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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 
واململوكية والعثمانية
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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



العدد الثالث - متوز - 1042022

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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_ تشــريف األيــام والعصــور يف ســرة امللــك املنصــور: ابــن عبــد الظاهــر حميــي الديــن عبــد اهلل، تــح: مــراد 

كامــل، القاهــرة، الشــركة العربية، ط1، 1961م.
_ التعريــف باملصطلــح الشــريف: العمــري أمحــد بــن حييــى، تــح: مســر الدروبــي، الكــرك، جامعــة مؤتــة، 

ط1، 1992م.
_ اخلطــط املقريزيــة: املقريــزي أمحــد بــن علــي، بــروت، دار صــادر. + تــح: أميــن فــؤاد ســيد، مؤسســة 

الفــران للــرتاث اإلســامي، لنــدن 1995.
_ الدر املنتخب يف تاريخ مملكة حلب: ابن الشحنة حممد، دار الكتاب العربي، سورية، 1984م.

_ زبــدة كشــف املمالــك وبيــان الطــرق واملســالك: ابــن شــاهن خليــل، تصحيــح بولــس راويــس، القاهــرة، 
دار العــرب، ط2، 1988م.

_ صبــح األعشــى يف صناعــة اإلنشــا: القلقشــندي أمحــد بــن علــي، اهليئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 
سلســلة الذخائــر، مصــورة عــن طبعــة دار الكتــب اخلديويــة، القاهــرة، 2004م.

_ عجائــب املقــدور يف نوائــب تيمــور: ابــن عربشــاه أمحــد، تــح: أمحــد احلمصــي، بــروت، مؤسســة 
1986م. ط1،  الرســالة، 

ــح: مصطفــى  ــم، ت ــن إبراهي ــن ظهــرة برهــان الدي ــل الباهــرة يف حماســن مصــر والقاهــرة: اب _ الفضائ
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ــب، 1969م. ــة دار الكت ــدس، مطبع ــل املهن الســقا، كام
_ كتــاب الروضتــن يف أخبــار الدولتــن: أبــو شــامة عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل، تــح: إبراهيــم الزيبــق، 

بــروت، مؤسســة الرســالة، ط1، 1997م.
_ مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار: العمــري أمحــد بــن حييــى، تــح: دوريتيــا كرافولســكي، قطعــة 

منــه بعنــوان: مملكــة مصــر والشــام واحلجــاز، املركــز اإلســامي للبحــوث، ط1، 1986م.
_ معــامل القربــة يف أحــكام احلســبة: ابــن األخــوة حممــد بــن حممــد، نقــل وتصحيــح روبــن ليــوي، القاهــرة، 

مكتبــة املتني.
ــب  ــادر عَطــا، دار الكت ــد الق ــح: حممــد عب ــوك، صححــه، ت ــة دول املل ــاب الســلوك ملعرف ــزي: كت _ املقري

العلميــة، بــروت 1979.
_ النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر والقاهــرة: يوســف بــن تغــري بــردي، وزارة الثقافــة واإلرشــاد القومــي، 

دار الكتــب، مصــر.
_ نزهــة األنــام يف حماســن الشــام: أبــو التقــى البــدري، تــح: عمــار حممــد النهــار، دمشــق، دار ابــن كثــر، 

ط1، 2022م.

_ املراجع:
_ األيوبيون واملماليك يف مصر والشام، القاهرة: سعيد عاشور، دار النهضة العربية، 1993م.

_ تاريخ احلروب الصليبية: ستيفن رنسيمان، ترمجة: الباز العريي، دار الثقافة، بروت، 1997م.
_ تاريخ املماليك: عادل زيتون، جامعة دمشق، 1992م.

_ تاريخ املماليك: عمار النهار، جامعة دمشق، 2013، 2014م.
_ تاريــخ بــاد الشــام يف عصــر املماليــك، إحســان عبــاس، جلنــة تاريــخ بــاد الشــام، اجلامعــة األردنيــة، 

.1998
_ تصفيــة الوجــود الصليــي يف بــاد الشــام: أمحــد منصــور، رســالة ماجســتر، إشــراف الدكتــور عمــار 

النهــار، جامعــة دمشــق، 2011.
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ــد  ــه: جـــ 1 - 8: حممَّ ــق علي ــة وعل ــه إىل العربي ــرت آن دُوِزي، نقل ــارت بي ــة: رينه ــة املعاجــم العربي _ تكمل
سـَـليم النعَيمــي، جـــ 9، 10: مجــال اخليــاط، وزارة الثقافــة واإلعــام، اجلمهوريــة العراقيــة، ط1، مــن 1979 

- 2000 م.
_ احليــاة االجتماعيــة يف القــدس يف عصــر املماليــك علــى ضــوء وثائــق احلــرم القدســي الشــريف: أنــس 

احملمــد، رســالة ماجســتر، إشــراف الدكتــور عمــار النهــار، جامعــة دمشــق، 2010م.
_ خطط الشام: حممد كرد علي، مكتبة النوري، دمشق، 1983.

_ خطط دمشق: أكرم حسن العلي، دمشق، دار الطباع، 1989م.
_ دمشق يف عصر ساطن املماليك: أمحد إيبش، دمشق، دار الشرق، 2005م.

_ دمشق بن عصر املماليك والعثمانين: أكرم العلي، الشركة املتحدة للتوزيع، دمشق، 1982.
_ دولة بي قاوون يف مصر: حممد مجال الدين سرور، دار الفكر العربي.

_ العاقــات االقتصاديــة بــن الشــرق والغــرب يف العصــور الوســطى: عــادل زيتــون، دار دمشــق للطباعــة 
والنشــر، القاهــرة، ط1، 1980م.

_ فنون اإلسام: زكي حسن، بروت، دار الرائد، 1991م.
_ القيــم النقديــة يف الوثائــق اململوكيــة: ســامح عبــد الرمحــن فهمــي حممــد، عصــر املماليــك البحريــة، 

ط1، مكــة املكرمــة 1984.
_ اجملتمع املصري يف عصر ساطن املماليك: سعيد عاشور، القاهرة، دار النهضة، 1992م.

_ مدن إسامية يف عهد املماليك: إير البدوس، بروت، األهلية للنشر والتوزيع، 1987م.
_ مدينة دمشق تراثها ومعاملها التارخيية: عبد القادر الرحياوى، دمشق، 1969م.

_ مشاهد دمشق األثرية: سليم عادل عبد احلق، خالد معاذ، املديرية العامة لآلثار، دمشق.
_ معجم دمشق التارخيي: قتيبة الشهابي، منشورات وزارة الثقافة، سورية، 1999م.

_ نظــام احلكــم واإلدارة يف بــاد الشــام يف العصــر اململوكــي: أمحــد ســبانو، أطروحــة دكتــوراه، إشــراف 
الدكتــور جبــاغ قابلــو، جامعــة دمشــق، 2010.

ــاب، القاهــرة،  ــة العامــة للكت ــة املصري ــك: عــادل محــزة، اهليئ ــب يف عصــر ســاطن املمالي ــة حل _ نياب
2000م.


