدمشــق حقبــة ذهبيــة مــن حقــب دمشــق اململوكيــة،  يف عهــد واليهــا الشــهر تنكــز، الــي مثَّ

كمــا وضعنــا البــدوس أمــام مقارنــات بــن دمشــق وبعــض املــدن الشــامية األخــرى أبرزهــا حلــب.
- تقديم:

يُعَــدُّ املستشــرق الشــهر إيــرا البــدوس)2( مــن أبــرز علمــاء الغــرب الذيــن أنصفــوا احلضــارة العربيــة 
اإلســامية، ومتيَّــزت مؤلفاتــه بالدقــة والعمــق والتحليــل، ومنهــا كتابــه القيِّــم: مــدن إســامية يف عهــد 
أريــخ للمــدن الســورية وخاصــة  املماليــك )648 – 923هـــ = 1250 – 1517م(، الــذي عمــل فيــه علــى التَّ
دمشــق، الــي قارهنــا مبــدن عديــدة أمههــا حلــب، ومــن يقــرأ الكتــاب يلفــت نظــره ذلــك الرتكيــز الواضــح علــى 

حضــارة دمشــق وحرفهــا التقليديــة وصناعاهتــا.
لقــد بــدأ البــدوس حديثــه مــن دخــول دمشــق حتــت ســيطرة دولــة املماليــك، ثــم حتوهلــا إىل ملجــأ 
ملــن هــرب مــن وجــه احلــروب، وخاصــة احلمــات املغوليــة الــي اجتاحــت العــامل، ثــم نقلنــا إىل قضيــة 
إداريــة غايــة يف األمهيــة تتعلــق بتنظيــم أحيــاء دمشــق، وأحتفنــا باحلديــث عــن احلــرف الدمشــقية وتنوُّعهــا 
وروعتهــا، وكيــف أن منزلــة احلــريف كانــت كمنزلــة العالـِـم يف ذلــك الوقــت، وكيــف انتظــم العمــال واحلرفيــون 

ــات حفظــت هلــم جهودهــم وإبداعهــم.  ــة وأخوي ــات عمالي يف نقاب
 ثــم وصــل بنــا البــدوس مــن خــال ذلــك إىل حتــول دمشــق إىل قــوة جتاريــة ال يُســتهان هبــا، وأتــى 
ــا بنتائــج سياســة املماليــك  ــم أمدَّن ــى تبيــن دور االقتصــاد اململوكــي يف جتهيــز احلمــات العســكرية، ث عل

االقتصاديــة.
واختــار البــدوس حقبــة ذهبيــة مــن حقــب دمشــق اململوكيــة، ارتبطــت بازدهارهــا يف عهــد واليهــا تنكــز، 

ووضعنــا مــن ضمــن ذلــك مبقارنــة بــن دمشــق وحلــب ومــدٍن أخــرى.
ويظهــر ملــن يقــرأ كتــاب البــدوس أنــه بــذل جهــدًا عظيمًــا حتــى صــاغ هــذا الكتــاب، ويــدلُّ علــى ذلــك أنــه 
مل يكــن يســرد األحــداث ســردًا، وإمنــا كان يُقــدِّم لنــا نتائــج علــى درجــة كبــرة مــن األمهيــة، اســتخلصها مــن 

دراســاته الطويلــة، وخاصــة أنــه أجــرى عــدة إحصــاءات ومقارنــات اســتنتج مــن خاهلــا حقائــق مدهشــة.
وأتــرك للقــارئ متابعــة حتليــل مــا كتبــه البــدوس، ليقــف علــى تفاصيــل مهمــة وأحياًنــا نــادرة مــن تاريــخ 

هــذه املدينــة العظيمــة. 
)2( أمريكــي الجنســية، أســتاذ دراســات الشــرق األوســط والتاريــخ اإلســامي فــي جامعــة كاليفورنيــا منــذ عــام 1965، مديــر جمعيــة دراســات الشــرق األوســط 
فــي كاليفورنيــا، ومديــر جمعيــة التاريــخ الحضــري، ومديــر مركــز التفاهــم المســيحي اإلســامي، زار بلدانــاً كثيــرة بغايــة البحــث، عربيــة وأجنبيــة، منهــا ســورية، 
ــن منظــور تاريخــي، اإلســام والسياســة  ــدن الشــرق األوســط، الحــركات اإلســامية المعاصــرة م ــي العصــور الوســطى، م ــدن اإلســامية ف ــه: الم ــن أعمال م

والحــركات االجتماعيــة، تاريــخ المجتمعــات اإلســامية، المجتمعــات اإلســامية إلــى القــرن التاســع عشــر.
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أواًل - دخول دمشق حتت سيطرة املماليك وحتوهلا إىل ملجأ:
ســيطر  أن  بعــد  أصبحــت  دمشــق)3(  أن  البــدوس  يُقــرِّر 
ثانيــة  عاصمــة  1260م   = 659هـــ  عــام  املماليــك  عليهــا 
لإلمراطوريــة، ومركــزًا إداريًّــا لســورية، وغــدت محــص وغــزة 
- اللتــان كانتــا ســابًقا إقليمــن مســتقلَّن - خاضعتــن إداريًّــا 
لســورية، وكذلــك غــدا القســم املتبقــي مــن فلســطن. وجــرى 
هنــا تنظيــم اجليــوش اململوكيــة بغيــة القيــام حبمــات ضــد 

اإلمــارات الفرجنيــة الصليبيــة والــدول املغوليــة)4(. 
ومنــذ ذلــك الوقــت صــارت دمشــق تقــوم بــدور املوقــع 
املتقــدم لتَصــدَّ عــن مصــر، وكانــت حلــب تُدافــع عــن قلــب 
البــاد الســورية، وأقــام املماليــك يف الســاحل الســوري القــاع 
احلصينــة للغــرض نفســه، وبذلــك أغلقــوا ســورية يف وجــه 

العــدوان اخلارجــي.
وقــد أصبحــت دمشــق بعــد أن ســيطر عليهــا املماليــك 
ــا لســورية، ونقطــة  ــزًا إداريًّ ــة لدولتهــم)5(، ومرك عاصمــة ثاني
التقــاء لاتصــاالت اململوكيــة الــي تنطلــق منهــا طــرق الريــد 

ــا إىل املــدن الســاحلية مثــل بــروت وصيــدا وطرابلــس، وإىل الرحبــة علــى  مشــااًل إىل محــص وحلــب، وغربً
جبهــة الصحــراء الشــرقية، وإىل صفــد يف فلســطن، والكــرك يف األردن. 

ويف عام 715هـ = 1314م ُطلب إىل مجيع حكام سورية أن يتصلوا مبصر عر دمشق.
وهنــا يشــر البــدوس إىل أن دمشــق كانــت يف هــذه األوقــات حبالــة ممتــازة؛ إذ نشــطت فيهــا احليــاة العامــة 
االنفعاليــة الزاخــرة باالســتعراضات واملهرجانــات واالحتفــاالت، واســتأنفت النمــو الشــديد املســتمر بالرغــم 

مــن احلــروب الدائمــة)6(.
وقــد جعــل املماليــك مــن دمشــق ملجــأ للســكان احملاصريــن مــن أهــايل العــراق وبــاد مــا بــن النهريــن 
واألناضــول ومشــايل ســورية، وجلــب املهاجــرون معهــم خــرات إداريــة وجتاريــة قيِّمــة جــدًّا، ومهــارات تقنيــة 
وحرفيــة، وكان بينهــم جمموعــة مــن الفقهــاء ورجــال الديــن الذيــن ســاعدوا علــى تدشــن عصــر مــن التعليــم 

املتميــز)7(.

)3( وكانت تسمى أيًضا في عصر المماليك: الشام، فقد قال القلقشندي: »فإذا قال سلطاننا باد الشام أو نائب الشام ال يريد به إال دمشق ونائبها«. صبح األعشى: 
القلقشندي، )الذخائر(، ج4، ص91.

)4( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص35 - 37.
اب األقاليــم الشــامية  اب األقاليــم وأعظمهــم شــأنًا، حتــى إن رتبتــه لــم تكــن تقــلُّ عــن رتبــة نائــب الســلطنة بالقاهــرة، فقــد كان أوســع نـُـوَّ )5( وصــار نائبهــا أهــم نـُـوَّ
نفــوذًا، بــل كان الوحيــد الــذي يســتحق لقــب نائــب الســلطنة غيــر النائــب بمصــر، ويطلــق عليــه اســم )النائــب الكافــل( أو كافــل الممالــك اإلســامية )أو الشــامية(، 
ويصــدر بتعيينــه فــي وظيفتــه تقليــد خــاص، وينــوب عــن ســلطان مصــر فــي إدارة شــؤون نيابتــه، ويتمتــع بالســلطة الكاملــة والنفــوذ المطلــق اللذيــن يتمتــع بهمــا 
الســلطان نفســه. انظــر صبــح األعشــى: القلقشــندي، ج4، ص91، 97. التعريــف بالمصطلــح الشــريف: العمــري، ص225، 226. دمشــق بيــن عصــر المماليــك 

والعثمانييــن: أكــرم العلبــي، ص45 ـ 47.
)6( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص35 - 37.
)7( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص39، 40.

املستشرق األمريكي إيرا البدوس
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ثانيًا - تنظيم أحياء دمشق:
وهنــا حتــدث البــدوس عــن تنظيــم األحيــاء، فذكــر أن املدينــة الســورية ُقسِّــمت إىل مناطــق سـُـمِّيت حــارات 
وحمــات أو أختــات، وكانــت هــذه أحيــاء ســكنية ذات أســواق حمليــة ورمبــا ورش للنســيج خباصــة، غــر أهنــا 
كانــت منعزلــة عــن النشــاط الصاخــب لألســواق الشــعبية الرئيســة القائمــة يف وســط املدينــة. وكان حجــم 

األحيــاء يف دمشــق وحلــب حبجــم القــرى الصغــرة تقريبـًـا)8(. 
وقــد نَســبت اللوائــح املُجمَّعــة قبــل منتصــف القــرن العاشــر اهلجــري = الســادس عشــر امليــادي حــوايل 
ــرت أن عــدد الســكان كان حــوايل 50,000 نســمة،  ــا، وذك ــا لصاحليته ــن حيًّ ــا لدمشــق، وثاث ســبعن حيًّ
وبيَّنــت أن كل حــي اشــتمل علــى حــوايل مخســمئة إىل ســتمئة شــخص، وأفــادت مراجــع احلقبــة األخــرة مــن 

ــا يف حلــب)9(.  القــرن التاســع اهلجــري = اخلامــس عشــر امليــادي بوجــود حــوايل مخســن حيًّ
وكانــت القاهــرة، باملقابــل، وهــي مدينــة أكــر بكثــر مــن كل مــن دمشــق أو حلــب، حتتــوي علــى عــدد أقــل 
مــن احلــارات، بلــغ وفًقــا لتقديــر املــؤرخ الكبــر املقريــزي ســبعًا وثاثــن حــارة فقــط يف بدايــة القــرن التاســع 
اهلجــري = اخلامــس عشــر امليــادي، غــر أنــه أضــاف إىل ذلــك عــدة أختــات وشــوارع وممــرات ضيقــة وأِزّقــة، 

لت وحــدات حيويــة للحيــاة االجتماعيــة)10(.  رمبــا شــكَّ
ــة  ــب الطرقــات الرئيســة بالعناي ــاء الدمشــقية الواقعــة إىل جان ــدوس كيــف ختصَّصــت األحي وشــرح الب
بأصحــاب القوافــل واملســافرين، وبوســائل النقــل وتســويق احليوانــات واحلبــوب، وكيــف تاجــروا بالســلع 
واخلدمــات الــي حيتــاج إليهــا البــدو والفاحــون، ومنــت األحيــاء الواقعــة إىل اجلنــوب مــن دمشــق مبحــاذاة 
ــزًا لاتِّجــار مــع الفاحــن، وتطــوَّر  ــوب، وكان الُفســقار)11( مرك ــق الرئيســي إىل مناطــق زراعــة احلب الطري

ختييــم البــدو علــى مشــارف دمشــق، ويف حلــب أيًضــا، إىل إقامــة مناطــق دائمــة لتجــارات القوافــل.
ــا، فتحــدث عــن أحــد  ــا وإداريًّ ــاء اجتماعيًّ ــق بتماســك األحي ــا يتعل ــرًا مهمًّ ــه أم ــدوس يف كتاب ــر الب وأظه
األعيــان القياديــن، ويدعــى )الشــيخ( أو )عريــف احلــارة(، وهــو مبثابــة مديــر املنطقــة والناطــق الرمســي 
الرئيــس بامسهــا، وجيــري اختيــاره مــن قبــل حاكــم املدينــة، وكان عرضــة لإلقالــة مــن قبــل هــذا احلاكــم، 
وكان املشــايخ خموَّلــن حبــق اجللــوس يف مقاعــد الشــرف أثنــاء االجتماعــات العامــة، ويســتقبلون احلــكام 
والســفراء، وزائريــن آخريــن مــن أصحــاب املقامــات الرفيعــة، ويُســيِّرون شــؤون احليــاة يف املنطقــة بالتشــاور 
مــع أعيــان آخريــن وعلمــاء وجتــار وموظفــن رمسيــن، فمثــاً كانــوا يســهرون علــى اهلبــات الصغــرة الــي 

ــدَّم لغايــات اجتماعيــة، ويأخــذون املبــادرة يف الصيانــة وإجــراء اإلصاحــات)12(. كانــت تُق
وامتــد التماســك االجتماعــي واإلداري علــى حنــو طبيعــي إىل الدفــاع الكوميونــي )أي املشــرتك(، ففي األيام 

)8( ونظــًرا للنَّهضــة العمرانيَّــة الَّتــى شــهدتها دمشــق فــى عصــر المماليــك اكتظَّــت بالمبانــي، ولــم يعــد فيهــا مــكان للتَّوســع، فلــم تســتطع المدينــة البقــاء ضمــن ســورها 
ــا أدَّى إلــى إعمــار مناطــق جديــدة خــارج األســوار، فنشــأ ســوق الخيــل شــمالي القلعــة، ونشــأت بقربــه ســويقة  القديــم، فامتــدَّت الحيــاة العمرانيَّــة إلــى كّلِ الجهــات، ممَّ
الحيَّــة واتَّســع كثيــًرا، وأصبــح يزخــر بالمنشــآت العمرانيَّــة  صاروجــا، وامتــدَّ فــي الجنــوب حــيُّ الســويقة، وانتشــرت فيــه الخانــات الازمــة للتجــارة، وانتظــم حــيُّ الصَّ

الازمــة. انظــر مدينــة دمشــق تراثهــا ومعالمهــا التاريخيــة: عبــد القــادر الريحــاوى، ص69. مشــاهد دمشــق األثريــة: ســليم عــادل عبــد الحــق، خالــد معــاذ، ص36.
)9( انظر عن النهضة العمرانية ونشأة األحياء في دمشق: دمشق في عصر ساطين المماليك: أحمد إيبش، ص136 وما بعد. مدينة دمشق ومعالمها التاريخية: 

الريحاوى، ص69. مشاهد دمشق األثرية: عبد الحق ومعاذ، ص36.
)10( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص146.

)11( كان الفسقار سوقاً داخل باب الجابية، وهو سوق مدحت باشا اليوم، والفسقار هو موضع صنع شراب الفُسقة الذي يتركب من ماء وخل، وكان الجنود 
الرومانيون يتناولونه. انظر معجم دمشق التاريخي: الشهابي، ج2، ص96.

)12( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص157 161-.
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غــر اآلمنــة، وحــن كان اللصــوص وقطاع الطرق واحلروب األهلية 
أو الغــزوات تنــذر باخلطــر، كانــت األحيــاء تعمــد إىل االحتمــاء 
خلــف املتاريــس واألبــواب الكبــرة، وتقفــل الطــرق العامــة املؤديــة 
إىل باقــي املدينــة، وحتمــي ذاهتــا مــن اهلجمــات. ففــي عــام 791 هـــ 
= 1389م أثنــاء حــرب القاهــرة األهليــة)13(، أُقيمــت احلراســة علــى 
ــادة  ــات مــن رجــال مســلحن بقي ــيِّرت دوري ــاء، وسُ مداخــل األحي

رؤســاء احلــارات بغيــة احلــؤول دون أعمــال الســلب)14(.
ثالًثــا - تنــوُّع احلــرف الدمشــقية وروعتهــا حتــى صــار 

ــم: احلــريف مبنزلــة العالِ
يذكــر البــدوس أنَّ وجــود القــوات اململوكيــة يف دمشــق كان 
الكــرى  فاحلاميــة  للمدينــة،  االقتصاديــة  احليــاة  مصلحــة  يف 
ــز جتــارة مفعمــة  واملــرور املســتمر للجيــوش اململوكيــة املصريــة حفَّ
تُلبِّــي حاجــات  أســواًقا  املدينــة  بالنشــاط واحليويــة، فصــارت 
اجلنــود املنتقلــن مــن قلــب املدينــة إىل القطــاع الشــمايل الغربــي 
ــر اإلنفــاق علــى اجليــوش مــن أجــل تزويدهــم  خــارج األســوار، ووفَّ
باملــؤن والــدروع واألســلحة والثيــاب ووســائل الرتفيــه وأجهــزة 

ســروج اخليــل واحليوانــات فــرصَ عمــل ومعيشــة لعــدد هائــل مــن احلرفيــن والتجــار)15(. 
ــار مــن أجــل منتجاهتــا  ــة الســلطان واألمــراء الكب لذلــك كســبت دمشــق الشــهرة مبهــارة حرفِيِّيهــا رعاي
الرتفيهيــة؛ فالنحــاس املزخــرف، واألدوات النحاســية)16(، واألقــداح الزجاجيــة املطليــة بالذهب)17(، واألقمشــة 

الفاخــرة، واحلرائــر والســروج)18(، كانــت بــن املنتجــات املميــزة للمدينــة. 
)13( انظر عن هذه الفتنة: السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي، ج5، ص220، 221.

)14( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص161.
نَّاع وأصحاب الحرف، وخضع الجميع لنظام النقابات السائد بين أفراد كل حرفة، فأنتج  )15( لذلك ُوجد في مدن ذلك العصر طوائف كبيرة من العمال والصُّ

عصر المماليك صناعات كثيرة وشهيرة. انظر المجتمع المصري في عصر ساطين المماليك: سعيد عاشور، ص 41، 43.
)16( كان اإلقبــال علــى صناعــة التحــف المعدنيــة فــي عصــر المماليــك عظيًمــا جــدًّا، فوصلنــا منهــا أبــواب وكراســي وصناديــق وأواٍن وغيــر ذلــك، ممــا اســتُعملت فيــه 
مختلــف األســاليب الفنيــة فــي صناعــة المعــادن مــن حفــر وتصفيــح وتخريــم وتطعيــم، وتقدمــت أيًضــا صناعــة التكفيــت؛ وهــي تطعيــم األوانــي النحاســية بالذهــب والفضــة 
ومــا شــابههما مــن معــادن ثمينــة، وعــرف ذلــك العصــر صناعــة المشــغوالت الفضيــة والمشــغوالت الذهبيــة. انظــر مســالك األبصــار فــي ممالــك األمصــار: العمــري، 
ص 78، 79. الخطــط المقريزيــة: المقريــزي أحمــد بــن علــي، ج2، ص 105. زبــدة كشــف الممالــك وبيــان الطــرق والمســالك: ابــن شــاهين، ص23. الفضائــل الباهــرة 

فــي محاســن مصــر والقاهــرة: ابــن ظهيــرة، ص 132-136. فنــون اإلســام: زكــي حســن، ص 551. دولــة بنــي قــاوون: جمــال ســرور، ص 301، 302.
)17( ازدهــرت صناعــة الزجــاج فــي عصــر المماليــك، وبلغــت صناعــات التحــف الزجاجيــة اإلســامية أوج عزهــا فــي مصــر والشــام بيــن القرنيــن الســادس 
ــور  ــكندرية ودمشــق وُص ــمونين واإلس ــوم واألش ــي الفســطاط والفي ــا ف ــز صناعتهم ــت مراك ــاد، وكان ــر للمي ــس عش ــي عشــر والخام ــرة = الثان ــع للهج والتاس
ن المســتخدم فــي الشــبابيك، واشــتهر منهــا رســم الطيــور والحيوانــات القريبــة مــن الطبيعــة، فضــًا عــن الرســوم النباتيــة،  وغيرهــا. وتقدمــت صناعــة الزجــاج الملــوَّ
ن تُوضــع فيــه المصابيــح التــي تتغــذَّى بالزيــت( نجاًحــا كبيــًرا، إلقبــال النــاس  وقــد لقيــت صناعــة المشــكاوات الزجاجيــة )وهــي عــاء زجاجــي مزخــرف وملــوَّ
عليهــا إلنــارة مســاجدهم ودورهــم وقصورهــم، وكان لهــا مراكــز صناعيــة مهمــة فــي مصــر والشــام وبيــت المقــدس، ومــن الصناعــات الزجاجيــة األخــرى صناعــة 
ــور الصخــري الــذي يُســتخرج مــن مناطــق  ــب التــي كانــت تُصــدَّر إلــى القســطنطينية لصنــع الفسيفســاء، وصناعــة البلُّ المكعبــات الزجاجيــة ذات الســطح الُمذهَّ
البحــر األحمــر، وصناعــة الخــزف الصينــي والفارســي. انظــر األيوبيــون والمماليــك فــي مصــر والشــام: ســعيد عاشــور، ص 313. فنــون اإلســام: حســن، ص 

321، 419، 599. دولــة بنــي قــاوون: ســرور، ص 309 ـ 314. تاريــخ بــاد الشــام فــي عصــر المماليــك: إحســان عبــاس، ص129.
)18( زادت فــي عصــر المماليــك العنايــة بنســيج الحريــر وتطريــزه وتزييــن المنســوجات بالزخــارف المطبوعــة، وكان مــا يُعمــل منــه يُنقــل إلــى ســائر بــاد 
رهــا إلــى مصــر وتســتورد منهــا الكتــان، وزادت أصنــاف الصناعــات النســيجية فــي دمشــق وحلــب  العالــم. وبرعــت الشــام بالصناعــات القطنيــة، ولذلــك كانــت تصّدِ
وطرابلــس علــى مئــة صنــف، منهــا عشــرة أصنــاف فــي صناعــة النســيج القطنــي، وأربعــون صنفـًـا للحريــر الــذي كانــت دمشــق تشــتهر بصناعتــه وإنتاجــه، كمــا 
تعــددت أنــواع المنســوجات فــي حلــب فــي ذلــك العصــر ســواء المنســوجات الحريريــة أم الصوفيــة أم القطنيــة، إضافــة إلــى البُســط والحصــر والســجاد والخيــم، 

غاف كتاب مدن إسامية يف عهد املماليك 
للمستشرق األمريكي إيرا البدوس
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ــق فائــض الثــراء  وقــد عــزَّز ازدهــار املدينــة بنــاء املؤسســات الدينيــة والرتبويــة واخلريــة وأوقافهــا، وتدفَّ
ــر العمــل للبنَّائــن واملؤثِّثــن  يف النظــام علــى بنــاء جوامــع جديــدة ومــدارس وأماكــن عبــادة، وهــذا األمــر مل يوفِّ
ــم  ــزة تأســيس أو ترمي ــة، فجــرى خــال مــدة وجي ــات الديني ــا للفئ ــا وأوقاًف ــق عمــاً دائمً ــل خل فحســب، ب
حــوايل ثــاث وأربعــن مؤسســة مبــا فيهــا املدرســة الظاهريــة ومقــام الســلطان بيــرس، وتأمَّــن هبــذا تفــوُّق 

الدمشــقين العلمــي يف ســورية)19(.
وأظهــر البــدوس كيــف أن منزلــة احلــريف كانــت تقــارب منزلــة العالِــم يف ذلــك العصــر؛ فذكــر أن منزلــة 
ــة يف اإلجنــاز  ــت املشــاركة املماثل ــا كان ــال واحلرفيــن، كم ــل، للعم ــى حنــو مماث ــرة، عل ــت متواف ــم كان العالِ
التعليمــي والتوظــف اجلزئــي املتعــدد النواحــي، قــد أزاال احلواجــز بــن مراتــب العلمــاء ومراتــب احلرفيــن، 
اتــي حجــر وجّناريــن وحّناســن وصانعــي الصابــون وصيادلــة خباصة،  فقــد ذكــرت السِّــر أن عــدة بنَّائــن وحنَّ
كانــوا علمــاء، كمــا كان كذلــك صانعــو األســرجة وصانعــو األقــواس واحلائكــون واحلــدادون وصانعــو احلبــال 
ــد  ــواع، ق ــع األن ــار التجــار واملنتجــون مــن مجي ــون وجتــار األخشــاب وصغ ــازون واخلياطــون واللَّحام واخلب
فــوا يف احلديــث الشــريف والشــريعة اإلســامية، وخُوِّلــوا حــقَّ العضويــة يف مــدارس الشــريعة، وعُيِّنــوا يف  تثقَّ

وظائــف دينيــة وحتــى قضــاة ومــدراء)20(.
رابعًا - النقابات العمالية يف دمشق: 

ــة، فذكــر أخويــة  وأحتفنــا البــدوس باحلديــث عــن األخويــات الــي هــي أشــبه بنقابــات حرفيــة أو عمَّاليَّ
دينيــة قائمــة علــى االنتمــاء احلــريف، قــادرة علــى متثيــل املصــاحل االقتصاديــة اخلاصــة بأعضائهــا، فتحــدث 
مثــاً عــن أخويــة املتصوفــن مــن عمــال احلريــر يف دمشــق، وأشــار إىل بضعــة نصــوص علــى األقــل، تــدل 
ــدرِّس العلــوم الدينيــة  علــى أن حائكــي احلريــر كانــوا أيًضــا متصوفــن، فالشــيخ حممــد، مثــاً، الــذي كان يُ
واألحاديــث الشــريفة يف دمشــق، كان يُســمَّى )فقــر مــن احلريريــة( و)متصــوف مــن عمــال احلريــر(، وكان 

ــا.  الشــيخ علــي احلريــري، وهــو أحــد املتصوفــن، مســتخدمًا كعامــل حريــر إىل أن أصبــح قاضيً
لقــد ألَّــف عمــال احلريــر هــؤالء أخويــات، ألننــا صرنــا نســمع بطائفــة )مجاعــات احلريــري( أو )الطوائــف 
احلريريــة(، وكان بعــض عمــال احلريــر يُســمَّون: مشــايخ الطائفــة، أو: مشــايخ احلريريــة، أو: مشــايخ فقــراء 

احلريريــة، ورمبــا كان هلــذه اجلماعــات بعــض اللبــاس املميَّــز.
ــة، ففــي  ــة فريــدة، تصــرَّف عمــال احلريــر كفريــق واحــد بغيــة الدفــاع عــن مصاحلهــم االقتصادي ويف حادث
عــام 897هـــ = 1492م، ووفًقــا إلحــدى الروايــات، جتمَّــع عمــال احلريــر الدمشــقيون يف املســجد األمــوي ليُعلنــوا 
احتجاجهــم علــى ضريبــة قدرهــا 200 دينــار، وهنــاك روايــة أخــرى أكثــر كمــااًل وأشــد احتمــااًل ذكرهــا ابــن طولــون 
الــذي أورد أن عمــال احلريــر الذيــن أتــوا مــن مجيــع أحيــاء املدينــة عنــد اإلعــان عــن ضريبــة يف املســاجد، قــد 

تظاهــروا أمــام قصــر احلاكــم ضــد ضريبــة ُفرضــت علــى األنــوال بلــغ مقدارهــا 15,000 درهــم)21(.
وعلــى الرغــم مــن هــذا االزدهــار يف احلــرف الســورية والدمشــقية عامــة، فــإن أحداًثــا عرقلــت هــذا التألــق، 
كمــا ظهــرت صناعــة الثيــاب القطنيــة فــي ســرمين وحلــب ودمشــق وبعلبــك. انظــر مســالك األبصــار: العمــري، ص 84. زبــدة كشــف الممالــك: ابــن شــاهين، 
ص23. تاريــخ صفــد: العثمانــي محمــد بــن عبــد الرحمــن، ص117، 118. فنــون اإلســام: حســن، ج3، ص 365. دولــة بنــي قــاوون: ســرور، ص 295 ـ 

300. العاقــات االقتصاديــة بيــن الشــرق والغــرب فــي العصــور الوســطى: عــادل زيتــون، ص 171. خطــط الشــام: محمــد كــرد علــي، ج3، ص200.
)19( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص39، 40.

)20( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص185.
)21( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص173، 174.
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فالضــرر  تيمورلنــك)22(،  محلــة   - البــدوس  ذكــر  كمــا   - ومنهــا 
الرائعــة  الدمشــقية  للحــرف  تيمورلنــك  ســبَّبه  الــذي  الواضــح 
برتحيلــه اإلجبــاري للعمــال املاهريــن يعــد أيًضــا، حبــق، الســبب 
املهــم يف ختريــب دمشــق؛ إال أنــه مــن اخلطــأ عــدُّه مصــدر الضعــف 
العــام الــذي أصــاب احلــرف اجلميلــة يف القــرن التاســع اهلجــري = 
اخلامــس عشــر امليــادي. فــإذا كان اســتياء تيمورلنــك على العمال 
ــة  ــر احلــرف الفني ــد لتقهق ــن يف دمشــق هــو الســبب الوحي املاهري
فكيــف يكــون باســتطاعتنا تفســر التقهقــر املتزامــن الــذي أصــاب 
ــة؟!)23(.  القاهــرة كمــا أصــاب املــدن الســورية األخــرى كمراكــز فني

خامسًا - دمشق وقوَّهتا التجارية: 
وينقلنــا البــدوس إىل دور دمشــق يف قــوة التبــادل التجــاري بــن 
املــدن الشــامية، فكانــت هــذه املدينــة مثــاً تســتورد حاجياهتــا 
مــن مجيــع أحنــاء ســورية، فالفاكهــة تــرد مــن اإلقليــم املباشــر 
حيــث كانــت املدينــة تقــع، والقمــح مــن حــوران إىل اجلنــوب، واألرز 
ــة، والزيــت مــن نابلــس، واحلليــب مــن بعلبــك، والتــن  مــن احلول
والفســتق مــن حلــب، وكانــت التجــارات بــن املناطــق األخــرى 

منتعشــة بــا ريــب، وذلــك ألن حلــب والقــدس وعــدة مــدن كبــرة أخــرى كانــت ترســل إىل اخلــارج إنتــاج 
ــة. ــات األمشــل يف املنطق ــت الطلب ــات دمشــق كان ــة، غــر أن طلب ــا الثابت مناطقه

وكانــت املنتجــات الســورية تذهــب أيًضــا إىل القاهــرة، فكانــت ســورية تُصــدِّر الزيــت والصابــون والشــموع 
واألمثــار والغنــم واخليــول واحلديــد واخلشــب، ومــن دمشــق نفســها كان يأتــي الســراميك والزجــاج واملعــادن 

واألجــواخ الباذخــة)24(. 
وكان التجــار يقومــون بالتبــادل املنتظــم، منطلقــن مــن البحــر عــر امليناءيــن الســورين صيــدا وبــروت، 
ويف البَــرِّ عــر املراكــز اجلمركيــة يف قطايــا علــى احلــدود الســورية املصريــة. وعُلــم أن العائــدات اجلمركيــة 
يف مركــز قطايــا، حيــث كانــت الرســوم تبلــغ مخســة إىل عشــرة يف املئــة علــى أســاس قيمــة الفاتــورة، كانــت 

ــا)25(.  تصــل إىل ألــف دينــار يوميًّ
)22( انظر عن حملة تيمورلنك على دمشق: عجائب المقدور في نوائب تيمور: ابن عربشاه أحمد، ص-243 294. النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، ج12، 

ص-224 245.
)23( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص64.

)24( كان التبــادل التجــاري بيــن المــدن الشــامية رائًجــا ومربًحــا، فــكان الســمك والزيــت والخضــار والفواكــه واألقمشــة يتــم تبادلهــا بيــن دمشــق وحلــب وحمــص وحمــاة 
والرملــة وبيــروت وطرابلــس وعــكا وصــور ويافــا، وكانــت التجــارة بيــن الشــام ومصــر نشــيطة للغايــة، وكان يربــط دمشــق بالقاهــرة طريــق دولــي يبــدأ ببــاب الجابيــة، 
ويمتــد علــى خمســة عشــر مركــًزا، ثمانيــة منهــا ضمــن حــدود الشــام وســبعة فــي مصــر، وقــد اســتفادت عــدة مــدن مــن وقوعهــا علــى هــذه الطريــق كغــزة وأيلــة. 
ر إلــى القاهــرة الزيــت والصابــون والشــموع والفواكــه واألغنــام والخيــل والحديــد والخشــب والذهــب والقرطــاس واللحــوم والحبــوب والجــوز  وكانــت دمشــق تُصــّدِ
ن واألرز والحصــر واألبقــار والقلقــاس والســمك.  واللــوز والنســيج الحريــري والعنــب والثلــج، بينمــا كانــت الشــام تســتورد مــن القاهــرة الســكر والبطيــخ والكتــان الملــوَّ

انظــر تاريــخ بــاد الشــام فــي العصــر المملوكــي: عبــاس، ص 131، 132. نظــام الحكــم واإلدارة فــي بــاد الشــام فــي العصــر المملوكــي: أحمــد ســبانو، ص426.
)25( وكان التبــادل يتــم عبــر الطريــق البحــري مــن مرفــأي صيــدا وبيــروت، وفــي الطريــق البــري عبــر محطــات الجمــارك فــي قطيــة علــى الحــدود الشــامية 
نَّــاع والتجــار الشــاميون  المصريــة التــي كان دخلُهــا مــن الجمــارك يوميًّــا ألــف دينــار، وقامــت فــي القاهــرة األســواق الخاصــة بالشــوام، ومــا لبــث أن انتقــل الصُّ

لمصــر. انظــر زبــدة كشــف الممالــك: ابــن شــاهين، ص 117، 118. الخطــط: المقريــزي، ج3، ص 314، )طبعــة الفرقــان(.

تطور دمشق عر العصور الرومانية واأليوبية 
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وكانــت أهــم الطــرق التجاريــة متــر بــن القاهــرة ودمشــق مــن جهــة، وبــن بغــداد وفــارس يف الشــرق أو 
األناضــول وموانــئ البحــر األســود يف الشــمال مــن جهــة ثانيــة، وتشــر ماحظــات متفرقــة حــول الطريــق 
الرئيــس بــن بغــداد ودمشــق إىل أن جتــارة ناشــطة كانــت جتــري علــى هــذا الطريــق ودامــت حتــى منتصــف 

القــرن الثامــن اهلجــري = الرابــع عشــر امليــادي.
وكانــت القوافــل التجاريــة ناشــطة حتــى خــال احلــروب الفرجنيــة الصليبيــة، ألن هــذا النقــل التجــاري 
الشــمايل كان ذا أمهيــة اســرتاتيجية عظيمــة، وجلــب إىل ســورية مــن الشــمال القــوة البشــرية الثمينــة مــن 
الرقيــق واخليــول واملعــادن، ومــع أن قــدرًا معيَّنًــا مــن الزيــت والصابــون الســوريَّن كان يُصــدَّر، فهنــاك 

ــأن أمثــان هــذه االســترادات املُكلِفــة كانــت تُدفــع نقــدًا)26(. احتمــال ب
وكانــت األســواق الشــعبية تُصــان يف القاهــرة بغيــة اســتقبال التجَّــار الســورين واملنتجات الســورية، وطوال 
احلقبــة األخــرة مــن القرنــن الســابع والثامــن اهلجريــن = الثالــث عشــر والرابــع عشــر املياديــن أعانــت 

الدولــة هــذه املقايضــة فبنــت وصانــت اجلســور واخلانــات واالســرتاحات مــن أجــل القوافــل التجاريــة)27(. 
ــون ومــواد  ــا الصاب ــود واخلــزف، وأحياًن ــع املــدن تُنتــج ســلعًا مألوفــة كالقمــاش واجلل وفيمــا كانــت مجي
ــب إجنــازات  ــة حل ــة، وكان ملدين ــة ترفيهي ــزة ذات نوعي ــا ممي ــج أصناًف ــت بضــع مــدن فقــط تُنت ــاء، كان البن
ــك  ــم بذل ــا حك ــون والعطــور واألســلحة، كم ــر يف أشــغال اخلشــب والرخــام والنســيج والصاب ــرة بالذك جدي
مؤرِّخوهــا، واشــتهرت بعلبــك باألقمشــة القطنيــة الرقيقــة جــدًّا واملســتخدمة يف القاهــرة علــى نطــاق واســع، 
أمــا طرابلــس الــي كانــت تشــتهر يف القــرون الســابقة حبريرهــا ومنســوجاهتا فقــد فقــدت هــذه الصناعــة، 

ولكنهــا كانــت منطقــة مهمــة إلنتــاج الســكر، وكان لديهــا صناعــة واســعة لتكريــر هــذه املــادة. 
وعملــت رعايــة املماليــك يف دمشــق والقاهــرة علــى تغذيــة واســتمرار طبقــة كاملــة مــن النتــاج ذي امليــزات 
الرتفيهيــة، فدمشــق مثــاً كانــت تُنتــج الزخــارف املنزليــة البديعــة وأوانــي املطبــخ واحللــي الذهبيــة والفضيــة 
والنحاســية، وكانــت مشــهورة أيًضــا باحلرائــر والقطنيــات، واملابــس الكتانيــة، واألقمشــة املُقصَّبــة واألثــواب 
ــة،  ــة اململوكي ــا للنخب ــة املصنوعــة خصيصً ــل، واألردي ــة املزركشــة لســروج اخلي ــم، واألغطي املطــرَّزة، واخلِيَ
ــات )آالت فلكيــة(   ــه حرفيــو املدينــة أيًضــا مهاراهتــم حنــو صناعــة األســلحة واألدوات الدقيقــة كالربْعيَّ ووجَّ
واإلســطرالبات، كمــا كان لدمشــق صناعــة زجــاج نشــطة ومشــهورة مبصابيحهــا املطليــة بالذهــب، وأوانيهــا 

وأباريقهــا وزباديهــا.
ومل تُهمــل صناعــة احلديــد والســرامك واجللــود والــورق واحللويــات الطيبــة، وكانــت دمشــق ذات أمهيــة 
فريــدة كمنتجــة للســلع الرتفيهيــة الــي كانــت تصــدَّر إىل مجيــع أحنــاء اإلمراطوريــة وإىل اخلــارج، هبــذه 

ــا)28(. ــا دمشــقيًّا رائعً احلــرف كان القــرن الثامــن اهلجــري = الرابــع عشــر امليــادي قرًن
 وحتــدَّث البــدوس عــن التبــادل الداخلــي بــن املــدن الســورية، وذكــر أن مصــر كانــت تســتورد مــن هــذه 
املــدن مــا حتتاجــه مــن املنتجــات الزراعيــة الســورية، كالغنــم والفاكهــة ومــاء الزهــر والتمــر واألرز وشــراب 
الفاكهــة، وقــد وَجــدت األقمشــة - مبــا فيهــا القطــن البعلبكــي واملطــرَّزات مــن دمشــق واحلريــر مــن محــاة 

والشــام وبعلبــك - أيًضــا أســواًقا هلــا يف القاهــرة، وورد ذكــر للــورق والرخــام.
)26( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص47.
)27( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص45.

)28( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص47، 48.
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والتصديــر املصــري الوحيــد املعــروف كان احلبــوب، وبقيــت طــرق أخــرى أيًضــا ناشــطة، واســتمرت 
دمشــق يف احلصــول علــى مــا حتتــاج إليــه مــن خمتلــف أحنــاء األراضــي الداخليــة الســورية، واســتوردت حلــب 
ــح واألقمشــة مــن خمتلــف أجــزاء ســورية، ويف فلســطن اســتمرت التجــارة احملليــة يف  املــواد الغذائيــة واملل

ــاد)29(. الفاكهــة واحلبــوب واحليوانــات والقطــن، كاملعت
وكانــت املناطــق املركزيــة لألعمــال التجاريــة تتكــون علــى حنــو رئيســي مــن صفــوف من احلوانيــت والورش 
واحلانــات، والقيســاريات اخلاصــة بالبيــع باجلملــة، وبصناعــة الســلع، إال أن املدارس واملســاجد واحلمامات، 
وغرهــا مــن التســهيات العامــة، كانــت مجيعهــا موجــودة يف منطقــة الســوق التجاريــة، ويف جــوار األســواق 
كانــت توجــد منــازل األمــراء اململوكيــن إضافــة إىل احلصــن، ويف بيــوت قائمــة علــى مقربــة مــن األســواق 
أيًضــا أقــام املوظفــون الرمسيــون وعلمــاء الديــن وعائــات التجــار منازهلــم، وكانــت شــؤون املدينــة كلهــا هنــا 

يُدبِّرهــا أهــل األحيــاء الذيــن جــاؤوا منفصلــن عــن عائاهتــم، وخمتلفــن عــن أدوارهــم الكوميونيــة)30(. 
وكان التجــار احملليــون يف أســواق املــدن املهمــة خيضعــون إلشــراف مشــايخ األســواق، وعرفناهــم بواســطة 
ألقاهبــم فقــط: شــيخ ســوق الذهــب يف دمشــق، وتاجــر كان شــيخ إحــدى القيســاريات، وصيــديل شــيخٌ 
لســوقه، وآخــرون ... عُيِّــن هــؤالء املشــايخ مــن قبــل حاكــم املدينــة مــن بــن أعيــان التجــار، إال أهنــم مل يكونــوا 
رؤســاء الحتــادات جتــار، وقــد رغــب أحــد املشــايخ بالفعــل يف إحــدى احلــاالت أن يرفــض املركــز، فُضــرب 

حتــى أذعــن وقبلــه. 
وكان املشــايخ مســؤولن عــن حفــظ النظــام، وقمــع الغــش، وجبايــة الضرائــب، فقــد فــرض أحــد املشــايخ 

)29( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص71.
)30( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص163.

الشارع املستقيم يف دمشق مطلع القرن املاضي
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ضريبــة تفتيــش علــى طحَّانــي حلــب، كمــا اهتــم شــيخ أحــد أســواق دمشــق، الــذي متلكــه أوقــاف املستشــفى، 
باختــاس عائداتــه مــن قبــل مــدراء هــذا املستشــفى)31(.

ــا مــا كانــت تســتعمل  وقــد تبــدو بعــض األلقــاب الرمسيــة الطنّانــة بأهنــا تعــي تنظيمــات جتاريــة، فغالبً
عبــارات: كبــر التجــار، تاجــر كبــر، أو األعيــان)32(. 

ويف ظــلِّ تعزيــز النوعيــة املكانيــة املميــزة لألســواق التجاريــة الدمشــقية)33(، الــي كان يُجمــع فيهــا مجيــع 
البائعــن أو احلرفيــن والعاملــن بتجــارة معينــة، بعضهــم مــع بعــض يف بقعــة واحــدة، أضــف إىل ذلــك أنــه 
بإجبــار مجيــع املشــرتين احملتملــن وكذلــك البائعــن علــى التواجــد يف مــكان واحــد، نشــأت أســواق حقيقيــة 

أمكــن فيهــا حتديــد أســعار عادلــة وتنافســية)34(.
ويف موضــوع متصــل؛ ربــط البــدوس بــن التبــادل التجــاري وبــن الطــرق التجاريــة؛ فطــوال النصــف األول 
مــن التاســع اهلجــري = القــرن اخلامــس عشــر امليــادي بقيــت ســورية ومصــر علــى اتصــال باملــدن اإليطاليــة 
ــا إىل مصــر وســورية عــر  ــة تأخــذ طريقه ــت املشــحونات التجاري ــة، فكان واإلســبانية والفرنســية والبلقاني
البلوبونيــز، يف حــن كانــت ســفن الشــحن غــر النظاميــة اجلنوبيــة تُبحــر عــر الشــاطئ اإلفريقــي الشــمايل 
ــا مــا تُعــرِّج علــى بــروت يف رحلــة العــودة، وخــال ذلــك نقــل األوروبيــون التوابــل  إىل اإلســكندرية)35(، وغالبً

والســكر واألصبــاغ واحلرائــر والقطــن غربًــا، وجلبــوا إىل الشــرق اخلشــب واملعــادن والقمــاش)36(.
وحــدث توسُّــع يف التجــارة الريــة الســورية األناضوليــة كاســتجابة لذلــك، ومــع بــزوغ بُرصــة كمركــز إلعادة 

توزيــع الســلع الشــرقية املتجهــة حنــو أوروبــة الشــرقية، أتــى التجــار األتــراك إىل دمشــق ليشــرتوا التوابل. 
ودلَّــت الســجات العثمانيــة علــى أن ســورين مــن دمشــق وحلــب كانــوا يبيعــون التوابــل واألصبــاغ واحلرائر 
يف بُرصــة، فازدهــرت التجــارة الريــة ثانيــة، وشــجعت طــرق إضافيــة أخــرى، وجعلــت قوافــل احلجــاج 
الســنوية القادمــة مــن مكــة بُرصــة حمطتهــا اجلديــدة، وظهــر احلجــاج الفــرس يف دمشــق والقاهــرة وحلــب، 
وذهــب التجــار الســوريون إىل هرمــز، كمــا احتفظــت اإلســكندرية أيًضــا بعاقــات مــع األناضــول عــر البحــر، 

)31( كان يضبط األعمال في األسواق في عصر المماليك المحتسبون الذين تولوا اإلشراف عليها، وراقبوا الباعة والتجار لمنع الغش في كل أصناف السوق. 
انظر معالم القربة في أحكام الحسبة: ابن األخوة محمد بن محمد، ص 140-113.

)32( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص164، 165.
)33( كانــت المنطقــة المحيطــة بالجامــع األمــوي وقلعــة دمشــق هــي المنطقــة المزدهــرة بالتجــارة واألســواق والخانــات والقياســر، وال يــزال الحــال علــى ذلــك 
حتــى اليــوم. وقــد بنــى الســلطان نــور الديــن الشــهيد عــدًدا مــن األســواق حــول الجامــع األمــوي، مثــل ســوق تحــت المئذنــة جنــوب الجامــع، وســوق البريــد، وســوق 
اصيــن )الخياطيــن اليــوم(. وكان لــكل ســوق شــيخ يكــون صلــة الوصــل بيــن التجــار والحــكام، كمــا  ــع ســوق الخوَّ دار الخيــل عنــد بــاب الجامــع الجنوبــي، ووسَّ
كان هنــاك المحتســب الــذي يُشــرف علــى جميــع األســواق لمراقبــة األســعار والمكاييــل والموازيــن ومعرفــة المطفِّفيــن والغشَّاشــين. وكانــت بعــض هــذه األســواق 
تــكاد تكــون حكــًرا علــى أهــل الذمــة، مثــل ســوق الصبَّاغيــن وســوق الصرافــة. وقــد ذكــر ابــن شــداد وغيــره مجموعــة مــن األســواق زادت علــى مئــة ســوق داخــل 
دمشــق وخارجهــا. انظــر كتــاب الروضتيــن فــي أخبــار الدولتيــن: أبــو شــامة عبــد الرحمــن بــن إســماعيل، ج1، ص66 ـ 75. صبــح األعشــى: القلقشــندي، ج10، 

ص214. تصفيــة الوجــود الصليبــي فــي بــاد الشــام: أحمــد منصــور، ص205 – 208.
)34( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص170، 171.

)35( كان للجاليــات األوروبيــة وخاصــة اإليطاليــة فنــادق أو خانــات فــي القاهــرة واإلســكندرية وطرابلــس وبيــروت والاذقيــة ودمشــق، وكان يشــرف عليهــا فــي 
الشــام قناصــل فــي دمشــق وبيــروت والرملــة وبيــت المقــدس، وكان يتــم اســتبدال هــؤالء القناصــل كل ســنة أو ســنتين أو ريثمــا يأتــي مــن يحــل محلهــم، ويكــون 
القنصــل مشــرفًا علــى تصرفــات رعايــاه وحمايــة ممتلكاتهــم، ويحــق لــكل قنصــل مقابلــة الســلطان عشــر مــرات فــي الســنة لعــرض مشــاكل جاليتــه، كمــا كان 
يشــرف علــى وصــول الســفن التجاريــة الفرنجيــة إلــى الموانــئ المصريــة والشــامية ومغادرتهــا، ويســاعد القنصــل مجلــس مؤلــف مــن اثنــي عشــر تاجــًرا. وكانــت 
هــذه الفنــادق تقفــل ليــًا وفــي أوقــات الصــاة يــوم الجمعــة. وكانــت خانــات الفرنجــة أو فنادقهــم فــي مصــر والشــام تخضــع لنظــام دقيــق ومراقبــة دائمــة خوفًــا 
مــن تحركاتهــم فــي المدينــة وقــت انشــغال النــاس بالصــاة أو فــي جــوف الليــل. ومــن أشــهر فنادقهــم فــي مصــر والشــام: فنــادق البنادقــة وفنــادق البيازنــة وفنــادق 
ــادل  ــك: ع ــخ الممالي ــون، ص243 – 246. تاري ــة: زيت ــات االقتصادي ــيد(، م3، ص288–310. العاق ــن الس ــح: أيم ــزي: الخطــط )ت ــر المقري ــة. انظ الجنوي

زيتــون، ص196، 197. خطــط دمشــق: أكــرم العلبــي، ص469 ومــا بعــد.
)36( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص82.
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وأقــام التجــار األتــراك نُــزاًل هنــاك)37(. 
ــر أن  ــا بنتيجــة هــذا االزدهــار التجــاري لدمشــق واملــدن الســورية، فذك ــدوس أراد إخبارن ويظهــر أن الب
األعيــان مــن التجــار يف املــدن الســورية صــاروا طبقــة ثريــة، وذات نفــوذ، وحمرتمــة اجتماعيًّــا، كانــوا جتــارًا 
باجلملــة ومساســرة، وجتــارًا عامليــن، ووســطاء يف بيــع الســلع الكماليــة، وكان التجــار النبــاء يف عــداد أكثــر 
ــع مبســتوى معيشــي  ــم يتمتَّ ــراء، وكان بعضه ــداًدا لألم ــوا أن ــرة كان ــان كث ــم، ويف أحي ــى يف أيامه ــاس غنً الن

ــكنى يف القصــور الفخمــة أمــرًا غــر اعتيــادي.  خيــايل، ومل تكــن السُّ
ــن حالــة الرفاهيــة يف دمشــق واملــدن الســورية نتيجــة ازدهــار التجــارة  ويعطينــا البــدوس عــدة أمثلــة تُبيِّ
واحلــرف التقليديــة، فلقــد رعــى التجــار األغنيــاء، كمــا فعل املماليك، احلرف الكمالية واســتمتعوا باســتعمال 
واقتنــاء األوانــي الفضيــة والنحاســية واألخشــاب الثمينــة والــورق واألجــواخ األنيقــة، فهــذا تاجــر حبــوب امسه 
عبــد الرمحــن، أنفــق 5000 دينــار مثنـًـا ملنــزل، وزخرفــه بــأروع املنجــور اخلشــي الداخلــي والقطــع الرخاميــة، 

أمــا برهــان الديــن احمللــي رئيــس جتــار الــكارم)38(، فــكان ميلــك قصــرًا يبلــغ مثنــه 50,000 دينــار)39(.
ــوا  ــارة القاهــرة، يف أواخــر العصــر اململوكــي، بــأن التجــار كان وأخــر أرنولــد فــون هــارف الــذي قــام بزي
عــادة ميلكــون ثــروات تبلــغ مــا بــن 30,000 و40,000 دوكاتيــة )وهــي عملــة ذهبيــة أوروبيــة أصدرهــا 

)37( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص83. وانظر عن تفاصيل هذه التبادالت التجارية: تاريخ المماليك: عمار النهار، ص366 – 371.
ــا  ــه وغيره ــارة األفاوي ــتغلوا بتج ــتوطنوا مصــر واش ــن اس ــوج الذي ــم الزن ــل الكان ــن نس ــي م ــة كانم ــف لفظ ــو تحري ــا كارم وأكارم، وه ــي: وجمعه )38( كارم
المســتوردة مــن اليمــن. ويطلــق عليهــا، أيضــاً، اســم تجــار الــكارم والتجــار الكارميــة واصطــاح البهــار الكارمــي. تكملــة المعاجــم العربيــة: دوزي، ج9، ص72.

)39( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص197، 198.
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ــى أن البعــض كان  ــادي( وحت ــي عشــر املي ــرن الســادس اهلجــري = الثان ــة يف الق ــي يف صقلي رودجــر الثان
ميلــك 200,000 دوكاتيــة)40(.

ــة،  ــة هائل ــوة اجتماعي ــم ق ــت منه ــارات جعل ــكات وعق ــروات التجــار واحلرفيــن يف ممتل فــت ث ولقــد وُظِّ
فالعديــد منهــم متلَّكــوا أراضــي وكرومـًـا وبســاتن وحدائــق، كمــا بــان ذلــك مــن ســجات األوقــاف، ويف دمشــق 
كان عــدد كبــر مــن التجــار األثريــاء يســكنون يف قــرى قريبــة مــن املدينــة، وكان التجــار يف العــادة ماَّكــن 

لعقــارات مدينيــة، وأحياًنــا لألســواق والقيســاريات واحلوانيــت واملعاصــر واحلمامــات واخلانــات)41(.
وكان التجــار املُتجوِّلــون يتبادلــون الســلع بــن املــدن واملقاطعــات، وقــد توســطوا يف التجــارة اخلارجيــة يف 

حركــة الســلع بــن إمراطوريــة املماليــك وجنوبــي غربــي آســيا، وتركيــا وإيــران وأوروبــة)42(.
وأشــار البــدوس إىل أمهيــة موقــع دمشــق ومصــر بالنســبة للتجــارة العامليــة، يقــول: »كانــت اإلمراطوريــة 
ــد والصــن وجنــوب  ــة قادمــة مــن اهلن ــؤدي إىل أوروب ــة الكــرى الــي ت ــق التجاري ــى الطري ــة تقــع عل اململوكي

شــرقي آســيا«)43(. 
وتكلــم علــى جتــارة الغــرب مــع املــدن الســورية، فذكــر أن فتــح التجــارة أدَّى إىل تطــورات جديــدة، ففــي 
عــام 765هـــ = 1365م شــنَّ بطــرس األول، حاكــم قــرص، محلــة صليبيــة ضــد اإلســكندرية واملــدن الســاحليَّة 
الســورية)44(. فحاولــت البندقيــة، الــي صُدمــت مبــا بــدا هلــا أنــه سياســة تنطــوي علــى مفارقــات تارخييــة، 
أن تَحــول دون انقطــاع جتارهتــا يف شــرق البحــر املتوســط، وذلــك للعمــل علــى عقــد صلــح بــن بطــرس 
واملماليــك. ويف الوقــت نفســه اســتغلَّت اخلصــام القائــم، فأرســلت بعثتهــا األوىل إىل بــروت)45(. وجــاءت 
ســفن البنادقــة إىل هنــا يف 766هـــ = 1366م تتاجــر، ذلــك ألن العــدوان الــذي قــام بــه بطــرس قضــى علــى 
ــا لإلحيــاء التــام،  التجــارة الســورية – القرصيــة الوســيطة. ومــع ذلــك، مل يكــن الوقــت بعــد قــد حــان متامً
فــكان ينبغــي أن ينقضــي عقــد آخــر مــن الزمــان قبــل أن تُنشــئ البندقيــة حركــة جتاريــة ســنوية مــع بــروت 
ــوا يف عــام 777هـــ = 1375م، غزوهــم ألرمينيــا، وســيطرت  علــى أســس اإلســكندرية نفســها، ألن املماليــك أمتُّ
ــة عــن جتــارة اجلــزر. ويف الوقــت  ــة(، وهــذا يعــي عــزل البنادق ــة القرصي ــى فماغوســتا )املدين ــوى عل جن
ذاتــه اهنــارت الطــرق اآلســيوية الداخليــة اهنيــارًا تامًّــا. وبعــد انقضــاء قــرن مــن الزمــن عــادت جتــارة التوابــل 
إىل مصــر وســورية، وعــادت جتــارة أهــل البندقيــة، والكتالونيــن والفرنســن واجلنويــن مــرة أخــرى إىل 
اإلســكندرية وبــروت وموانــئ ســورية أخــرى، ومل يــزر التجــار الغربيــون واحلجــاج املــدن املوانــئ فحســب، بــل 

كانــوا يــزورون القاهــرة ودمشــق ومدًنــا ســورية أخــرى)46(.

)40( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص198، 199.

)41( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص199، 200.
)42( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص200.
)43( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص53.

ــزي، ج3،  ــردي، ج11، ص20-30. الســلوك: المقري ــري ب ــن تغ ــرة: يوســف ب ــوك مصــر والقاه ــي مل ــرة ف ــة بطــرس: النجــوم الزاه )44( انظــر عــن حمل
ص-104 107. اإللمــام باإلعــام بمــا جــرت بــه األحــكام المقضيــة فــي وقعــة اإلســكندرية: النويــري الســكندراني محمــد بــن قاســم، ج2، ص136، 137. تاريــخ 

الحــروب الصليبيــة: ســتيفن رنســيمان، ج3، ق2، ص743، 744.
)45( مــن أهــم أســباب ازدهــار تجــارة دولــة المماليــك عقدهــا اتفاقيــات مــع الــدول الغربيــة، كانــت فــي جلهــا لصالــح دولــة المماليــك. انظــر عــن هــذه االتفاقيــات: 
تاريــخ ابــن الفــرات: ابــن الفــرات محمــد بــن عبــد الرحيــم، م7، ص 230، ص205، 267. تشــريف األيــام والعصــور فــي ســيرة الملــك المنصــور: ابــن عبــد 

الظاهــر محيــي الديــن، ص 210، 211.، 34 - 43. 95 - 102. فهمــي القيــم النقديــة فــي الوثائــق المملوكيــة: ســامح عبــد الرحمــن، ص17 ـ 19.
)46( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص55، 56.
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سادسًا - دور االقتصاد يف جتهيز احلمالت العسكرية ونتائج سياسة املماليك االقتصادية:
وحتــدث البــدوس عــن أمــر يف غايــة باألمهيــة بالنســبة لتلــك املرحلــة التارخييــة الــي ظهــر فيهــا خطــر 
املغــول وخطــر الفرنــج، وهــو دور االقتصــاد يف جتهيــز احلمــات العســكرية؛ فاحلمــات اململوكيــة تطلَّبــت 
ــا  ــا عســكرية جيــري إعدادهــا يف األســواق الشــعبية، وتســتلزم االســتعراضات مابــس جديــدة وأعامً مُؤًن
ورايــات وخيمًــا ومعــدَّات وأدوات أخــرى. وكانــت القــدرة الشــرائية الــي يتمتــع هبــا املماليــك قويــة إىل درجــة 
جعلــت التوســع يف حاميــة دمشــق يف منتصــف القــرن الســابع اهلجــري = الثالــث عشــر امليــادي يســتحثُّ 
إعــادة تكييــف هائــل ألســواق املدينــة، فانتقــل جمهــزو األســرجة وأجهــزة احلــرب والتــن والشــعر والســكاكن 
والــدروع واجللــود واحلاجــات احلربيــة األخــرى، مــن داخــل املدينــة إىل جــوار احلصــن، وحلــق هبــم النجــارون 

واحلــدادون والنحاســون، وتبعتهــم املواخــر واملطاعــم واحلانــات أيًضــا بغيــة القيــام خبدمــة اجلنــود)47(.
ومــن األمــور اجلوهريــة الــي أتــى عليهــا البــدوس حادثــة تيمورلنــك والضــرر الواضــح الــذي ســبَّبه للحرف 

الدمشــقية الرائعــة برتحيلــه اإلجبــاري للعمال واحلرفيــن املاهرين)48(. 
كمــا أتــى علــى ذكــر حماربــة أهــل دمشــق للمحتكريــن، ففــي عــام 799هـــ = 1397م اغتالــت مجاهر دمشــق 
شــخصًا امســه )ابــن الناشــو( وهــو مسســار حبــوب، بســبب ختزينــه احلبــوب يف زمــن اجملاعــة، وكان مكروهـًـا 
جــدًّا بســبب مضاربــات ســابقة، وحــاول أمــر يف دمشــق ذو صلــة باحلاكــم أن حيتكــر اللحــوم، وذلــك بشــرائه 
كل الغنــم املتوافــر يف الســوق، فرفعــت حماولتــه ســعر اللحــم مــن درمهــن ونصــف إىل مثانيــة دراهــم للرطــل 

الواحــد، وســرعان مــا جــرى توقيفــه)49(.
)47( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص90، 91.

)48( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص64.

)49( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص95.

دمشق وأهنارها وما كان خارج السور من القرى واملنازل
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ــك  ــن إســهامات املمالي ــم تك ــة، فل ــك االقتصادي ــج سياســة املمالي ــدوس - أخــرًا - إىل نتائ ــا الب وأوصلن
يف تقويــم االقتصاديــات املدينيــة أكــر شــأًنا مــن مســامهتهم يف صيانــة املصنــع املديــي الطبيعــي، فإعــادة 
تنظيــم املــوارد املاليــة مــن قبــل الســلطان الناصــر حممــد بــن قــاوون)50(، وعقــود مــن الســام، خلقــت 
ــدة،  ــاه، واملبانــي اجلدي ــروة مــن أجــل توظيفهــا يف إصــاح الشــوارع والطرقــات، وأعمــال املي فائًضــا يف الث
وأوقــاف املؤسســات الدينيــة، مبقيــاس مل يُضــاهَ منــذ العهــد األيوبــي. وجتــدر اإلشــارة، مــع ذلــك، إىل أنــه كان 
لتســارع النشــاط إيقاعــات خمتلفــة يف مــدن خمتلفــة بأســاليب توافقــت بشــكل وثيــق مــع اخلطــة السياســية 

ــة)51(.  اململوكي
سابعًا - ازدهار دمشق يف عهد واليها تنكز)52(:

ــت دمشــق الــي اســتمتعت بثمــار االنتصــارات األوىل يف باكــورة القــرن، وحتــت حكــم تنكــز )712 ـ  دخل
ــز بإصــاح  ــد تنك ــل هلــا. وتعهَّ ــن الروعــة والتوســع ال مثي ــود م ــة عق ــدة ثاث 740هـــ = 1312 ـ 1339م(، م
أنظمــة األقنيــة الرئيســة الــي يعتمــد عليهــا تزويــد املدينــة بامليــاه)53(. وســاعدت أشــغال الشــوارع الــي 
اســتغرقت عقــدًا مــن الزمــان تقريبًــا علــى تريــر التوســع الفوضــوي علــى اجلوانــب الشــمالية والغربيــة 
خاصــة، وعلــى إعــادة اســتعمال الشــوارع واجلســور واملســاحات الضروريــة لتأمــن املواصــات داخــل اإلقليــم 
املفعــم باحلركــة. وبعــد أن عَصــرن تنكــز البنــى األساســية لاقتصــاد، وهــب مــدارس وجوامــع جديــدة 
ومؤسســات أخــرى، وســاعد يف احلــث علــى إقامــة أبنيــة ومنــح أوقــاف أخــرى. وشــيَّد خــال واليتــه أو أصلــح 
مــا يقــارب األربعــن مؤسســة جديــدة. واشــرتك أمــراء وقضــاة مهمُّــون وجتــار أغنيــاء يف منــح األوقــاف 

للمدينــة)54(. 
ومــن إصاحــات تنكــز مــا تبيَّــن لــه أنَّ بعــض األشــخاص كانــوا يســكنون بطريقــة غــر مشــروعة يف املبانــي 
واألراضــي التابعــة للمــدارس، ويســتخدمون مســاحتها كعنابــر خاصــة، فأخرجهــم منهــا، وأجرهــم علــى دفــع 
نــت املدَّخــرات مــن هــذا النــوع املســجد األمــوي مــن  إجيــار عــن املــدة الــي شــغلوا فيهــا تلــك األمــاك. فمكَّ
أن ينفــق علــى اإلصاحــات الازمــة وعلــى إعــادة زخرفتــه. حتــى إنَّ التحســن يف اإلدارة أدى بعــد ســنتن 
إىل توفــر 70000 درهــم، فأمــر تنكــز بعــد استشــارته القضــاة واملــدراء، يف أن تُنفــق علــى الرخــام وإجــراء 
إصاحــات إضافيــة. ويف محــاة، منــع احلاكــم الطفيليــن مــن أن يعيشــوا علــى حســاب أوقــاف املستشــفى، 

ورفــض زيــادة يف األجــور، وأمــر بتوزيــع عــادل للطعــام علــى الفقــراء واملســاكن)55(.
والنتيجــة الــي أوصلنــا إليهــا البــدوس أن دمشــق دخلــت مرحلــة ازدهــار ال مثيــل هلــا، واســتمرت مركــزًا 

)50( حكم ثاث مرات، األولى: 693 – 694هـ / 1293 – 1294م. الثانية: 698 – 708هـ / 1299 – 1309م. الثالثة: 709 – 741هـ / 1310 – 
1340م.

)51( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص48، 49. وانظر عن اإلصاحات في المدن المملوكية - ودمشق خاصة - ونموها: دمشق في عصر 
ساطين المماليك: إيبش، ص27 وما بعد. مدينة دمشق تراثها ومعالمها التاريخية: الريحاوى، ص69 وما بعد.

لهــم ســنجر الحلبــي وآخرهــم ســيباي، الــذي قُتــل مــع أســتاذه الملــك األشــرف قانصــوه الغــوري فــي  )52( َحَكــم دمشــق خــال عصــر ســاطين المماليــك )78( نائبـًـا، أوَّ
معركــة مــرج دابــق ســنة 922هـــ = 1516م. وُمعظــم هــؤالء حكــم مــا بيــن السَّــنة إلــى السَّــنتين، بينمــا حكــم بعضهــم بضعــة شــهور، وُعــزل بعضهــم قبــل أن يدخــل. 
يــن تِنكــز النَّاصــري )ومعنــى اســمه بالتُّركيَّــة deniz: بحــر(، الــذي حكــم مــا ينــوف علــى  وكانــت أطــول مــدَّة لنائــب حكــم دمشــق آنــذاك هــي نيابــة األميــر ســيف الّدِ

28 عاًمــا بيــن 712 ـ 740هـــ = 1312 ـ 1339م، فــي أيــام السُّــلطان النَّاصــر محمــد بــن قــاوون. انظــر دمشــق فــي عصــر ســاطين المماليــك: إيبــش، ص26.
)53( وقــد تــمَّ فــي عهــد أميــر دمشــق تنكــز تنظيــف النِّظــام المائــي وإصاحــه، وفحصــه فحًصــا دقيقـًـا، وذلــك حرًصــا علــى تأميــن الميــاه لوســط المدينــة، وقــد كلَّــف 

هــذا المشــروع 300 ألــف درهــم. انظــر الحيــاة االجتماعيــة فــي القــدس فــي عصــر المماليــك علــى ضــوء وثائــق الحــرم القدســي الشــريف: أنــس المحمــد، ص86.
)54( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص51، 52.

)55( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص131.
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للحــرف والصناعــات الشــاملة، فصُنعــت فيهــا 
والكتانيــة  والقطنيــة  احلريريــة  املنســوجات 
واملطــرَّزات واللبَّــاد والبســط، وزوَّدت القــوات 
واألســلحة  العســكرية  بالتجهيــزات  اململوكيــة 
والســكاكن واألقــواس والرمــاح، كمــا زوَّدهتــا 
وأغطيــة  واألســرجة  الفروســية  بتجهيــزات 
اخليــل، وصنعــت أيًضــا األوانــي مــن احلديــد 
والنحــاس والســراميك واخلشــب والقــش، كمــا 

صنعــت الســلع املنزليــة)56(.
ثامنًــا - مقارنــة بــني دمشــق وحلــب 

األخــرى: املــدن  وبعــض 
وضعنــا البــدوس أمــام مقارنــة مهمــة بــن 
دمشــق وحلــب، فذكــر أن حلــب نشــطت حبــرف 
الدباغــة ومتشــيط القطــن والغــزل، وتبييــض 
أنتجــت  كمــا  والنســيج،  والصبــاغ  القمــاش 
والــورق  والســراميك  واحلديــد  النحــاس 

والزجــاج واألســرجة واألســلحة، ومــع ذلــك فقــد كان الصابــون مــن خاصيــات حلــب املميــزة، فــكان يُصنــع يف 
املدينــة نفســها، ويُجمــع مــن األقاليــم اجملــاورة ليُســوَّق يف األناضــول وديــار بكــر والعــراق ومصــر.

ويبيِّــن البــدوس دورًا رائــدًا لدمشــق يف عصــر املماليــك، تعلَّــق بصنــع احللــي، فــكان الذهــب يُســتورد مــن 
جنــوة اإليطاليــة ليُصــاغ يف دمشــق ثــم يعــاد تصديــره، وتشــر املصــادر العربيــة واألوروبيــة علــى الســواء أن 
ــزة  ــب واملخمــل واألطلــس وغرهــا مــن املنســوجات ذات اخلصائــص املمي ــر الناعــم والقمــاش املقصَّ احلري
كانــت ال تــزال تُنســج يف دمشــق. ويف املــدن األخــرى كحلــب وطرابلــس والقــدس اســتمر إنتــاج بعــض احلريــر 

والذهــب واألوانــي النحاســية)57(.
ــدن  ــن امل ــن ب ــت حتظــى - وم ــر أن دمشــق كان ــة؛ فذك ــث عــن املشــاريع املائي ــدوس احلدي ــس الب ومل ين
ــة بواســطة  ــزوِّد املدين ــت تُ ــاس كان ــوات وباني ــردى وقن ــل وواســع، فأهنــار ب ــي متكام الســورية - بنظــام مائ
ــاه إىل املســاجد  ــاه املصرَّفــة، ومنهــا جُلبــت املي جمموعتــن مــن الــرتع، واحــدة للمــاء الصــايف، وأخــرى للمي
واملــدارس واحلمامــات والنوافــر العامــة واملنــازل اخلاصــة. وقــد مت يف عهــد وايل دمشــق األمــر تنكــز 
ــا علــى تأمــن امليــاه لوســط  ــا دقيًقــا، وذلــك حرصً تنظيــف هــذا اجلهــاز املائــي وإصاحــه، وفحصــه فحصً

املدينــة، وقــد كلَّــف املشــروع 300,000 درهــم)58(.
)56( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص69.

)57( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص69، 70.
دة بشــبكة مجــاٍر  الــة بنظافتهــا، إذ كانــت مــزوَّ حَّ )58( مــدن إســامية فــي عهــد المماليــك: إيــرا البــدوس، ص123 ومــا بعــد. وكانــت المدينــة تلفــت أنظــار الرَّ
للميــاه الوســخة فــي أقنيــة عميقــة، تمــرُّ مــن فوقهــا أقنيــة الميــاه النَّظيفــة. وكانــت ميــاه البــرك والبحــرات تفيــض فــي هــذه المجــاري فتســوق مــا فيهــا إلــى ظاهــر 
ــام. وقــد الحــظ ابــن بطوطــة هــذا التنظيــم وانبهــر بــه. انظــر رحلــة ابــن  امــات قبــل كارثــة تيمورلنــك فكانــت 200 حمَّ المدينــة لســقي الغيطــان. وقــد أُحصيــت الحمَّ

بطوطــة، ج1، ص330، 331. دمشــق فــي عصــر ســاطين المماليــك: إيبــش، ص30.

دمشق وتفاصيل غوطتها
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أمــا يف حلــب فقــد كان اســتثمار امليــاه أمــرًا خمتلًفــا جــدًّا، إذ عانــت حلــب، علــى عكــس دمشــق، مــن 
هجمــات املغــول معانــاةً كــرى يف النصــف األخــر مــن القــرن الســابع اهلجــري = الثالــث عشــر امليــادي، ومل 
يبــدأ العمــل يف اإلنشــاءات املائيــة إال بعــد أن زال هــذا اخلطــر، فبــدأت األشــغال تُعيــد إحياء العظمة الســابقة 
للمدينــة، فأكمــل احلاكــم ســيف الديــن أرغــون)59( عمــاً يف قنــاة مــن هنــر ســاجور، يبلــغ طوهلــا 40,000 ذراع، 
وكلَّفــت، وفًقــا ملعظــم التقديــرات، حــوايل 300,000 درهــم، إال أنــه مــن احملتمــل أن تكــون أكافهــا قــد بلغــت 

800,000 إذ حتمَّــل احلاكــم نصــف املبلــغ، يف حــن حتمَّــل الســلطان النصــف اآلخــر.
وتبــع ذلــك إنشــاء نوافــر يف طــول املدينــة وعرضهــا، مــع تفرُّعــات مــن األقنيــة لتغذيتهــا، وكانــت معظــم 
هــذه النوافــر قــد بناهــا األمــراء واحلــكام، غــر أن األعيــان مــن املوظفــن الرمسيــن والتجــار الكبــار والعلمــاء 
قــد أســهموا بذلــك أيًضــا. وكانــت بعــض عمليــات شــق الــرتع قــد بــدأت قبــل تيمورلنــك، إال أن اجتياحــه أعــاق 
هــذه املشــاريع. ويف عــام 833هـــ = 1429م جــرَّ حاكــم احلصــن امليــاه مــن الــرتع الرئيســة إىل مقــام البــاب، 
وقــال ابــن الشــحنة - مــؤرخ حلــب - إنــه هــو نفســه دبَّــر جرَّهــا إىل ضريــح يف املنطقــة، وبـُـي خــزان املدينــة، 
ثــم أضيفــت بعــض األقنيــة والنوافــر. وبنــى األمــراء، وخباصــة شــخص يُدعــى بردبــك، وهــو تاجــر عبيــد يف 

خدمــة الســلطان، سلســلة مــن الــرتع والنوافــر)60(.
وكانــت مــدن ســورية أخــرى أقــلَّ حظــوة؛ ومــع ذلــك فقــد تعهَّــد الســلطان واألمــراء واحلــكام بتأمــن امليــاه 
ــن  ــد، وحسَّ ــاه إىل القــدس وصف ــاؤه تأمــن املي ــرس وخلف ــن الســلطان بي ــرى، وحسَّ ــرى وصُغ ــن ك إىل أماك

)59( نائب السلطنة في الشام، توفي 750 هـ = 1349م.
)60( انظر عن حلب في عصر المماليك: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب: ابن الشحنة محمد. بغية الطلب في تاريخ حلب: ابن العديم عمر بن أحمد. نيابة 

حلب في عصر ساطين المماليك: عادل حمزة.

لوحة لنهر بردى والتكية السليمانية سنة 1339 هـ = 1920م
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وأصلــح األمــراء ومشــايخ جبــل لبنــان تــرع امليــاه يف بــروت، وبنــوا قنــوات جلــر امليــاه، ومتــت مســاعدة مماثلــة 
ملــدن ســورية أخــرى، أمــا املشــروع الســوري الوحيــد املعــروف، الــذي مل يَجــِر تنفيــذه بواســطة أحــد األمــراء، 

فــكان إنشــاء ترعــة يف اخلليــل عــام 801هـــ = 1398م، بناهــا موظــف رمســي مدنــي.
ــى  ــق الســلطان واألمــراء، وعل ــى عات ــاه كان أيًضــا يقــع عل ــد األماكــن املقدســة يف فلســطن باملي إن تزوي
ــذ  ــام 728هـــ = 1328م، مت تنفي ــام 713هـــ = 1313م والع ــن الع ــك ب ــد ونصــف مــن الزمــن، وذل مــدى عق
ترعــة رئيســة، ومشــروع صهريــج، مــن أجــل تزويــد القــدس بامليــاه، وأُجريــت إصاحــات أخــرى علــى نفقــة 
الســلطان برقــوق عــام 785هـــ = 1384م)61(، وبعــد مضــي قــرن أعــاد الســلطان قايتبــاي)62( إصــاح قنــوات 
جــر امليــاه بنــاءً علــى طلــب مــن القضــاة واملشــايخ وغرهــم مــن وجهــاء املدينــة، ثــم أُنشــئت أيًضــا تــرع ونافــورة 
حلــرم اخلليــل مــا بــن 857هـــ = 1453م و865هـــ = 1461م، ومــع أن األمــراء هــم الذيــن كانــوا يدفعــون 
ــا مــن أجــل صيانــة الــرتع، ورمبــا  نفقــات معظــم املشــاريع اخلاصــة جبــر امليــاه، كانــت األوقــاف متنــح غالبً
كان اإلشــراف العــام يقــع علــى عاتــق حــكام املــدن إال أنــه كان علــى املفتشــن التجاريــن واملندوبــن امللكيــن 

بعــض املســؤوليات أيًضــا)63(.
ــا،  ــدة اجتماعيًّ ــا معقَّ ــب والقاهــرة مدًن ــت مــن مــدن دمشــق وحل ــدوس أن هــذه التطــورات جعل وأقــرَّ الب
وكبــرة بالقيــاس علــى األزمنــة قبــل احلديثــة، لدرجــة أن زوَّار دمشــق بلغــوا يف أواخــر القــرن الثامــن اهلجــري 

= الرابــع عشــر امليــادي وأوائــل القــرن الــذي يليــه حــوايل 100,000 زائــر)64(.
)61( حكم مرتين، األولى: 784 – 790هـ / 1382 – 1388م. الثانية: 792 – 801هـ / 1390 – 1399م.

)62( حكم بين: 872 – 901هـ / 1468 – 1496م.
)63( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص123 - 126.

)64( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص136.

لوحة من القرن العاشر اهلجري = السادس عشر امليادي متثل مقصًفا على ضفاف هنر بردى
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ويقــارن البــدوس بــن دمشــق وحلــب تعداديًّــا واجتماعيًّــا؛ فيذكــر أن دمشــق يف أوائــل القــرن التاســع 
اهلجــري = اخلامــس عشــر امليــادي خُمِّــن عمومـًـا عــدد ســكاهنا حبــوايل 100000، واتفقــوا علــى أن القاهــرة 
كانــت أكــر بكثــر. ولكــن اإلحصــاءات األكثــر دقــة املســتقاة مــن اإلحصــاءات العثمانيــة الرمسيــة الــي أُجريــت 
بعــد مضــي قــرن مــن الزمــن أي بــن 926 – 936 هـــ = 1520 و1530م ذكــرت أن عــدد ســكان دمشــق بلــغ 
حــوايل 57000، وســكان حلــب حــوايل 67000، أمــا بالنســبة للقاهــرة فلــم يكــن هنالــك إحصــاءات معروفــة.

وقســمت األســوار القدميــة هــذه املــدن إىل قطاعــن رئيســن داخــل التحصينــات وخارجهــا. وكان يف 
دمشــق، باإلضافــة إىل ذلــك، ضــواٍح كــرى مثــل الصاحليـّـة، وتقــع علــى مقربــة مــن املدينــة األساســية، وقــرى 
واســعة يف واحــات الفاكهــة اجملــاورة الــي تُســمَّى »الغوطــة«، وقــد المســت املدينــة نفســها، وكان باإلمــكان 
عدُّهــا أيًضــا جــزءًا مــن دمشــق الكــرى. ومــع أن هــذه القــرى كانــت زراعية يف املقام األول، فلــم تكن جمتمعات 
ــا، مثــاً، مواقــع مســاجد ومــدارس)65(.  ــدة. فكانــت املــزة وداريّ ــة معقَّ ــة، بــل كانــت جمتمعــات مدينيَّ فاحيَّ

وهنــاك أيًضــا كان يُقيــم العلمــاء الدمشــقيون البــارزون، والتجــار، وعائــات أصحــاب األمــاك)66(.
وخيتــم البــدوس كتابــه باحلديــث عــن ســر قــوة النظــام اململوكــي، وممــا قالــه هنــا: »كان للمماليــك وللنظام 
اململوكــي دور حيــوي يؤديانــه، فقــد أصبحــا مركــز الروابــط اخلاصــة بالســيادة الــي امتــدت حتــى مشلــت 
كل فئــة اجتماعيــة، ومل حيكــم املماليــك بواســطة اإلدارة، بــل باالحتفــاظ واإلمســاك جبميــع اخليــوط 
االجتماعيــة بأيديهــم، لقــد أسَّســوا ارتباطــات مباشــرة مــع العلمــاء أعاهــم وأدناهــم، ومــع التجــار، وعامــة 

الشــعب مــن أهــايل األحيــاء واألســواق، وأخــرًا مــع الطبقــات الروليتاريــة البليــدة يف املدينــة«)67(. 
)65( وقد استفاض أبو التقى البدري بذكر غوطة دمشق وقراها وصالحيتها ونباتاتها وفاكهتها وورودها وتفاصيلها األخرى. انظر كتابه: نزهة األنام في محاسن 

الشام، ص159 - 610.
)66( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص1136، 137.

)67( مدن إسامية في عهد المماليك: إيرا البدوس، ص311.

سوق البزورية مطلع القرن املاضي
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- اخلتام:
هــذا حتليــل ملضمــون كتــاب املستشــرق البــدوس، الــذي أظهــر لنــا فيــه تاريــخ مدينــة دمشــق يف عصــر 

اســتمر قرابــة ثاثــة قــرون هــو عصــر املماليــك. 
وهــو جهــد أهديــه هلــذه املدينــة العظيمــة الــي كانــت فيهــا والدتــي ونشــأتي وفيعــي وميعــي، وأضمُّــه إىل 
جهــود املخلصــن الذيــن يعملــون علــى التأريــخ الصحيــح هلــذه املدينــة الفريــدة بتارخيهــا وتراثهــا وعمراهنــا، 
ــا نــادرًا لرحَّالــن  ــا بتجميــع )39( نصًّ ومــن هــؤالء الدكتــور املــؤرِّخ أمحــد إيبــش الــذي قــام خــال )25( عامً
وفــدوا إىل دمشــق يف عصــر املماليــك مــن عــدد مــن الــدول األوروبيَّــة، ومنهــا: فرنســا وإنكلــرتا وأملانيــا 
لــع علــى أقواهلــم، ونقــل لنــا شــهاداهتم يف ذلك. وإيطاليــا وإســبانيا وسويســرا وبولونيــا وروســيا واليونــان، واطَّ
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ص البحث ملخَّ
يتحــدث هــذا البحــث عــن انتشــار املكتبــات يف مدينــة دمشــق يف عصــر املماليــك بشــكل الفــت: يف 
املــدارس واملســاجد والبيمارســتانات واخلوانــق والــرتب والرُّبُــط، وكذلــك يف أســواق الكتــب املوّزعــة يف أحنــاء 
املدينــة. وقــد خضــع كل ذلــك لنظــام عــام دقيــق بــدءًا مــن التزويــد وسياســته ومصــادره، واإلجــراءات الفنيــة 
)التســجيل، الســجات، اجلــرد، الفهرســة، الفهــارس، التنضيــد، التصنيــف(، والتجليــد والرتميــم، وانتهــاء 
مبواعيــد فتــح املكتبــات وخدماهتــا وأثاثهــا، واألدوات اخلاصّــة حبفــظ الكتــب. وأظهــر هــذا كلــه حالــة صحيــة 

علميــة راقيــة عاشــتها دمشــق يف ذلــك العصــر.
_ مقدمة:

ــد:  ــى كافــة الصُّعُ ــدُّ عصــر املماليــك مــن أهــم العصــور العربيــة اإلســامية، ومــن أكثرهــا نشــاًطا عل يُعَ
اإلداريــة والسياســية والعســكرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والعلميــة.

قــوا أعظــم االنتصــارات، وهزمــوا اجليــوش  فاملماليــك دافعــوا عــن األرض العربيــة اإلســامية، وحقَّ
املغوليــة واجليــوش الفرجنيــة، فثبَّتــوا أقدامهــم يف املشــرق العربــي، حّتــى إنّ بعــض املمالــك والدويــات 

األوربيــة بــادرت إىل كســب ودّ ســاطينهم.
ــدة  ــل شــهدت م ــاع عــن األرض، ب ــور السياســية والعســكرية والدف ــى األم ــك عل ومل يقتصــر دور املمالي
حكمهــم، وخاصــًة يف مصــر وبــاد الشــام، نشــاًطا علميًّــا وثقافيًّــا مُتعــدِّدَ اآلفــاق، ســاعدت عليــه عــدة 
ــق هلــا األمــن واألمــان،  عوامــل؛ منهــا االزدهــار االقتصــادي الــذي عاشــته البــاد يف ذلــك العصــر، وحقَّ
ومنهــا أيًضــا إحيــاء اخلافــة العباســية يف القاهــرة بعــد ســقوطها يف بغــداد علــى يــد هوالكــو عــام )656هـــ= 

ــة.  ــة وتربوي ــيّد مــن مؤسســات تعليمي ــل هــذا النشــاط فيمــا شُ 1258م(، وقــد متث
وألن الكتــاب يعــد جــزءًا مهمًّــا مــن العمليــة التعليميــة، فقــد حــرص املماليــك علــى توفــر املكتبــات داخــل 
ــرورًا  ــة، م ــدارس والبيمارســتانات ومؤسســات الصوفي ــات املســاجد وامل ــاك مكتب ــت هن كل مؤسســة، فكان
ــرَب واملقابــر، وقــد وفــر هلــا أولــو األمــر مــن  باملكتبــات اخلاصــة، حتــى وصــل األمــر إىل إقامــة مكتبــات يف التُّ
الســاطن واألمــراء والعلمــاء مجيــع مقومــات اخلدمــات واألنشــطة، مــن مــوارد ماديــة وبشــرية، ومــن نظــم 

وإجــراءات فنيــة وإداريــة. 
وهــذا كلــه يُظهــر أمهيــة دور املكتبــات يف احليــاة العلميــة يف عصــر املماليــك، فمــن خــال عمل املؤسســات 

العلميــة يف نشــر العلــم، قامــت املكتبــات علــى تنشــيط عملهــا العلمــي بشــكل كبر.
وانطاًقــا مــن هــذه األمهيــة، عملــتُ علــى إعــداد هــذا البحــث لتبيــن ظاهــرة علميــة مشــرقة، بــرزت يف 
عصــر اســتمرَّ قرابــة ثاثــة قــرون، فــا شــك أن املكتبــات وانتشــارها يف أي بلــد يعــد معيــارًا ومؤشِّــرًا علــى 

النهضــة العلميــة، واحلالــة الصحيــة، الــي عاشــها أهــل تلــك البــاد.
ــي انتشــرت يف كل مــكان،  ــك العصــر، ال ــات دمشــق، يف ذل ــى مكتب ــز يف هــذا البحــث عل وقمــت بالرتكي

ــك. ــن ذل ــل القادمــة تبيّ وخضعــت ألنظمــة دقيقــة، والتفاصي
أواًل _ انتشار املكتبات يف كل أحناء دمشق:

ســيظهر يف األســطر القادمــة ظاهــرة صحيــة، متيّــزت هبــا مدينــة دمشــق يف عصــر املماليــك، وهــي 
انتشــار املكتبــات يف كل مؤسســاهتا الدينيــة والعلميــة والصحيــة.
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1_ مكتبات املدارس: 
كان يف مكتبــات املــدارس، يف مدينــة دمشــق، 
مــن نفائــس املؤلفــات، ونــوادر الذخائــر العلميــة، 
مــا مل جيتمــع مثلـُـه يف مدينــة أخــرى مــن الديــار 
الشــامية واملصريــة، إذ يقــول مجــال الديــن بــن 
نباتــة املصــري يف مقدمــة كتابــه »ســرح العيــون 
يف شــرح رســالة ابــن زيــدون«: »كنــتُ أعــرف 
ببعــض خزائــن دمشــق الوقفيــة أســفارًا فيهــا 
للمُطالــع منجــعٌ، ولألفهــام الناســية ذكرى تنفع، 
ــا، وال أراجــع مــن  ــأ أن أُعــار منهــا كتابً فلــم يتهيّ

ــا«)2(. ألســنة حروفهــا خطابً
ومــن هــذه املــدارس دار احلديــث النوريــة: 
كان الســلطان نــور الديــن حممــود بــن زنكــي قــد 
)1118- 1174م()3(،  )511- 569هـــ(=  بناهــا 
وكان قــد جعــل هبــا خزانــًة للكتــب، حيــث عُثــر 
على جزءٍ من القرآن الكريم يف متحف دمشــق، 
ــور  ــك العــادل ن ــه »أوقفــه وحبســه املل ُكتــب علي
الديــن ... علــى املدرســة الــي أنشــأها مبدينــة 
دمشــق حرســها اهلل، وشــرط أن يُقــرأ فيهــا وال 
خيــرج منهــا طلبًــا ملرضــاة اهلل وثوابــه يف ذي 
احلجــة )562 هـــ= 1163م(«)4(، وممّــن أوقــف 
ُكتبَــه عليهــا أمحــد بــن حممــود بــن إبراهيــم بــن 
نبهــان املعــروف بابــن اجلواهــري )ت 643 هـــ= 
1245 م()5(، ويف الظاهريــة جــزء موقــوف بــدار 
احلديــث  لعلــي بــن عبــد الــكايف الشــافعي، ومــن 
احملتمــل أّنــه تقــي الديــن الســبكي )756 هـــ= 

1355 م(، وقــال: »ونظــره لشــيخها مــن كان«)6(، وكذلــك عُثــر علــى جــزء وقفــه احلوبــي )؟(، وقــد كتــب عليهــا 
»ال يُبــاع«)7(، ويوجــد جــزء ثالــث لعلــم الديــن القاســم بــن حممــد )756هـــ= 1355م( يف دار احلديــث النورية)8(.

)2( خزائن الكتب في دمشق وضواحيها: حبيب الزيات، ص2.
)3( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص74.

)4( رقم ع/343، انظر دور الكتب العربية: العش، ص238.
)5( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص109.

)6( مجموع 71 )27(، انظر دور الكتب العربية: العش، ص239.
)7( مجموع 37 )4(، انظر دور الكتب العربية: العش، ص239.

)8( الظاهرية: مجموع 37 )10(، انظر دور الكتب العربية: العش، ص239.
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ومنهــا املدرســة العادليــة الكــرى: وهــي داخــل دمشــق، مشــايل اجلامــع األمــويّ، بغــرب وشــرقي اخلانقــاه 
الشــهابية، وقبلــي اجلاروخيــة بغــرب وجتــاه بــاب الظاهريــة، يفصــل بينهمــا الطريــق، شــرع يف بنائهــا نــور 
الديــن الزنكــي يف ســنة )568هـــ= 1172م( ومل يتمهــا، وقــد تــويف امللــك العــادل أبــو بكــر بــن أيّــوب يف ســنة 
)615هـــ= 1218م(، ودُفــن يف القلعــة، ثــمّ نُقــل إىل العادليــة يف ســنة )619هـــ= 1222م(، وذلــك بعــد أن أكمــل 

ــم)9(، وقــد جعــل هبــا خزانــة للكتــب. بناءهــا ابنُــه امللــك املعظَّ
وممــن أوقــف كتبــه عليهــا قطــب الديــن النيســابوري )ت578هـــ= 1182م(، حيــث أوقــف كتبــه علــى طلبــة 
ــي  ــه ألب ــه أّن ــب علي ــب«، وُكت ــاب »التقري ــى كت ــوي عل ــت حتت ــا)10(، وقــد كان ــت إليه ــا نُقل ــد بنائه ــمّ بع ــم ث العل
ــي  احلســن القاســم بــن أبــي بكــر القفــال الشاشــي)11(، وقــد قــال ابــن كثــر يف ســنة )728هـــ= 1328(: »وتوفِّ
ــي كانــت  ــم اّل شــيخ اإلســام أبــو العبــاس تقــي الديــن بــن تيميــة، وأُخرجــت الكتــب واألوراق والــدواة والقل
عنــده، ونُقلــت كتبــه إىل خزانــة الكتــب يف العادليــة الكبــرة، وكانــت حنــو ســتن جملّــدًا وأربــع عشــرة ربطــة 
كراريــس«)12(، وقــد كان موقــع املكتبــة، باجمللــس الكبــر يف صــدر اإليــوان، وهــو املوضــع اّلــذي جيلــس فيــه 

ــا للفتــوى وغرهــا، ومنــه خيــرج للصــاة يف املدرســة)13(. غالبً
ودار احلديــث األشــرفية: غربــي العصرونيــة، ومشــايل القيمازيــة احلنفيــة، وكانــت دارًا لألمــر قاميــاز، 
اشــرتاها امللــك األشــرف موســى بــن أبــي بكــر بــن أيـّـوب )ت635هـــ= 1237م(، وبناهــا دارًا للحديــث)14(، وقــد 
نقــل إليهــا كتبـًـا كثــرة وهــي كتــب نفيســة)15(، ومــن ضمــن موجوداهتــا كتــاب »ســلوة العارفن وأنس املشــتاقن« 
حملمــد بــن عبــد امللــك بــن خلــف الطــري الســلمي )ت470هـــ= 1077م(، يقــول عنــه الســبكي: »وهــو كتــاب 
بــه علــى اثنــن  جليــل يف بابــه أُعجبــتُ بــه جــدًّا، صنّفــه للرئيــس أبــي علــي حســان ابــنُ ســعيد املنيعــي، ورتَّ
ــا أراه إاّل  ــم، وم ــة وترامجه ــات الصوفي ــان طبق ــى بي ــا عل ــى التصــوّف، وآخره ــا، أوّهلــا يف معن وســبعن بابً

حاكــى رســالة أبــي القاســم القشــري، ولعــّل مخــول هــذا الكتــاب هبــذا الســبب، وإاّل فهــو حســنٌ جــدًّا«)16(.
ــة علــى الفــروع«، وهــو كتــاب يف الفقــه يف جملّديــن،  وكذلــك مــن حمتوياهتــا كتــاب »مجــل األصــول الدالَّ
حملمــد بــن أمحــد األســواني )ت335هـــ= 946م()17(، وكتــاب »ذيــل بغــداد« للدبيثــي)18(، وأوقــف القاضــي أمــن 
ــي، املعــروف باألشــرتي الشــافعي )ت681هـــ=  ــن احلل ــو العبــاس أمحــد بــن مشــس الدي ــن األشــرتي أب الدي
1282م(، أجــزاء بــدار احلديــث األشــرفية)19(، وكذلــك الشــهاب بــن مزهــر الشــيخ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن 
عبــد اخلالــق األنصــاري الدمشــقي )ت690هـــ= 1291م(، فقــد أوقــف كتبــه باألشــرفية كمــا ذكــر الذهــي)20(، 

)9( الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصاحية: أبو شامة، ج2، ص264. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص271. منادمة األطال: عبد 
القادر بدران، ص123.

)10( الروضتين في أخبار الدولتين: أبو شامة، ج2، ص264. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص-273 293.
)11( الوافي بالوفيات، الصفدي، ج4، ص85.

)12( البداية والنهاية: ابن كثير، ج18، ص289.
)13( دور الكتب العربية، العش، ص235.

)14( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص202. تاريخ اإلسام ووفيات المشاهير واألعام: أحمد بن عثمان الذهبي، الطبقة الثالثة والستون، ص41. الدارس 
في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص15.

)15( طبقات الشافعية الكبرى: السبكي، ج4، ص-179 180.
)16( طبقات الشافعية الكبرى: السبكي، ج4، ص179. 

)17( طبقات الشافعية: السبكي، ج3، ص70.
)18( المكتبة الوطنية، عربي، 5921، 5922، انظر دور الكتب العربية: العش، ص240.

)19( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص587.
)20( العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص370. الدارس في تاريخ الدارس: النعيمي، ج2 ص1.
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وحممــد بــن عبــد الرحيــم بــن حممــد األرمــوي 
الشــافعي )ت715هـــ= 1315م( أوقــف كتبــه 
فيهــا)21(، ومــن الكتــب الــي كانــت موجــودة 
فيهــا أيًضــا كتــاب »مناقــب اإلمــام الشــافعي« 
إلمساعيــل بــن إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــد 
الرمحــن القــراب )ت414هـــ= 1023م(، وقــد 
ــا، أوّهلــا كان  رُّتــب علــى مئــة وســتة عشــر بابً
يف نســب النــي  الــذي يرجــع إليــه نســب 
اإلمــام الشــافعي، وآخرهــا أربعــون بابـًـا، مجــع 
فيهــا أربعــن حديًثــا يف األحــكام مــن روايــة 
الشــافعي بســنده إليــه إىل النــي ، وقــد رأى 
الســبكي نســخة مــن جملديــن يف دار احلديــث 
األشــرفية)22(، وكانــت هــذه املدرســة قــد نُهبت 
ســنة )699هـــ= 1300م( علــى يــد التتــار)23(.

وهــي  احملمديــة:  الضيائيــة  واملدرســة 
بســفح قاســيون شــرقي اجلامــع املظفــري، 
الديــن  ضيــاء  احلافــظ  أنشــأها  قــد 
عبــد  بــن  احلافــظ حممــد  ابــن  املقدســي، 
أوقــف  وقــد  1245م(،  )ت643هـــ=  الواحــد 
ــن  ــا)24(، وم ــى خزانته ــة عل ــرة عظيم ــا كث كتبً
الكتــب املوقوفــة فيهــا اجلــزء الســادس مــن 
»فضائــل الصديــق« ألبــي احلســن خيثمــة بــن 
ســليمان بــن حيــدرة الطرابلســي )ت343هـــ= 
954م(، وهــو عــن فضائــل أبــي بكــر الصديــق 
خليفــة رســول اهلل )25(، واجلــزء الثانــي مــن 
»فضائــل اخللفــاء األربعــة« ألبــي نعيــم أمحــد 

بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق احلافــظ )ت430هـــ= 1039م(، وهــو يتحــدث يف فضائــل اخللفــاء 
األربعــة، مــع ذكــر مــا اختــصّ بــه كّل واحــدٍ منهــم مــن املناقــب)26(، وكتــاب »حتفــة الصديــق« لعلــي بــن بلبــان، 

)21( البداية والنهاية: ابن كثير، ج18، ص147.
)22( طبقات الشافعية الكبرى: السبكي، ج4، ص266.

)23( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص722.
)24( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص284 ، 485. العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص-179 180. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، 

ص71.
)25( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص83.

)26( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-86 87.
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ويتحــدّث يف فضائــل أبــي بكــر الصديــق رضــي اهلل عنــه)27(، وكتــاب »أخبــار عمــر بــن عبــد العزيــز«)28(، ألبــي 
بكــر حممــد بــن احلســن بــن عبــد اهلل األجــري )ت360هـــ= 971م(، يتحــدّث فيــه عــن أخبــار أبــي حفــص 
ــا ســرتَه)29(، وفيهــا كتــاب »رجــال  مً عمــر بــن عبــد العزيــز، حيــث ميتــدح فيــه عمــر بــن عبــد العزيــز مُعظِّ
عــروة« لإلمــام مســلم بــن احلجّــاج بــن مســلم النيســابوري )ت261هـــ= 875م(، الــذي عــدَّد فيــه أمســاء رجــال 
عــروة بــن الزبــر)30(، وقــد نُهبــت مكتبــة هــذه املدرســة يف ســنة )699هـــ= 1300م( علــى يــد التتــار كمــا ذكــر 

ــر)31(. ــن كث اب
ــي بــن احلســن بــن احلســن بــن  ودار احلديــث الفاضليــة: وهــي بالكاّســة، بناهــا عبــد الرحيــم بــن عل
أمحــد بــن الفــرج بــن أمحــد القاضــي، املعــروف بالقاضــي الفاضــل)32(، وقــد جعــل هبــا خزانــة كتــب، يقــول ابــن 
كثــر فيمــن تــويف يف ســنة )655هـــ= 1257م(: »واقــف البادرائيــة الشــيخ تقــي الديــن عبــد الرمحــن بــن أبــي 

الفهــم اليلدانــي، وأكثــر كتبــه وجماميعــه الــي خبطــه موقوفــة خبزانــة الفاضليــة مــن الكاّســة«)33(.
واملدرســة الظاهريــة اجلوانيــة: وهــي داخــل بابــي الفــرج والفراديــس بينهمــا، جــوار اجلامــع األمــويّ، 
مشــايل بــاب الريــد، وقبلــي اإلقباليتــن واجلاروخيــة، وشــرقي العادليــة الكــرى، بابامهــا متواجهــان، بينهمــا 
الطريــق، بُنيــت يف مــكان دار العقيــق)34(، وقــد بناهــا امللــك الظاهــر بيــرس ركــن الديــن أبــو الفتــح بيــرس 
الرتكــي البندقــدار الصاحلــي )ت676هـــ= 1277م()35(، ومــن الذيــن درّســوا فيهــا الواعــظ املفســر اخلطيــب 
الصــويف شــيخ العــراق عــزُّ الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الفاروثــي الواســطي )ت694هـــ= 

ــه وهــي كثــرةٌ جــدًّا)36(. 1295م(، حيــث أودع فيهــا كتبَ
وقــد كان املرحــوم مدحــت باشــا واليـًـا علــى ســورية، فاهتــمّ بإنشــاء املكتبــات، ثــمّ عَلـِـم أنّ دمشــق كان هبــا 
مــا ال يُعــدّ مــن خزائــن الكتــب املوقوفــة علــى املشــتغلن بالعلــم، فمُــدّت إليهــا أيــدي املختلســن بالنهــب والبيع، 
حّتــى مل يبــق إاّل القليــل، فخــاف علــى الباقــي مــن الضيــاع، فكتــب إىل مقــر الســلطة بذلــك، وجاءتــه املوافقــة، 
وجُمعــت الكتــب املوجــودة مــن عشــرة خزائــن، ووضعــت باملدرســة الظاهريــة، وهــذه اخلزائــن هــي: املدرســة 
العمريــة بالصاحليــة، وخزانــة مدرســة عبــد اهلل باشــا العظــم الــي أوقفهــا ســنة )1211هـــ= 1796م(، 
ومكتبــة ســليمان باشــا العظــم يف بــاب الريــد أوقفهــا ســنة )1190هـــ= 1776م(، ومكتبــة اخلياطــن، وهــي 
مكتبــة أوقفهــا أســعد باشــا العظــم يف حملـّـة اخليّاطــن قــرب مدرســة النوريــة، أوقفهــا بعــد ســنة )1165هـــ= 
1752م(، ومكتبــة املدرســة املراديــة يف بــاب الريــد، أوقفهــا مــراد بــن علــي بــن داود النقشــبندي، أُنشــئت يف 
ســنة )1108هـــ= 1696م(، ومكتبــة األوقــاف: وهــي جمموعــة مــن مكتبــات متفرقــة، ومكتبــة بيــت اخلطابــة: 
وكانــت يف حجــرة اخلطابــة يف جامــع بــي أميّــة، ومكتبــة املنــا عثمــان، ومكتبــة السميســاطية، ومكتبــة 

)27( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص89.
)28(  فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-95 96.

)29( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص190.

)30( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص225.
)31( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص722.

)32( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص67.
)33( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص350. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص70.

)34( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص531. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص263.
)35( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص-530 535. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص264.

)36( ولعله أودعها بهذه المدرسة، البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص-680 681. العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص381، 382. الدارس في 
تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص269.
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املدرســة الياغوشــية، حيــث جُمعــت الكتــب املوجــودة هبــذه اخلزائــن، ووُضعــت يف املدرســة الظاهريــة)37(.
ومنهــا املدرســة التاجيــة: بزاويــة اجلامــع األمــويّ الشــرقية، غربــيَّ دار احلديــث العرويــة)38(، قــام قاضــي 
ــك شــاه  ــر مل ــك، وزي ــاج املل ــل هــذه املدرســة، وقــد بناهــا ت ــي بإعــادة تأهي ــي النهرقل ــن عل القضــاة عمــر ب
الســلجوقي)39(، ولعلّهــا تُنســب إىل تــاج الديــن الكنــدي زيــد بــن احلســن البغــدادي )ت613هـــ= 1216م(، حيــث 
مّت يف أيّامــه جتديدهــا)40(، وتُعــرف أيًضــا مبقصــورة ابــن ســنان واحللبيــة)41(، وقــد قــام تــاج الديــن الكنــدي 
بوقــف كتبــه، وهــي ســبعمئة وواحــد وســتون جملـّـدًا، وكانــت كتبـًـا نفيســة علــى مُعتَقِــه جنيــب الديــن ياقــوت، 
ثــمّ علــى العلمــاء يف احلديــث والفقــه وغــر ذلــك، وجُعلــت يف خزانــة كبــرة يف مقصــورة ابــن ســنان احللبيــة، 
ثــمّ إنّ هــذه الكتــب تفرّقــت، وبيــع كثــرًا منهــا، ومل يبــق باخلزانــة إاّل القليــل الــرثّ)42(، وقــد وُجــد فيهــا عــدّة 

خزائــن للكتــب املوقوفــة يف زمــن ابــن فضــل اهلل العمــري )ت749هـــ= 1348م()43(. 
واملدرســة العمريــة الشــيخية: بالصاحليــة ميــرّ هبــا هنــر يزيــد، وقــد بناهــا أبــو عمــر املقدســي حممــد بــن 
أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة بــن مقــداد احلنبلــي القــدوة الزاهــد )ت607هـــ= 1204م()44(، وقــد كانــت هبــا 
خزانــة كتــب ال نظــر هلــا، فلعبــت هبــا أيــدي املختلســن، إىل أن أتــى بعــض الطلبــة النجديــن فســرق منهــا 
مخســة أمحــال مجــل مــن الكتــب وفــرّ هبــا، ثــمّ نُقــل مــا بقــي - وهــو شــيء ال يُذكــر بالنســبة ملــا كان هبــا - إىل 

خزانــة الكتــب باملدرســة الظاهريــة، علــى يــد مدحــت باشــا وايل ســورية)45(.
ومــن الكتــب الــي كانــت موقوفــة هبــذه املدرســة، كتــاب »الشــفا يف حقــوق املصطفــى« للقاضــي أبــي الفضــل 
ــاب »األربعــن يف مناقــب  ــاض اليخصــي الســبي )ت544هـــ= 1149م()46(، وكت ــن عي ــن موســى ب ــاض ب عي
ــن عســاكر الشــافعي )ت620هـــ=  ــن احلســن ب ــد الرمحــن بــن حممــد ب أمّهــات املؤمنــن« ألبــي منصــور عب
1223م(، وكان هــذا الكتــاب هديّــة لصــاح الديــن، وهــو يف ذكــر مناقــب أمّهــات املؤمنــن)47(، وكتــاب »حمــض 
ــي )ت909هـــ=  ــد اهلــادي املقدســي احلنبل ــن عب ــن أمحــد ب ــد« ليوســف ب ــن زي ــب ســعيد ب الشــيد يف مناق
1503م(، حتــدَّث فيــه عــن حياتــه، وأخاقــه، وصحبتــه، وكام النــاس فيــه ووفاتــه، وكذلــك لــه كتــاب آخــر 
موقــوف بالعمريــة وهــو »حمــض اخلــاص يف مناقــب ســعد بــن أبــي وقــاص«)48(، وكتــاب »صفــوة الصفــوة« 
ألبــي الفــرج عبــد الرمحــن بــن علــي اجلــوزي )ت597هـــ= 1201م()49(، ويف احلقيقــة أنّ الكتــب الــي وصلــت 

إلينــا وعليهــا وقــف العمريــة كثــرة)50(.

)37( منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص-119 -120 121.
)38( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص370. منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص156.

)39( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص-316 317.
)40( العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص-44 45. منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص157.

)41( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص54. منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص-156 157.
)42( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص54. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص371.

)43( دور الكتب العربية، العش: ص234.
)44( العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص25. البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص20. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص77. منادمة 

األطال: عبد القادر بدران، ص244.
)45( منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص-120 244.

)46( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-53 54.

)47( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-72 73.
)48( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-178 179.
)49( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-281 284.

)50( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص435.
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واملدرســة الشــبلية: بناهــا كافــور بــن عبــد اهلل احلســامي )ت623هـــ= 1226م(، وهــي بســفح قاســيون، 
بالقــرب مــن جســر ثــورا، وقــد بنــى تربــة وخانقــاه أيًضــا)51(، وجعــل هبــا خزانــة كتــب، ومــن الكتــب الــي أُوقِفت 
عليهــا كتــاب »حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء« ألبــي نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن إســحاق األصفهانــي 
)ت430هـــ= 1039م(، حيــث قــام كافــور بــن عبــد اهلل احلســامي بوقفــه يف مدرســته ســنة )621هـــ= 1224م(

.)52(

واملدرســة الرواحيــة: وهــي شــرقيَّ مســجد ابــن عــروة باجلامــع األمــويّ، مشايلَّ جــرون، وغربــيَّ الدولعية، 
وقبلــيَّ الشــريفية احلنبليــة، بناهــا الزكــي بــن رواحــة هبــة اهلل بــن حممــد األنصــاري التاجــر )ت623= 
1226م(، وكان قــد بنــى مدرســة أخــرى يف حلــب)53(، وجعــل هبــا خزانــة كتــب جليلــة)54(، وقــد أوقــف الرهــان 

الســويدي )ت656هـــ= 1258م( كتبــه هبــذه املدرســة)55(. 
واملدرســة الناصريــة اجلوانيــة: داخــل بــاب الفراديــس، مشــايلَّ اجلامــع األمــويّ والرواحيــة، أنشــأها امللــك 
يوســف بــن صــاح الديــن وقــد فــرغ مــن بنائهــا ســنة )653هـــ= 1255م()56(، وقــد كانــت هبــا خزانــة كتــب، ومن 
بــن هــذه الكتــب مصنّــف لفتــح الديــن أبــي حممــد عبــد اهلل بــن حممــد القيســراني )ت701هـــ= 1301م( يف 

أمســاء أصحــاب النــي  الذيــن خُــرّج هلــم يف الصحيحــن، وشــيء مــن أحاديثهــم يف جملّديــن كبريــن)57(. 
2_ مكتبات املساجد واجلوامع )مكتبات اجلامع األموي(:

لقــد أحُلقــت املكتبــات باجلوامــع يف بــاد الشــام، ولكــن أغلــب اجلوامــع يف دمشــق قــد غلــب عليهــا طابــع 
املــدارس، فكانــت دارًا للحديــث أو دارًا للقــرآن، ولضيــق مســاحة البحــث ســنكتفي باحلديــث عــن اجلامــع 

األمــوي فقــط مــن جوامــع دمشــق. 
ــد  ــن عب ــد ب ــاه الولي ــور، بن ــع املعم ــويّ واجلام ــع األم ــة واجلام ــي أميّ ــع ب ــع دمشــق وجام ــه جام ــال ل ويق
امللــك ســنة )86هـــ=705م()58(، وكان قــد أصابــه حريــق ســنة )461هـــ= 1069م( ودُثــرت حماســنه)59(، ومّت 
إصاحــه، وكان أمحــد بــن علــي بــن الفضــل بــن الفــرات )ت494هـــ= 1100م( أوّل مــن أوقــف عليــه الكتــب 
بعــد احلريــق)60(، وكذلــك عُثــر علــى جــزء أُوقــف علــى خزانــة الكتــب يف مشــهد زيــن العابديــن ســنة نيــف 
ــة األشــرفية  ــة الرتب ــة وخزان ــة الفاضلي ــه اخلزان ــت في ــد كان ــع)61(، وق ــة يف اجلام ــة هجري وســبعن وأربعمئ
وخزانــة مشــهد ابــن عــروة وخزانــة مقصــورة ابــن ســنان، وكذلــك كانــت فيــه خزانــة بيــت اخلطابــة، الــي 
ــد  ــن عب ــم ب ــي إبراهي ــة، حيــث أنّ العمــاد احلنبل ــة حلقــة احلنابل ــة)62(، وكذلــك خزان كانــت حبجــرة اخلطاب

)51( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص407. العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص95.
)52( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-278 280.

)53( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص199. العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص92. البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص149.
)54( الذيل على الروضتين: أبو شامة ص149.

)55( الذيل على الروضتين: أبو شامة، ص199.
)56( منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص149. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص350.

)57( دور الكتب العربية العامة وشبه العامة: العش، ص237. كشف الظنون: حاجي خليفة، ج2، ص1739.
)58( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص285. 

)59( شذرات الذهب: ابن العماد، مج5، ص257.
)60( دور الكتب العربية: العش، ص229.

)61( خطط الشام: محمد كرد علي، ج6، ص200.

)62( خطط الشام: محمد كرد علي، ج6، ص200.
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الواحــد )ت614هـــ= 1217م( كان يُصلِّــي باحلنابلــة باجلامــع األمويّ، وكان يُصلِّي إىل خزانتن جمتمعتن)63(، 
وكذلــك بيــت امللــك احلســن حيــث كان للملــك احلســن أمحــد بــن صــاح الديــن بيــت غــرب الكاّســة، مشــايل 
اجلامــع جبانــب الفاضليــة، وقــد كان إمساعيــل بــن عبــد اهلل األمناطــي )ت618هـــ= 1221م( قــد أودع كتبَــه 

فيــه)64(.
 وخزانــة كتــب الفخــر املالكــي: حممــد بــن عمــر بــن عبــد الكريــم الشــافعي )ت643هـــ= 1245م(، حيــث 
كانــت لــه خزانــة كتــب جتــاه حمــراب الصحابــة)65(، وكان لبهــاء الديــن علــي بــن حممــد )ت699هـــ= 1270م( 
مصحًفــا يف اجلامــع حتــت قبّــة النســر للقــراءة بعــد صــاة الفجــر)66(، وكانــت قــد جُمعــت اخلزائــن املوجــودة 
هبــذا اجلامــع مــن الزاويــة الغربيــة، ومــن الكاّســة، ومــن أروقــة اجلامــع، وكان ذلــك يف زمــن امللــك املعظــم 
ــن يف  ــاء خزائ ــك ببن ــك قــام املل ــادل )ت656هـــ= 1258م(، ووُضعــت يف مشــهد عــروة، ولذل ــن الع عيســى ب
شــرق املشــهد ويف غربــه، وكان ذلــك بســبب نصيحــة قاضــي دمشــق مجــال الديــن يونــس بــن بــدران للملــك 
املعظــم عيســى جبمــع هــذه اخلزائــن)67(، وميكــن أن نُقــدِّر عــدد اخلزائــن الــي كانــت موجــودة جبامــع بــي 

ــة بأكثــر مــن عشــرين خزانــة، أي أكثــر مــن مخســة آالف جملّــد)68(. أميّ
3_ مكتبات البيمارستانات:

وأنشــئت املكتبــات أيًضــا يف البيمارســتانات، ومنهــا البيمارســتان النــوري: أنشــأه نــور الديــن زنكــي 
)ت569هـــ= 1173م(، وقــد أوقــف مجلــًة كثــرةً مــن الكتــب علــى اخلزانتــن اللتــن بصــدر اإليــوان، وكان 
مجاعــة مــن األطبّــاء واملشــتغلن يأتــون وجيلســون بــن يــدي أبــي اجملــد الباهلــي حممــد بــن عبيــد اهلل 

)ت570هـــ= 1174م(، »ويقــرئ التاميــذ، واليــزال معهــم يف اشــتغال ومباحثــة ونظــر يف الكتــب«)69(.
واملدرســة الدخواريــة: وهــي بالصاغــة العتيقــة بقــرب اخلضــراء، قبلــيَّ جامــع بــي أميّــة، أنشــأها مهــّذب 
الديــن عبــد الرحيــم بــن علــي بــن حامــد املعــروف بالدخــوار )ت628هـــ= 1230م(، وقــد بناهــا يف ســنة 
)621هـــ= 1224م(، ونســخ كتبـًـا كثــرةً خبّطــه، بلغــت أكثــر مــن مئــة جملـّـد يف الطــبّ وغــره)70(، وأوقــف هــذه 

ــاء)71(. الكتــب علــى املدرســة لألطبّ
4_ مكتبات اخلوانق:

وانتشــرت املكتبــات يف أماكــن املتصوّفــة، ومنهــا اخلانقــاه السميســاطية: وهــي عنــد البــاب الشــمايل 
للجامــع األمــويّ ، وكان هــذا البــاب يُســمّى ببــاب الناطفانيــن، وتُنســب اخلانقــاه السميســاطية إىل أبــي 
القاســم علــي بــن حممــد بــن حييــى الســلمي احلبشــي )ت453هـــ= 1061م()72(، وقــد أوقــف املســعودي شــارح 
املقامــات حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن مســعود املســعودي اخلراســاني )ت579هـــ= 1183م( كتبـًـا 

)63( الذيل على الروضتين: أبو شامة المقدسي، ص105.
)64( الذيل على الروضتين: أبو شامة، ص131.
)65( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج4، ص184.

)66( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص314.
)67( الذيل على الروضتين: أبو شامة، ص-105 106.

)68( دور الكتب العربية: العش، ص235.
)69( عيون األنباء في طبقات األطباء: ابن أبي أصيبعة، ص628. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص108.

)70( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص100. الوافي بالوفيات: الصفدي، ج18، ص233. مرآة الجنان وعبرة اليقظان: اليافعي، ج4، ص53. 
عيون األنباء في طبقات األطباء: ابن أبي اصيبعة، ص728.

)71( دور الكتب العربية العامة وشبه العامة: العش، ص263.
)72( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص118. منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص276.



العدد الثالث - متوز - 1202022

نفيســة علــى اخلانقــاه)73(، وقــد أوقــف العائــي )ت761هـــ= 1360م( كتبــه علــى اخلانقــاه السميســاطية)74(، 
ومــن الكتــب املوقوفــة بالسميســاطية كتــاب »التذكــرة الكنديــة« للشــيخ عــاء الديــن علــي بــن املظّفــر الكنــدي 
ــة أكثرهــا أدبيــات)75(،  اإلســكندراني ثــمّ الدمشــقي )ت716هـــ= 1316م(، يف مخســن جملّــدًا فيــه علــوم مجّ
وكذلــك كتــاب »خمتصــر الشــفا« للقاضــي عيــاض)76(، وقــد عمَّــر الســلطان الناصــر يف ســنة )725هـــ= 
1325م( علــى الطريــق اآلخــذ إىل الشــام يف محــاة بالقــرب مــن العــشّ خانقــاه، وأنــزل مجاعــة مــن الصوفيــة 

هبــا، وقــام صاحــب محــاة بإرســال هديّــة تليــق باخلانقــاه املذكــورة مثــل كتــب وبســط وغــر ذلــك)77(.
رَب: 5_ مكتبات التُّ

ــي  وانتشــرت املكتبــات أيًضــا يف الــرتب، ومنهــا الرتبــة األشــرفية: يف ســنة )635هـــ= 1237م(، حيــث توفِّ
األشــرف موســى بــن العــادل بانــي دار احلديــث األشــرفية بالقلعــة املنصــورة ودُفــن هبــا، ثــمّ نُقــل إىل تربتــه 
بعــد أن أجُنــزت، وهــي مشــايل الكاّســة)78(، وقــد كان فيهــا خزانــة كتــب، ومــن ضمــن موجوداهتــا ديــوان ابــن 

أبــي الصقــر الواســطي )ت496هـــ= 1102م()79(، وديــوان البهــاء الســنجاري )ت 622هـــ= 1225م( )80(.
والرتبــة البهنســية: وهــي بســفح قاســيون، بناهــا اجملــد البهنســي، وزيــر امللــك األشــرف )ت628هـــ= 
1231م(، وملــا تــويف دُفــن برتبتــه الــي أنشــأها بســفح قاســيون، وجعــل هبــا كتبــه وقًفــا عليهــا)81(، كمــا أنشــأ 
اخلواجــا أبــو بكــر بــن العيــي تربــًة لــه مشــايلَّ الرتبــة اخلاتونيــة، وجعــل هبــا خزانــة للكتــب، وقــد أوقــف ولــده 

شــيخ اإلســام زيــن الديــن عبــد الرمحــن ابــن العيــي كتبــه عليهــا)82(.
كذلــك بنــى املــؤرخ أبــو بكــر حمفــوظ بــن معتــوق، ابــن البــزوري البغــدادي األصــل التاجــر، تربتــه يف ســفح 
قاســيون، وجعــل هبــا خزانــة للكتــب، وقــد أوقــف كتبــه عليهــا)83(، ومــن حمتويــات هــذه املكتبــة كتــاب »مناقــب 
األئمــة« ألمحــد بــن علــي الباقاّنــي )ت403هـــ= 1012م(، وقــد أُوقــف يف ســنة )694هـــ= 1295م()84(، وقــال 

ابــن كثــر يف حــوادث ســنة )699هـــ= 1299م(: إنّ التتــار هنبــوا خزانــة ابــن البــزوري)85(. 
والرتبــة الســيفية: أوقــف اجلنــاب العــايل حممــد بــن الســيفي أرغــون شــاه الناصــري ســنة )760هـــ= 

1358م( علــى تربــة أبيــه ربعــًة شــريفة، وهــذه الربعــة تُوجــد اليــوم يف متحــف دمشــق)86(.
والرتبــة العزّيــة البدرانيــة احلمزيــة الصاحليــة بدمشــق: أنشــأها محــزة بــن موســى بــن أمحــد بــن احلســن 
ــك  ــن لذل ــا، وعَيّ ــا وكتبً ــد أوقــف درسً ــن شــيخ الســامية )ت769هـــ= 1367م(، وق ــروف باب ــدران املع ــن ب ب

)73( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج3، ص-192 193.
)74( البداية والنهاية: ابن كثير، ج18، ص600.

)75( البداية والنهاية: ابن كثير، ج18، ص-156 157.
)76( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: يوسف العش، ص69.

)77( تاريخ أبي الفداء: أبو الفداء، مج2، ج7، ص110.
)78( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص-224 225.

)79( وفيات األعيان: ابن خلكان، ج4، ص450.
)80( وفيات األعيان: ابن خلكان، ج1، ص214. البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص142.

)81( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص189. الدارس في تاريخ الدراس: النعيمي، ج2، ص183. منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص328.
)82( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص191.

)83( العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص-383 384. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص178.
)84( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: يوسف العش، ص-84 85.

)85( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص722.
)86( ع ع 291، انظر دور الكتب العربية: العش، ص268. 
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الشــيخ زيــن الديــن بــن رجــب)87(.
6_ مكتبات الرُّبط:

ذكــر ابــن كثــر يف ســنة )654هـــ= 1256م( أنّ الناصــر: »أمــر بعمارة الرباط الناصري بســفح قاســيون«)88(، 
ــا بلغــه كســرة بيــدار علــى محــص استشــاط هوالكــو  وكان قــد أُســر عنــد هوالكــو، وقــال الذهــي عنــه: »فلمّ
غضبـًـا، وأمــر بقتلــه وقتــل أخيــه الظاهــر«، وكان ذلــك ســنة )658هـــ= 1206م()89(، وذكــر ابــن كثــر يف حــوادث 

ســنة )699هـــ= 1299م( أنّ التتــار هنبــوا كتبـًـا كثــرةً ومنهــا الكتــب الــي يف الربــاط الناصــري)90(.
ثانيًا _ أسواق الكتب يف دمشق:

وبســبب اإلقبــال علــى اقتنــاء الكتــب فمــن الطبيعــي أن تزدهــر صنعــة الورّاقــن)91(، وتصبــح ســلعًة 
ــس  ــت جمال ــت، »ومل تكــن احلوانيــت جمــرّد دور للنّســخ، وإّنمــا كان ــت هلــم أســواق وحواني ــة، فكان اقتصادي
للعلمــاء والشــعراء، وملتقيــات للطبقــات املثّقفــة، وبعبــارة أعــمّ نســتطيع أن نقــول إّنهــا كانــت مركــزًا للنشــاط 

ــكّل مــا أنتجــه العقــل اإلســامي يف شــّتى فــروع املعرفــة«)92(. العلمــي، ومســتودعًا ل
ومــن هــذه األســواق ســوق الورّاقــن الــذي جبــوار املدرســة األشــرفية)93(، وهنــاك أيًضــا ســوق الكتبيِّــن، 
وهــو بــن الصاغــة واملدرســة الصاحليــة أُنشــئ يف ســنة )700هـــ= 1300م(، وقــد نُقــل مــن موقعــه إىل 
القيســارية فيمــا بــن ســوق الدجاجيــن اجملــاور للجامــع األقمــر وبــن ســوق احلصريــن، وكان يعلــو هــذه 
القيســارية ربــع فيــه مســاكن، فتضــرّرت الكتــب مــن نــداوة أقبيــة البيــوت وفســد بعضهــا، فعــادوا إىل ســوق 
ــا ألهــل العلــم يــرتدّدون إليــه)94(، وقــد كان هــذا الســوق موجــودًا  الكتــب األوّل، ومــا بــرح هــذا الســوق مَجمَعً
جتــاه اجلانــب الشــرقي مــن جامــع عمــر بــن العــاص، يف أوّل زقــاق القناديــل، واســتمرَّ حّتــى ســنة )780هـــ= 
ــي)96(، وعــن  ــاك ســوًقا للكتبيــن كان خبــّط خــان اخلليل 1378م()95(، وتذكــر وثيقــة أزبــك بــن ططــخ أنّ هن
ــة ويبيــع الكتــب حتــت  أمحــد بــن حممــد بــن معــن الكتــي يقــول الســخاوي: »وكان يكتــب القصــص بالرمل

الصرغتمشــية فينظــر شــيًئا مــن نظمــه«، وهــذا يــدّل علــى وجــود ســوق حتــت الصرغتمشــية )97(.
ومنهــا ســوق الكتــب حتــت شــباك املدرســة الفاضليــة بالكاّســة قــرب اجلامــع األمــويّ، ويف جــواره ســوق 

لبيــع الكتــب يقــال لــه ســوق الكتبيــن يف بــاب الريــد بدمشــق)98(.
وممّــن عمــل بســوق الكتــب والــورق حممــد بــن يوســف بــن ســليمان الكتــي، ويُعــرف باألمشــاطي )ت833هـ= 
1430م(، وقــد عمــل حبانــوت لبيــع الكتــب دهــرًا، وكان خبــرًا هبــا، وكانــت لــه معرفــة بالكتــب)99(، وموســى بــن 

)87( القائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: محمد بن طولون الصالحي، ج1، ص325. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص201.
)88( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص342.

)89( العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص-256 257.
)90( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص722.

)91( الوراقة: وهي صناعة لاستنساخ والتصحيح والتجليد وسائر األمور الكتبية والدواوين، واختصت باألمصار العظيمة العمران. مقدمة ابن خلدون، 
ص532. ونستطيع القول إن الوراقة هي نشر الكتب والتجارة بها، وهي بمنزلة دور النشر في العصر الحالي.

)92( لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات: عبد الستار الحلوجي، ص38.
)93( وثيقة برسباي: رقم 873، محفظة 27، دار الوثائق. وثيقة برسباي: رقم 880 أوقاف، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص161.

)94( خطط المقريزي، مج3، ص-338 339. االنتصار لواسطة عقد األمصار: ابن دقماق، ج4، ص-44 -61 95.
)95( خطط المقريزي، مج3، ص338.

)96( وثيقة أزبك بن ططخ: رقم 198، محفظة 31، دار الوثائق، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص161.
)97( الضوء الامع: السخاوي، ج2، ص207.

)98( العلوم العملية: كّحالة، ص280.
)99( الضوء الامع: السخاوي، ج10، ص94.
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ســليمان بــن عبــد الكريــم الشــامي ثــمّ القاهــري الكتــي )ت837هـــ= 1434م(، وقــد تكسّــب يف الكتــب وبــرع يف 
ذلــك جــدًّا)100(، وحممــد بــن حممــد بــن أبــي بكــر املليجــي ثــمّ القاهــري احلريــري )ت882هـــ= 1477م(، وقــد 
كتــب خبّطــه أشــياءَ، وعمــل يف حانــوت بالورّاقــن)101(، وحســن بــن حســن بــن يوســف اهلوريــي ثــمّ القاهــري 
ــب بالكتبيــن، وصــار رأس اجلماعــة، وأحســن مــن  ــاد وتكسّ ــذي »درس وأف ــي )ت851هـــ= 1447م(، ال الكت
رأيتُهــم منهــم، وانتفــع بــه الطلبــة يف ذلــك« كمــا ذكــر عنــه الســخاوي)102(، وأمحــد بــن حممــد الشــهاب البالســي 
ــي بعــد ســنة )890هـــ= 1485م(، نســخ خبّطــه أشــياء مع تكسّــبه بالوراقن)103(،  األصــل القاهــري املــاوردي، توفِّ

وحســن بــن علــي بــن ســامل الفــوي األصــل القاهــري )ت891هـــ= 1486م( وقــد تكسّــب بســوق الكتــب)104(.
ثالًثا _ نظام املكتبات يف عصر املماليك:

لقــد ســارت املكتبــات يف عصــر املماليــك وفــق أنظمــة متقنــة وتفصيليــة، وتضمّــن ذلــك تفاصيــل عديــدة، 
وهــذه أمههــا:

1_  التزويد وسياسته ومصادره:
كانت عملية تزويد املكتبات تتم من خال:

أ_ الشــراء: وهــو املصــدر الرئيســي لعمليــة تزويــد املكتبــات، يقــول ابــن مجاعــة يف كتــاب »تذكــرة الســامع«، عنــد 
احلديــث عــن األدب مــع الكتــب: إّنــه علــى طالــب العلــم أن يقــوم: »بشــراء الكتــب الــي يرغــب هبــا مــا أمكنــه«)105(.

وقــد اهتــم مجَّاعــو الكتــب ببيــع الكتــب عــن طريــق الــدُّاّلل إىل هــواة الكتــب، فمثــاً عنــد بيــع كتــب موفــق 
الديــن املطــران )ت587هـــ= 1191م( بعــث القاضــي الفاضــل يســتعرضها، فبعثــوا إليــه مبــلء خزانــة صغــرة 

منهــا، فنظــر فيهــا ثــمّ ردّهــا)106(. 
ومــن الذيــن عملــوا يف بيــع الكتــب حممــد بــن إبراهيــم بــن حييــى مجــال الديــن الكتــي، املعــروف بالوطــواط 
)ت718هـــ= 1318م(، وكانــت صناعتــه الوراقــة وبيــع الكتــب)107(، وعبــد اللطيــف بــن عبــد العزيــز احلرانــي 

األصــل الشــافعي، املعــروف بابــن املرحــل، وكان تاجــرًا يف بيــع الكتــب)108(.
وكان هنــاك مــن ختصّــص يف عمليــة الداللــة، أي عمليــة الرتويــج والدعايــة للكتــب، فلُّقبــوا بــداّليل الكتــب، 
وكان هلــذه الفئــة ضوابــط، ويذكــر الســبكي يف كتابــه »معيــد النعــم ومبيــد النقــم« أّنــه مــن حــقّ داّلل الكتــب: 
ــب  ــع مــن كت ــا، وأاّل يبي ــن عليه ــا، أو يَنظرهــا النتقادهــا والطع ــه يُضيِّعه ــم أّن ــن يعل ــن مل ــب الدي ــع كت »أاّل يبي
أهــل البــدع واألهــواء، وكتــب املنجّمــن، والكتــب املكذوبــة كســرة عنــرتة وغرهــا، وال حيــّل لــه أن يبيــع كافــرًا 
مُصحًفــا، وال شــيًئا مــن كتــب احلديــث والفقــه«)109(، ومــن الذيــن عملــوا يف هــذه الصنعــة حممــد بــن عمــر 

بــن حممــد داّلل الكتــب)110(.
)100( الضوء الامع: السخاوي، ج10، ص182.

)101( الضوء الامع: السخاوي، ج9، ص70.
)102( الضوء الامع: السخاوي، ج3، ص144.
)103( الضوء الامع: السخاوي، ج2، ص216.

)104( الضوء الامع: السخاوي، ج3، ص-149 150.
)105( تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم: ابن جماعة، ص116.
)106( عيون األنباء في طبقات األطباء: ابن أبي أصيبعة، ص-651 655.

)107( األعام للزركلي: خير الدين الزركلي، ج5، ص297. الدرر الكامنة: ج3، ص-385 386.
)108( الدرر الكامنة: ابن حجر، ج3، ص-22 23.

)109( معيد النعم ومبيد النقم: السبكي، ص110.
)110( الضوء الامع: السخاوي، ج11، ص231.
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ب _ النســخ: كان النُّسَّــاخ يعملــون بالنســخ داخــل املكتبــات، وذلــك لتزويــد املكتبــة مبــا حتتاجــه مــن 
الكتــب، وهبــذه العمليــة يقومــون بإغنــاء املكتبــة حّتــى بالكتــب النــادرة، وزيــادة نشــاط احليــاة يف املكتبــة علميًّــا 

ــا. وعمليًّ
وكان هنــاك طريقتــان للنســخ: األوىل هــي أن ينســخ الناســخ مــن املخطــوط مباشــرةً دون مســاعدة أحــد، 
ــن  ــوس عــدد م ــوم جبل ــة تق ــخ، والثاني ــا نُس ــن صحــة م ــد م ــا غــره للتأّك ــن النســخ يراجعه ــراغ م ــد الف وبع
ــاخ، وميلــي عليهــم شــخص آخــر، وبعــد الفــراغ مــن عمليــة النســخ جتــري املقابلــة علــى النســخ)111(.   النسّ

ومــن الذيــن عملــوا يف النســخ وأشــهرهم عمــر بــن حســن بــن عمــر بــن حبيــب )ت726هـــ= 1325م( 
الدمشــقي احملــدّث حمتســب حلــب، وقــد نســخ الكثــر، وعمــل لنفســه فهرسـًـا حافاً)112(، والشــيخ جنــم الدين 
موســى بــن علــي احللــي ثــمّ الدمشــقي )ت716هـــ= 1316م( الكاتــب الفاضــل املعــروف بابــن البصيص، شــيخ 

ــب النــاس مخســن ســنة)113(. صناعــة الكتابــة يف زمانــه، ال ســيما يف املــزوّج واملثلّــث، وقــد أقــام يُكتِّ
ج _ الوقــف: كان الوقــف مــن أهــمّ وســائل تزويــد املكتبــات بالكتــب، وعمليــة وقــف الكتــب أكثــر مــن أن 
تُعــدّ، وتــكاد ال تكــون هنــاك مكتبــة يف العصــر اململوكــي يف الشــام أو مصــر إاّل وقــد أُوقفــت عليهــا الكتــب، 

وســوف نذكــر بعــض األمثلــة عــن هــذا الوقــف.
يذكــر الســبكي: »للناظــر يف دار احلديــث األشــرفية أن يستنســخ للوقــف، أو يشــرتي مــا تدعــو احلاجــة 

)111( انظر نقد الطالب: ابن طولون، ص178. معيد النعم ومبيد النقم: السبكي، ص103. المكتبات في اإلسام: محمد ماهر حمادة، ص-175 176. تاريخ 
المكتبات: النشار، ص202.

)112( أعيان العصر وأعوان النصر: الصفدي، ج3، ص-60 62. الدرر الكامنة: ابن حجر، ج3، ص234.
)113( البداية والنهاية: ابن كثير ج18، ص159. من ذيول العبر: الذهبي والحسيني، ص89.

املكتبة الظاهرية يف دمشق
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إليــه مــن الكتــب واألجــزاء، ثــمّ يقــف ذلــك إســوةً مبــا يف الــدار مــن الكتــب«)114(، ومــن الذيــن أوقفــوا كتبهــم 
الشــيخ أبــو الفتــح حممــد بــن أبــي بكــر الكــويف األبيــوردي )ت667هـــ= 1267م()115(، وحييــى بــن عبــد الوهــاب 

الدمنهــوري الشــافعي )ت721هـــ= 1321م(، وقــد أوقــف كتبــه باجلامــع الظاهــري)116(.
ــا بطريقــةٍ غــر مباشــرة باهلدايــا الــي كانــوا يتقبّلوهنــا بقبــول  د _ اإلهــداء: تُغنــى مكتبــات اهلــواة أحياًن
حســن)117(، وهــي عمليــة فرديــة تطوّعيــة، يقــوم فيهــا الســلطان أو األمــر أو العلمــاء ...إخل، بتقديــم نســخة 
أو عــدّة نســخ إىل خزانــة املكتبــة الــي يريــد تزويدهــا، وقــد يكــون بعــض هــذه الكتــب ذا قيمــة علميــة وفنيــة 
ــر الســلطان الناصــر يف ســنة )725هـــ=  ــادرًا، وقــد عمّ ــف نفســه، أو يكــون ن ــرة، كأن يكــون خبــّط املؤّل كب
1325م( علــى الطريــق اآلخــذ إىل الشــام يف محــاة بالقــرب مــن العــش خانقــاه، وأنــزل مجاعــة مــن الصوفيــة 

هبــا، وقــام صاحــب محــاة بإرســال هديــة تليــق باخلانقــاه املذكــورة، مثــل كتــب وبســط وغــر ذلــك)118(.
2_ اإلجــراءات الفنيــة )التســجيل، الســجالت، اجلــرد، الفهرســة، الفهــارس، التنضيــد، 

التصنيــف(:
مل يكــن هلــذه املكتبــات أن تقــوم بعملهــا علــى أكمــل وجــه، مــن قــراءة ونســخ ومطالعــة، لــو مل تكــن علــى 
درجــة عاليــة مــن التنظيــم والرتتيــب، ليســهل علــى روادهــا تناوهلــا، وال يتعبــون يف البحــث عنهــا)119(، فــكان 
التنظيــم يبــدأ بتعيــن أمــن املكتبــة)120(، ثــمّ تســجيل الكتــب يف ســجات خاصـّـة، وكان اهلــدف مــن هــذا العمل 
هــو إثبــات ملكيــة املكتبــة عليهــا، ومــن أجــل تســهيل عمليــة املراجعــة واجلــرد، تذكــر وثيقــة الغــوري: »ويُســلِّمه 
مجيــعَ مــا فيهــا مــن الكتــب، مــن تفســر وحديــث وفقــه ولغــة ومعــان وبيــان وبديــع وأصــول فقــه وغرهــا، 
ــة نســتنتج أنّ اخلــازن يقــوم بتســلُّم  ــده«)121(، ومــن خــال هــذه الوثيق ــل الناظــر نســخة عن بغــرض أن جيع
ــة)122(،  ــد الناظــر، مــن أجــل اجلــردّ واملراجع ــده ونســخة عن ــاظ بنســخة عن ــع االحتف ــب وتســجيلها، م الكت
وكذلــك يف املدرســة األشــرفية يقــول الطبّــاخ: »وكانــت أمســاء الكتــب مثبَّتــة عنــد أقاربــه يف درج كبــر، فذهــب 

يف حمنــة تيمــور«)123(. 
وكذلــك مــن األمــور املســاعدة علــى الوصــول للكتــب بســهولة هــي عمليــة الفهرســة، ومــن الذيــن عملــوا 

فهــارس للمكتبــات يف العصــر اململوكــي ابــن حجــر العســقاني)124(.
3_ التجليد والرتميم:

ــر هــذا الفــن،  ــك بتطوي ــام املمالي ــب، ولقــد ق ــى الكت ــد مــن أهــمّ اإلجــراءات يف احلفــاظ عل ــدُّ التجلي يُعَ
ــا يــدّل علــى ذلــك آالف الكتــب الــي  ــة يف القــرن التاســع اهلجــري = اخلامــس عشــر امليــادي، وممّ وخاصّ

)114( طبقات الشافعية: السبكي: ج2، ص111
)115( عقد الجمان: العيني، ج2، ص55. العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص-286 287.

)116( الدرر الكامنة: ابن حجر، ج5، ص197.
)117( دور الكتب العربية: العش، ص304.

)118( تاريخ أبي الفداء: أبو الفداء، مج2، ج7، ص110.
)119( الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة: ابن الفوطي، ص-32 33.

)120( تاريخ المكتبات: النشار، 175. دور الكتب العربية: العش، ص342.
)121( وثيقة الغوري: رقم 883 أوقاف، انظر تاريخ المكتبات: النشار ص176.

)122( انظر دور الكتب العربية: العش، ص339.
)123( دور الكتب في حلب قديًما وحديثًا: الطباخ، ج15، ص303.

)124( تاريخ المكتبات: النشار، الملحق الثالث، ص283.



125 العدد الثالث - متوز - 2022

هــي بــن أيدينــا حاليًّــا، وقلّمــا يكــون هنــاك كتــاب غــر جملـّـد)125(، وقــد كانــت هنــاك أســواق خاصـّـة للتجليــد 
ــى أغشــية املخطوطــات أو  ــن أن ينقشــوا أمساءهــم عل ــار اجمللّدي ــاد كب ــد اعت ــن، وق ــت بســوق اجمللّدي مسّي
الســنة الــي جلّــدوا فيهــا)126(، وعندمــا دخــل الســلطان العثمانــي ســليم األوّل دمشــق أخــذ حمــرتيف التجليــد 

ــم األتــراك هــذا الفــن وأبدعــوا فيــه)127(. إىل عاصمتــه إســتانبول، فتعلّ
ومــن الذيــن عملــوا هبــذه الصنعــة عمــر بــن حممــد بــن إبراهيــم الكتــي )ت 844هـــ= 1440م()128(، ومظّفــر 

الكتــي الــذي كانــت لــه خــرةٌ تامـّـة برتميــم املصاحــف الرّثــة)129(.
ــدُّ مــن مهــام أمــن املكتبــة، والوثائــق تــدّل علــى ذلــك،  وإضافــة إىل التجليــد كان هنــاك الرتميــم الــذي يُعَ
ومنهــا وثيقــة أزبــك بــن ططــخ إذ يقــول: »علــى أن يتــوىل أجــزاء الكتــب املذكــورة، ونفضهــا مــن الغبــار، 
وتعهُّدهــا كالعــادة، وصوهنــا عمـّـا يفســدها«)130(، وقــد ذكــر الســبكي الرتميــم عندمــا حتــدث عــن مهــام خــازن 
الكتــب يف دار احلديــث األشــرفية: »وحــقّ عليــه االحتفــاظ هبــا، وترميــم شــعثها، وحبكهــا، عنــد احتياجهــا 

ــك«)131(. للحب
4_  مواعيد فتح املكتبات:

يتَّضــح مــن دراســة املصــادر اخلاصّــة بالعصــر اململوكي، والســيّما الوثائق اخلاصّة باملكتبات ومؤسّســاهتا، 
ــدًا، بــل كان خيتلــف مــن مؤسّســة إىل أخــرى، وذاك حســب شــروط  أنّ مواعيــد فتــح املكتبــات مل يكــن موحّ

الواقف)132(.
وعلــى األغلــب أنّ مــدة فتــح املكتبــات تكــون مــن طلــوع الشــمس حّتــى غروهبــا، كمــا يف مكتبــي املدرســة 
ــح  ــي أشــارت إىل أنّ فت ــى ال ــة القاضــي حيي ــك وثيق ــة)133(، وكذل ــة األســتدارية واملدرســة الناصري اجلمالي

ــى قبيــل الغــروب)134(. املكتبــة يف كّل يــوم مــن بعــد طلــوع الشــمس حّت
5_  اخلدمات املكتبيّة )االطالع الداخلي – اإلعارة اخلارجيّة(:

وال بــدّ مــن اإلشــارة إىل أنّ هنــاك مــن أســاء يف إعــارة الكتــب، مثــاً هنــاك كتــابٌ موقــوفٌ يف املدرســة 
العمريــة يف دمشــق مكتــوب عليــه: »هــذا الكتــاب عنــد الفقــر عبــده تعــاىل رمضــان بــن موســى احلنفــي عاريــة 
مــن الكتــب املوقوفــة مبدرســة أبــي عمــر«)135(، وهــذا يــدّل علــى أنّ الكتــاب كان عنــده، ومل يكــن يرغــب يف 

إعادتــه إىل املكتبــة.
وقد كان هناك شروط لإلعارة لتنظيم هذه العملية، إذ ال يُسمح باإلعارة إال ملن يُعرفون باحملافظة على 
)125( المخطوطــات الدمشــقية: إيــاد طبــاع، ص169-171. وثيقــة جمــال الديــن اإلســتادار: رقــم 106، محفظــة 17. وثيقــة رقــم 880 أوقــاف. وثيقــة المؤيــد 
شــيخ: رقــم 938 أوقــاف. وثيقــة جوهــر الال: رقــم 1021 أوقــاف. وثيقــة فــرج بــن برقــوق: رقــم 66، محفظــة 11. وثيقــة الغــوري: رقــم 883 أوقــاف، انظــر 

تاريــخ المكتبــات: النشــار، ص190.
)126( العلوم العملية: عمر رضا كّحالة، ص279.

)127( المخطوطات الدمشقية: طباع، ص164
)128( الضوء الامع: السخاوي، ج6، ص115.

)129( العلوم العملية: عمر رضا كّحالة، ص278.
)130( وثيقة أزبك بن ططخ: رقم 198، محفظة 31، دار الوثائق، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص191.

)131( معيد النعم، السبكي، ص90.
)132( معجم األدباء: ياقوت الحموي، ج3، ص-114 115.

)133( وثيقة جمال الدين يوسف اإلستادار: رقم 106، محفظة 17، محكمة. وثيقة فرج بن برقوق: رقم 66، محفظة 11، محكمة، انظر تاريخ المكتبات: 
النشار، ص199.

)134( وثيقة القاضي يحيى زين الدين: رقم 110، محفظة 17، محكمة، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص199.
)135( دور الكتب العربية: العش، ص406.
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الكتب املعارة)136(.
 ولقــد قامــت الوثائــق اململوكيــة بتبيــان اخلدمــة اخلارجيــة، فــإنّ اإلعــارة اخلارجيــة مل تـُـرتك بــدون قيــود، 
لتنظيــم املكتبــة وحتســينها مــن جهــة، واحملافظــة علــى الكتــب مــن الضيــاع مــن جهــة أخــرى، وقــد ذكــرت 

الوثائــق هــذا األمــر)137(.
ــره  ــد ذك ــول الســبكي عن ــت الرهــون، ويق ــا وُضع ــة يف إرجاعه ــة مــن املماطل ــب املكتب ــى كت ــاظ عل وللحف
للخــازن: »وكثــرًا مــا يشــرتط الواقــف أاّل خيــرج الكتــاب إاّل برهــن يُحــِرز قيمتَــه، وهــو شــرط صحيــح 
معتــر«)138(، ومــن الكتــب الــي كانــت موقوفــة بالضيائيــة الكثــر مــن الرســائل، ويظهــر علــى إحداهــا أنّ 
ــث  ــة أخــرى للحدي ــاك وقفي ــار إاّل برهــن حيفــظ القيمــة)139(، وهن ــورَّث أو تُع ــاع أو تُ الواقــف اشــرتط أال تُب
موقوفــة يف الضيائيــة تذكــر أّنــه »ال يُعــار إال برهــن، فــإن أُعــر بغــر رهــن فكفارتــه ردُّه إىل مقــره بعــد قضــاء 

ــه«)140(. احلاجــة من
وكانــت هنــاك طريقــة أخــرى لإلعــارة وهــي بكفالــة شــخص، حيــث ذكــر تــاج الديــن احلســيي يف وقفياتــه 

)136( المعيد في أدب المفيد والمستفيد: العلموي، ص130.
)137( انظر وثيقة فرج بن برقوق: رقم 66 محفظة 16 محكمة، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص204.

)138( معيد النعم: السبكي، ص90.
)139( مجموع 108 )3(، انظر دور الكتب العربية: العش، ص249.

)140( الظاهرية، حديث297، انظر دور الكتب العربية: العش، ص250.

خمطوط بذل اجملهود يف خزانة حممود للعامل الكبر جال الدين السيوطي
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»ال خيــرج هــذا اجمللـّـد ال برهــن وال بكفيــل«)141(.
وكان هنــاك أيًضــا مكتبات منعت اإلعارة اخلارجية 
منعًــا باًتــا، ال برهــن وال بغــره، ومــن هــذه املكتبــات 
مكتبــة املدرســة الصرغتمشــية، فقــد وُجــد علــى بعض 
الكتــب الــي قــام بوقفهــا صرغتمــش »لينتفعــون بذلــك 
ال  حيــث  وهنــارًا،  ليــاً  منــه  والكتابــة  االشــتغال  يف 
ــن وال  يُخــرَج مــن املدرســة املذكــورة، وال يُبــاع وال يُرهَ

ــر«)142(. ــدَّل وال يُغيَّ يُوهــب وال يُب
6_ األثاث واألدوات اخلاصّة حبفظ الكتب:

واألدوات  املكتبــات  بأثــاث  املماليــك  اهتــمّ  لقــد 
لتســهيل  وصيانتهــا،  الكتــب  حبفــظ  اخلاصّــة 
اســتخدامها وتداوهلــا، وذلــك حرصًــا علــى راحــة روّاد 

املكتبــة.
والنســخ  للمطالعــة  مــكان  هــي  املكتبــة  أنّ  ومبــا 
فيجــب أن تكــون مرحيــة، وتُفــرَش أرضيتُهــا بالبســط 
أو احلصــر، وكان هبــا خــدّام وفرّاشــون، وكانــوا يعلّقــون 
علــى مجيــع أبواهبــا وممرّاهتــا الســتور، وكان هبــا مــا 
والــورق،  واألقــام،  احلــر،  مــن  النسّــاخ  حيتاجــه 

واحملابــر، وقــد يكــون هنــاك فــرش خاصّــة للشــتاء وفــرش خاصّــة للصيــف)143(.
وكان الفرّاشــون يقومــون بتعليــق الســتائر أو الســحابة مــن القمــاش الســميك علــى دور قاعــة املؤسّســة 
يف الصيــف، لتخفيــف شــدّة احلــرارة والغبــار، ويرفعوهنــا يف الشــتاء لكــي تصــل أشــعّة الشــمس إىل املؤسّســة 

للتدفئــة)144(.
ــح  ــب مــن اخلشــب أو اخلشــب املصفَّ ــق الكت ــت صنادي ــق، وكان ــة الصنادي ــات اململوكي واســتخدمت املكتب
بالنحــاس املكّفــت بالذهــب والفّضــة، وكانــت بعــض هــذه الصناديــق اخلاصّــة باملصاحــف والربعــات الشــريفة 

تُقسَّــم مــن الداخــل لوضــع أجــزاء الربعــات فيهــا)145(.
وقــد اســتخدمت أيًضــا يف بعــض املكتبــات رفــوف خشــبية حائطيــة، لكــي تُوضــع الكتــب فيهــا، ويقــول ابــن 
مجاعــة: »وإذا وضعهــا يف مــكان مصفــوف فلتكــن علــى كرســي أو حتــت خشــب أو حنــوه، واألَوىل أن يكــون 
بينــه وبــن األرض خلــوة، وال يضعهــا علــى األرض كيــا تتنــدَّى أو تبلــى«)146(، وكذلــك كانــت مكتبــة صــاح 

)141( الظاهرية، الحديث 148، الفقه الشافعي 2، انظر دور الكتب العربية: العش، ص404.
)142( ربعة صرغتمش، رقم 150 مصاحف، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص207. تاريخ المكتبات: النشار، الملحق األول، لوحة رقم 1، ص263.

)143( خطط المقريزي: المقريزي، مج2، ص502.
)144( وثيقة الغوري: رقم 883 أوقاف، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص124.

)145( تاريخ المكتبات: النشار، ص124. خطط المقريزي: المقريزي، مج3، ص339.
)146( تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة، ص117.
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الدين األيّوبي يف دمشق مرّتبة يف خزائن ذات رفوف، كما كان يف جامع حلب رفوف)147(. 
ومــن أجــل النسـّـاخ واخلّطاطــن الذيــن يقومــون بعملهــم يف املكتبــة فقــد حــوت هــذه املكتبــات علــى احلــر 
واألقــام والــورق واملســاطر والراكــر)148( والــدُّوى)149(، وهــي لعمليــة النســخ)150(، ويذكــر الســبكي: »يُصــرف 
يف شــراء ورق آالت النســخ مــن مركــب وأقــام ودوى وكراســي وحنــو ذلــك مــا يقــع بــه الكفايــة ملــن ينســخ يف 
اإليــوان الكبــر أو قبالتــه«)151(، والبــدّ مــن وجــود أدوات لعمليــة التجليــد واحلبــك والرتميــم والصيانــة، بغيــة 
احملافظــة علــى ســامة الكتــب، الــي كانــت مــن واجبــات خــازن الكتــب، إذ يقــول الســبكي عنــد حديثــه عــن 

مهــام اخلــازن: »وحــقّ عليــه االحتفــاظ هبــا، وترميــم شــعثها، وحبكهــا عنــد احتياجهــا للحبــك«)152(. 
وكذلــك كان يوجــد هنــاك الثبــت أو مــا يســمى بالســجل، لتســجيل مــا يف املكتبــة مــن الكتــب، وهــو 

يســتخدم يف عمليــة اجلــرد أيًضــا)153(.
املدرســة  مثــل  بالليــل،  تُفتَــح  اّلــي  املكتبــات  أدوات لإلضــاءة وخاصّــًة يف  املكتبــات  وقــد تســتخدم   
الصرغتمشــية، الــي كانــت تفتــح أبواهبــا ليــاً وهنــارًا، أي بشــكل دائــم حيــث إنّ هنــاك خمطوطــات كان مــن 

ضمــن حمتوياهتــا »لينتفعــون بذلــك لاشــتغال والكتابــة ليــاً وهنــارًا«)154(.
_ اخلامتة: 

بيّــن هــذا البحــث دور املكتبــات يف حتقيــق االزدهــار العلمــي يف عصــر املماليــك، وهــو دور جوهــري وفعّــال 
لتوفــر مــا حيتاجــه طــاب العلــم مــن مــادة علميــة.

وظهــر دور ســاطن وأمــراء املماليــك والعلمــاء يف تنشــيط احلركــة العلميــة، والعمــل بشــكل كبــر علــى 
دعمهــا.

وتوّضــح أنّ املكتبــات يف ذلــك العصــر مل تكــن تســر عشــوائيًّا، وإّنمــا وفــق نظــام دقيــق حمــدّد، فمــن خــال 
عمليــة تزويــد املكتبــة، واإلجــراءات الفنيــة، وإيــرادات املكتبــة، تظهــر دقــة العمــل الــذي كانــت تقــوم عليــه هــذه 

املكتبات.
كمــا بــرز فعاليــة نظــام األوقــاف وأثــره املهــم جــدًّا يف النهضــة العلميــة، وأّنــه املمــوّل الرئيســي للمكتبــات 

واملؤسّســات العلميــة األخــرى.
وممكــن أن خنلــص مــن خــال هــذا البحــث إىل أن عصــر املماليــك كان عصــر ازدهــار وهنضــة علميــة، يدلُّ 
علــى ذلــك النشــاط الواســع والفعّــال للمكتبــات، إضافــة إىل العوامــل األخــرى الــي تتعلــق بانتشــار املؤسّســات 
العلميــة بكافــة أنواعهــا، وهــذا يُصحِّــح التزويــر التارخيــي الــذي انصــبَّ علــى عصــر املماليــك، حيــث حــاول 

بعــض الُكّتــاب إظهــار ذلــك العصــر علــى أّنــه عصــر احنطــاط وتأخّــر.

)147( دور الكتب العربية: العش، ص359.
)148( البراكر: جمع بركار، وهي آلة ذات ساقين تُرسم بها الدوائر، وتُعرف بالبيكار. تاريخ المكتبات: النشار، ص126.

)149( الدوى: جمع دواة، ويقال لها المحبرة، وهي اآلنية التي يُجعل بها الحبر من خزف أو قوارير. لسان العرب: ابن منظور، مج14، ص279.
)150( دور الكتب العربية: العش، ص299.

)151( فتاوى السبكي: ج2، ص110
)152( معيد النعم ومبيد النقم: السبكي، ص90.

)153( دور الكتب العربية: العش، ص-339 343. تاريخ المكتبات: النشار، ص127.
)154( تاريخ المكتبات: النشار: ص199.
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مصادر البحث ومراجعه
_ املصادر:

_ أعيــان العصــر وأعــوان النصــر: صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي )ت764هـــ= 1363م(، حتقيــق: 
علــي أبــو زيــد- نبيــل أبــو عمشــة- حممــد موعــد- حممــود ســامل حممــد، دار الفكــر املعاصــر، بــروت، 

1998م(. ط1)1418هـــ= 
_ االنتصــار لواســطة عقــد األمصــار: إبراهيــم بــن حممــد بــن أيدمــر العائــي الشــهر بابــن دقمــاق، املكتبــة 

التجاريــة، بــروت.
_ البداية والنهاية: ابن كثر، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، دار عامل الكتب للطباعة، الرياض، 

ط2)1424هـ= 2003م(.
ــخ اإلســام ووفيــات املشــاهر واألعــام: أمحــد بــن عثمــان الذهــي )ت748هـــ= 1374م(، حتقيــق:  _ تاري
بشــار معــروف، وشــعيب األرنــاؤوط، وصــاحل مهــدي، مؤسّســة الرســالة، بــروت، ط1)1408هـــ= 1988م(.
_ تذكــرة الســامع واملتكلــم يف آداب العــامل واملتعلــم: بــدر الديــن حممــد بــن إبراهيــم بــن ســعد اهلل ابــن مجاعــة 
ــن مهــدي العجمــي، دار البشــائر اإلســامية، ط1،  ــق: حممــد ب )669- 733هـــ( = )1270-1332م(، حتقي

)1429هـ= 2008م(.
_ احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة السابعة: كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن الفوطي 

البغدادي: دار الفكر احلديث، بروت.
_ خطــط املقريــزي: املقريــزي، حتقيــق: أميــن فــؤاد ســيد، مؤسّســة الفرقــان للــرتاث اإلســامي، لنــدن، 

2003م(. )1424هـــ= 
_ الــدارس يف تاريــخ املــدارس: عبــد القــادر بــن حممــد النعيمــي، حتقيــق: إبراهيــم مشــس الديــن، دار الكتــب 

العلمية، ط1)1410هـ= 1990م(.
_ الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة: شــيخ اإلســام شــهاب الديــن أمحــد بــن حجــر العســقاني 

)ت852هـــ= 1448م(، حتقيــق: حممــد ســيد جــار احلــق، مطبعــة املدنــي.
_ الذيــل علــى الروضتــن: شــهاب الديــن عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل املعــروف بأبــي شــامة املقدســي 

بــروت، ط2)1394هـــ= 1974م(. دار اجليــل،  العطــار احلســيي،  )665هـــ= 1267م(، حتقيــق: عــزت 
_ الروضتــن يف أخبــار الدولتــن النوريــة والصاحيــة: شــهاب الديــن عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل بــن 
إبراهيــم املقدســي الدمشــقي املعــروف بأبــي شــامة )599هـــ- 665هـــ( = )1202- 1267م(، حتقيــق: إبراهيم 

الزيبــق، مؤسّســة الرســالة، بــروت )1418هـــ= 1997م(.
_ الضوء الامع: مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي، دار مكتبة احلياة، بروت، لبنان.

_ طبقــات الشــافعية الكــرى: تــاج الديــن بــن علــي بــن عبــد الــكايف الســبكي، حتقيــق: حممــود حممــد 
الطناحــي، وعبــد الفتــاح حممــد احللــو، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط2)1413هـــ= 1992م(.

_ عقــد اجلمــان يف تاريــخ أهــل الزمــان: بــدر الديــن حممــود العيــي )ت855هـــ= 1451م(، حتقيــق: حممــد 
حممــد أمــن، اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب )1408هـــ= 1988م(.
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_ عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء: موفــق الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يونــس 
الســعدي اخلزرجــي املعــروف بابــن أبــي أصيبعــة )ت668هـــ= 1269م(، حتقيــق: نــزار رضــا، دار مكتبــة 

ــروت. ــاة، ب احلي
_ العر يف خر من غر: احلافظ حممد أمحد بن عثمان الذهي )ت748هـ= 1347م(، حتقيق: صاح 

الدين املنجد، مطبعة حكومة الكويت )1386هـ= 1966م(.
ــي بــن عبــد الــكايف الســبكي )683- 756هـــ( = )1284- 1355م(، حتقيــق: حســام  ــاوى الســبكي: عل _ فت

ــن القدســي، دار اجليــل، بــروت، ط1)1412هـــ= 1992م(. الدي
_ القائد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية: حممد بن طولون الصاحلي )ت953هـ= 1546م(، حتقيق: 

حممد أمحد دمهان، جممع اللغة العربية، دمشق.
_ لســان العــرب: مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور األفريقــي املصــري، دار صــادر، بــروت، 

1997م(. ط6)1417هـــ= 
_ املختصــر يف أخبــار البشــر املعــروف بتاريــخ أبــي الفــداء: أبــو الفــداء إمساعيــل بــن علــي )672- 732هـــ( 

= )1273- 1332م(، دار الكتــاب اللبنانــي، بــروت.
_ املعيد يف أدب املفيد واملستفيد: عبد الباسط بن موسى بن حممد العلموي )ت981هـ= 1573م(، املكتبة 

العربية، دمشق، ط1.
_ مــرآة اجلنــان وعــرة اليقظــان يف معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان: عبــد اهلل بــن أســعد بــن علــي بــن 
ســليمان اليافعــي اليمــي الكنــدي )ت768هـــ= 1366م(، حتقيــق: خليــل منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط1)417هـ= 1997م(.
_ معجــم األدبــاء: ياقــوت بــن عبــد اهلل الرومــي احلمــوي، حتقيــق: عمــر فــاروق الطبّــاع، مؤسّســة املعــارف، 
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من قتل أمري احلج الشامي؟
حياة عبد الرمحن باشا اليوسف 

ومقتله سنة 1920
القسم الثاني

من احلرب العاملية األوىل
 واملرحلة الفيصلية حتى مقتل اليوسف
د. سامي مروان مبيِّض)1(

)1( رئيس مؤسسة تاريخ دمشق.
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ص البحث)2( ملخَّ
ســيكون اجلــزء الثانــي مــن هــذا البحــث خمصَّــص ملرحلــة مــا بعــد الدولــة العثمانيــة يف حيــاة عبــد الرمحــن 
باشــا اليوســف، وكيــف اســتطاع إعــادة إنتــاج نفســه بعــد أن كان أمــراً حملمــل احلــج الشــامي، إذ قام بتأســيس 
ــه إىل  حــزب سياســي ودخــل جملــس النــواب )املؤمتــر الســوري العــام( يف عهــد امللــك فيصــل، الــذي أوصل

منصــب رئيــس جملــس الشــورى عشــية االحتــال الفرنســي ملدينــة دمشــق، وفيــه ُقتــل يــوم 21 آب 1920.

مقدمة:
وجــد عبــد الرمحــن باشــا اليوســف نفســه علــى مفــرتق طــرق عنــد انــدالع احلــرب العامليــة األوىل، عندمــا 
أدرك أن احلكــم العثمانــي يف ســورية دخــل يف مرحلــة حرجــة، نظــراً للصعوبــات املاديــة واهلزائــم العســكرية. 
ــح  ــه فت ــة، ولكن ــى النهاي ــاً هلــم حن ــان العــرب وظــلَّ موالي مل يتخــل عــن العثمانيــن كمــا فعــل غــره مــن أعي
صفحــة جديــدة يف حياتــه عشــية االنســحاب العثمانــي مــن مدينــة دمشــق يف أيلــول 1918، ودخــل يف معــرتك 
السياســة، نائبــاً يف املؤمتــر الســوري العــام ورئيســاً مؤسِّســاً حلــزب سياســي، قبــل تعيينــه رئيســاً جمللــس 
ــه يف  ــة مقتل الشــورى يف الســاعات األخــرة مــن حكــم امللــك فيصــل يف ســورية، مــن 26 متــوز 1920 ولغاي

ســهل حــوران يــوم 21 آب 1920. 
أواًل _ احلرب العظمى يف دمشق:

اندلعــت نــران احلــرب العامليــة األوىل عــام 1914، ومحلــت معهــا األهــوال واملآســي لكافــة رعايــا الدولــة 
العثمانيــة، ومل يســلم منهــا أحــد باملطلــق، ال صغــر وال كبــر، وال فقــر أو غــي. سِــيق آالف الشــبان إىل 
ــرف بالســفربرلك، ومــن أصــل ثاثــة مايــن جنــدي  ــى اجلبهــات العثمانيــة، فيمــا عُ خطــوط التمــاس عل
ــي ربــع مليــون شــخص نتيجــة األمــراض واألوبئــة)3(.  يف اجليــش العثمانــي، ُقتــل 325 ألًفــا يف املعــارك، وتوفِّ
كمــا انشــقَّ مــا ال يقــلُّ عــن مليــون ونصــف مليــون شــخص، كان نصُفهــم مــن اجلنــود العــرب. مــن جنــا مــن 
املــوت منهــم انضــمَّ إىل صفــوف الثــورة العربيــة الكــرى الــي أُعلنــت يف احلجــاز عــام 1916، بقيــادة الشــريف 

حســن بــن علــي، حليــف احلكومــة الريطانيــة وأمــر مكــة املكرمــة. 
ــا  ــدوه، وطامل ــوه وأيَّ ــن بايع ــا بالشــريف حســن، عكــس معظــم الدمشــقين الذي ــن اليوســف مُعجَبً مل يك
ــة  ــى اخلاف ــث، ألهنــا قضــت عل ــا األمــة اإلســامية يف العصــر احلدي ــر مؤامــرة عرفته ــه بأك وصــف ثورت
ــا  ــوم إىل مشــال أفريقي ــت حدودهــا ذات ي ــة الــي وصل ــة بالســلطان، ومزَّقــت اإلمراطوري ل اإلســامية املمثَّ
ــا لعــزل خليفــة املســلمن،  ــا مــن الصحــراء، طاحمً ــا قادمً ــد رجــاً غريبً ــه أن يُؤيِّ ــا)4(. وكيــف ل ــب أوروب وقل

ــي؟  ــش الريطان ــن اجلي مبســاعدة عســكرية م
ــاس أقرباءَهــم  ــث راقــب الن ــى اجملتمــع الدمشــقي خــال ســنوات احلــرب العظمــى، حي ــم املــوت عل خيَّ
ــة  وأحبّتَهــم يُســاقون إىل جبهــات القتــال، يف معركــة ال ناقــة هلــم هبــا وال مجــل. كانــت نتائــج احلــرب كارثيّ
علــى اجملتمــع الســوري، نفســيًّا وعســكريًّا وماديًّــا، حتديــدًا بعــد فــرض حصــار خانــق مــن قبــل احللفــاء علــى 
)2( نُشر القسم األول من هذا البحث، والمتعلق بحياة عبد الرحمن باشا اليوسف من الوالدة وحتى بداية الحرب العالمية األولى، في العدد السابق من المجلة، وهذا 

هو القسم الثاني من البحث، الذي يُكمل األول.
 .Elizabeth Thompson. Colonial Citizens, 22 )3(

)4( أوراق حسن سامي اليوسف، نجل عبد الرحمن باشا اليوسف )دمشق – فينا(.
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املرافــئ العثمانيــة، مَنــع وصــول املـُـؤن والغــاز 
إىل واليــة ســورية، وأدَّى إىل جماعــةٍ رهيبــة، 
ضربــت كل املــدن الكــرى، مبــا فيهــا دمشــق. 
عبــد الرمحــن اليوســف كان رجــاً ذكيًّــا 
ولَمّاحـًـا، وقــد أدرك، مــع تقــدم احلــرب، أهنــا 
ســتؤدي إىل هنايــة اإلمراطوريــة الــي عرفهــا 
وعمــل يف صفوفهــا طــوال حياتــه. ال شــك 
أنــه ختــوَّف كثــرًا مــن الفوضــى واجلــوع الــذي 
اجتــاح اجملتمــع مــن حولــه، ولكنــه وطــوال 
ــر  ســنوات احلــرب، مل يُغيِّــر والءه، ومل يُفكِّ
بالتخلِّــي عــن العثمانيــن أو مبســاندة الثــورة 

ــة. العربي
لكنّــه احرتامـًـا ملشــاعر الســورين غيَّــر مــن 
ــه يف دمشــق، فأوقــف  ســلوكه وطريقــة حيات
مجيــع الوالئــم الصاخبــة الــي كانــت تُقــام 
يف داره، وأمــر أفــراد أســرته باالمتنــاع عــن 
ملشــاعر  احرتامًــا  والبــذخ،  الــرتف  مظاهــر 
ــم، وصــار  ــا مــن نقمته ــاس، أو رمبــا خوًف الن
أكثــرَ ختوًُّفــا علــى مســتقبل الدولــة وعلــى 
مــا  وهــذا  والعائلــي،  الشــخصي  مســتقبله 
ــر قــرارَه املفاجــئ بإرســال مجيــع أبنائــه  يُفسِّ
غربيــة،  جامعــات  يف  للدراســة  الذكــور 
ــت  ــث كان ــات إســطنبول، حي ــداًل مــن جامع ب
التجاذبــات السياســية تُســيطر علــى حيــاة 
يكونــوا  أن  اليوســف ألبنائــه  وأراد  الطلبــة، 

بعيديــن عنهــا.
ــى  أكــر أوالده حممــد ســعيد )املســمى عل

ــاء  ــث كان نب ــا، حي ــة يف فيين ــة احلربي ــن الكلي ــا م ــا( ختــرَّج ضابًط ــن آغ ــد ســعيد مشدي اســم جــده حمم
النمســا يُرســلون أبناءَهــم منــذ بدايــات القــرن الثامــن عشــر. اســتغرب الكثــرون قــرار إرســاله إىل مدرســة 
حربيــة، ولعــل لقــراره عاقــًة بصعــود طبقــة عســكرية جديــدة يف إســطنبول، أصبحــت هــي اآلمــر الناهــي 

يف شــؤون الســلطنة كافــة. 
ــة  ــه أن يَحكــم اإلمراطوري ــع ل ــذ، الــذي يُتوقَّ ــه مــن هــذا اجملتمــع املتنفِّ أراد اليوســف أن يكــون أكــر أبنائ

عبد الرمحن اليوسف
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ــرت حدوهــا وتغــر نظــام احلكــم فيهــا. فالكثــر مــن  يف املســتقبل املنظــور، ســواء بقيــت علــى حاهلــا أو تغيَّ
قــادة مجعيــة االحتــاد والرتقــي كانــوا مــن العســكر، وأدرك اليوســف أهنــم ســيحتاجون إىل دمــاء جديــدة يف 

املؤسســة العســكرية، لعصرنتهــا ونقلهــا حنــو التطــوُّر واحلداثــة يف مرحلــة مــا بعــد احلــرب. 
أمــا ابنــه الثانــي حســن ســامي فقــد أُرســل إىل جامعــة بــروت األمركيــة، ليتعلــم أصــول اإلدارة والسياســة 
معـًـا، ويكــون ســندًا لشــقيقه األكــر. وكانــت جامعــة سويســرا العريقــة مــن نصيــب أصغــر أوالده فــؤاد، الــذي 

ختصَّــص بعلــوم الزراعــة احلديثــة، ليتمكــن مــن إدارة أمــاك األســرة. 
عكســت هذه االختصاصات املتنوِّعة رغبَة اليوســف بتوزيع ذريته على املؤسســات العســكرية والسياســية 
واالقتصاديــة يف البــاد، متامـًـا كمــا كان يفعــل نبــاء أوروبــا، عندمــا كانــوا يُرســلون أكــر أبنائهــم إىل اجليــش، 

والثانــي إىل الكنيســة، ويُدخِلــون الثالــث علــى احليــاة السياســية، ليصبح وزيرًا أو ســفرًا. 
ــط اليوســف جلعــل وريــثٍ لــه يف كل قّطــاع مــن قطاعــات الدولــة، وتســليحهم بشــهادات  وهكــذا خطَّ
مرموقــة مــن كــرى اجلامعــات، تكــون كفيلــة بتأمــن حيــاة كرميــة هلــم مــن بعــده، يف حــال تعرُّضــه ألي أًذى 

ــة أو زعزعــة.  ــة ألي ضرب ــه املالي أو تعــرُّض ثروت
ثانيًا _ اليوسف والعهد الفيصلي:

يف هنايــة شــهر أيلــول مــن العــام 1918، خــرج آخــر جنــدي عثمانــي عــن دمشــق، ودخلهــا األمــر الشــاب 
فيصــل بــن احلســن، جنــل الشــريف حســن بــن علــي، حماًطــا بالفرســان واخليّالــة، معلنًــا اســتقال املدينــة 

اســتقااًل كامــاً عــن احلكــم العثمانــي. 
خــرج مجيــع أهــايل دمشــق الســتقبال األمــر فيصــل، يتقدَّمهــم مفــي املدينــة أبــو اخلــر عابديــن، واحملدث 
األكــر الشــيخ بــدر الديــن احلســي، رافعــن رايــات الثــورة العربيــة الكــرى. اجتــه األمــر فيصــل إىل فنــدق 
فيكتوريــا علــى ضفــاف هنــر بــردى، الــذي كان مُلــًكا ألمحــد عــزت باشــا العابــد، حيــث كان يف اســتقباله مجيعُ 
أعيــان املدينــة، مــن وجهــاء وعلمــاء وضبــاط وقضــاة. وحــده اليوســف تغيــب عــن هــذا املشــهد، حبجــة ســفره 

خــارج البــاد مبهمــة رمسيــة يف إســطنبول)5(. 
ــر الغيــاب  ــه ادّعــى الســفر لتري ــوم التارخيــي أم أن ــا يف هــذا الي ال نعــرف إن كان اليوســف مســافرًا حقًّ
وعــدم تقديــم البيعــة لألمــر فيصــل. فمثلــه مثــل الكثــر مــن األعيــان القدامــى املقربــن مــن العثمانيــن، كان 
ــه باجليــش الريطانــي.  اليوســف ينظــر إىل فيصــل نظــرة فيهــا الكثــر مــن الريبــة واحلــذر، بســبب عاقت
كان األمــر اهلامشــي غريبًــا عــن ســورية، ال يعــرف أهلهــا وعاداهتــم، وال ميلــك أي خــرة تُذكــر تُخوِّلــه حُكــمَ 
مدينــة تارخييــة وعريقــة مثــل دمشــق. كانــت نظــرة اليوســف لــه ال ختلــو مــن االســتخفاف والشــعور بأنــه 

حاكــم »مســتورد« ُفــرض فرًضــا علــى ســورية مــن قبــل اإلنكليــز. 
ــت  ــي عمَّ ــات الســرقة والنهــب ال ــا مــن انتشــار الفوضــى والغوغــاء، نظــرًا لعملي ختــوَّف اليوســف يومه
األســواق قبــل دخــول القــوات العربيــة، كمــا ختــوَّف مــن املــدِّ العروبــي اجلــارف الــذي اجتــاح مدينــة دمشــق 
عشــية ســقوط احلكــم العثمانــي، ومــن مــزاودات الكثــر مــن أنصــار فيصــل الذيــن وعــدوا بالقضــاء علــى كل 

ــا للدولــة العثمانيــة حتــى النهايــة.  ــد الثــورة العربيــة، وظــل مواليً مــن مل يُؤيِّ
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مــن أوىل قــرارات احلكومــة العســكرية الــي أقامهــا األمــر فيصــل بدمشــق كان إلغــاء األلقــاب العثمانيــة، 
ومنهــا الباشــاوية الــي محلهــا اليوســف طــوال حياتــه، وتغيــر اســم بعــض الشــوارع املنســوبة للعثمانيــن، مثــل 
»شــارع مجــال باشــا«، الــذي صــار امســه »شــارع النصــر، واجلــادة الرشــادية« الــي حتولــت إىل »شــارع خالــد 

بــن الوليــد«)6(. 
ولكــن نظــرًا ملكانــة اليوســف الرفيعــة يف اجملتمــع الســوري، اتصــل بــه الفريــق رضــا باشــا الركابــي، احلاكــم 
ــن مــن قبــل األمــر فيصــل، وضمــن لــه ســامته وســامة أســرته وأماكــه، وطلــب  العســكري اجلديــد املعيّ
منــه العــودة إىل دمشــق. ولكنــه أعلــن عــن إلغــاء منصــب »أمــر احلــج« نظــرًا لتكاليفــه الباهظــة، الــي كانــت 
احلكومــة العربيــة الوليــدة ال تســتطيع أن تتحمَّلهــا كمــا كانــت تفعــل الدولــة العثمانيــة مــن قبــُل. وبذلــك عــاد 

اليوســف مواطنًــا عاديًّــا، متمــوِّاًل وثريًّــا، ولكــن مــن دون أي منصــب سياســي.  

ثالثًا _ جتربة اليوسف مع احلزب السوري الوطين:
بعــد جتريــده مــن منصبــه حــاول اليوســف دخــول املعــرتك السياســي، وشــارك بتأســيس حــزب يدعــى 
»احلــزب الوطــي الســوري«، الــذي عــرف شــعبيًّا حبــزب الــذوات، نظــرًا لتواجــد الباشــا يف صدارتــه)7(. تألَّــف 
احلــزب مــن هيئــة إداريــة مــن ســتة عشــر عضــوًا، وهيئــة استشــارية فيهــا مخســة وعشــرون عضــوًا، مجيعهــم 
ظاهتــم  مــن األعيــان. طالبــوا باســتقال ســورية حبدودهــا الطبيعيــة، وضمــان وحــدة أراضيهــا، دون ذكــر حتفُّ

علــى الدولــة اهلامشيــة الــي أُقيمــت يف دمشــق، وال علــى أمرهــا الشــاب. 
ومــن الافــت للنظــر جلــوء اليوســف وصحبــه إىل اهلويــة الســورية يف اســم احلــزب، وهــي املــرة األوىل الــي 

يُعــرّف هبــا أمــر احلــج األســبق علــى نفســه بأنــه »ســوري، ال عثمانــي«. 
يف البيــان التأسيســي للحــزب طالــب أعضــاؤه بنظــام ملكــي دســتوري، يُقيّــد صاحيــات األمــر فيصــل، 
وجيعلــه مســؤواًل أمــام جملــس نــواب منتخــب. كمــا طالبــوا بالتســاوي واحلقــوق بــن مجيــع مكونــات الشــعب 
ــه  ــب أعضائ ــذوات، طال ــا بال ــن. ولكــي ال يبقــى احلــزب مرتبًط ــن أي عــرق أو دي ــق ب الســوري، دون التفري
بإنشــاء »صناديــق للتعــاون االقتصــادي«، تقــوم علــى ترُّعــات األعضــاء املؤسِّســن لرفــع الســوية املعيشــية 
لكافــة أبنــاء الشــعب الســوري، وكان ضمــن أهدافهــم تنشــيط التجــارة والصناعــة، وصــون حقــوق النقابــات 

والعمــال)8(.
يف نظــرة إىل أمســاء املؤسســن يف »احلــزب الوطــي الســوري«، جنــد قائمــة مــن النُّخــب الدمشــقية 
احملافظــة، أمثــال الشــيخ تــاج الديــن احلســي، جنــل احملــدث األكــر الشــيخ بــدر الديــن احلســي، أحــد أشــهر 
ــا ونفــوًذا يف املشــرق العربــي. ويف حماولــة الســتمالة العلمــاء إىل  ــام يف حينهــا وأكثرهــم احرتامً علمــاء الشّ
صفــوف احلــزب، تعــاون اليوســف أيًضــا مــع أمــن الفتــوى يف دمشــق الشــيخ عبــد احملســن األســطواني، ومــع 
ــا منــه، وكان معــه يف القطــار يــوم  الشــيخ عبــد القــادر اخلطيــب، خطيــب اجلامــع األمــوي، الــذي ظــّل مقرَّبً

حادثــة االغتيــال يف خربــة غزالــة)9(.

)6( معالم دمشق التاريخية، قتيبة الشهابي وأحمد اإلبيش، 351.

)7( الحياة الحزبية في سورية، محمد حرب فرزات، 77-76.

)8( الحياة الحزبية في سورية، محمد حرب فرزات، 77-76.

)9( مرآة الشام، العظمة، 245.
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رابعًا _ اليوسف نائبًا يف املؤمتر السوري األول:

عنــد اإلعــان عــن فتــح بــاب الرتشُّــح ألول برملــان عربــي يف العهــد الفيصلــي، الــذي عُــرف باملؤمتــر 
الســوري األول، ترشَّــح عبــد الرمحــن اليوســف للمقعــد النيابــي ممثِّــاً عــن مدينــة دمشــق، علــى قوائــم 

»احلــزب الوطــي الســوري«. 
ويف مطلــع شــهر حزيــران عــام 1919 دخــل نــواب األمــة الســورية إىل مبنــى النــادي العربــي وســط مدينــة 
دمشــق، الواقــع علــى اجلهــة الغربيــة مــن الطريــق املــؤدي إىل جســر الصاحليــة، الفتتــاح أوىل جلســات 
برملاهنــم. مل يكــن اليوســف فاعــاً يف هــذا اجمللــس، ومل يشــارك بــأيٍّ مــن النقاشــات الــي دارت يف داخلــه، 
عــن العلمانيــة وحقــوق املــرأة والدســتور، بــل بقــي صامًتــا يف معظــم األوقــات، يراقــب التطــورات اإلقليميــة 
ــذر بقــرب احتــال ســورية مــن قبــل اجليــش الفرنســي، املرابــط يف الســاحل منــذ  والدوليــة الــي كانــت تُن
شــتاء العــام 1918، تنفيــًذا التفاقيــة ســايكس بيكــو املرمــة أيــام احلــرب بــن بريطانيــا وحكومــة باريــس. 

ويف 8 آذار 1920 قــام املؤمتــر الســوري بتتويــج فيصــل ملــًكا علــى ســورية، يف احتفــال كبــر بــدار البلديــة 
بســاحة املرجــة، حضــره عبــد الرمحــن اليوســف مــع مجيــع النــواب. وقــد اعرتضــت فرنســا علــى قــرار 

التتويــج، معتــرة أنــه خــرق التفاقيــة ســايكس بيكــو.
معظــم النــواب الشــباب كانــوا متحمِّســن ملواجهــة الفرنســين، دفاعًــا عــن امللــك فيصــل وعرشــه، ولكــن 
ــا مــن عــدم قــدرة  ــل إىل تســوية سياســية مــع املنــدوب الســامي هنــري غــورو، خوًف ــل التوصُّ اليوســف فضَّ

اجليــش الســوري علــى الصمــود يف وجــه فرنســا)10(. 
وعنــد اقــرتاب احلــرب مــن مدينتهــم خــال األســابيع األوىل مــن شــهر متــوز عــام 1920، صمتــت كافــة 
األصــوات املطالبــة بتســريع وتــرة اإلصــاح يف احلكومــة العربيــة، وعــادت اليــد العليــا يف اجملتمــع إىل رجــال 
لت يومهــا »اللجنــة الوطنيــة العليــا« لتنظيــم التطــوُّع وتدريــب الرجــال علــى محــل  الديــن واحملافظــن. تشــكَّ
الســاح، برئاســة الشــيخ كامــل القصــاب، أحــد أشــهر رجــال الديــن يف دمشــق، الــذي وعــد فيصــل بعشــرة 
آالف مقاتــل و300 ذهبيــة لشــراء الســاح. فمــا كان أمــام امللــك إال االنصيــاع الكلــي هلــذا املعســكر مــن 
الشــباب املتحمســن، الــذي رأى فيــه ســبل اخلــاص الوحيــد مــن حمنتــه السياســية، ورمبــا العســكرية)11(. 
ولتمويــل أعمــال »اللجنــة الوطنيــة العليــا« قامــت الدولــة، وبتشــجيع مــن الشــيخ القصــاب، بفــرض ضريبــة 
علــى صــايف دخــل األغنيــاء، وصلــت إىل2 %، تعهَّــدت احلكومــة بتحصيلهــا)12(. وقــد ُطلــب مــن اليوســف أن 
يكــون أول املترِّعــن ألعمــال اللجنــة، بصفتــه ســيد املتموِّلــن يف دمشــق، وألنــه كان دومـًـا يف طليعــة املترعــن 

للدولــة العثمانيــة. مل يكــن الباشــا مؤمنـًـا ال بأهــداف اللجنــة وال بقيادهتــا، ولكنــه رضــخ لقرارهــا مُجبَــرًا. 
ومــع مــرور الوقــت شــعر اليوســف بأنــه أصبــح خــارج دائــرة التأثــر وصنــع القــرار، بالرغم من نفــوذه وماله 
ومكانتــه السياســية واالجتماعيــة، وأنــه يتعــرض إىل عمليــة هتميــش ممنهجــة، علــى يــد اجليــل اجلديــد مــن 

)10( مرآة الشام، العظمة، 245.

)11( مرآة الشام، العظمة، 245.

 .Russell. The first modern Arab state, 144 )12(
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السياســين الشــباب احمليطــن بامللــك فيصــل، أمثــال كامــل القصــاب وغــره)13(. صحيــح أنــه دخــل املؤمتــر 
الســوري مــن أوســع أبوابــه ولكــن وجــوده بقــي تشــريفيًّا ال أكثــر، بعــد عزلــه كليًّــا عــن أي منصــب تنفيــذي يف 

الدولــة الســورية احلديثــة، الــي كانــت حصــة األســد فيهــا ألبنــاء الطبقــة الوســطى. 

خامسًا _ ما بعد ميسلون:
يف 24 متــوز 1920، حصلــت مواجهــة عســكرية بــن اجليــش الفيصلــي والفرنســين يف معركــة ميســلون، 
ــة، وإىل  ــة يوســف العظم ــر احلربي ــع ســاعات، وأدَّت إىل استشــهاد وزي ــة دمشــق، دامــت أرب غــرب العاصم

اهنيــار املقاومــة الســورية بكافــة أشــكاهلا. 
وعلــى إثــر املوقعــة خُلــع امللــك فيصــل عــن عــرش ســورية، وأمــرت فرنســا مبغادرتــه دمشــق فــورًا، قبــل 
دخــول جيشــها إىل املدينــة يف صبــاح 25 متــوز. توجَّــه فيصــل إىل قريــة الكســوة ثــم حــلَّ ضيًفــا علــى مشــايخ 
حــوران، قبــل توجُّهــه إىل مدينــة حيفــا الفلســطينية، إثــر صــدور هتديــد صريــح مــن الفرنســين مبعاقبــة كل 

مــن يقــدم لــه العــون أو األمــان. 
وقبــل مغادرتــه احلكــم عيَّــن عــاء الديــن دروبــي رئيسـًـا للوزراء، آماً أن تنجح مســاعيه بإقناع الفرنســين 
بالعــدول عــن قراراهتــم. ويف هــذه احلكومــة، ذهبــت رئاســة جملــس الشــورى لعبــد الرمحــن اليوســف، خلًفــا 
ــح( )14(. وكان جملــس الشــورى قــد أُنشــئ يف  ــان ريــاض الصل ــد رئيــس وزراء لبن ــح )وال للوجيــه رضــا الصل
ــد احملســن  ــان، الشــيخُ عب ــس املبعوث ــُل اليوســف الســابق يف جمل ــن، وكان زمي عهــد األمــر لدراســة القوان

االســطواني، نائبًــا لرئيســه األول. 
أوىل أعمــال احلكومــة اجلديــدة كان إصــدار مذكــرة إىل امللــك املخلــوع بتاريــخ 29 متــوز 1920، تطالبــه 
ــه إىل احلجــاز)15(. فغــادر فيصــل ســورية ومل يعــد هلــا أبــدًا حتــى  مبغــادرة األراضــي الســورية فــورًا، والتوجُّ

وفاتــه ســنة 1933. 
وقــد باشــرت احلكومــة الســورية جببايــة ضرائــب كانــت ســلطة االنتــداب قــد فرضتهــا علــى املــدن 
الســورية، عقابًــا لألهــايل علــى دعمهــم للجيــش يف معركــة ميســلون. كمــا منعــت حكومــة الدروبــي موظفــي 
ــا  الدولــة مــن االخنــراط بــأي عمــل سياســي أو حزبــي، وأمــرت بنفــي كل املوالــن لفيصــل خــارج البــاد، إمّ
إىل فلســطن أو إىل العــراق أو أوروبــا. وصــدر حكــم غيابــي باإلعــدام علــى معظمهــم يــوم 8 آب 1920، 
وقامــت احلكومــة بإغــاق »النــادي العربــي،« حيــث عقــد املؤمتــر الســوري جلســاته، وحبــل »اللجنــة الوطنيــة 

ــا«)16(.  العلي
ويف الســراي الكبــر وســط ســاحة املرجــة، أقــام الدروبــي واليوســف حفــل اســتقبال علــى شــرف املنــدوب 
ــل الثانــي عــدم اإلدالء بــأي تصريــح.  الســامي الفرنســي هنــري غــورو، خطــب فيــه األول ُمرحِّبًــا، وفضَّ
ــدور فرنســا »احلضــاري« يف  ــب ب ــى النظــام امللكــي، ورحَّ ــورة الفرنســية عل ــر الث ــي عــن مآث حتــدث الدروب
ســورية، وذكــر بــأن النخــب الســورية ترحِّــب باحلريــات الــي وعــدت هبــا فرنســا، وكل القيــم الســامية الــي 

 .Allawi. Faisal of Iraq, 241 )13(

)14( قصاصات غير قابلة للطعن، أحمد وليد منصور، 34.

)15( يوم ميسلون، ساطع الحصري، 155.

)16( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 20.
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ســوف تأتــي مــع انتداهبــا علــى ســورية. وأشــار الدروبــي إىل فيصــل بشــكل عابــر وســريع، واصًفــا إيــاه بلقــب 
»الشــريف« ال »امللــك«، وعندمــا ســأله النــاس عــن هــذا التجاهــل، قــال إنــه ال يُريــد إغضــاب احلكومــة 

ــى البــاد يــوم 8 آذار 1920.  ــًكا عل الفرنســية، الــي مل تعــرتف بشــرعية تتوجيــه مل
سادسًا _ اجتماع إربد ونصيحة الرجل اجملهول:

ــرتدَّد  ــة لفرنســا، ومل ي ــي املهادن ــن الدروب ــى سياســات عــاء الدي كان مشــايخ حــوران أول املعرتضــن عل
أحــد منهــم يف اســتقبال امللــك عنــد مــروره بقراهــم، وهــو يف طريقــه إىل فلســطن. ويف 18 آب 1920، 
ــى حكومــة  ــان عل ــه إعــان العصي ــون، قــرَّروا في ــد، مركــز قضــاء عجل ــدة إرب ــا ســريًّا يف بل عقــدوا اجتماعً
الدروبــي، مهدِّديــن بســلخ مناطقهــم عــن ســورية وضمِّهــا إىل شــرقيّ األردن التابعــة لإلنكليــز. كمــا أقســموا 

ــى مســاعدة فيصــل يف العــودة إىل عرشــه املســلوب يف دمشــق)17(.  اليمــن عل
وقــد وصــل خــر االجتمــاع إىل الســراي احلكومــي بدمشــق عــر رســالة ســرية »مشــفرة« مرســلة مــن قبــل 

حمافــظ حــوران أبــي اخلــر اجلنــدي، وهنــا تقــرَّر إرســال الوفــد احلكومــي إىل املنطقــة حبًثــا عــن تســوية. 
ُطلــب مــن اليوســف مرافقــة الوفــد، نظــرًا ملكانتــه يف ســهل حــوران، ومل يعــرض املشــاركة بنفســه. وقبــل 
ــدة خبــب، حيــث جــاء أحــد املشــايخ للقــاء  ــف أعضــاء الوفــد يف بل ــة، توقَّ ــة غزال وصوهلــم إىل حمطــة خرب
اليوســف. وحدَّثــه عــن اجتمــاع إربــد، وقــال إن أهــايل حــوران ينــوون االنتقــام مــن حلفــاء فرنســا يف ســورية، 
ناصحـًـا الباشــا بالعــودة إىل دمشــق)18(. ولكــن األخــر رفــض النصيحــة، مشــدِّدًا علــى أنــه مل يكــن يومـًـا حليًفــا 
حلكومــة االنتــداب، وأن قــرار تعينــه رئيسًــا جمللــس الشــورى محــل توقيــع فيصــل بــن احلســن، ال اجلنــرال 

غــورو. 
مل تــأتِ كتــب التاريــخ علــى ذكــر اســم هــذا الرجــل »فاعــل اخلــر«، وهــل كان علــى علــم مبــا كان ينتظــر 

ــن أن حياهتــم كانــت يف خطــر.  اليوســف والدروبــي يف خربــة غزالــة، أم أنــه كان جمــرد تكهُّ
سابعًا _ تفاصيل صغرية يف الطريق إىل درعا:

ــف يف حمطــة خربــة غزالــة يف 21 آب 1920، بالرغــم مــن كل  هنــا جيــب اإلشــارة إىل أن القطــار مل يتوقَّ
ــان مــن  ــه الرجــان املتبقي ــى متن ــة درعــا، وعل ــه أكمــل يف طريقــه إىل مدين ــاك، وأن الدمــاء الــي ســالت هن

أعضــاء الوفــد، ومهــا الشــيخ عبــد القــادر اخلطيــب، والشــيخ عبــد اجلليــل الــدرّة. 
بقــي الوزيــر األيوبــي يف خربــة غزالــة، وظــّل يف ضيافــة ومحايــة أحــد جتــار حــيّ امليــدان، وال يوجــد أي 
ــوم  ــة، ي ــام قليل ــد أي ــه ظهــر يف دمشــق بع ــد أن ــك. املؤك ــى مت ذل ــه إىل دمشــق، أو مت ــة عودت إشــارة إىل كيفي
تشــكيل حكومــة مجيــل اإللشــي الــي خلفــت حكومــة الدروبــي، وهــذا يتعــارض مــع الروايــة الفرنســية القائلــة 
ــا ملــدة شــهر كامــل. هــذه احلجــة يومئــذ ٍكانــت لتريــر  أن الطريــق بــن خربــة غزالــة ودمشــق ظــّل مقطوعً

ــر وصــول جثامــن اليوســف والدروبــي إىل دمشــق حتــى هنايــة شــهر أيلــول 1920.  تأخُّ
ــى مــن أعضــاء الوفــد، كان مجــع مــن  وصــل خــر االغتيــال إىل مدينــة درعــا طبعـًـا، وعنــد وصــول مَــن تبقَّ
األهــايل املســلحن يف انتظارهــم. والافــت للنظــر هنــا هــو أن أحــدًا مل يتعــرض للشــيخن اخلطيــب والــدرة 
يف خربــة غزالــة، وأهنمــا مل ينــزال مــن القطــار يف حينهــا كمــا فعــل األيوبــي، بــل أكمــا طريقهمــا إىل درعــا، 

)17( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 20.

)18( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 33.
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ــا بعــد مقتــل زعمــاء  مــع العلــم أن ســبب الســفر إىل ســهل حــوران، بنيــة املصاحلــة والتهدئــة، قــد بطــل كليًّ
الوفــد. 

ويف درعــا، هاجــم اجلمــع القطــار جمــدَّدًا، حبًثــا عــن عبــد القــادر اخلطيــب، الــذي هــرب إىل مقصــورة 
الدرجــة الثالثــة. أمــا الــدرة فقــد حــاول املســلحون إنزالــه مــن القطــار وهــم يصرخــون: »هــذا هو...أنزلــوه...
أنزلــوه«)19(. واجههــم بشــجاعة، قائــاً: »وحيكــم! أنــا الشــيخ عبــد اجلليــل الــدرّة، معلِّــم أبنائكــم عــدة ســنن 
يف درعــا وغرهــا مــن قــرى حــوران. أتســبُّوني اآلن؟ ســاحمكم اهلل. أيــن أبناؤكــم ليعرّفوكــم بــي؟« )20(. فمــا 
كان مــن األهــايل اجملتمعــن بســاحهم إال أن تركــوه ميضــي، ومل يقرتبــوا منــه أو مــن الشــيخ اخلطيــب، ومل 

يلحــق األذى بــأيٍّ منهمــا.
هــذا الفصــل مــن القصــة، الــذي ورد علــى لســان الوزيــر يوســف احلكيــم، حيتــاج إىل وقفــة تأمُّــل وطــرح 

عــدة أســئلة جوهريــة: 
مــا هــو ســرُّ عــدم املســاس بالشــيخن اخلطيــب والــدرة يف خربــة غزالــة، والتعــرُّض هلمــا فقــط يف درعــا، 
علمًــا أهنمــا كانــا ضمــن الوفــد احلكومــي منــذ البدايــة. وكيــف أكمــا طريقهمــا إىل درعــا بعــد كل مــا جــرى 
يف خربــة غزالــة؟ أمل خيــفْ الشــيخان علــى أنفســهم بعــد مقتــل الدروبــي واليوســف؟ وكيــف يكمــان الطريــق 
إىل درعــا دون أي محايــة، مبــا أن الضابطــن الفرنســين املرافقــن للوفــد بقيــا يف خربــة غزالــة ومل يكمــا 
الطريــق إىل درعــا؟ وكذلــك اجلنــود الســنغال، املســبِّب الرئيســي إلطــاق النــار، فقــد ُقتلــوا مجيعـًـا يف خربــة 
ــن الســلطات مــن إرســال بدائــل حلمايــة مــا تبقــى مــن أعضــاء الوفــد.  غزالــة، وضمــن اهلــرج واملــرج مل تتمكَّ
ــن الشــيخ الــدرّة مــن إقنــاع اجلمــع الثائــر بعــدم املســاس بــه وباخلطيــب، ملــاذا مل يفعــل ذات  ثــم كيــف متكَّ
الشــيء يف خربــة غزالــة حلمايــة اليوســف والدروبــي، مــا دامــت كلمتــه مســموعة إىل هــذا احلــد عنــد أهــايل 
حــوران؟ بعــد مــرور أكثــر مــن مئــة عــام علــى حادثــة خربــة غزالــة، ال يوجــد جــواب مُقنــع وشــافٍ عــن أي مــن 

هــذه األســئلة.
ثامنًا _ ما بعد اجلرمية:

بعــد شــهر علــى وقــوع اجلرميــة، أُرســل جثمــان الدروبــي إىل محــص، وأُعيــد جثمــان عبــد الرمحــن 
اليوســف إىل دمشــق، حيــث أُجريــت لــه جنــازة رمسيــة يــوم 20 أيلــول 1920، غــاب عنهــا اجلنــرال غــورو، 
وشــاركت فيهــا قطــع عســكرية فرنســية، ومفــرزة درك ســورية ناكســة الســاح مــع مفــرزة مــن املشــاة وأخــرى 
مــن فرســان الشــرطة. كمــا شــارك بعــض رجــاالت وزارة اإللشــي يف التشــييع، وبعــض القناصــل األجنبيــة، 

ومعهــم كل رؤســاء الطوائــف. وتســاءل املشــيعون باســتغراب: »مــن قتــل عبــد الرمحــن اليوســف؟«
ــن أنصــار فيصــل أو  ــا م ــن يومً ــه مل يك ــة، إال أن ــة الفيصلي ــع املناصــب يف الدول ــه أرف ــن تولِّي  بالرغــم م
ــرة إىل اجلرميــة،  ــك، إشــارة عاب ــدر، مستشــار املل ــه وحُكمــه. ويف مذكــرات رســتم حي ــن بقيادت مــن املؤمن
ــم  ــم، لعله ــن يعل ــة )اجلرميــة(. وم ــم هبــذه احلرك ــاك )أي يف ســورية( التُّه ــه هن ــو كان جالت ــق: »ل ــع تعلي م
يلحقوهنــا بــه«)21(. مل يصــل األمــر إىل حــد توجيــه أصابــع االهتــام لفيصــل، بالرغــم مــن أن االغتيــال مت علــى 

)19( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 35.

)20( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 36-35.

)21( مذكرات رستم حيدر، رستم حيدر، 702.
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يــد مناصريــه، ولكــن األقاويــل كثــرت بــأن موقــف اليوســف مــن امللــك فيصــل كان ســببًا رئيســيًّا يف تصفيتــه. 
ــى مســافة واحــدة  ــا أن اليوســف كان عل ــل احمليطــة باحلــدث، لوجدن ــا بعمــق إىل التفاصي ــو نظرن ولكــن ل
ــًكا إمــا مباضيــه العثمانــي، أو باهلويــة  ــا، وأنــه كان رافًضــا لكليهمــا، متمسِّ مــن فيصــل ومــن الفرنســين معً

الســورية الــي حــاول أن يصنعهــا لنفســه خــال الســنوات األخــرة مــن حياتــه. 
مل يكــن اليوســف معجبًــا بنظــام احلكــم الرملانــي األوروبــي الــذي حــاول فيصــل إنشــاءه يف دمشــق، 
ــى الزعامــة  ــة أعيــان املــدن القدامــى ونفوذهــم، الذيــن تربعــوا عل ــدِّد مكان ــق أن الدميقراطيــة تُه مــن منطل
بالوراثــة، ال عــن طريــق صناديــق االقــرتاع. وأن االنتخابــات تُوصــل أشــخاصًا إىل احلكــم ليــس بالضــروري 
أن يكونــوا األعــرق أو األغنــى أو األكثــر خــرة وجاهـًـا، بــل األكثــر شــعبية أو قربــى مــن النــاس. واليوســف كان 
ينظــر إىل هــؤالء علــى أهنــم دخــاء علــى اجملتمــع السياســي الدمشــقي، ال ماضــي حقيقيًّــا هلــم إال تارخيهــم 

القصــر مــع األســرة اهلامشيــة منــذ انــدالع الثــورة العربيــة الكــرى. 
طبعًــا، مل يتغــر موقفــه مــن تلــك الثــورة، بــل تعامــل معهــا كأمــٍر واقــع، وكذلــك كان موقفــه مــن اإلنكليــز 

طــن هلــا.  املخطِّ
لــو عــاش عبــد الرمحــن اليوســف لــكان شــّكل مصــدر إزعــاٍج حقيقــي بالنســبة للفرنســين، الذيــن أقصَــوا 
ــا واعتقــااًل. وحــده اليوســف ظــلَّ يف دمشــق، وكان قــادرًا علــى جتديــد  زعامــات البــاد عــن مناصبهــم، نفيً

زعامتــه، نظــرًا ملالــه الوفــر وماضيــه السياســي، والقــوة العســكرية الــي كانــت مــا تــزال حتــت إمرتــه.
بعــد حــل اجليــش الســوري إثــر معركــة ميســلون، وحــده اليوســف حافــظ علــى قــوات عســكرية، كانــت 
يومـًـا حتمــي حممــل احلــج وأمــرَه، وكانــت مــا تــزال قــادرة علــى مــلء الفــراغ، ومحايــة األهــايل واألحيــاء مــن 
غطرســة الفرنســين. مجيــع الساســة املخضرمــن املتمرِّســن علــى يــد الدولــة العثمانيــة غابــوا عــن املشــهد، 
ــي يف زمــن العهــد  أمثــال أمحــد عــزت العابــد الــذي نُفــي إىل مصــر، وحممــد فــوزي باشــا العظــم، الــذي توفِّ
الفيصلــي. واســتطاعت فرنســا تفريــق الزعامــات املتبقيــة، مثــل عبــد الرمحــن الشــهبندر وكامــل القصــاب، 
حبجــة دعمهــم لفيصــل، ليتحــول اليوســف إىل الرقــم األصعــب، ورمبــا الوحيــد، يف دمشــق يف صيــف العــام 

.1920
ــد جــاء الفرنســين ذكــرت اجلرميــة بشــكل  ــا يف ســورية بع ــب املدرســية املطبوعــة حكوميًّ ــع الكت مجي
ــت بأهنــم  ــداب، وقال ــي مــع ســلطة االنت ــا إىل »تعــاون« اليوســف والدروب ــر، مــع اإلشــارة دومً خمتصــر وعاب
ُقتلــوا علــى يــد »الثــوار« بســبب موقفهــم الداعــم لفرنســا. هــذا الــكام مُبسَّــط وغــر صحيــح، ولــو كان يســري 
علــى الدروبــي فهــو ال ينطبــق علــى اليوســف. ولكــن يبــدو أنــه أرضــى مجيــع األطــراف، حيــث مل حيــاول أحــد 

ــد مــن صحتــه، بــل تبنّــاه اجلميــع كحقيقــة دامغــة ال جمــال للشــك فيهــا أبــدًا.  التأكُّ
مل يَــدِنْ أحــد مــن حــكام ســورية هــذه اجلرميــة، ال يف زمــن االنتــداب وال بعــده، ومل تطلــق أيٌّ مــن 
احلكومــات الســورية اســم الدروبــي أو اليوســف علــى أي مدرســة أو شــارع، كمــا مل متنحهــم صفــة الشــهادة، 
كمــا فعلــت مــع فــوزي الغــزي مثــاً، واضــع أول دســتور مجهــوري يف البــاد، الــذي قتلتــه زوجتــه بعــد تســع 
ســنوات مــن حادثــة خربــة غزالــة، أو مــع عبــد الرمحــن الشــهبندر، وزيــر خارجيــة امللــك فيصــل الــذي قتلتــه 

املخابــرات الفرنســية داخــل عيادتــه الطبيــة بدمشــق عــام 1940. 
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ــا قــد اتُّخــذ دون اإلعــان عنــه، بذبــح عبــد الرمحــن اليوســف وعــاء الديــن الدروبــي  وكأن قــرارًا مجاعيًّ
ــا كمــا حصــل معهــم جســديًّا يف خربــة غزالــة. الذكــر الوحيــد لليوســف يف دمشــق  ــا وسياســيًّا، متامً معنويًّ
اليــوم هــو علــى لوحــة مصنوعــة مــن رخــام وُضعــت علــى مدخــل مستشــفى ابــن النفيــس، الــذي ترَّعــت أســرة 
اليوســف بأرضــه للدولــة الســورية مطلــع الثاثينيــات، ختليــدًا لذكــرى أبيهــم. ويف قصــر العظــم ذكــرٌ آخــر 

للرجــل عنــد مُجسَّــم حممــل احلــج الــذي ارتبــط بــه طــوال حياتــه. 
بعــد أقــل مــن ســنة علــى وقــوع جرميــة االغتيــال، تعــرض املنــدوب الســامي الفرنســي هنــري غــورو 
حملاولــة اغتيــال خــال زيارتــه ملدنيــة القنيطــرة، يف حزيــران عــام 1921. فطــاردت فرنســا غرميــه طــوال 
ــة  ــع قتل ــل ذات الشــيء م ــا مل تفع ــه، ولكنه ــه وإعدام ــن اعتقال ــت م ن ــى متكَّ ــاث ســنوات دون انقطــاع حت ث
اليوســف والدروبــي، ومل تكشــف عــن هويتهــم أو دوافعهــم. ومل حيصــل أي حتقيــق علــي باجلرميــة، ال مــع 
عناصــر الــدرك الذيــن اختَفــوا مــن احملطــة حلظــة وقــوع اجلرميــة، وال مــع الضبــاط الفرنســين املرافقــن 

ــة أو حتــى مــع ركاب القطــار.  للوفــد احلكومــي، وال مــع أهــايل خربــة غزال
ــة خــرًا  ــة« الرمسي ــدة »العاصم ــول 1920، نشــرت جري ــوم 21 أيل ــل، ي ــوع اجلرميــة بشــهر كام ــد وق وبع
ــد  ــم)22(. وبع ــر أمسائه ــاة، دون ذك ــة مــن اجلن ــه مت إعــدام ثاث ــه أن ــة جــاء في ــرًا يف صفحاهتــا الداخلي صغ
ــا قــال فيــه إن »حادثــة حــوران« قــد  ثاثــة أيــام أصــدر رئيــس الــوزراء اجلديــد مجيــل اإللشــي بياًنــا مقتضبً

أُقفلــت)23(.
مل تُقنــع هــذه الروايــة أبنــاء عبــد الرمحــن اليوســف، الذيــن طاملــا وصفــوا التحقيــق بالســريع وغــر املهــي 

أو النزيــه، وحاولــوا فتحــه مــرات ومــرات، دون أي جــدوى، بســبب ممانعــة حكومــة االنتــداب)24(. 
ــذي اســتغرق شــهرًا كامــاً، حبجــة أن  ــرًا تأخــر وصــول جثمــان أبيهــم مــن حــوران، ال كمــا أزعجهــم كث
ــف الرحــات الريــة بــن  فرنســا مل تكــن قــادرة علــى نقلــه ســاملًا إىل دمشــق، نتيجــة القاقــل األمنيــة وتوقُّ
العاصمــة وحــوران)25(. كمــا أن عائلــة اليوســف تســاءلت كيــف تـُـرك مرافــق أبيهــم اخلــاص مصطفــى األيوبــي 
يف دمشــق، ومل يذهــب معــه إىل ســهل حــوران، بنــاء علــى طلــب مــن الفرنســين الذيــن أحّلــوا علــى اليوســف 
ــع  ــة مجي ــي حلماي ــت تكف ــة كان ــن العاصم ــوات الســنغالية املرســلة م ــن إن الق ــه يف دمشــق، قائل ــأن يُبقي ب

أعضــاء الوفــد)26(.
الكثــر مــن املعاصريــن لعبــد الرمحــن اليوســف تركــوا مذكــرات، روَوا فيهــا أدقَّ التفاصيــل مــن مشــاهداهتم 
اليوميــة، السياســية منهــا والعامــة، ولكــن وحــده يوســف احلكيــم، وزيــر النافعــة يف حكومــة الدروبــي، تطــرَّق 
جلرميــة خربــة غزالــة يف كتابــه الشــهر »ســورية واالنتــداب الفرنســي« الصــادر عــن دار النهــار يف بــروت 

مطلــع الثمانينيــات. 
ــارف ســاطع  ــر املع ــل وزي ــرام، مث ــة مــرور الك ــى احلادث ــد مــروا عل ــة السياســين الســورين، فق ــا بقي أم
احلصــري، ووزيــر املاليــة فــارس اخلــوري. حتــى أهنــم اختلفــوا علــى تاريــخ وقــوع اجلرميــة، فاخلــوري قــال 

)22( جريدة العاصمة )21 أيلول 1920(

)23( جريدة العاصمة )23 أيلول 1920(

)24( زهير اليوسف )دمشق، 1 شباط 2017(

)25( الكواكب الدرية، بدران. 114

)26( فاتن اليوسف )فينا، 5 آذار 2019(.
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إهنــا حصلــت يــوم 31 آب، ولكــن املــؤرخ عبــد العزيــز العظمــة، شــقيق وزيــر احلربيــة يوســف العظمــة، ســجلها 
يف 20 آب. أمــا يوســف احلكيــم فقــد دون احلادثــة يــوم 21 آب، وهــو التاريــخ املتعــارف عليــه اليــوم جلرميــة 

خربــة غزالــة. 
ال يوجــد بلــد عربــي خيتلــف الزعمــاء واملؤرخــن فيــه علــى تاريــخ مقتــل أحــد رؤســاء حكوماتــه، يف مصــر 
مثــاً، تاريــخ مقتــل النقراشــي باشــا معــروف للجميــع، وكذلــك تاريــخ مقتــل وصفــي التــل يف األردن، وتاريــخ 
اغتيــال كل مــن ريــاض الصلــح ورشــيد كرامــي يف لبنــان. وحدهــم الســوريون بــن العــرب اختلفــوا يف تاريــخ 

مقتــل رئيــس وزرائهــم األســبق ورئيــس جملــس الشــورى يف بلدهــم.    
حبســب روايــة فــارس اخلــوري، الــي نُشــرت هنايــة القــرن العشــرين، فــإن عــددًا مــن الــوزراء الســورين 
رفضــوا مرافقــة رئيســهم إىل حــوران، حبجــة أن الســفر كان يف يــوم مجعــة، وأهنــم ال يســتطيعون التغيُّــب عــن 
موعــد الصــاة يف اجلامــع األمــوي)27(. يذكــر اخلــوري بــأن ثاثــة وزراء أبَــوا أن يســافروا مــع الوفــد احلكومي، 
وهــم وزيــر املعــارف بديــع مؤيــد العظــم، ووزيــر احلربيــة مجيــل اإللشــي، ووزيــر العــدل جــال زهــدي. اتصــل 

اإللشــي باخلــوري وقــال له:«الــوزراء ماتــوا« )28(! 

)( أوراق فارس اخلوري، اجلزء الثاين، كوليت خوري، 87.  27

)( أوراق فارس اخلوري، اجلزء الثاين، كوليت خوري، 87.  28
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_ اخلامتة:
يبقــى الســؤال: هــل كانــت جرميــة منظمــة أم أهنــا فوضــى عارمــة أودت حبيــاة املســؤولن الســورين؟ ويف 
ًطــا هلــا، فمــن وقــف خلفهــا، ومــن كان املســتفيد منهــا؟ ال منلــك أجوبــة  حــال كانــت جرميــة سياســية خمطَّ
ــا يف أرشــيف وزارة اخلارجيــة الفرنســية، بالرغــم  علــى هــذه التســاؤالت، ألن ملــف اجلرميــة مــا زال مُغلًق
مــن مــرور قــرن كامــل علــى وقوعهــا. ومل يُكتــب إال القليــل القليــل عــن عبــد الرمحــن اليوســف بعــد مماتــه، 
باســتثناء كتــاب يتيــم ظهــر هنايــة العــام 1920، وضعــه صديقــه األديــب عبــد القــادر بــدران، هــو نافــد وغــر 
متوفــر يف املكتبــات. أمــا بقيــة املؤلفــات، فيأتــي ذكــر اليوســف فيهــا بشــكل عابــر، ال يتجــاوز الســطرين أو 

الثاثــة، دون الدخــول بــأي اســتنتاجات أو حتليــات أو تفاصيــل. 
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ِدَمْشِقيَّاُت َشْوقي وَشاِميَّاتُه
ْعر والَفنِّ واجَلمال ظالٌل وارفٌة من التَّاريخ والشِّ

)القسم األول(
أ.د محمد رضوان الداية)1(

)1( أستاذ األندلسيات في جامعة دمشق سابقًا، نائب رئيس جامعة باد الشام.
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ص البحث ملخَّ
دمشــقيّاتُ شــوقي وشــامِيَّاتُه ممّــا أنشــده داخــَل ســورية وخارجهــا، قبــل دخولــه دمشــق وبعــده، وهــو حبــث 
ــُة،  ــُة، واملواقــعُ اجلغرافيّ ــة(، ومِهــادهُ: األحــداثُ التارخييّ ــه األساســي: النُّصــوص األدبيــة )الشــعر خاصّ قوامُ
واألَوابــدُ العمرانيّــةِ، والعاقــاتُ اإلِنســانيُّة احَلمِيميّــةِ، ومظاهِــرهُ: األلــقُ الشّــعري، املضمّــخُ بالعُواطــف 

ــةِ، واإليقــاِع العــذب، واملوســيقى الصَّدَّاحــة. ــداع الفــيّ، واملامــِح اجلماليّ ــة، الامــعُ باإلب النبيل
ويكشــفُ البَحْــثُ عــن القيمــة الفنّيــة العاليــة لشــعر شــوقي يف دمشــق والشــام؛ وإذا كان شــعرُ شــوقي عامــة 
هــو احَلسَــنُ الرائــق املعجــب البديــع؛ فــإن شــعره الدّمشــقيَّ الشــاميَّ يف الطليعــة يف التَميـّـز بتلــك اخَلصائص، 

والصّــدور عنهــا.

تقديم( ))

قال الدكتور مصطفى الشهابي عن قصيدة أمحد شوقي:

مَشَتْ على الرّسِْم أحداثٌ وأْزمَانُُقم ناِج ِجلّقَ وانشُدْ رَسْمَ مَنْ بانُوا
ــاِس  ــاِم النّ ــى أيَّ ــدةُ حّت ــُة اخَلال ــت هــذه املدين ــذ كان ــا من ــا مبثله ــنُّ دمشــقَ وأهلَه ــسُ وال اجِل ــدَحَ اإلن ــا مَ : »مَ

هــذه...«.
ــعراء،  حــن اجتمــع أدبــاء العــرب وشــعراؤهم، وأهــل الفكــر والــرأي، علــى إعــان )أمحــد شــوقي( أمــرًا للشّ

، وشــعور بالعرفــان: ــةٍ وودٍّ قابلهــم بقصيــدةٍ مــن قصائــده الصَّداحــة)2(، وردّ علــى حتيّتهــم بتحيــة حمبّ
تَتْ مصرُ تُولِيـ ـهِ سُؤاَل الكريِم عن ِجرانِهْرُبَّ جاٍر تلفَّ

وطي أو مُهَنًِّئا بلسانِهْبعثتي مُعَزّيًا ِبمَآقي 
قِ، وكان العَزاءَ يف أحزْانِهْكان شعري الغناءَ يف فرح الشر
حُ وأنْ نلتقي على أشجانِهْقد قضى اهلل أن يؤّلفنا اجُلرْ

ملسَ الشَّرُق جنبَهُ يف عُمانِهْ)1(كلما أنَّ بالعراق جريحٌ 
تتنَزّى)2( اللّيوثُ يف ُقضبانِهْ)3(وعلينا كما عليُكمْ حديدٌ
ُكلّنا مُشفِق على أوطانِهْحننُ يف الفكِر بالدياِر سواءٌ

واألُدبــاء والنّقــاد الذيــن دَرسُــوا نِتــاج شــوقي، شــعرًا ونثــرًا، أثنَــوا علــى التفاتاتِــه الكثــرةِ القاصــدةِ إىل أحــوال 
األمـّـة وقضاياهــا العارضــة )مثــل نكبــة بــروت، ونكبــة دمشــق(، وقضاياهــا الـــمُزمنة مثــل االحتــال األجنــي 
األوربــي لبلــداٍن عربيّــة شــرًقا وغربـًـا، وهــو احتــاٌل أطبــق علــى بــاد الشــام كلهــا، والعــراق، ومصــر، وليبيــا، 
ــواع  ــفِ واخلســف وأن ــرب بالعَسْ ــم الَغ ــا أُم ــي اجتمعــت عليه ــاد ال ودول الشــمال اإلفريقــي، إىل ســائر الب

الظلــم والقهــر، والســلب والنهــب، والقتــل واحلــرق... والظلــم واســتاب الثــروات وحتطيــم العُمــران... 

)2( هي في الديوان بعنوان »إمارة الشعر« ): 585-590(، ومطلعها:

وبأنواِرِه وطيِب زَمانِْهَمْرحبًا بالّربيع في َرْيعانِْه
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وكان فيمَــنْ حَضــر االحتفــاَل يف القاهــرة الــذي 
دام أســبوعًا األُســتاذ الرئيــس حممــد كــرد علــي 
بدمشــق)3(،  العربــي  العلمــي  اجملمــع  رئيــس 
الــذي كان وَجَّــه إىل شــوقي دعــوة باســم اجملمــع 
لزيــارة دمشــق واحللــول ضيًفــا معــزًَّزا مكرّمًــا، 

قبــل حنــو ســنتن مــن هــذا االحتفــال.
وكان نصيبُ دمشــق والشــام من التفات شــوقي 
ومــن نظــم أشــعاره فيهــا كبــرًا: مــن حيــثُ عــددُ 
أحواهلــا يف  مــع  القــويّ  وتعاطفــه  القصائــد، 
ويف  األحــداث،  مُعَاصِــر  ويف  الّتاريــخ،  قديــم 
إشــراكِ نفســه يف قضاياهــا، وكأنــه واحــدٌ مــن 

أهلهــا.
ويف كلمــةٍ ألحــدِ رجــاِل ســوريّة يف تلــك املــدّة، 

وهــو فــارس اخلــوري، قــال عــن شــوقي: 
الُقطــر  هــذا  علــى  العطــف  مــن  لــه  »وكان 
انـِـه، مــا  الشـّـامي العزيــز، واحُلــبِّ ألرجائــه وُقطَّ
ــه مــن نفســه يف  ــا، ويُحِلُّ ــا ثانيً ــدّهُ وطنً جعلــه يَعُ

مســتوى واحــدٍ مــع وطنــه األوّل«)4(.
ومن طريف كلمته إيرادُه قطعًة من الشّعر مناسبة قال فيها: 

غياهبَ السّجن يف أغوار )أرْوَادِ()4(»لوال قصائدهُ ما كنتُ مُنْتِبًذا
يَهْماءَ تَْخرَسُ فيها نأمَُة احلادي«)5(وال طويتُ على الرّمضاءِ باديًة

ــي  ــن مُقاوم ــه م ــه وبزمــاء ل ــي أدّتْ ب ــةِ، ال ــز محاســتِه الوطنيّ ــن حَواف ــت م ــد شــوقي كان ــول: إنّ قصائ يق
االســتعمار الفرنســي إىل النّفــي: إىل جزيــرة )أرواد( أو إىل )احَلســكة( الــي كانــت آنــذاك قريــًة مُهملــة، يف 

ــة. ــرة الفراتي اجلزي
فدمشــقيّاتُ شــوقي وشــامِيّاتُه ممـّـا أنشــده داخــَل ســورية وخارجهــا، قبــل دخولــه دمشــق وبعده، هــي موضوع 

هــذه الرّســالة )البحث(. 
وهــو حبــث قوامُــه األساســي النُّصــوص األدبيــة )الشــعر خاصّــة( ومِهــادهُ األحــداثُ التارخييّــُة، واملواقــعُ 

اجلغرافيّــُة، واألوابــدُ العمرانيّــة، والعاقــاتُ اإلنســانيُّة احَلمِيميّــةِ.
ومظاهِــرهُ: األلــقُ الشـّـعري، املضمـّـخُ بالعُواطــف النبيلــة، الامــعُ باإلبــداع الفــيّ، واملامــِح اجلماليـّـةِ، واإليقــاِع 

العــذب، واملوســيقا الصَّدَّاحة.

)3( ُدعي المجمع العلمّي العربّي منذ الوحدة مع مصر باسم: مجمع اللّغة العربيّة. )توحيًدا للتسمية بين القطرين(. واالسم القديم أدقُّ وأعلى.

- ومحمد كرد علي هو مؤّسس المجمع وأول رئيس له. ومجمع دمشق هو أّول المجامع العربيّة. وسيرُد مزيد كام على األستاذ كرد علي في هذا البحث.
)4( مجلة المجمع العلمي العربي – المجلّد 13 – ص: 81.

أحمد شوقي
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ويكشــفُ البَحْــثُ عــن القيمــة الفنّيــة العاليــة لشــعر شــوقي يف دمشــق والشــام؛ وإذا كان شــعرُ شــوقي عامــة 
هــو احَلسَــنُ الرائــق املعجــب البديــع؛ فــإن شــعره الدّمشــقيَّ الشــاميَّ يف الطليعــة يف التَميـّـز بتلــك اخَلصائص، 

والصّــدور عنهــا. 
وقــد أُلِّفــت كتــبٌ شــاملٌة عــن حيــاة شــوقي ونتاجــه األدبــي: )شــعرًا ونثــرًا(، وعــن خَصائصــه الفنيـّـة ومكانتــه 

يف العَصــر احلديــث، وأعاهــا كتــاب الدكتــور شــوقي ضيــف)5(.
ومَســرحياته)7(،  اإلســامي)6(،  مثــل شــعره  األدبــي:  إبداعــه  مــن  تناولــت جوانــبَ خاصّــة  كتــبٌ  وأُلّفــت 

إســامياته)10(....  مــن  الــردة  هنــج  وشــرح  ديوانــه)9(،  يف  األطفــال  وشــعر  وأندلســيّاته)8(، 
وُكتبــت حبــوثٌ ودراســاتٌ ومقارنــات عــن نثــرة وشــعره، وتناولتــه رســائُل جامعيــة كثــرة يف بــاد العــرب ويف 

غرهــا أيًضــا.
ــةٍ،  ــا، واختيــارًا ألغــراٍض تربويّ ومــا يــزاُل تــراث شــوقي بــن يــدي الُقــرّاء والباحثــن واملؤّلفــن: قــراءةً وحبًث

ــةٍ؛ وشــرحًا، ومقارنــًة )مــع شــعراء آخريــن( ...  ودَعويّ

وهــذه الرســالة تقــدمُ حبًثــا: يُضــاف إىل تلــك اجَلمْهَــرة، ويتنــاول بالدّراســة والتحليــل أشــعاره الــي أنشــدها 
يف مدينــة دمشــق، وأهلهــا، وأحواهلــا، وظاهلــا التارخييــة واملعاصــرة، ويف بــاد الشــام عامّــة، ومسّيتــهُ:

»دمشقيات شوقي وشاميّاتُه
ظال وارفة من التاريخ والشعر والَفنِّ واجلمال«

واحلمد هلل رب العاملن
ماحظات: 

1- اعتمــدت يف نصــوص شــعر شــوقي ذات الصلــة باملوضــوع: »ديــوان شــوقي« الــذي أصــدره د. أمحــد 
احلــويف.

ــا قاصــدًا، فالبحــث ال  ــعر، أو يف مناســباتِه، تعريًف ــتُ باألعــام األساســين الــوارد ذكرهــم يف الشّ 2- عرَّْف
حيتمــل احلواشــي املطوّلــة.

ــا ملقاصــد  ــق هبــا مــن مُناســبات تارخييــة أو اجتماعيــة أو سياســيّة، إيضاحً ــتُ للقصائــد مبــا يتعلّ 3- قدّمْ
الشــعر، وربًطــا بــن النــص وظروفــه.

4- ضبطتُ النّصوص الشــعرية، ووضعتُ شــروحًا على املواضع الي حتتاج إىل ذلك: من شــرح الـــمُفردات، 
أو بَسْــط مقاصِد الشّــاعر. ومل ألتزم مبا ضبطه حمّقق الديوان وناشــره وال شــروحه. 

5- اعتمدتُ يف شرح الـمُفردات على الـمُعجم الوسيط، وتاج العروس )كلما اقتضى األمر ذلك(. 
ــي،  ــن الزركل ــاب )األعــام( خلــر الدي 6- كان املعتمــد األول يف الّترمجــة لألعــام يف هــذا البحــث هــو كت

)5( شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف. 

- وللدكتور ماهر حسن فهمي: )أحمد شوقي( في سلسلة أعام العرب.
)6( شوقي، شعره اإلسامي: ماهر حسن فهمي. 

)7( مسرحيات شوقي: محمود حامد شوكت.

)8( أندلسيّات شوقي: صالح األشتر.

)9( أدب األطفال بين أحمد شوقي وعثمان جال: دار النشر للجامعات المصرية.

)10( نهج البردة ألمير الشعراء: أحمد شوقي وعليه َوْضُح النّهج لشيخ األزهر اإلمام األكبر الشيخ سليم البِشري.
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اقتضــى  كلمــا  أخــرى  كتــب  إىل  ورجعــت 
ــك يف  ــتُ ذل ــة أو اإلفاضــة، وبيّن األمــر اإلضاف
احَلواشــي مثــل كتــاب »روايــة امسهــا ســورية«، 

وكتــاب: شــوقي أو صحبــة أربعــن ســنة...
7- واكتفيــت برتمجــة األعــام ذوي العاقــة 
واختصــار،  إجيــاز  يف  بالبحــث،  املباشــرة 
ورمبــا كتبــت إشــارة ســريعة ملناســبة إحــدى 

لشــخصيات.  ا
8- وضعــت بــن يــدي املقدمــة، ويف مقدمــات 
تارخييــة  إضــاءات  أثنائهــا،  ويف  القصائــد 
البحــث عرًضــا  يتــم عــرض  لكــي  حمــدودة، 
ويعــرّف  بعــض اإلشــارات،  ولتنجلــي  قوميًــا، 
ببعــض األعــام )مــن رجــال وبلــدان.. اخل(، 
ذات  التارخييــة  املصــادر  علــى  واعتمــدت 
ــه. ــه يف مواضع ــك كل ــى ذل ــت عل ــة، ونبّه الصّل

 )2( هذا البحث
)أ(

مَــدارُ هــذا البحــث علــى ما نَظمه أمحد شــوقي 
يف )دمشــق( و)ســورية(، ملناســباتٍ خمتلفةٍ يَِردُ 

ــارة  ــا شــوقي ملناســبة زي ــدةٍ نَظمه ــد قصي ــًة عن ــا هــذه الدّراســة، ويشــمل هــذا البحــث وقف ذكرهــا يف ثناي
اإلمراطــور األملانــي ضريــح صــاح الديــن األيوبــي يف دمشــق، وقصيــدةٍ نظمهــا حــن هاجــمَ أُســطوٌل إيطــايلّ 
ســفينتن تابعتــن للبحريــة العثمانيــة يف مينــاء بــروت، ووصــل اهلجــوم إىل أطــرافٍ مــن مدينــة بــروت، وتـَـرََك 

آثــارًا مُدَمِّــرةً يف البُنيــان، واإلنســان.
- ويف الدِّيــوان ثــاث َقصائــد نظمهــا يف دمشــق وأهلهــا، ويف مقاومتِهــا لاســتعمار الفرنســي ومُحَاربتــه، 
ويف الّتعاطــف مــع مــا أصــاب دمشــق حــن ضرهبــا الفرنســيون باملدافــع، فَخرّبــوا وَقّتلــوا وأحْرَُقــوا، وثالثــٌة 
يف بارقــةِ أمــٍل ظهــرتْ علــى طريــق حُريـّـة ســورية، ذكــر فيهــا يوســفَ العظمــة، واستشــهادَهُ الــذي كان شــرارةَ 

انْطاقــةِ الّثــورة السُّــورية الكــرى.
ب بأبــي الدّســتور السّــوري: عَــرَّج فيهــا علــى دمشــق  - ونظــم شــوقي قصيــدةً يف رثــاء فــوزي الغــزّي، الـــمُلَقَّ

خاصّــة وســورية عامّــة، علــى منهــٍج انتهجــه منــذ زيارتــه األوىل لدمشــق.
)ب(

لعـًـا علــى أحواهلــا بصفــة عامّــة مــن أيــام دراســته يف مصــر ويف  وإذا كان لشــوقي اهتمــامٌ بأحــواِل األمـّـة، مُطَّ

ديوان حافظ إبراهيم



العدد الثالث - متوز - 1542022

ــهُ يف  ــا الفًتــا: بــن احتفــاءٍ مبــا قــرأه يف الّتاريــخ وعايَنَ فرنســة؛ فــإن اهتمامــه بالشــام، ودمشــق كان اهتمامً
ــة هنــاك، أيــام اجملــد العربــي، وبــن انتبــاهٍ إىل دمشــق والشــام بعــد زيارتــه هلــا  األندلــس مــن آثــار بــي أميّ

ــة ســنة 1925( واســتغراقٍ يف ذلــك االحتفــاء واالنتبــاه.  )بدعــوة خاصّ
وكان شــوقي قــد جــال يف الرُّبــوع األندلســية: وكان قــد اختارهــا مَنًْفــى حــن أخرجــه اإلجنليــز مــن مصــر. 
وذكــر الشــامَ واألندلــسَ معًــا: جيمــعُ بينهمــا مــا قدّمــاه للحضــارة اإلنســانية. ورَجَعـَـتْ بــهِ الذاكــرة، وهــو يــرى 
مســجد قرطبــة وقصــر احلمــراء يف غرناطــة، ويُشــاهد ســائر مــا بقــي مــن اآلثــار األندلســيّة الباقيــة: إىل 

أيــام اجملــد العربــي العــايل يف ذلــك الزّمــان، وذلــك املــكان.
ونظــم هنــاك قصيدتــن، ومُوشَّــحًا أندلســيًّا، وكان ذلــك جمــااًل لتذّكــر بلــده مصــر، واإلشــادة بصانعــي 
ــد الرمحــن الدَّاخــل،  ــرى عب ــد ذك ــارًكا املوشــح لتخلي ــس، ت ــة واألندل ــام، وقرطب احلضــارة يف دمشــق والشّ
ــال(. ــا ق ــد مشــس كم ــة )ســليل عب ــة األموي ــة العربيّ ــا هــذه العبقري ــش(، معّظمً ــر قري ــه )صق ــا بلقب مُنوِّهً

ــا مــن مفاتيــح انتباهــه يف شــعره، ويف وُجدانــه لدمشــق والشــام، وصانعــي  ــدُّ هــذه األندلســيّات مفتاحً وتُعَ
ــن يف املشــرق، ويف األندلــس، وقــد قــال يف إحــدى أندلســياته:  الّتاريــخ مــن األمويّ

وشَفتْنِي الُقصورُ من »عبد مشِس«وَعََظ البُحْتُريَّ إيوانُ كسرى

وعبد مشس: جَدٌّ أعلى من جُدود األمويّن.
)ج(

ويف شــعره الــذي يُعَــدُّ مــن املقدِّمــات علــى دخــول دمشــق قصيــدة نظمهــا نُصْــرَةً لذكــرى صــاح الديــن 
األيّوبــي، مبناســبة وقــوف إمراطــور أملانيــة غليــوم الثانــي عنــد ضرحيــه: ويف القصيــدة كام موجّــهٌ إىل 

اإلمراطــور، وكامٌ عــن صــاح الديــن.
وكان شــوقي معجبـًـا بصــاح الدِّيــن – كمــا هــي حــال العــرب والـــمُسْلمن – ذاكــرًا آلثــاره السياســية احلسَــنةِ 
عامّــًة، وانتصــاِرهِ علــى اإلفرنــج )وهــم يُسَــمّون أنفســهم الصّليبيّــن( يف وقعــة )حطــن( وفتحــه القــدس 

واســرتدادها. 
ــرَد فيــه ســردًا شــعريًّا األحــداث الكبــرة الــي حفــل هبــا تاريــخ مصــر  وذَكــرَهُ يف قصيدتــه الـــمَُطولة الــي سَ

منــذ العصــور القدميــة، وفيهــا)11(:
فمن املدح للرّجاِل عَزاءُواْذُكِر الُغرَّ آَل أيّوبَ وامْدَحْ
ـضُ امللوُك األعِزّةُ الصُّلحاءُ...هم محاةُ اإلساِم والنَّفرُ الِبيْـ
مَنْ هو الـمَسْجدانُ واإلسراءُ... يعرفُ الدِّيْنُ مَنْ صاحٌ ويدري
وحِماهُ الذي به االحتماءُإّنه حصنُه الذي كان حصنًا

)د(
ولــه قصيــدةٌ نظمهــا يف نكبــة بــروت ســنة 1912، وجــاء يف حاشــية الديــوان)12( يف التقديــم للقصيــدة: 

)11( من قصيدة: كبرى الحوادث في وادي النيل – ديوان شوقي – 1: 188-187.

)12( ديوان شوقي )تحقيق د. أحمد الحوفي( – ج1: ص353.
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»قاهلــا شــوقي مواســاة لبــروت. وتعبــرًا عــن 
وسُــخطه  املصــريّ،  الشــعب  وحــزن  حزنــه، 
علــى إيطاليــة حينمــا ضــرب أســطوهلا بــروت، 
بــن  الغــرب  طرابلــس  مشــتعلة يف  واحلــرب 
اإليطاليّــن، وبــن األتــراك والعــرب واملصريّــن 

اجملاهديــن«.
)هـ(

بعنــوان  إحدامهــا  قصيدتــان:  الدّيــوان  ويف 
واألخــرى   ،1925 بســنة  مؤرّخــة  )لبنــان()13( 
 .1927 آب  يف  مؤرخــة  )زحلــة()14(  بعنــوان: 
ومهــا تكشــفان عــن عنايــة شــوقي ببــاد الشــام 
عامــة، وبــروت وزحلــة خاصــة، فــإن لــه فيهمــا 
صــات وذكريــات، ونوعًــا عاليًــا مــن االنتمــاء.

)و(
كانــت دمشــق )ومعهــا ســورية/ الشــام( بــؤرة 
اهتمــام خاصــة من أمحد شــوقي: َذكر تارخيها 
القديــم، وحاضرهــا املعاصــر، وذكــرَ أهلهــا مــن 
أيــام الغساســنة واألُمويّــن، ونوّه بأثرها يف بناء 
احلضــارة، ويف مَــدّ خريطــة الدولــة: فكانــت ما 
ــن وأقصــى األندلــس. وأشــاد بأهــل  بــن الصّ

ــمِهم،  ــهُ يف أحواهلــم، ونطــق باسْ ــسَ نفسَ دمشــق، وقــد زارهــم زيــارةً حافلــًة، وأثنــى عليهــم، ونــوّه هبــم، وَغمَ
وأعطــى دمشــق حّقهــا مــن الوصــف واإلشــادة والّتكريــم؛ وقــال يف قصيدتــه الدّمشــقية األوىل:

وال َزهَتْ ببي العَبّاس بغدانُ!)6(لوال دمشقُ لـمَا كانت طليطلٌة
)ز(

ونظــم شــوقي قصيــدةً يف ِرثــاء فــوزي الغــزّي، وكان شــوقي قــد عرفــه يف زيارتــه إىل دمشــق. والغــزّي: 
ــي يف  ــارع، وأســتاذ جامع ــي ب ــداب الفرنســي، قانون ــام االنت ــة يف ســورية أي ــة الوطني هــو أحــد أركان احلرك

ــي الدُّســتور(. ــوق(، وكان يلقــب بـــ )أب )احلق
وكانــت القصيــدةُ فرصــة ليعــود إىل دمشــق وســورية، ويعــود إىل نصائحــه – الــي كرّرهــا – ليبقــى السُّــوريون 

مُّتفقــن مُّتحديــن، مثابريــن علــى اجلهــاد واملقاومــة.
وكانت نصائحه هذه محيميّة، صادقة، ومنها يف آخر هذه الرثائيّة: 

)13( ديوان شوقي 1: 64.

)14( ديوان شوقي: 1: 121. 

كتاب رحلة اإلمبراطور غليوم للشام
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قواًل يرُّ على الزَّمان ويَصْدُُقمَن مبلٌغ عَنّي شبُولة جلٍّق
بيسوع، بالَغزّي: ال تتفرّقواباهلل جَلَّ جالهُ، مبحمَّدٍ
شاةٌ تَنِدُّ على القطيع وتَمْرُق!)7(قد تُفسِدُ املرعى على أخواهتا

 )3( الشاعر 
)أ(

ــد علــي باشــا)15(، رأس األســرة  ــمِّي الشــاعر: أمحــد شــوقي باســم جــدّه الــذي دخــل مصــر يف عهــد حممّ سُ
الــي حكمــت مصــر حتــى عــام 1952م، وقــد قــال شــوقي يف مقدمــة ديوانــه )الطبعــة األوىل( وهــو يســردُ 

مــن ســرةِ حياتــه: 
»مسعــتُ أبــي – رمحــه اهلل – يَــرُدُّ أصلنــا إىل األكــراد والعــرب، ويقــول: إنّ والــده َقــدِم هــذه الديــار )مصــر( 
يافعـًـا حيمــُل وصــاةً مــن أمحــد باشــا اجلــزّار)16( إىل وايل مصــر حممــد علــي باشــا؛ وكان جــدّي – وأنــا حامــل 
امســه ولقبــه – يُحْسِــنُ كتابــة العربيّــة خطًّــا وإنشــاءً؛ فأدخلــه الــوايل يف مَعِيّتــه. ثــم تداولــت األيّــامُ وتعاقــبَ 
ــب يف املناصــب الســامية، إىل أنْ أقامــه ســعيد باشــا)17(  ــد املراتــب العالِيــَة، ويتقلّ الــوالةُ الفِخــام، وهــو يتقلّ

أمينًــا للجمــارك املِصريــة، فكانــت وفاتــهُ يف هــذا العمــل عــن ثــروة مرضيــة«. 
أمــا جــدّه ألمّــه )أمحــد بــك حليــم( فقــد عمــل عنــد وايل مصــر إبراهيــم باشــا)18(، وكانــت جدّتــه مــن )مـُـوْرَة( 
يونانيّــة األصــل، وتــويفّ هــذا اجلــدّ وهــو وكيــل خاصّــة اخلديــوي إمساعيــل باشــا)19(، ولـــمّا تــويفّ اجَلــدّ نُقِــل 

بــهُ إىل زوجتــه )جــدّة شــوقي(. مُرَتَّ
وهكذا كان شوقي كما قال:

»أنــا – إذن – عربــيّ، تركــيّ، يونانــي، جركســي: أصــول أربعــة يف َفــرٍْع مُجتمعــة«، وأّكــد انتمــاءه إىل مصــر: 
»علــى أهنــا بــادي، وهــي مَنْشــئي ومِهــادي، ومقــرة أجــدادي...«. 

وقــد وصــل د. شــوقي ضيــف بــن انتمــاء شــوقي إىل هــذه األصــول املتعــدّدة وبــن ُقدرتــه الشــعرية)20(: »وقــد 
اجتمعــت هــذه األصــوُل املختلفــة ليخــرج منهــا هــذا الفــرعُ املونــقُ«؛ وقــال: »وكلّنــا نَعْــِرفُ شــهرةَ العــرب 

بالشــعر والشــاعرية..«)21(. واليونــان 

ــي  ــي مصــر، ألبان ــة ف ــة ملكي ــر، مؤســس آخــر دول ــي الكبي ــد عل ــم آغــا )1184-1770/1265-1849( المعــروف بمحم ــن إبراهي ــي باشــا ب ــد عل )15( محم

ــم باشــا )لمرضــه(. ــه إبراهي ــم ســنة 1848 البن ــزل عــن الحك األصــل، مســتعرب. ون
)16( أحمد باشا الجّزار والي عكا.

)17( سعيد باشا بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا.

)18( إبراهيم باشا: قائد، من والة مصر )1204-1790/1264-1848(: كان يجاهر بإحياء القومية العربية، ويعّد نفسه عربيًّا. توفي قبل أبيه بمرٍض طارئ. 

)األعام: الزركلي، 1: 70(.
)19( إســماعيل باشــا بــن إبراهيــم بــن محمــد علــي )1245-1830/1312-1895(، أول َمــْن أُطلــق عليــه لقــب الخديويــة فــي أســرة محمــد علــي باشــا. لــه تاريــخ 

حافــل فــي مصــر، ومشــروعات كثيــرة. ُعــزل مــن اآلســتانة 1296هـــ1879-م. توفــي فــي اآلســتانة، وُدفــن فــي مصر.
)20( هــذه مســألة خافيــة: هــل تنتقــل الخبــرات عــن طريــق الوراثــة؟ قــال ســليمان البســتاني فــي مقدمــة ترجمتــه إلليــاذة هوميــروس، وهــو يتحــدث عــن ابــن 

ــي  ــاد ف ــود العق ــاس محم ــد عب ــي«. وأيّ ــي الشــعر اليونان ــا شــائعًا ف ــان، إذ كان الوصــف فنًّ ــن الوصــف »عــن أســافه اليون ــي ف ــه ف ــه ورث براعت ــي: إن وم الرُّ
كتابــه )ابــن الرومــي مــن شــعره( رأي البســتاني. وعــارض هــذا كلــه د. عمــر فــّروخ، وقــال: »... إن الوراثــة الِعْرقيّــة تتــرك آثــاًرا فــي الجســد ال فــي األمــور 

ــة، وشــايع بهــذا ســاطع الحصــري أحــد رجــال التربيــة المشــهورين«.  االجتماعيّ
- ينظر: غبار الّسنين: عمر فّروخ، ص: 148-146.

)21( شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف، ص10.
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)ب(
وُلــد أمحــد شــوقي ســنة 1868م يف القاهــرة 
األجنــاس  املتعــدّدة  املوســرة،  األســرة  هلــذه 
والّثقافــات. وترّقــى جــدّه )أمحــد شــوقي( يف 
ــا للجمــارك  األعمــال اإلداريــة حتــى صــار أمينً
ــة، وقــد تــويف عــن ثــروةٍ كبــرة. وترّقــى  املصريّ
ــوي  ــة اخلدي ــاً خلاصّ ــح وكي ــى أصب ــده حت وال
إمساعيــل. وهكــذا عــاش شــوقي عيشـَـة يَســاٍر، 
أتاحــت لــه – مــع عملــه الــذي تــواّله – أن يتفــرغ 

ــه)22(.  للشــعر ويبــدع في
ــاب الشــيخ صــاحل،  ــدأ شــوقي دراســته يف ُكّت ب
ثم انتقل إىل مدرســة الـــمُبْتَدَيَان، فالتَجهيزيّة. 
ويف هــذه املدرســة أظهــر نبوًغا، َفمُنـِـحَ اجمّلانيّة 
مكافــأةً لــه، وتَخــرَّج فيهــا وهــو ابــن مخــسَ 
عشــرةَ ســنة، ونَظــم يف هــذه الســنّ أُرجــوزة 
علميّــة )يف اجليولوجيــة واجلغرافيــة( كانــت 

ــا. إرهاصــة وافتتاحً
وأدخلــه والــده بعــد )الّثانوية( مدرســة احُلقوق، 
فــدرَس فيهــا ســنتن، ثــم أمّت ســنتن أُخريــن – 
بعــد إحــداث فــرٍع للرتمجــة يف هــذه املدرســة، 

وختــرّج بعدهــا، ليلتفــت إىل العمــل ســنة 1887م. 
ــعر، ويراقــب موهبتــه، ثــم صــار – كشــيخهِ – ينظــمُ  ــجعه علــى نظــم الشّ ــيُوني يشّ ــيخ بَسْ وكان أُســتاذه الشّ

املديــح يف اخلديــوي توفيــق.
وأرســله اخلديــوي )توفيــق( ليتابــع التخصّــص يف احلقــوق يف فرنســة، فــأمّت ذلــك. واســتفاد رحلــًة إىل 

إنكلــرتة، وإىل اجلزائــر، وجــال يف فرنســة وتابــع احلركــة األدبيّــة واملســرحية.
ويف ســنة 1892 رجــع شــوقي إىل مصــر. وكان اخلديــوي )توفيــق( قــد توّفــي، وخلفــه عبــاس، وعُــن شــوقي 

يف القصــر بقلــم الّترمجــة)23(. 
ويف ســنة 1894 أُرســل شــوقي ليمثِّــل مصــر يف مؤمتــر املستشــرقن يف جنيــف. واســتمر شــوقي يف القصــر 

مــع اخلديــوي عبــاس، وقــد نــال ثقتــه، وصــار يُــوكل إليــه املهــامّ الكبــرة. 

)22( انظر مقدمة الشوقيات )الطبعة األولى( فقد ترجم شوقي لنفسه هناك بقلم أحمد شوقي. 

و: شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف، 15-9.
و: مقدمة ديوان شوقي: أحمد الحوفي: 1: 13-3. 

- وقال د. ضيف وغيره إن شوقي عاش عيشة أرستقراطيّة )والمراد: عيشة يسار( نقول فان: ُموسر.
)23( »استُْعِمَل القلم لـ: »قسٍم من أقسام الّديوان«: يقال: قلم الـُمستخدمين وقلم التّرجمة، وقلم الـُمْحِضرين... الخ« - المعجم الوسيط )ق ل م(.

أحمد شوقي
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ــمُدّة مــن حيــاة شــوقي فقــال إنــه: »كان يعيــش بعيــدًا عــن الشــغب، فهــو يف  ــق د. ضيــف علــى هــذه الـ وعَلَّ
القصــر أو يف برجــه العاجــي، ال يفّكــر إاّل مبــا يفكــر عبــاس فيــه، وكان شــوقي مــع عبــاس يف صراعــهِ مــع 

ــه هلــم«)24(.  اإلجنليــز ومقاومت
ويف هــذه املــدّة مّثــل مصــر يف مؤمتــر الـــمُستشرقن ســنة 1894، وألقــى مهزيــة مطوّلــة دلــت علــى معرفتــه 

التارخييــة الواســعة)25(. 
)ج(

يف ســنة 1914 أُعلنــت احلــرب العُظمــى )األُوىل(، وكان عبّــاس خــارج مصــر )برتكيــا(، ووضعــت إجنلــرتا مصر 
ــلطان )حســن كامــل(. وخشــيت إجنلــرتا مــن شــعر شــوقي وحتريضــه  حتــت احلمايــة، ونَصّبــت مكانــه السّ
ضــد اإلنكليــز، ومل تَنْــسَ مناصرتــه لـِ)عبــاس(، فأمــرت بنفــي شــوقي. واختــار األندلــس مقامـًـا لــه)26(، فغــادر 
بورســعيد، ونــزل يف برشــلونة، ثــم اســتقر يف ضاحيــة مجيلــة تُدعــى: فلفدريــدا )اختارهــا لرخصهــا، فقــد 
ــل إليــه مــن مالــه حــن  ــه!(، بــل إهنــم قطعــوا عنــه مــا يُرسَ ــغ الــذي حيــوّل إليــه مــن مال ــن اإلجنليــز املبل قنّ

اشــتبهت السّــلطة اإلجنليزيــة بأنــه هــو احملــرّض علــى االســتعمار يف املغــرب )مراكــش(. 
وحــن أُعلنــت اهلدنــة ســنة 1918 سُــمِحَ ملثــل شــوقي بالّتجــول يف الديــار اإلســبانية، فتنقــل يف مُدهنــا الكبــرة، 

وأطــال الوقــوف عنــد القســم الــذي يُدعــى اليــوم )أندلوثيــا(، وفيــه: قرطبــة وإشــبيلية وغرناطة. 
ويف هــذه املــدّة نظــم قصيدتــه الــي حَــنّ فيهــا إىل مصــر، وأطــال الــكام يف تاريــخ العــرب يف األندلــس 
وحضارهتــم، وأجمادهــم، وآثارهــم )وأعماهلــم( اخلالــدة. وبــدأ يكتــب قصـّـة )أمــرة األندلــس(: اعتمــاد زوجــة 
املعتمــد بــن عبــاد صاحــب إشــبيلية. وتعمّــق يف دراســة الّتاريــخ األندلســي، وأُعجــب بابــن زيــدون، وعــارض 

قصيدتــه الــي علــى )النُّــون(، وأوّهلــا)27(: 
نأسى لواديك، أم نَشْجى لوادينايا نائح الّطلح أشباهٌ عَوادينا

ــرتدد  ــوّاص( كان ي ــى دارًا يف اإلســكندرية مسّاهــا )دُرَّة الَغ ــه. وبَن ــاء احلظــر علي ــد انته وعــاد إىل مصــر بع
ــان)28(.  ــى ســورية ولبن ــرتدّد عل ــي وحســن يدرســان، وي ــداه: عل ــا ول ــا، وفيه ــزور أورب ــا. وكان ي عليه

وكانت شهرة شوقي قد طبّقت اآلفاق، وصار يزوره الُكبَراء من العرب واألجانب الوافدين على مصر. 
)د(

وملــا ُطبــع ديوانــه طبعــًة جديــدةً ســنة 1927 أُقيــم لــه احتفــال كبــر، وََفــد عليــه يف مصــر أُدبــاء وشــعراء وكــراء 
ــأه  ــب أمــرًا للشــعراء، وقــد قــال حافــظ إبراهيــم مــن قصيدتــه الــي هَنّ مــن الــدّول العربيــة وغرهــا، ونُصّ

فيهــا)29(:
)24( شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف، ص17. 

)25( ديوان شوقي 1: 169-191 ومطلعها: 

جاُءهّمت الفُلك واحتواها الماُء وَحداها بمن تُِقّل الرَّ

)26( شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف، ص31.

)27( ديوان شوقي 1: 147-153، ومطلع قصيدة ابن زيدون: 

وناب عن طيب لقيانا تجافيناأضحى التنائي بديًا من تدانينا

)28( شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف، ص40-37.

- وبالمناسبة فإن )دّرة الغواص( أيًضا عنوان أحد كتب التراث اللغوية.
)29( وكانت صداقة متينة تربط بين الشاعرين الكبيرين )وسيرد الكام على ذلك(.

- وانظر: شوقي شاعر العصر الحديث: ضيف، ص38-37.
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وهذي وفودُ الشّرق قد بايعتْ معي!أمرَ القوايف قد أتيتُ مُبَايعًا
ــهَم يف حَفــات تكريــم شــوقي: حممــد كــرد علــي عــن اجملمــع العلمــي العربــي يف دمشــق)30(،  وكان ممــن أسْ
ــي عــن  ــرج البلجيك ــان، وأمــن احُلســيي عــن فلســطن، وشــكيب أرســان، وفندن وشــبلي مــاّط عــن لبن

ــده...  بل
قــال د. ضيــف واصًفــا حيــاة شــوقي يف ظــل ظروفــه اجلديــدة: إّنــه صــار يتصــل بالشــعب، ويتصــل بالشــعوب 
العربيــة، فقــد »شــارك السُّــورين يف ثوراهتــم الوطنيــة، وســجّل هــذه الثــورات تصويــرًا رائعًــا.. وبذلــك أصْبـَـحَ 

أمــل الشــباب يف مصــر وســورية وغرمهــا، وظــّل يرتبـّـع علــى عــرش الشــعر العربــي بقيــة حياتــه«)31(. 
وأجنــز يف هــذه املرحلــة رغبــًة قدميــًة كان بدأهــا بروايــة )علــي بــك الكبــر(، واسرتســل فكتــب ونظــم عــددًا 
مــن املســرحيّات وهــي ســبع: ســت مــآٍس وملهــاة، فثــاث مــآٍس تســرتضي العاطفــة الوطنيــة يف املصريّــن، 
وهــي: مصــرع كليوباتــرا، وقمبيــز، وعلــي بــك الكبــر، وثــاث تســرتضي العواطــف العربيّــة واإلســامية وهــي: 

جمنــون ليلــى، وعنــرتة، وأمــرة األندلــس، أمــا امللهــاة )السّــتّ هــدى( فتقــوم علــى موضــوع مصــري شــعي.
إذن، كانــت حيــاة شــوقي يف املرحلــة األخــرة مــن حياتــه )منــذ عودتــه مــن املنفــى إىل وفاتــه( حيــاة حافلــًة 

أيًضــا، ولكنهــا خمتلفــٌة:
- ترك الوظيفة، وعاش مما يستثمره من عقار ميلكه.

- والتَفــت إىل النّــاس )عــاش مــع الشــعب كمــا عبـّـر د. ضيــف وغــره مــن الباحثــن(، ونظــم يف ذلــك قصائــد، 
وأّلف مســرحيات...

ــا لــه مــن قبــل – بأحــوال العــرب واملســلمن؛ وكان لدمشــق والشــام مــن  ــا كان مُهتمً - وانشــغل – بأكثــر ممّ
ذلــك حــظٌّ عظيــم. 

- وسـَـجَّل العــرب – والناطقــون بالضــاد يف أنَحــاء الدنيــا – اســم شــوقي يف اخلالديــن، وثبّتــوا لــه لقــب أمــر 
الشــعراء يف احتفــال دام أُســبوعًا كامــاً، مل يلــق مثلــه شــاعر عربــيّ يف القديــم وال يف احلديــث. 

وقــال شــيخ العروبــة أمحــد زكــي باشــا إن »لقــب أمــر الشــعراء كان خياَطــبُ بــه شــوقي قبــل بيعتــه بزمــاٍن 
طويــل..«)32(، وكان أمحــد زكــي باشــا مــع أمحــد شــوقي يف مدرســة احلقــوق، وهــو صديــق قديــم. 

ــغ  ــه.. »حتــى بل ــى غــزارة نتاجــه الفــي يف الســنوات اخلمــس األخــرة مــن حيات ــه فــارس اخلــوري عل - ونبَّ
مــا جــادَت بــه قرحيتــه يف مخســة أعــوام بعــد البيعــة ]بإمــارة الشــعر[ أضعــاف مــا أنتجــه يف األربعــن عامًــا 

ــا...«)33(. قبله

- ومراسلة شعرية بين حافظ وشوقي في سنة 1917 وشوقي في المنفى )ديوان حافظ إبراهيم 1: 187-186(. 
)30( انظر: شوقي شاعر العصر الحديث: ضيف، ص174، وما بعدها.

)31( شوقي شاعر العصر الحديث: ضيف، ص40-37.

- وبالمناسبة فإن )دّرة الغواص( أيًضا عنوان أحد كتب التراث اللغوية.
)32( أحمد زكي باشا بن إبراهيم )1284-1353هـ/1867-1934م( شيخ العروبة، أديب بحاثة مصري من كبار الكتاب، اتصل بعلماء المشرقيات، وقام بفكرة 

إحياء الكتب العربية. له مؤلفات كثيرة. )األعام: 127-126(. 
عن بحث له في كتاب: ذكرى الّشاعرين: شاعر النيل وأمير الشعراء: دراسات وَمراٍث ومقارنات مدبّجة بيراع أئمة البيان وأعام الكام في الباد العربية. 

َجمعها ورتبها أحمد عبيد – المكتبة العربية بدمشق – مطبعة الترقّي – 1351هـ - ج2 ص338.
)33( مجلة المجمع العلمي العربي – المجلد 13: 78.



العدد الثالث - متوز - 1602022

- وقال ثالث الثاثة كبار شعراء ذلك الزمن: خليل مطران يف رثاء شوقي ) من قصيدة مطوّلة()34(: 
ومُعِزَّ دولتهِ بغر قراءِ...مهاً أمر الشّعر غرَ مُداَفٍع
أمّ القرى، ومناحَة الفيحاءجزعُ الكنانة كان ال يعدو أسى
شكوى كشكوى تونس اخلضراء...«وحبضرموت – على تَنائي دارها - 

- ومــن الّطريــف يف قصــة لقــب )أمــر الشــعراء(، الــذي شــاع بــن األدبــاء والنقــاد وســائر اجلماهــر العربيــة 
قبــل ســنة 1927، أن شــوقي أوردَ لقبـًـا لــه يف إحــدى قصائــده، فقــد قــال يف قصيــدة )مشــس الـــمَحاسِن( يف 

ســياق كاٍم له)35(:
فقلت هل يُخِرج األقمارَ رائيها؟قالت لعّل )أديبَ النِّيل( يُخِرجنا
ما كنتُ أعلم أنّ الرّيم يَرْويها!بيي وبينك أشعار هتفتُ هبا

4- عالقات دمشقية شامية يف حياة شوقي
قبــل احَلــدث العظيــم يف تاريــخ دمشــق، ويف حيــاة شــوقي، وهــو زيارتــه دمشــق ونظمــه القصائــد الرّائعــة 
اخلالــدة فيهــا، كان شــوقي علــى صلــةٍ برجــال مــن أهــل الشــام، عرفهــم يف باريــس أو يف بــروت أو يف دمشــق، 

مــن أهــل الفكــر أو السياســة أو الشــعر أو الفنــون، وفيهــم – ممّــا ثبــت يف الّتواريــخ الباقيــة: 
- حممــد علــي العابــد: الــذي صــار فيمــا بعــد رئيسـًـا للجمهوريـّـة، عرفــه حــن كانــا يدرســان معـًـا يف فرنســا: 

احلقــوق، وقــد قــال يف كلمتــه عنــد تأبــن شــوقي بعــد وفاتــه)36(:
»أذكــرُ لشــوقي يف مجلــة املزايــا الــي حتلّــى هبــا غرامَــه بصناعتــه، وتفانيــه بإتقاهنــا. عرفــتُ منــه هــذا يــوم 
ــرْبُ  كنـّـا يف ســنّ الطلــب نتلقــى العلــم يف معهــد واحــد يف باريــس، وكنـّـا علــى اّتصــال وثيــق علــى مــا يكــونُ التِّ

مــع تِربــه، وكان مــن رفاقنــا مَــنْ يعــرتضُ علــى شــوقي لصرفــه األوقــات يف نظــم الشــعر«.
- ويف ديــوان)37( جنيــب احلــدّاد)38( »تــذكار الصّبــا« أرجــوزة جــاء يف مقدّمتهــا: »وقــال مُحَيّيـًـا صديقه الشــاعر 

املشــهور أمحــد بــك شــوقي، علــى أُرجــوزة أرســلها إليــه مــن باريــس« قــال فيهــا)39(:
أْغرَبُ ما مَرَّ هبذا الباِبحكايُة املسكِ مع الّثياِب

وقال: قد جئتُ بنشري العَِبِقإذ أقبل املسكُ إىل الثوب النّقي 
تعّطر األذيال واألرداناأُهديكَ من عَرْيف الّذكي ألوانا

وقــد أرســل احلــداد أرجوزتــه اجَلوابيّــة هــذه إىل شــوقي، وهــو يف باريــس، حــن كان حممــد علــي العابــد مــع 
شــوقي هنــاك يف املعهــد.

)34( مجلة المجمع العلمي العربي – المجلد 13 ص152-151.

)35( ديوان شوقي، 2: 164.

- قلت لعل اللقب الذي جرى على لسان المذكورة في الشعر هو )شاعر النيل(، ولكن هذه العبارة ال تنتظم في وزن الشعر هنا )البحر البسيط(.
)36( مجلة المجمع العلمي العربي، المجلد الثالث عشر: ص66.

- ومحمــد علــي العابــد )هــو ابــن أحمــد عــّزت باشــا العابــد( )1867-1939( ولــي المناصــب فــي الدولــة العثمانيــة، وفــي ســورية بعــد الحــرب األولــى. وكان 
أول رئيــس للجمهوريــة فــي ســورية )ولــي مــن 1932 إلــى 1936(. )األعــام: الزركلــي، 6: 304(.

با – بقلم نجيب بن سليمان الحّداد اللبناني – طبع بمدينة اإلسكندرية بمطبعة جرجي غرزوزي ملتزم طبعه – سنة 1905. )37( ديوان تذكار الّصِ

)38( نجيــب بــن ســليمان الحــداد )بيــروت 1867 – اإلســكندرية 1899( ابــن أخــت الشــيخ إبراهيــم اليازجــي، كاتــب شــاعر مؤلــف مســرحي روائــي. )األعــام: 

الزركلــي، 8: 12(.
)39( تذكار الصبا: نجيب بن سليمان الحّداد اللبناني، ص79-78.

- ولم أجد في شعر شوقي أرجوزته التي بعث بها إلى نجيب الحّداد.
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العــدد  واإلســكندرية  القاهــرة  وضمّــت   -
اســتيطاًنا،  الشــام  بــاد  أهــل  مــن  األكــر 
وزيــارةً، ودراســًة، وجتــارة... وكان فيهــم ثلّــة 
مــن الســوريّن املشــتغلن بالّطباعــة والنشــر 
والعنايــة باملخطوطــات، وكان كبارهــم أربعــة، 
ــًة خالصــًة  عدّهــم د. حممــود الطناحــي مرحل
مــن مراحــل نشــر النّصــوص الرتاثيــة وحتقيقها 

والعنايــة هبــا)40(.
ســوريّ  بشــاعر  شــوقي  املصادفــة  ومجعــت 
اإلســكندرية،  يف  األراضــي  بنــك  يف  يعمــل 
وكان خليــل شــيبوب رئيــس قســم العقــود يف 
املصــرف يصحـّـح جتــارب طبــع ديوانــه )الفجــر 
األول(، وعــرض عليــه شــوقي أن يقــدم لديوانــه 
ــل  ــةٍ مــن شــعره تضــاف إىل مقدّمــة خلي بقطع

النثريــة)41(.  مطــران 
وكان شــوقي يــرتدّد أحياًنــا علــى نــدوة )مــيّ 
زيــادة( يف القاهــرة، وكانــت تضــم خنبــة مــن 

واللبنانيــن..)42( والســورين  املصريــن 
- وكان يف أصدقاء شوقي: معروف األرناؤوط 
)ســورية(، وإســعاف النّشاشــيي )فلســطن(، 

ــه مــع  ــا عــن ذكريات ــاب. وقــد ألــف أرســان كتابً ــاء والكّت ــان(، وهــم مــن أعــام األدب وشــكيب أرســان )لبن
شــوقي)43(. 

.... إىل أعاٍم يف املسرح واملوسيقا والغناء... 
- على أنَّ الصّلة الي كانت شرارة االلتفات إىل دمشق خاصة، وإىل سورية عامة:

1- لقاء الدكتور الشهابي ومن كان معه ألمحد شوقي. 
)40( تاريــخ نشــر التــراث العربــي: محمــود الّطناحــي، ص: 61-62، وهــم محمــد أميــن الخانجــي، ومحــّب الديــن الخطيــب )المكتبــة الســلفية(، ومحمــد منيــر 

الدمشــقي )المطبعــة المنيريــة(، وحســام الديــن القدســي )مكتبــة القدســي(.
)41( خليــل إبراهيــم شــيبوب )1891 الاذقيــة – 1951 اإلســكندرية(: شــاعر كاتــب مؤلّــف، لــه ديــوان: الفجــر األّول. وكتــب أخــرى. )مقدمــة الطبعــة الثانيــة 

للديــوان(. الفجــر األول: تحقيــق محمــد رضــوان الدايــة.
)42( مقدمة ديوان الفجر األول )ط2(.

)43( معــروف بــن أحمــد األرنــاؤوط )-1893 1948(: كاتــب صحفــي مــن أعضــاء المجمــع العلمــي العربــي بدمشــق. وهــو مؤلــف ومترجــم، واشــتهر كتابــه: ســيد 

قريــش 3 أجــزاء. )األعــام: الزركلــي، 7: 268(. 
- محمــد إســعاف النشاشــيبي )-1885 1948( أديــب بّحــاث مــن أعضــاء المجمــع العلمــي العربــي، انفــرد بأســلوب مــن البيــان، ونُِعــت بـــ: أديــب العربيــة، ولد وعاش 
فــي القــدس، كاتــب مؤلـّـف مصنـّـف، كان يكثــر مــن زيــارة القاهــرة، وحبّبهــا إليــه أصدقــاء لــه فيهــا، منهــم شــاعرها األكبــر شــوقي. )األعــام: الزركلــي، 6: 31-30(.
- األميــر شــكيب بــن حمــود بــن حســن أرســان )-1869 1946(، مــن ســالة التنوخيّيــن ملــوك الحيــرة. عالــم بــاألدب والسياســة، مــؤّرخ مــن أكابــر الكتــاب، نُِعــت 
بـــ: أميــر البيــان، مــن أعضــاء مجمــع دمشــق. كان غزيــر النّتــاج األدبــي والتاريخــي، غزيــر التأليــف، مــن كتبــه: )شــوقي أو صداقــة أربعيــن ســنة(، والحلــل السندســية 

فــي الرحلــة األندلســية... )األعــام: الزركلــي، 3: 175-174(.

كتاب ذكرى الشاعرين: أحمد شوقي وحافظ إبراهيم
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2- ودعوةُ اجملمع العلمي العربي بدمشق شوقي لزيارة دمشق ضيًفا مكرَّمًا.
)أ(

اإلمراطور األملاني غليوم الثاني يف دمشق عند ضريح صاح الدين 
حــن زار غليــوم الثانــي)44( دمشــق )1316هـــ - 1898م( كانــت لــه وقفــٌة تارخييّــة مُسـَـجّلةٍ عنــد ضريــح صــاح 

الدين األيّوبي، وهي وقفٌة كان خمّطًطا هلا من قبل، مهيَّأة الظروف جملريات تلك الزيارة. 
ــا  ــدُ عليه ــي واإلســامي، وتزي ــخ العرب ــه يف الّتاري ــقُ مكانت ــة توافِ ــٌة عالي ــد شــوقي مكان ــن عن ولصــاح الدي

ــا احلاضــر. ــاجل تارخيه ــر، ويع ــخَ األمــة الغاب ــسُ تاري ــة مــن شــاعٍر يتحسّ ــةٍ إضافي بلمحــاتٍ عاطفي
ذَكرَهُ – مثاً – يف مَُطوّلته الّتارخيية: »كبار احلوادث يف وادي النّيل«)45(: 

فمن املدح للرجاِل عَزاءُواذكر الُغرّ من آل أيوبَ وامْدَحْ
مَنْ هو املسجدان واإلسراءُ)8(يعرفُ الدينُ مَنْ )صاحٌ( ويَدِْري

ويف الشعر إشارة الحمة إىل نَصِْر وقعةِ حِّطن، وفتح الُقدس، وإخراج الفرجنة )الصليبين( منها.
- وقال يف قصيدة: البحر األبيض املتوسّط)46(:

( وراءَ مائِك ذِْكرىسيّدَ املاءِ! كم لنا من )صاٍح( و)عليٍّ
و)علي( هنا هو حممد علي باشا مؤسّس األُسرة الي عُِرفت بامسه.

ويف الديــوان قصيــدةٌ مــن ســّتة عشــر بيًتــا عنوانُهــا: »حتيــة غليــوم الثانــي لصــاح الدّيــن يف القــر«)47(، 
ــة العظيــم للعظمــاء، وأتبعهــا بأربعــة أبيــات فيهــا كلمــة منــه إىل  بدأهــا مبقدّمــةٍ مــن ثاثــة أبيــات عــن حتيّ
اإلمراطــور عــن وقفتــه )الصَّاحيّــة(؛ وذّكــر الشــاعرُ اإلمراطــورَ بعظمــة الرّجــل الــذي يقــف أمــام ضرحيــه 
بأربعــة أبيــات، ووقــف وقفــَة تأمــل عمـّـا عَمـِـَل اإلمراطــور يف ذلــك اليــوم: يــوم زيارتــه، ورجـَـا أن تكــون زيــارة 
ــهِ الــي أثنــى عليهــا مؤرّخــو  ــةِ صــاح الدّيــن، وصفات ــى بطول ــاءً عل ــا، وثن اإلمراطــور لصــاح الديــن تكرميً

ــا. العــرب واألجانــب معً
حظيــت زيــارة غليــوم بصحفــيٍّ لبنانــيّ ســجل وقائعهــا يف يوميــات متتابعــة مــن أوهلــا إىل آخرهــا هــو: خليــل 
ســركيس)48(. وكان هــو الصحفــي الوحيــد الــذي ســجّل وقائعهــا، وقــد قــال يف أوهلــا: »ســجل وقائعهــا ســاعًة 

بســاعة«. وهلــذا جــاءت مفصّلــة، موثقــة. 
)44( غليــوم الثانــي )-1859 1941( بــن فريدريــك الثالــث والملكــة فيكتوريــا. تــّوج إمبراطــوًرا ســنة 1888 وُخلــع ســنة 1918 بعــد هزيمتــه )مــع تركيــا(، 

واعتــزل السياســة، وعــاش فــي هوالنــدة إلــى وفاتــه. )موســوعة المــورد – دار العلــم للماييــن – الطبعــة األولــى – 1983 – الجــزء العاشــر، الصفحــة 153(.
)45( قــال األميــر شــكيب أرســان عنــد هــذا البيــت: »أشــار بقولــه )المســجدان( إلــى مكــة والمدينــة، وبقولــه: )اإلســراء( إلــى القــدس الشــريف«. شــوقي أو صداقــة 

أربعيــن ســنة: األمير شــكيب أرســان، ص192.
)46( ديوان شوقي، 1: 91.

)47( ديوان شوقي ،1: 247.

)48( خليــل بــن خطَّــار ســركيس )-1842 1915( أنشــأ المطبعــة األدبيــة، وأصــدر أكثــر مــن صحيفــة ومجلـّـة..، وكانــت لــه رحلــة إلــى اآلســتانة، وألــف عــدًدا 

مــن الكتــب فــي اللّغــة والتاريــخ والعــادات والتقاليــد، وغيرهــا. )األعــام: الزركلــي، 2: 218-217(. 
ــا ضّمنــه مجريــات الّرحلــة المذكــورة ســّماه: »رحلــة اإلمبراطــور غليــوم الثانــي إمبراطــور ألمانيــة وقرينتــه إلــى فلســطين وســورية«.  - وألــف ســركيس كتابً

طبعــه ســنة 1898م.
وقد رجعُت إلى هذا الكتاب في إصداٍر جديٍد له. فقد اْعتنى بإعادة نشره حسن الّسماحي، وغيّر عنوانه فصار: »الّشام قبل مئة عام«.

- قلت: وكان حريًّا بالنّاشر الجديد أن يُْبقي على ُعنوانه، وأن يكتب – إذا شاء – في تقديم الكتاب ما يخطر له.
- وفي كتاب: »المثالث والمثاني« صورة لخليل أفندي سركيس، وقصيدة عن جريدته )لسان الحال( في يوبيله الذهبي: 2: 287-285.

وس )الجزء الثاني(. - المثالث والمثاني: حليم َدمُّ
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كتــاب  يف  َظهَــرا  هدفــان  هلــا  زيــارة  وهــي 
القــدس،  يف  كنيســة  افتتــاح  مهــا  ســركيس، 
فلســطن  يف  واملواقــع  املــدن  بعــض  وزيــارة 
وســورية؛ وكانــت مجيعًــا حتــت حكــم السّــلطنة 

العثمانيــة)49(.
ــر للرّحلــة ســببٌ ثالــث مل يُذكــر يف كتــاب  وظهَ
ولكنهــا  إليــه،  إشــارة  وردت  وال  )ســركيس(، 
جــاءت يف كتــاب آخر هــو: مذكرات اإلمراطور، 
فقــد قــال يف فقــرةٍ منــه عنواهنــا )ســياحاتي(: 
»وتلّقــى الرنــس )هوهنلــو( رحلي إىل اآلســتانة 
وبيــت املقــدس بارتيــاٍح عظيــم، وسُــرّ كثــرًا مــن 

توثيــق عــرى الصّداقــة مــع تركيــا«)50(. 
واســتمرت زيــارة اإلمراطــور للمنطقــة العربيــة 
مــن 25 تشــرين األول إىل 23 تشــرين الثانــي 
والقــدس،  ويافــا،  فيهــا: حيفــا،  وزار   ،1898

وبــروت، ودمشــق، وبعلبــك)51(.
»وكان  كتابــه)52(:  مقدمــة  يف  ســركيس  قــال 
اســتقبال دمشــق واحتفاهلــا باإلمراطــور حــدثَ 
األحــداث يف هــذه الرّحلــة«، وأصــدر غليــوم 
عبارتــه الشــهرة: »مــا علــى األرض أمجــل مــن 

دمشــق«.
كان استقبال دمشق لإلمراطور حافاً ومجع بن أمرين:

- أحدمهــا: عنايــة الدولــة العثمانيــة وخليفتهــا عبــد احلميــد الثانــي بزيــارة اإلمراطــور، وتوجيهاتــه إىل أهــل 
السـّـلطة والفعاليــة يف دمشــق هلــذه الزيــارة. 

- والثانــي: طبيعــة أهــل دمشــق املضيافــة، وال ننســى أن أهــل الشــام يقــدّرون األملــان يف صِناعاهتــم وعُلومهــم، 
ــدُّ  ويوافقــون عنايــة الدّولــة باإلمراطــور. وكانــت فرصــًة للنــاس ليســتقبلوا هــذا العاهــل األُوربــي )الــذي يُعَ

حليًفــا آنــذاك(.
وكان يف برنامــج غليــوم الثانــي يف دمشــق زيــارة معــامل تارخييــة، وأثريــة، ودينيّــة وطبيعيّــة وعُمرانيــة، وكان 

علــى رأس اهتماماتــه: اجلامــع األمــوي، وصــاح الديــن.

)49( دمشــق قبــل مئــة عــام: الســماحي، ص25، وفيــه: »الغــرض مــن زيارتــه تدشــين الكنيســة اإلنجيليــة األلمانيــة فــي القــدس الشــريف فــي أرض أهداها الســلطان 

عبــد العزيــز لوالــد غليوم«.
)50( مذكرات غليوم الثاني – اشترك في نقلها إلى العربية: أسعد داغر ومحّب الدين الخطيب –ص77.

)51( من افتتاحية خليل سركيس على كتابه، ص9.

)52( الشام قبل مئة عام: السماحي، مقدمة الّطابع: 9.

كتاب: أبي شوقي، لحسين أحمد شوقي
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وعلّــق مــؤرّخ الرّحلــة خليــل ســركيس علــى االحتشــاد الشــعي الســتقبال اإلمراطــور يف دمشــق، بنــاءً علــى 
ــرَ مثلــه إاّل يــوم تتوجيــه«)53(. ــرّح بــه، قــال: »واحلشــدُ الــذي رآه اإلمراطــور - يعــي يف دمشــق – مل يَ مــا صَ

قال سركيس وهو يصف رحلة اإلمراطور يف دمشق: 
»زار أوّاًل اجلامــع األمــوي، وأُعجــب بــه جــدًّا، ونظــر عظمــة بنائــه، وبعــد زيــارة اجلامــع زار ضريــح الســلطان 

صــاح الديــن األيوبــي داخــاً إليــه، مــع مَــنْ معــه، مــن بــاٍب لــه يف اجلامــع الشــريف«)54(.
ــة  ــا باإلمراطــور، وخُْطب ــري)55( ترحيبً ــدي الكزب ــي أفن ــيخ حممــد عل ــٌة للشّ ــارة خُطب ــات الزّي وكان يف ترتيب
أُخْــرى رَدَّ هبــا الضيــف األملانــي علــى الشــيخ ألقاهــا باألملانيــة، وتُرمجــت إىل العربيــة، وأُرســلت نُســخٌة منهــا 
إىل السّــلطان عبــد احلميــد. وباملناســبة أرْسَــلت اإلمراطــورة إكليــاً مــن الزهــر والــورد بعــد هــذا االحتفــال 

ليوضــعَ علــى ضريــح صــاح الديــن)56(، وقــد نُقــش بالعربيــة علــى بَنْــد اإلكليــل)57(: 
»ويلهلم الّثاني قيصر أملانيا وملك بروسيا؛ تذكارًا للبطل السُّلطان صاح الدين األيّوبي«.

)ب(
قال شوقي يف افتتاح القصيدة)58(، وساق كامه مساق احلكمة، الي تقال يف املناسبة الـمُشاهبة: 

ويَنْدُهبم ولو كانوا عِظاماعظيمُ النّاس مَنْ يبكي العِظاما
فًتى يُحْيي مبدحتهِ الكِراماوأكرمُ من َغماٍم عند مَحٍْل

)الفتــى: الرجــل الشّــهم، وجعلــه الشــاعر كرميًــا ألّنــه يَمْــدح الكــرام املوتــى، وهــذا نــوعٌ مــن اإلحيــاء ملــن َغبَــر 
عليهــم الزمــان، وقــد قــال املتنــي)59(:

ما فاتَهُ، وُفضول العيِش أشغاُلذِْكرُ الفتى عُمْرُه الثَّاني، وحاجتهُ
وقال شوقي بعد ذلك: 

وما يَجزيهمُ إاّل كاما؟وما عُْذرُ املقصّر عن جَزاءٍ
- وجعل رسالته إىل غليوم عن طريق مَنْ يبلّغه ذلك، وينقل إليه كامه:

مَقااًل مُرْضِيًا ذاَك املقامافهل من مُبْلٍِغ غليومَ عَنّي
تعهّدَ يف الّثرى مَلًِكا هُمَامارعاك اهلُل من ملك هُماٍم

وقْفتَ بقره كنتَ الَغماما)9(أرى النّسيانَ أظمأه فلمّا 
تركت اجِليَْل يف التاريخ عاماتَُقرّبُ عهدَهُ للنّاِس حتى

ــف  ــع النِّســيان، وجتــدّد تعري ــاءٌ هلــا: ترف ــراه وإحي ــدٌ لذك ــن جتدي ــح صــاح الدي ــوم ضري ــارة غلي - )إذن زي
ــه(. ــاس ب النّ

والتفت إىل غليوم – على طريقة تعريفِ الـمُعَرَّف – ليذّكره بصاح الدّين:
)53( الشام قبل مئة عام: السماحي، ص133.

)54( الشام قبل مئة عام: السماحي، ص134.

)55( هــو محمــد علــي بــن ســليم بــن مســلم الشــهير بالكزبــري )توفــي 1333هـــ - 1914م(، مــن علمــاء المســجد الجامــع األمــوي، وأقــرأ صحيــح البخــاري تحــت 

قبــة النّســر فيــه. وكان شــخصيةً موقـّـرةً عنــد الدولــة العثمانيــة. وواضــح أّن هــذا الشــيخ ُكلـّـف إلقــاء تلــك الُخطبــة.
- تاريخ علماء دمشق في القرن الّرابع عشر: نزار أباظة، مطيع الحافظ، ج1 ص318 )ومعلوماته كما قّرر في الحاشية عن ُمنتخبات تواريخ دمشق(.

)56( الشام قبل مئة عام: السماحي، ص144.

ُق به إكليُل الورد، ويكون واسعًا للكتابة عليه. )57( البَْند: العلَم. والمراد هنا الّشريط العريض من النّسيج يَُطوَّ

)58( ديوان شوقي، 1: 247. 

)59( ديوان أبي الطيب المتنبي: عبد الوهاب عزام، ص: 205.
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وأيَّ مُمَلَّكٍ تُهدي السَّاما؟أتدري أيّ سلطان تُحَيّي؟
وأشْرَفهم إذا سكنوا سامادعوتَ أجَلَّ أهِل األرض حَرْبًا
تعوَّد أن ياُقوهُ قِياماوَقْفتَ به تذّكره مُلوًكا
حَدائدَها وكان هو احُلسَاما!وكم جَمَعَتْهُمُ حربٌ فكانوا

يقول له: »هذا الـــمُسَجّى يف ضرحيهِ ما كان يقاِبلُه امللوك إال واقفن، وهو على هيئتهِ السّــلطانية العظيمة..«، 
وجَعــل شــوقي ملــوك األوربيــن الفرجنــة وأباطرهتــم قطعًــا من احلديد أمام السَّــيف القاطع: صاح الدين.

ويبــدو أنَّ خَــر زيــارة اإلمراطــور لضريــح صــاح الديــن وصَــل إىل شــوقي جمــرّدًا عــن نــصّ خِطــاب غليــوم 
الــذي مَجّــد صــاح الديــن؛ وبَجّلــه. فقــال علــى ســبيل االحتيــاط، وتثبيــت مكانــة األيّوبــي العاليــة:

وأنتَ اليوم مَنْ َضمَد الكِاماكِامٌ للريَّةِ دامياتٌ
)قوله كِام مجع َكلْم: جرح. وَضمد اجلرح: عالَجه ومجع أطرافه(.

أحُبًّا كان ذاك أِم انتقاما؟)10(تساءَلَتِ البَِريَُّة وهي َكلْمى 
وأنت أبَرُّ أنْ تؤذي عِظاماوأنت أجَلُّ أن تُزري ِبمَيْتٍ
لناَل حبدِّ صارمهِ الدَّواما!فلو كان الدّوامُ نصيبَ مَلْكٍ

يقــول شــوقي لإلمراطــور: )مــات صــاح الديــن، وال أحــدَ خملّــد مــن البشــر؛ وعلــق تعليًقــا لطيًفــا: لــو كان 
دوامُ احليــاة، ودوامُ امللــك فيمــا يســتطيعُه امللــوك، لــكان صــاح الديــن قــادرًا علــى بلــوغ ذلــك حبــدّ ســيفه(... 

ولكــنّ البقــاء هلل. 
وقد حَّقق غليوم الثاني، بزيارته ضريح صاح الدين، واهتمامه هو واإلمراطورة به عددًا من األمور:

- إظهار نفسه يف شخصيّة النُّباء الذين كان هلم تاريخ مماثٌل يف القرون الوسطى. 
يف لبلدٍ صديٍق تعميًقا هلذه املعاني.  - تكميل صورة الزّائر الضَّ

- التقــرّب إىل أهــل دمشــق الذيــن يُحِلُّــون ســلطانَهُم القديــم وزائرهــم الدّائــم يف ضرحيــه، بالقــرب مــن 
املســجد األمــوي. 

- حتقيق صورة شخصيّة له، تقدّم لبلدهِ )أملانيا( صورةَ رحلةٍ )سياسيّةٍ( ناجحة اجتماعيًّا وثقافيًّا.
وكان يف زيــارة غليــوم دمشــق: طرائــف، ومُفاجــآت لطيفــة مــا زال أهــل دمشــق يُــردّدون أخبارهــا. وقــد َذيّــل ناشــر 

كتــاب )الشــام قبــل مئــة عــام( كتــاب خليــل ســركيس مبــا نقلــه مــن تلــك الّطرائــف واألخبــار، يف ذيــل الكتــاب.
)ج(

وخلــر زيــارة غليــوم الثانــي ضريــح صــاح الديــن، والوقــوف عنــده باإلجــال واإلكبــار إضافــٌة مناســبة: يف 
كتــاب: )شــوقي أو صداقــة أربعــن ســنة()60(، قــال األمــر شــكيب أرســان)61(: 

».. وذكــرتُ زيــارة اإلمراطــور غليــوم الثانــي عاهــل أملانيــة لضريــح صــاح الديــن يف دمشــق، ومــا أظهــره مــن 
خشــوع يف ذلــك املقــام، مــن قصيــدة:

ببابهِ وهو أعُْظمٌ نُُخرُ)11(تغدو عظامُ امللوك واقفًة
رأسٌ بأعلى الّتيجان مُعْتَِجرُ)12(وينحي حاسرًا ِبتُرْبَتهِ

)60( شوقي أو صداقة أربعين عاًما: األمير شكيب أرسان، ص201.

)61( سبقت ترجمته. 
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ــاس ...  ــم الن ــال.... عظي ــل، أي ســنة: 1898م فق ــا بقلي ــد وُقوعه ــارة )شــوقي( بع ــرَ هــذه الزّي ــال: وقــد ذك ق
)القصيــدة(. 

ثم قال األمر شكيب)62(:
»وقــد ترجَمْــتُ – مــن عهــدٍ غــرِ بعيــدٍ – هــذه األبيــات )الشــوقية( جلالــة اإلمراطــور غليــوم الثانــي، وذكــرتُ 
ــى  ــم عل ــات، وترحّ ــاح جــدًّا هلــذه األبي ــه كان أشــعر شــعرائنا، فارت ــي، وأن ــنْ هــو شــوقي يف العــامل العرب ــه مَ ل

قائلهــا«. 
وظاهر أنّ هذا اخلر كان بعد وفاة شوقي، وحن كان اإلمراطور يف هوالندة، كما ورد يف ترمجته السَّابقة.

)د( قصيدة شوقي يف نكبة بروت
حتــت عنــوان: »نكبــة بــروت« نظــم أمحــد شــوقي قصيــدة)63( مؤثــرة يف مُوَاســاة أهــل بــروت، ومهامجــة إيطاليــا 

املعتدية.
وتاريــخ القصيــدة: 12 نيســان 1912؛ وملخــص األحــداث – وهــي مناســبة قصيــدة شــوقي الشــامية – كمــا 
عرضهــا أ. حممــد كــرد علــي يف كتابــه: خطــط الشــام قــال)64(: »... ثــم نشــبت حــرب طرابلــس )الغــرب( بــن 
الدولــة العثمانيــة وإيطاليــا، وجــاءت إيطاليــا بأســطوهلا إىل ســواحل طرابلــس وبرقــة بــدون مســوّغ، وضربــت 
ــد زهــاء مئــي نســمة،  ــة واجلن ــنْ أهــل املدين ــك مَ ــروت، فهل ــاء ب ــا راســيتن يف مين ســفينتن عثمانيتــن كانت

ــام جنــدًا ومعاونــات نقديــة إىل طرابلــس آخــر مــا بقــي للعثمانيــن يف إفريقيــة...«. وأرســلت الشّ
وكانــت إيطاليــا قــد طمعــت يف احتــال طرابلــس، ودخلــت ليبيــا عــن طريــق األنشــطة التجاريــة والثقافيــة، ثــم 
أنــذرت الدّولــة العثمانيّــة بأهنــا ســتحتّل ليبيــا »لتمدينهــا«! ومل تنفــع مســاعي الدّولــة العثمانيــة الدبلوماســية، 

وال احلربيــة... وســقطت ليبيــا)65(.
ــذي كان  ــار ال ــن، واخلــراب والدم ــد واملدني ــل اجلن ــاء، ومقت ــفينتن يف املين ــع السّ ــروت م ــر خــرُ ضــرب ب أثَّ
ــا للمناســبة فقــال: »نكبــة بــروت«، وجــاء يف حاشــية  نتيجــة ذلــك، يف شــوقي، وكان عنــوان القصيــدة موافًق

ــدة)66(: ــد القصي ــوان، عن الدي
ــخًطا علــى إيطاليــا حينمــا  ــعب املصــري، وسُ »قاهلــا شــوقي مواســاةً لبــروت، وتعبــرًا عــن حُزنــه وحــزن الشّ
ضــرب أســطوهلا بــروت، واحلــربُ مشــتعلٌة يف طرابلــس الغــرب بــن اإليطاليــن وبــن األتــراك والعــرب 

واملصريّــن اجملاهديــن«.
والقصيدة يف 25 بيًتا بدأها مبقدمة يف القضاء والقدر:

واحلكم حكمكَ يف الدّم الـمَسْفوكِ!يا ربّ حكمُكَ يف املمالك نافٌذ
هو مل يكنْ لسواَك باململوكِإن شئت أهِْرْقهُ وإن شئت احْمِهِ
بالـمُمْتَرى فيه وال املشكوكِواحكمْ بعدْلِكَ إنَّ عدلك مل يكنْ

)62( شوقي أو صداقة أربعين سنة: األمير شكيب أرسان، 202.

- وكان شكيب أرسان يقرن شوقي بالمتنبي، وسيرد الكام على هذا الملمح.
)63( ديوان شوقي 1: 353.

)64( خطط الشام: محمد كرد علي، ج3 ص145.

)65( وانظر للتّفصيل: تاريخ الّدولة العثمانيّة: يلماز أوزتونا، 2: 208 وما بعدها. التاريخ اإلسامي – العهد العثماني: محمود شاكر – المكتب اإلسامي – 

بيروت – 1420هـ - 2000م – الصفحة: 211.
)66( ديوان شوقي 1: 353.
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- والذين ماتوا ظلمًا وعدواًنا ماتوا بآجاهلم: 
قدَّرْتَ َضرْب الشَّاطِئ املرتوكِ؟أألِجِْل آجاٍل دَنت وهتيّأت

- ونبّه على أن السّفينتن كانتا صغرتن )للتدريب(:
ُفلْكاِن أنعَمُ من بواخر )كوك()13(ما كان يَحْمِيه، وال يُحْمى بهِ
هتوى، وتلك بركنها املدكوكِهذي جبانبها الكسر غريقٌة
مل يُشِهروا سيًفا، ومل يَحْمُوكِبروت! مات األُسْدُ حتْفَ أُنوفهم

)إذن عاجَل الطليانُ السّفينتن الصّغرتن قبل أن تؤدّيا أيّة مهمة دفاعية(:
يا ليتهم ُقتِلُوا على )ُطبْرُوك(!)14(سبعون ليًثا أُحرقوا أو أُغرقوا

وشَبّه ضرب السَّفينتن، وبروت – على حن غِرّة – باألسَدِ الذي يَسْهُل َقتلُه إذا كان مَُقيّدًا:
يغِم املفكوكِكلٌّ يَصِيدُ الليثَ وهو مَُقيَّدٌ ويَعِزُّ صيدُ الضَّ

ونظــر إىل حــال بــروت العربيّــة – والَكــرَمُ خَصْلـَـٌة عربيـّـة كرميــٌة – والمَ األعاجــم الذيــن َضرَبُوهــا، وأصابــوا 
ســّكاهنا وعمراهنــا، واسرتســل يف وصــف جمريــات األحــداث: 

ما أنْصَف العجَمُ األىُل َضربُوكِ!يا مضِربَ اخلِيَِم الـمُنيفةِ للقِرى
ولَوَ انَّها من عَسْجَدٍ مَسْبُوكِما كنتِ يومًا للقنابِل موضعًا

- هل يصحّ أن تضرب بروت اآلمنة املساملة، ولو بقنابل الذهب؟!:
ميضي الزّمان عَليَّ ال أسلوكِ!بروتُ يا راحَ النَّزيل وأُنْسَهُ
ووجدتُه لفًظا ومعنًى فيكِاحُلسْن لفٌظ يف املدائِن ُكلّها
وَسَمُوا املائكَ يف خِال مُلوكِنادمتُ يومًا يف ظِالك فِتْيًة
حتى يكاد بـ )ِجلٍّق( يفديكِ!)51(يُنْسُونَ حَسّاًنا »عصابَة« ِجلٍّق
حتى تُراعِي أو يُرَاعَ بَنُوكِ!)16(تاهلِل ما أحدثْتِ شرًّا، أو أًذى
سيفُ الشّريفِ وخِنْجَرُ الصُّعلوكِ!)17(أنتِ الي حيمي، ومينعُ عِرَْضها
واألبْلَقُ الفردُ األشمُّ أبوكِ)18(إن جيهلوك فإنّ أُمَّكِ سُوريَا
بَلْهَ املكارِم والنَّدى أهْلُوكِ)19(والسّابقن إىل املفاخِر والعُاَ
وكنائٍس ومدارٍس و»بُنوكِ«)20(سالت دماءٌ فيك حول مسَاجدٍ
حتى نبلَّ صدى القنا املشبوكِ)21(كنا نؤمُّل أنْ يُعَدَّ بقاؤها

والتفــت يف آخــر أبيــات القصيــدة يؤكــد نُصــرة مصــر لبــروت: حّكامـًـا وشــعبًا، ومجــع بن تعَاُطفه الشـّـخصي، 
وبــن تعاطــف املصريــن قــواًل وعماً. 

لو يقدرون بدمعهم َغسلوكِلك يف رُبَا النيِل املبارك جرةٌ
أنَّ األمر حممدًا يأسوكِ)22(يكفيك بُرْءًا للجراِح ومَرْهَمًا
لِمُحمَّدٍ بقلوهبمْ َضمَدوكِ)23(لو يستطيع كرامُ مصر كرامًة
أذَكرْتِ إبراهيمَ يف نَاديك؟هو يف ابتناء اجملدِ صورةُ جَدِّه
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)5( دمشق والشام يف أندلسيات شوقي
كان شــوقي وأُســرته يف برشــلونة وحميطهــا وضاحيتهــا الــي اســتقرّ فيهــا، وبســبب احلــرب كان حمظــورًا عليــه 
التنقــل يف أطــراف البــاد )إســبانيا(، فلمّــا أُعلنــت اهلدنــة 1918 سُــمح لشــوقي – وألمثالــه – بالّتجــوال، فكانــت 
ــق مــن برشــلونة  ــارة إىل اجلزائــر الشــرقية )تدعــى اآلن جــزر الباليــار: ميورقــة ومنورقــة ويابســة(، وانطل ــه زي ل
جنوبًــا فــزار مدريــد، قــال حســن بــن أمحــد شــوقي)67(: إن املدينــة علــى مجاهلــا مل تُْغــِر شــوقي باملكــوث طويــاً، 

ــا( = األندلــس.  ــل الذهــاب إىل املناطــق اجلنوبيــة املســماة اآلن: )أندلوثيّ وكان يتعجّ
ــار األندلــس، ويعيــشَ يف ظــال  ــة وإشــبيلة وغرناطــة بوقــت كافٍ، ليســتجلي آث ــصّ قرطب ــك البــاد، وخَ وزار تل
ــم والفكــر واألدب والشــعر، وســائر املعــارف األُخــرى.  ربوعهــا، ويتذكــر مــن رجاهلــا األفــذاذ يف السّياســة والعل

وأحْزَنـَـهُ حــاُل قرطبــة الــي َغــدتْ قريــًة صغــرة)68( ال يزيــد عــدد ســكاهنا علــى ثاثــن ألًفــا، وتذّكــر قرطبــة عاصمة 
الدّولــة األمويــة يف األندلــس املتألقــة مــن عهــد عبــد الرمحــن الدّاخــل إىل مــا وراء ذلــك مــن حــدود الزَّمــان.

أتاحــت مــدّة النفــي لشــوقي فرصــة قــراءة املطبــوع عــن األندلــس مــن كتــب الــرتاث، والكتــب املؤّلفــة حديًثــا، 
واســتيفاء مــا كان يصبــو إليــه مــن معرفــة عــن تلــك الدّيــار)69(. 

ــرة املثمــرة هــذه بــن مشــاهدة الواقــع )الباقــي مــن آثــار العــرب واملســلمن هنــاك(،  وكان شــوقي يف رحلتــه املؤّث
ــا مــن تــراث اإلنســانية اخلالــد. وتــراءت أمامــه  وبــن اســرتجاع صــور األندلــس القدميــة الــي كانــت جــزءًا عظيمً
صــور العلمــاء واألدبــاء واملهندســن واملبدعــن واملخرتعــن، وتــردّدت يف ذاكرتــه قصائــد الشــعراء وموشــحات 

الوشــاحن. 
يف هــذه املرحلــة مــن حيــاة شــوقي الشــخصية والفنيّــة أُضيــف إىل تراثــه قصيدتــان، وموشــح أندلســيّ: اســرتجع 
فيهمــا – بالذاكــرة واخليــال – أيــام زهــو األندلــس وســيادة قرطبــة يف أوربــة، وآثــار األُمــراء واخُللَفــاء مــن بــي أُميــة 

الذيــن أعــادوا جمــد أُمويــي الشــام يف األرض اجلديــدة.
ويف تــراث شــوقي األندلســي قصيدتــان، ومُوَشــح. ويف هــذه اآلثــار وَصْــٌل مــا بــن األندلــس والشــام، ووصــل بــن 
أطــراف األســرة األمويــة يف دمشــق وقرطبــة، وإشــادة بأمســاء معيّنــة جــرى القلــم علــى ذكــر حماســنهم ومآثرهــم. 
وقــد رجَــع شــوقي يف قصائــده الدمشــقية الشــامية إىل مــا نظمــه يف األندلــس مــن تاحــم وتشــابكٍ... )كمــا 

ســيأتي بيانــه(.
- تداعــت إىل ذاكــرة شــوقي أبيــاتٌ مــن قصيــدة البُحــرتي الــي نظمهــا بعــد وقوفــه عنــد طــاق كســرى والبقيــة مــن 

إيوانــه، وتَهيّــأ لــه أن ينظــم علــى حبــر البحرتيــة وقافيتهــا)70(، وكان مفتــاح قصيدتــه قولــه: 
وشفتي القصورُ من عَبْدِ شَمِْسوَعََظ البحرتيَّ إيوانُ كسرى

)67( أبي شوقي: حسين أحمد شوقي، ص58 وما بعدها. 

)68( أبي شوقي: ».. ولكْن يالََخْيبَِة األمل! إنّها قرية كبيرة ليس غير! َرّب! أهذه قرطبة التي كانت عروس األندلس...«؟

- وفي »أندلسيات شوقي«: صالح األشتر – مطبعة جامعة دمشق – 1378هـ - 1959م – كام مشابه عند زيارته األندلس مترّسًما ُخطا شوقي ص34 وما 
بعدها.

)69( قال شيخ العروبة أحمد زكي باشا إن )شوقي( سأله إرسال ما يجده من كتب األندلس، فحّضر ذلك، ولكن الطرد البريدي رجع بتدخل الّرقابة البريطانية. 

واستدرك شوقي طلبه من جهة أُخرى.
- ذكرى الشاعرين: حافظ وشوقي، 2: 333.
)70( مطلع قصيدة شوقي )الديوان 1: 204(:

با وأيّام أُنسياختاُف النّهار والليل يُْنسي اذكرا لي الّصِ
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وعبــد مشــس أحــد أجــداد الدوحــة األمويـّـة، الــي مــدّت حــدود الدولــة مــن قلــب أوربــة إىل الصِّــن، وكان هلــا 
ظهــوران أحدمهــا مشــرقي واآلخــر مغربــي )أندلســي(.

وكانــت القصيــدة – وهــي طويلــة مــن 110 أبيــات – جمــااًل لتــذكار مصــر)71( ومــا فيهــا ومَــنْ فيهــا، والشــكوى 
مــن طــول فراقهــا، والتفــاتٌ قاصــد إىل األندلــس وأعامهــا، وذكــر منهــم عبــد الرمحــن الداخــل وعبــد 
الرمحــن النّاصــر الــذي كانــت قرطبــة يف زمانــه أكــر عاصمــة أوربيــة، وكان - لقــوّة دولتــه - يُحَّكــم يف قضايــا 

أوربيّــة منهــا الـــمُلك واحلكــم يف دوهلــم...
وذكــر املســجدَ اجلامــعَ يف قرطبــة، وقصــر احلمــراء يف غرناطــة، وجــال يف الّتاريــخ األمــويّ األندلســي عــن 

إعجــاٍب وتفخيــم وتعظيــم...
ويف القصيدة)72(:

أمويٌّ ويف املغارب ُكرْسِي!أين مروانُ؟ يف املشارقِ عَرْشٌ
نورَها كلُّ ثاقِب الرّأي نَْطِسسَقِمَتْ مشسُهم َفرَدَّ عليها

)يذكــر دولــة بــي أُميــة، وســيادهتم بــن حُكــم مشــرق األرض ومغرهبــا، ولـــمّا دالــت دولتهــم يف املشــرق 
)سَــقِمَتْ شَمْسُــهم( أحْياهــا عبــد الرمحــن الدَّاخــل: )ثاقــب الــرّأي: العــامل احلــاذق(.

ــتَرْجَع الّتاريــخ وتصــوّر عبــد الرمحــن الناصــر  ... ووصــف شــوقي ضآلــَة شــأن قرطبــة حــن زارهــا، ثــم اسْ
يف أحــدِ مواكبــه، يف يــوم جُمْعــة)73(:

...صِرُ نورُ اخلميس حتت الدِّرَْفِسوعلى اجُلمعة اجلالة والنّا...
ويُحَلّي به جبنَ )الِبِرنِْس()24(يُنِْزُل التاجَ عن مفارق )دوٍن(

ــاِم الناصــر )حكــم مــن 300 إىل 350هـــ(، وقــد ظهــرت فيهــا قــوة  وهــذا الشــعر نظــمٌ ألخبــاٍر وَرَدتْ عــن أيّ
ــه...  ــه، وعنفوانُ احلكــم األمــويّ وهبجت

ومــن روائــع القصيــدة وَصُْفــه لقيــام قاضــي اجلماعــة بقرطبــة: منــذر بــن ســعيد البَلُّوطــي يف املســجد 
اجلامــع خيطــبُ بباغتــه وبراعتــه ووَرَعــهِ:

ـِن مِاءٌ مُدَّثراتُ الدِّمَْقِسوكأن الرّفيف يف مَسْرح العَيْـ

)يصف سقف املسجد األموي بقرطبة(:
يَتنزّلنَ من مَعارِج ُقدِْسوكأنّ )اآليات( يف جانِبَيْهِ
لَـمْ يزل يكتسيه أو حتت َقسّمِنْبَرٌ حتت )منذٍر( من جَاٍل
وَرْدهِ غائبًا فتدنو لِلَمِْسومكان الكتاب يُغريكَ رَيَّا
ِب وآٍل له ميامنَ شُمِْسصَنْعَُة )الدَّاخِل( املبارك يف الَغرْ

ووصف قصر احلمراء، واسرتجع من ذكريات دولة بي األمحر، آخر حكام األندلس الباقية...

)71( وفي القصيدة:

ناَزَعتْنِي إليه في الُخْلِد نَْفسي!وطني لو ُشغلُت بالُخلِد عنهُ

)72( ديوان شوقي 1: 208.

)73( ديوان شوقي 1: 209. 
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والقصيدة األندلسية الثانية وردت يف الديوان بعنوان: »أندلسيّة« ومطلعها)74(:

لْح( أشباهٌ عَوادينا نشجى لواديك أم نأسى لوادينا؟يا نائح )الطَّ

خياطــب طائــرًا يُصْــدِر أحلانــه يف )وادي الطلــح( يف أطــراف مدينــة إشــبيلية؛ وكان متنزّهًــا حلاكــم منطقــة 
إشــبيلية: )املعتمــد بــن عَبّــاد( وكان أديبـًـا شــاعرًا أيًضــا.. وقــد أجــرى الشــاعر حــوارًا خياليًّــا مــع ذلــك الطائــر 
احلزيــن )علــى ماضــي األندلــس(، متعاطًفــا مــع الشــاعر احلزيــن الغريــب عــن أهلــه ووطنــه الصغــر )مصــر(.

ــؤوا صفحــات الّتاريــخ  ــى أهلهــا الذيــن مل ــرة، احلاضــرة، وأثنــى عل ــد األندلــس الغاب وقــد وقــف شــوقي عن
ــدة)75(: ــه هلــا... ويف القصي ــى مصــر، وذكرياهتــا ووفائ ــم عــرَّج عل ــد، ث اجملي

وإنْ حَلَلْنا رفيًفا من رَوابينا)25(آهًا لنا ناِزحَيْ أيكٍ بأندلٍس
نَجيشُ بالدمِع واإلجاُل يَثْنِينارسمٌ وقفنا على رسم الوفاءِ له
وال مفارَقهم إاّل مُصَلّينا لِفِتْيةٍ ال تناُل األرضُ أدْمُعَهُمْ
للناِس كانت هلم أخاُقهم دِينالو مل يسودوا بديٍن فيه مَنْبَهٌَة
دموعُنا نُظِمت فيها قوافينانسقي ثرَاهُم ثناءً كلّما نُثِرت

ويف هــذه املرحلــة مــن نتــاج شــوقي موشــح أندلســي)76( صاغــه علــى مثــال موشــح مشــهور للســان الديــن بــن 
اخلطيــب األندلســي )تــويف 776هـــ()77(، قــال شــوقي يف أّولــه:

بَرّح الشوُق به يف الَغلَِس)26(مَنْ لِنْضٍو يتلوّى ألَما
أين شرق األرْض من أنْدلِس؟!حنّ للباِن وناجى العلما

- والكام هنا على بلبٍل يتأّلم لفراق وطنه، وهذا البلبل صدًى للشاعر أو صورة شعرية منه: 
بات يف حبل الشّجوِن ارْتَبكابلبٌل علّمه البنُ البيانْ
ضاقت األرضُ عليه شَبكايف مساء الليل خملوع العنانْ
حَنّ فاستَْضحَك من حيث بكىكلما استوحش يف ظّل اجِلنانْ

واملوشــح طويــل )يبلــغ 25 وحــدةً( خصّــه بعبــد الرمحــن الداخــل، اســتوفى علــى طريقــة النظــم هــذه أخبــار 
عبــد الرمحــن، وأعمالــه وتأسيســه الدولــة اجلديــدة، ومآثــره يف البُنيــان والعُمــران، ونقلــه تــراث الشّــام 

ــة الــي أجنبــت هــذا العبقــري. ــه األموي ــى أرُومَتِ ومَحاســنه إىل األرض البعيــدة، وأثنــى عل
ويف هذا املوشح:

)74( ديوان شوقي 1: 147. 

)75( ديوان شوقي 1: 148.

)76( ديوان شوقي 1: 224-214.

- والموشح يتألف من تكرار األقفال واألغصان. والوحدة في الموشح تتألف من قفل وغصن. ويسمى القفل األول: المطلع، ويسمى القفل األخير الذي يختم به: 
الَخْرجة.

)77( وموشح لسان الدين: )جادك الغيث إذا الغيث همى( مسبوق بهذا الشكل والترتيب بموشح البن سهل اإلشبيلي: أّوله )هل درى ظبي الِحمى أْن قَْد َحمى(.
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دارَهُ من نَحِْو بيتِ الـمَْقدِس؟هل دَرى أندلسٌ مَنْ َقدِما
فتْحُ )موسى( مستقرّ األسِسِبسَلِيل األمويّن سَما
والـمَعايل بـ مَطِيٍّ وُطرُْقأمويٌّ للعُا ِرحْلَتُهُ
ال جياريهِ ركابٌ يف األُُفقْكاهلال انفردت نقلتُه
قد يشيدُ الدُّوََل الشُّمَّ اخُللُقْبُنيتْ من خُلٍُق دَوْلَتُه

وسَجّل شوقي اسم عبد الرمحن الداخل يف )كتاب الفخر(، قال)78(:
مل يَلِجْهُ من بي الـمُلْكِ أمرْيف كتاب الفخر للداخل بابْ
ونَمى األقمارَ باألندلِسيف الشموس الزُّهِْر بالشَّام انْتَمى
وانثنى الَغرْبُ هبم يف عُرُِسقعدَ الشرُق عليهم مأمتا

)نُكـِـبَ األمويّــون يف املشــرق، وَكثـُـرت مآمتهــم، ولكــنْ – بعبــد الرمحــن – صــار هلــم يف األندلــس عـُـرسٌ أنْســى 
املآســي، وَضمــد اجِلــراح )بإقامــة الدولــة مــن جديــد(.

وعبد الرّمحن )عِصَاميٌّ( وهو أيًضا من أصٍل عريٍق نبيل:
يف بناة الـمَجْدِ أبناءِ الَفَخارْمنْ عصاميٍّ نبيٍل مُعِْرقِ
هنضة الشمس بأْطراف النهارْهنَضتْ دولتهم باملشرقِ
ونبَتْ باألجنِم الزُّهِر الدّيارْثم خان الّتاجُ وُدَّ املفرقِ

ــه لدخــول األندلــس، وإعادتــه اجملــد القديــم،  ــقَ نَجاتــه، وعمل ــر طري ــرَد مــن تاريــخ عبــد الرمحــن، وذَك وسَ
ــة بــي أميــة... إخل.  ــاءه دول وإحي

وخَتــم املوشــح، وقــال يف آخــره خياطــب عبــد الرَّمحــن: مل يــرتك الزَّمــان للنــاس قــرك ظاهــرًا مصوًنــا )ضــاع 
مــع الزّمــن(، ولكــنّ العظمــاء هــم الذيــن حيفــظ النــاس أعماهلــم وفَضائلهــم، وإن غابــت عنهــم قبورهــم... 

ما على الصَّقر إذا مل يُرْمَِس)27(كنتَ صقرًا قرشيًّا علَما
فعلى األفواهِ أو يف األنفِس!إنْ تَسَْل أين ُقبُورُ العُظما؟

لقد خلَّد الزمانُ عبد الرمحن، ورَفع ذكره يف عظماء الدُّنيا؛ وال ضر عليه يف أن يكون قبْرُه جمهواًل.. 
ــي  ــس )ال ــاب والشــعراء..( ويف األنف ــم الُكّت ــاس )ومنه ــوال النّ ــدةٌ يف أق ــد الرمحــن خال ــر عب ــول: إنّ مآث يق

ــا... ــدّم هلــذه األمــة... وللبشــريّة أيًض ــا( مبــا ق ــره دائمً تتذّك
وكتب: أبو لؤيّ حممد رضوان الداية

حامدًا ومصلّيًا
بن دوما العامرة، ودمشق احملروسة

وجنــز تبييًضــا يف أواخــر شــعبان عرّفنــا اهلل بركتــه مــن ســنة 1443 مــن هجــرة رســول اهلل  املوافــق أواخــر 
آذار 2022م

)للبحث تتمة يف العدد القادم(
)78( ديوان شوقي: 1: 217.
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اكتشاف زاوية األعجام
أورد أبــو التُّقــى البــدري )ت 894هـــ = 1488م( يف كتابــه النَّفيــس )نزهــة األنــام يف حماســن الشــام( النَّــص اآلتــي: 
اهــر برقــوق ـ ســقى اهلل تعــاىل عهــده ـ الكائنــة بالصَّحــراء خــارج بــاب  »قــرأتُ كتــاب وقــف تربــة السُّــلطان امللــك الظَّ
ــافعية، مــن  النَّصــر مــن القاهــرة احملروســة، وهــو متَّصــل الثُّبــوت إىل آخــر وقــت بتســجيلي علــى بعــض القضــاة الشَّ
اهــر أبــي الفتوحــات بيــرس ـ ســقى اهلل  مجلتــه طاحــون الشَّــقراء مبرجــة دمشــق احملروســة، ظاهــر قصــر امللــك الظَّ
ــدَّةُ حوانيتــه واحــد وعشــرون حانوتــاً، وعلوُّهــم  تعــاىل عهــده ـ بالقــرب مــن زاويــة األعجــام، ويليهــا قصبــة ســوق، عِ

بــاق املطلِّــن علــى املرجــة املذكــورة، وبآخرهــم املســجد املطــلُّ علــى هنــر بــردى« )نزهــة األنــام، ص252، 252(. الطِّ
ــرة بــن يــديَّ باســتثناء  والشَّــاهد هنــا ذكــر البــدري لزاويــة األعجــام الــي مل أجــد هلــا ذكــراً يف مجيــع املصــادر املتوفِّ
مــا أورده البــدري. وذكــر الشِّــهابي أنَّ هــذه الزَّاويــة كانــت يف الشَّــرف القبلــي، وذلــك خــال حديثــه عــن مســجد الشَّــيخ 
انــي، ومل يُفــرد هلــا ـ غــر ذكــره هلــا هنــا ـ تعريفــاً يف معجمــه. )انظــر معجــم دمشــق التَّارخيــي،  موســى الكنانــي أو الكتَّ
ــع )يف  ــة النَّعن ــت حــوايل عــام 1950م يف جنين ــة كان ــاً أنَّ هــذه الزاوي ع ــش توقُّ ــؤرِّخ أمحــد إيب ــرى امل ج2، ص269(. وي

اجلنــوب الشَّــرقي للتكيــة السُّــليمانيَّة( فهُدمــت. )انظــر دمشــق يف عصــر ســاطن املماليــك، ص541(.

تـوثيـق
حرير بقلم وحترّي: رئيس التَّ

1- قبة زاوية األعجام الي ذكرها البدري يف صورة نادرة ملستشرق.
2- زاوية األعجام- من وثائق عماد األرمشي - تصرف عمار النهار.

3- خمطوط نزهة األنام يف حماسن الشام، ألبي التقى البدري - حديثه 
خبطِّ يده عن زاوية األعجام.
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قواعد
النشر

وشروطه

قواعد
النشر

وشروطه

_ 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 البُرُد االلكرتونية:
 publishing@dimashq.cc 
dimashq@damascus-foundation.org
ammaralnahar@gmail.com

- ميكن متابعة تفاصيل قواعد التوثيق على موقع مجلة تاريخ دمشق أو موقع مؤسسة تاريخ دمشق:
www.dimashq.cc 
 www.damascus-foundation.org



1_ قاســيون وصالحيــة دمشــق فــي نقيشــة معدنيــة 
غربيــة مــن القــرن 19.

المدرســة  قبــة  )وتبــدو  وصالحيتهــا  دمشــق   _2
نــادرة  فوتوغرافيــة  صــورة  فــي  لظاهريــة( 
للفوتغرافــي والكاتــب الفرنســي فيليكــس بونفيــس 
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