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 سور دمشق القديم وأبواهبا
"دمشق أقدم مدن األرض قدماً، وأكربها سناً، وأرسخها يف احلضارة قدماً..، وبعد فأعيد مزاياك يا دمشق 

والدنيا، وعندك اجلمال واجلالل، وأنت ديار اجملد وأنت ديار الوجد، مجعت عظمة املاضي وروعة  أذكره وفيك الدين

 .علي الطنطاوي رمحه اهلل "؟احلاضر
لقد حباها اهلل عز وجل مبيزات جعلها حمط أنظار العامل، جغرافياً، إقليمياً، تارخيياً، علمياً، دينياً، فنياً، 

فأنتجت آثار تفاعلت عمرانيًا ...، وتوالت فيها احلضارات ومتازجت الثقافات والتقاليد، فأخذت وأعطت و 
"احلضارة تسري كما تسري الشمس، : نيب نبمالك بد ومنشآت يتجلى فيها هذا التمازج، متامًا كما قال اوأو 

 .فكأمنا تدور حول األرض مشرقة يف أفق هذا الشعب، مث متحولة إىل أفق شعب آخر"
: إن أول حائط وضع يف األرض بعد الطوفان هو حائط (يقول ياقوت احلموي يف )معجم البلدان

، أما على السور الغريب فإن األبواب كانت )دمشق(. وقد كان لسور املدينة سبعة أبواب يف العهد الروماين
اختفت بعض  وحالياً  تزيد وتنقص بني احلني واآلخر كلما جدد السور فتسد أبواب وتفتح أبواب أخرى.

 األبواب وحلت مكاهنا أبنية أو طرق أو أسواق وأبواب سور دمشق على مر العصور.
ألبواب دمشق القدمية  ن الشام( وصفًا طريفاً ويروي املؤرخ حسن البدري يف كتابه )نزهة اإلمام يف حماس

وعالقتها بالكواكب فيقول: كانت صور الكواكب على هذه األبواب، زحل على باب كيسان، والشمس 
على الباب الشرقي، والزهرة على باب توما، والقمر على باب اجلنيق، وعطارد على باب الفراديس، وصورة 

 فعلى الباب الصغري. املشرتي على باب اجلابية، أما املريخ
 دمشق بىن الذي بعضهم: أن عن وبلغين"مفادها:  رواية دمشق، مدينة بناء تاريخ يف عساكر ابن يرويو 
 أحد باب كل على وصور أبواب سبعة هلا وجعل دمشق، بيته املشرتي وأن السبعة، الكواكب على بناها

 كانت اليت كلها الصور فخربت زحل، انكيس باب اليوم له يقال الذي الباب على وصور السبعة الكواكب
 . الساعة" إىل باقية عليه زحل صورة فإذا كيسان، باب إال األبواب على

 جانبيه وعلى كبري، منها األوسط أبواب، ثالثة ةاجلابي الباب كان"هلل:  رمحه عساكر ابن احلافظ ويقول
 ."له مقابل كونه الصفات، هذه بنفس الشرقي والباب صغريان، بابان

 اجلابية. باب إىل الشرقي الباب من ممتدة أسواق ثالثة أبواب الثالثة من وكان
 يغّرب ملن واآلخر بدابته، قيشر   ملن السوقني وأحد الناس، من للمشاة الثالثة األسواق من األوسط وكان

 راكبان. فيهما يلتقي ال حىت بدابته
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 منطقتني: إىل تنقسم القدمية دمشق مدينة أن نرى وحنن

 السور السنني. تضم آالف الرومانيون. منذ -اليونانيون-اآلرميون  استوطنها قد األقدم، وهي ألوىل:ا
 وأبوابه. القدمي

 ساروجة. الشاغور، امليدان، الصاحلية، مثل احملدثة، حاراهتا السور وداخل السور خارج الثانية: املنطقة أما
 دمشق، سكنت كبرية، جالية لليونان وأصبح ،جنب إىل جنباً اآلراميني  مع اليونان عاش دمشق ويف
 االمرباطورية مبجيء ولكن قرون، عدة بطابعها دمشق طبعت اليت اهللنستية الثقافة كانت التمازج هذا ونتيجة

 بسبعة وزود الضخمة، باألحجار بين مستطيل واسع بسور أحيطت جديد، بتنظيم دمشق حظيت الرومانية،
 . أبواب

السنني  آالف رميون: شعوب عربية قدمية هاجرت من شبه اجلزيرة العربية منذأول من سكن "دمشق" اآل
 ق.م.

لدولتهم الصغرية، وتدل الدراسات أهنا كانت جعلوا من دمشق عاصمة و وأسس اآلرميون ممالك يف سورية 
 ال تتجاوز الكيلو مرت مربع.

سيق"، أي الدار يتسمى "دار م وكانت ،رتفاعهاالوشغلت أبنيتها وأزقتها اجلانب العريب من املدينة 
، وشغل خارج هذه املنطقة عمراين يف مساكنها وشوارعهامظهر ودلت احلفريات بعدم وجود أي ة، املسقيّ 

ثر على لوح ع  )القسم اجلنويب للملكة، أي موقع اجلامع، والقصر امللكي يقع إىل غريب املعبد،  معبد "حدد"
 .(دار الشما ي للجامعجري ضخم يعود هلذا العهد يف أساسيات اجلح

وتواىل على هذه اململكة احتالل آشوري، ومن مث كلداين، والفارسي، وحتدثنا املصادر أن ال شيء هام 
املكدوين عام  االحتاللحدث يف مدينة "دمشق" من الناحية العمرانية والفنية، إىل أن جاء اليونان إليها إثر 

 ق.م. 333
أن اليونانيون هم  املؤرخون اتفق" :نزهة األنام يف حماسن الشام""يف  ريوي ابن عساكر يف تارخيه، والبدوير 

 ."من وضعوا األرصاد وتكلموا على حركة الكواكب واتصاالهتا ومقارنتها، وبنوا دمشق يف طالع سعيد
التمازج سكندر املقدوين، من بطالسة وسلوقيني إىل خلق ثقافة مميزة تعرب عن هذا د خلفاء االهولقد ج

على إحداث ختطيط  فعملوا، تيةنساهلل)اآلرميون( واليونان، واليت طبعت "دمشق" بالثقافة لعرب القدماء بني ا
وتنظيم للمدينة متأثر بنظام املدن اليونانية، فكانت الشوارع املستقيمة واملتقاطعة، واليت حصرت البناء 

ومان وأخذوا بإجياد ثقافة جديدة متيزهم استمر احتالهلم أربعة قرون، إىل أن جاء الر السكاين كقطع الشطرنج، 
 عن غريهم.
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 دتشه ، وزيادة عدد السكان، يف عصرهم سبباً لتوسيع مدينة "دمشق"، وبدأتاالزدهار االقتصاديوكان 
املشع يف كافة اجلوانب، قام الرومان بإحاطتها بسور واسع ومستطيل مبىن باحلجارة  واالزدهاراألنشطة املتنوعة 
ميكن الوصول إىل الداخل إال ال ذا السور بأبواب حلمايتها، ومحاية السكان واملنشآت، إذا الضخمة، وزود ه

 من خالهلا، قد يكون هذا السور فوق السور الذي بناه غالم اإلسكندر، حيث جاء أكثر قوًة وتنظيماً.
 وضمن ،اليونان أتبعه أسلوب وهو اخلارجية اهلجمات من حلمايتها املدن حول األسوار وجدتقد و 
 قد املدينة سور أن دمشق تاريخ يف الباحثون ويعتقد ،املدينة وإىل من واخلروج للدخول األبواب وجدت السور
 اليوناين. وبعده اآلرامي العهد منذ حوهلا تواجد

 املدينة فأحاطوا بنائها وإعادة األسوار جتديد إىل عمدوا ق.م 46عام  دمشق على الرومان سيطر وعندما
 األبواب وهذه الشعوب من كثري عند قدسية ذو رقم ( وهو7للرقم ) نسبة أبواب سبعة ضمنت حجري بسور

 :هي
  .)زهرة( توما باب – )القمر( اجلنيق باب – )عطارد( الفراديس باباملدينة:  مشال يف

 ثالث ذو بابان ومها ،)املشرتي( اجلابية باب: غرهبا ويف، )الشمس( الشرقي الباب: املدينة شرق يف
 والذي املستقيم بالشارع سوية متصلتان حجماً  أصغر بوابتان جانبيها وعلى كبرية بوابة الوسط يف، اتفتح
 م.1011حوا ي  طوله يبلغ

 .)زحل( كيسان باب – )املريخ( الصغري الباب: املدينة جنوب يف
 .(العصور عرب األبواب تسميات اختالف مالحظة مع)

 تتأذى أن دون حاهلا على واألبواب السور بقي. ه16سنة  لدمشق العريباإلسالمي  الفتح قدوم ومع
 خارج بالتوسع املدينة أخذت الذهيب األموي العهد ويف ،صلحاً  كان للمدينة املسلمني العرب دخول ألن

 بردى. هنر ضفاف وعلى قاسيون جبل سفوح يف جديدة وضواحي أحياء وظهرت األسوار
 اخلليفة عم) علي بن اهلل عبد اجليش قائد وقام العباسي اجليش بيد دمشق سقوط كان هـ 132عام  ويف

 وخرب املدينة سور من اً جزء وهدم جثثهم وأحرق األمويني قبور خالهلا نبش املدينة يف العباس( مبجزرة أبو
 وىلأ   الذي السلجوقي العهد قدوم حىت برتميمها يسمح ومل والسور األبواب أمهلت وهكذا ،أخرى أجزاء
 / هـ761 عام السور من الغربية الشمالية الزاوية عند دمشق قلعة نشئتفأ   اخلاص االهتمام واألبواب السور

 يف مجيعها فشلت صليبية محالت ثالث أمام املدينة صمدت وهكذا نتصّ وح   األسوار ممتور   م1171
 سورها. اقتحام
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 للحكم المهواست لدمشق الزنكي حممود الدين نور السلطان دخول كان م1106هـ / 065 عام ويف
 والفنت الصليبية احلمالت نتيجة وأبواهبا سورها من هدم مات ورمم للمدينة شاملة حتصني بعملية فقام فيها

 بسد قام كما السالمة وباب الفرج كباب جديدة أبوب بفتح وقام السور على املستديرة األبراج وأقام، الداخلية
 الشرقي. الباب من وجزء كيسان كباب أخرى أبواب
 من األعداء مراقبة خالهلا من ميكن تعلوه مئذنة مع مسجداً  األبواب من باب لكل الدين نور بىن دوق
 عرقلة هبدف يسمى )باشورة( وذلك متعرجاً  صغرياً  سوقاً  اخلارجية اجلهة من باب كل على جعل كما  ،األعلى
 بتوسيع الدين نور قام كما،  األبواب منطقة يف االقتصادية احلركة تنشيط عن فضالً  للمدينة األعداء دخول

يني  حي لنشوء أدى وهذا للنهر حماذياً  اجلديد السور ليكون الفراديس وباب الفرج باب بني املمتد املدينة سور
 .(السورين بني) يسمى واجلديد القدمي السور

 السور حال واستمر، الصلييب اخلطر لدرء واألبراج األبواب بعض وجددت رممت األيويب العهد ويف
 احلاجة. حسب عليه والرتميمات التعديالت بعض إدخال مع اململوكي العهد يف واألبواب
 اخلطر وزوال انتشارها وسعة العثمانية الدولة ملنعة ونظراً  م1014هـ / 522 عام العثماين العهد قدوم ومع
 بالسور االهتمام ذأخ البارود باستخدام املتمثلة احلديثة احلرب وسائل انتشار عن فضالً  القريب الصلييب

 من أخرى أمكان يف الرمسية املباين بناء يف همن أجزاء واستخدمت لإلمهال السور وتعرض يتالشى والتحصينات
 أخرى. أجزاء وزالت منه أجزاء على واملساكن الدور وأنشئت املدينة

 أحدثه ملا إضافة توالفيضانا كالزالزل الطبيعية الكوارث من لكثري الزمن عرب واألبواب السور تعرض وقد
 هلذا نظرنا ما إذا واليوم، األبواب من عدداً  طالت ترميمات عدة أجريت العشرين القرن ويف ،ختريب من البشر
 حجم يصغر اليت العليا املستويات بعكس احلجم كبرية حبجارة مبنية منه الدنيا املستويات نالحظ السور

 السويات أما رومانية الغالب يف الدنيا والسويات ،هبا أنشئ اليت املرحلة عن تعرب سوية كل أن ذلك، حجارهتا
 الالحقة. اإلسالمية للعهود فتعود العليا

 باب من املمتدة املنطقة وتليها ،توما باب ولغاية السالم باب من املمتدة املنطقة هي السور أجزء وأفضل
 أخرى مناطق يف احلارات بني ختفيةامل واألجزاء القطع بعض جيد أن للباحث وميكن ،كيسان باب لغاية توما

 القدمية. املدينة حول
 نور السلطان عهد يف السنانية( أنشئ الشهيد )منطقة الدين نور برج حالياً  املوجودة األبراج أهم ومن

توما(  باب منطقة) أيوب الصاحل امللك وبرج ،اململوكي العهد يف ترميمه وأعيد م1141 / هـ046 عام الدين
 م .1261هـ / 464 عام األيويب دالعه يف أنشئ
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 قاعدة ظهرت كما  ،هناك احملدث النفق ضمن الشرقي الباب قبالة أيويب برج عن الكشف أعيد وحديثاً 
 إىل وظهر املنطقة تلك يف دمشق سور إظهار عمليات البيطرة( خالل كيسان )دوار باب من القرب إىل برج

 الزنكي. الدين نور السلطان إىل تشري حجرية لوحة جانبه
قال أن هلذه  األندلس يف القرن السادس اهلجري(بن جبري يف رحلته )من علماء ااختلفوا يف عدد أبواهبا، ف

 البلدة مثانية أبواب كأبواب اجلنة:
بية، مث باب اباب شرقي، باب توما، باب السالمة، باب الفراديس، باب الفرج، باب النصر، باب اجل

 .الصغري
  ارخيه، والبدري، خيربنا أن ملدينة "دمشق" القدمية سبعة أبواب رومانية األصل وهي:بينما ابن عساكر يف ت

 الرومان بناه ،األصلية السبعة األبواب من هويقع يف اجلهة الشرقية من املدينة القدمية و  الباب شرقي: -1
 أهنم إثبات بدون ويقال، اليت ميثلها اإلله اإلغريقي هيلوس أو سول عند الرومان كوكب الشمسل ونسبوه
 منلك وال القدمي، اآلرامي الباب موضع يف اليونانيون شيده ورمبا األسبق، اليوناين الباب أنقاض على أقاموه
 املنارة أسفل صغري باب وجود احلا ي وقتنا يف ويالحظ) شهايب". الدكتور "قتيبة يقول هذا. هكذا على دليل

 سبب يف ويقول .(املستقيم والشارع القدمية املدينة من جلزء أمتار 11-1لعمق  يوصل مغلق البيضاء
اإلغريقي، "هيليوس"  باإلله له ورمز الشمس، كوكب إىل ن سب الذي الباب هو شرقي باب التسمية: إن

 الرومان عند ويقابله النور، من حزم منها تنبعث مستديرة هالة رأسه وحول خيول أربعة جترها عربة على راكباً 
 الشمس "سول". إله

 باسم "باب الرومان مث السلوقني اليونان أيام يعرف كان التسمية: أنه سبب يفاآلراء  تعددت ويقول
 األبواب. من غريه قبله علي تشرق الشمس الشمس" ألن

 قرص صورة احلجر يف راً فنا نقشاً  الشرقي الباب تاج قوس فوق رمسوا اليونان يقول: إن عساكر وابن
 بذلك. يؤمنون كانوا ألهنم الروماين العهد يف سومالر  هذه وجود واستمر الشمس،
 إىل الغرب من ميتد عريض رئيسي شارع –دمشق  -القدمية  املدينة يف كان كبرية حيث أمهيةالباب وهلذا 

 وكان، مرتاً  1011املستقيم" طوله  الشارع "بالشارع هذا اشتهر شرقي وباب اجلابية باب بني ينحصر الشرق
 الفتحتني يقابالن مسقوفني جانبيني ورواقني الوسطى، الباب فتحة يقابل الوسط يف واسع طريق من يتألف

 أعمال أثناء آلخر حني من بعضها تظهر اجلميلة ةالكورنتي األعمدة حتملها والغريب، الشرقي للبابني الصغريتني
 اجلميل الشارع هذا انوك .أروقته حبذاء الشارع هذا طول على موزعة التجارية املخازن وكانت .والبناء احلفر
 رأسه على وآخر ذراعيه، باسط رجل متثال عليه عمود عن عبارة وهو أحدها، العرب أدرك بالتماثيل، مزيناً 
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 على وكانت أعوام، منذ هااإحد ظهرت النصر، أقواس الشارع هذا تقطع وكانت حديد، فيهاو  الكرة مثل
  العصور. مر على الشارع ةسوي الرتفاع نظراً  احلالية األرض سطح من سم 601عمق 

 "الشكل يف الصورة"
 حتتفظ هامة إهنا الشارع، مستوى إىل ورفعها اآلبدة هذه ترميم إىل 1501عام  األثار مديرية عمدت وقد
 تزينها.  اليت األعمدة وبعض كاملة فتحاهتا بإحدى

 وجود عن والنهاية البداية يف كثري ابن وحدثنا سنان، بقنطرة عساكر ابن يسميها اليت القوس أهنا ونعتقد
 للبناء. أحجارها واستخدمت للهجري، الثاين القرن يف هتدمت األقواس، هذه من الغرب يف أخرى قوس

 املدينة أسوار وخارج ،ةشحاد حممود شارع مع باشا مدحت لشارع امتداد هو الشرقي الباب شارع واليوم
 التجارية احملالت من العديد إىل إضافة واملساجد، الكنائس من العديد له اجملاورة املنطقة تضم القدمية،

 اجملاورة املناطق من هي الصناعية، واملنطقة واألمني، توما، باب ومنطقة واألنتيكات، التحف لبيع املخصصة
 شرقي. باب بامسه: منطقة مسيت واملنطقة الشرقي، للباب

 ومن ،كبرية معارك عنده وجرت وليدال بن خالد القائد منه دخل لدمشق اإلسالمي العريب الفتح وعند
 اجملازر وارتكابه هـ132عام  لدمشق قدومه عند علي بن اهلل عبد العباسي اجليش قائد دخول كان الباب هذا
 دمشق أبوب بقية مع برتميمه قام مث م1106 / هـ065عام  الزنكي الدين نور العادل امللك دخل ومنه ،فيها

 الفتحتني بسد قام من هو الدين نور أن ويعتقد، باشورة أمامه وأقام صغرياً  ومسجداً  مئذنة عليه وبىن وسورها
 الباب أمام من الباشورة هدمت عشر التاسع القرن أواخر ، ويفدفاعية ألسباب الباب من واجلنوبية الوسطى

 الباب من واجلنوبية الوسطى البوابتني فتح إعادة مت العشرين القرن ويف ،سابق وقت يف الصغري املسجد وأزيل
 شامالً. ترميماً  ترميمه بعد

 السبعة األبواب من وهو القدمية املدينة من الغربية اجلهة يف يقع الغريب، الباب له وي قال اجلابية: باب -2
 املشرتي.  لكوكب ونسبوه الرومان بناه ،األصلية

 إىل نسبة االسم هبذا مسيوقيل  ومسي باجلابية ألنه كان يؤدي إىل معسكر للجند مكلفني جبابية الضرائب.
 إليها. يصل منه اخلارج ألن حوران مبنطقة اجلابية تلّ 

( وقربها موجود أمام الباب والواقع أن امرأة صاحلة تدعى )السيدة جابيةينسب بعض العامة الباب إىل 
حلة تدعى الضريح املوجود جبانب الباب ضريح ومهي ليس إال وال وجود يف كافة املراجع التارخيية لولية صا

 جابية.
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 ويتصل حجماً  أصغر بوابتان جانبيها وعلى كبرية بوابة الوسط يف، فتحات بثالث الباب هذا صمم
ينحصر بني الباب الشرقي وباب اجلابية، الشارع املستقيم وطوله ، املستقيم الشارع عرب الشرقي بالباب

باب الوسطى، ورواقيني جانبيني مرت. حيث كان يف املاضي طريق واسع يف الوسط يقابل فتحة ال 1011
 ني يقابالن الفتحتني الصغريتني للباب الشرقي والغريب.فمسقو 

أعمدة كورنتية مجيلة وبينها تتوضع التماثيل وتقطع هذا الشارع أقواس النصر، اليت حتمل هذه السقوف 
 اشتهر هبا الرومان.

 الفتحتان وسّدت ،حا اجلر  بن عبيدة أبو بقيادة املسلمون جيش دخل لدمشق اإلسالمي الفتح عند
عام  به احمليط والسور الباب ترميم أعاد األغلب( الذي الدين )على نور عهد يف الباب من والشمالية الوسطى

 ابن عيسى الدين شرف امللك ترميم أبرزها أخرى ترميمات تلته باشورة. مث حوله وبىن م1140/  هـ041
 األيوبية. الدولة زمن يف العادل امللك
وميثل إله احلب واجلمال يرمز إىل كوكب الزهرة يقع يف اجلهة الشمالية من املدينة القدمية و  باب توما: -3

وي نسب إىل  ،األصلية السبعة األبواب من وهو، اإلغريقي أفروديت وعند الرومان ربة مجال فينوس الرومانية
 بناء الحتمال إشارة يعطي وهذا اليونانية باحلروف نقش الباب حجارة إحدى على يوجد عظماء الروم،

 الباب بتسمية قاموا املسيحية انتشار وبعد ،بنائه بإعادة الرومان يقوم أن قبل اليونان قبل من األصلي الباب
وهتدم الباب مع الزمن، ومن هذا ، السالم عليه املسيح السيد تالميذ أحد الرسول توما القديس سما على

 وجرت حسنة بن شرحبيل القائد منه دخل لدمشق اإلسالمي لفتحا عند، و الباب دخل عمرو بن العاص
ويعترب أحد املنشآت العسكرية يف ، ومئذنة مسجد عنده وأقيم الباب رمم الدين نور عهد ويف ،معارك عنده

 به احمليط والسور الباب طالت اليت الرتميمات أبرز ومن. حيث تعلوه كوى الدفاع املستطيلة الفرتة األيوبية
 الرتميم مث م . ومن1221/  هـ 420عام  األيوبية الدولة زمن يف عيسى بن داوود الناصر امللك ترميم

 م.1333/  هـ 736عام  تنكز آنذاك دمشق نائب قبل من اململوكي
 املئذنة. مث ومن املسجد أزيل العشرين القرن وثالثينات عشرينات يف لسورية الفرنسي اللتاإلح زمن ويف
 عليها: كتب وقد اململوكي العهد يف الباب لرتميم تؤرخ توما لباب العليا العتبة على كتايبال نقشوال

 بن حممد والدين الدنيا ناصر الناصر امللك السلطان موالنا أيام يف املبارك الباب هذا جُدد الرحيم الرمحن اهلل بسم)

 املولوي العايل األشريف املقر بإشارة لكوذ أنصاره اهلل أعزّ الصاحلي قالوون املنصور الشهيد امللك السلطان موالنا



 أ. نبيلة القوصي                                                                                                 سور دمشق القدمي وأبواهبا   

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                1

 كافل الناصري تنكز السيفي املخدومي املمالكي املؤيدي املثاغري املرابطي اجملاهدي الغازي الكبريي األمريي

 .(وسبعمائة وثالثني أربع سنة اآلخر ربيع من األول العشر يف ذلك هو نصر عزّ احملروسة بالشام الشريفة املمالك

وهو إله الزمن ) يرمز إىل كوكب زحلو  الرومان بناه ،األصلية السبعة األبواب من هو :باب كسيان -4
 اجلنوبية اجلهة يفويقع ، (لزراعة والكرمة واالزدهار واخلصبوالعصر الذهيب اإلغريقي وعند الرومان هو إله ا

مسي : كتاب تاريخ دمشقويقول ابن عساكر يف  ، ، ومسي بذلك ألنه أصغر األبوابالقدمية املدينة من الشرقية
ويف العهد البيزنطي مسي بـ ) باب القديس بولس (  .بن أيب سفيان هبذا االسم نسبة إىل كيسان موىل معاوية

 ويف ،لدمشق اإلسالمي العريب الفتح عند ومنه دخل يزيد بن أيب سفيان ختليداً حلادثة هتريبه من فوق السور.
 الباب فتح أعيد م1343 / هـ740عام  اململوكي العهد ويف، يةدفاع ألسباب الباب سد مت الدين نور عهد
 مسجداً. داخله وبنا ترميمه أعاد الذي بغا منكلي الدين سيف األمري الشام نائب قبل من

 داخله أنشئ م1535عام  ويف الباب ترميم إعادة مت م1520عام  لسورية الفرنسي االحتالل زمن ويف
 سول.الر  سبول القّديس أسم محلت كنيسة
متثله اإلهلة اإلغريقية سيلينه  القمر كوكب إىل يرمزنه أغري  ال توجد معلومات وافية عنه، جنيق: باب -5

يقابله عند الرومان إهلة القمر لونا وعند البيزنطيني صار امسه باب ، اليت عرفت مؤخرًا بـ ارتيمس إهلة الصيد
يقع بني باب السالم وباب توما، وقد  للسور، الشمالية اباألبو  أحد وهو، امليالد ختليداً مليالد السيد املسيح

زالت  للسكن فيما بعد، ومع ذلك ما سد منذ عهد بعيد، وكانت عنده كنيسة حولت اىل جامع مث صار بيوتاً 
بواب أن عدد أبعض آثاره على جدار السور ظاهرة للعيان والسيما القوس الذي كان يعلو الباب ويالحظ 

مكان توقع هجوم من هذه اجلهة وذلك بسبب إخرى، لعدم األثر منه يف اجلهات أكالشمالية املدينة يف اجلهة 
ضافة لصعوبة التضاريس الناجتة عن سفوح إاحلماية اليت توفرها قنوات املياه )بردى وفروعه العقرباين والدعياين( 

 جبل قاسيون.
  :باب الصغري) باب الشاغور( -6

ونسبه  ،بناه وجدده الرومان ،ينة القدمية وهو من األبواب السبعة األصليةيقع يف اجلهة اجلنوبية من املد
 اليونان قبلهم لكوكب املريخ. 

عند الفتح العريب اإلسالمي لدمشق دخل منه القائد يزيد بن أيب سفيان شقيق اخلليفة معاوية بن أيب 
 باشورة .و  ويف عهد نور الدين رمم الباب وأقيم عنده مسجد الباشورة ومئذنة ،سفيان
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ومن أبرز الرتميمات اليت طالت الباب والسور احمليط به ترميم امللك املعظم عيسى يف زمن الدولة األيوبية 
م يف العهد 1611 / هـ113ومنه اقتحم التتار دمشق بقيادة تيمورلنك عام ، م1224/  هـ423 عام

 .وقد مسي الباب هبذا االسم ألنه أصغر أبوب املدينة ،اململوكي
 وجد نقش كتايب داخل الباب يؤرخ لرتميم الباب يف العهد األيويب وقد كتب فيه:وي

أمر بتجديد هذا الباب والسور واخلندق  ،)بسم اهلل الرمحن الرحيم كتب اهلل ألغلنب أنا ورسلي إن اهلل قوي عزيز

ان اإلسالم واملسلمني حميي العدل املبارك موالنا السلطان املعظم الغازي اجملاهد يف سبيل اهلل شرف الدنيا والدين سلط

يف العاملني عيسى بن املوىل السلطان امللك العادل سيف الدين أبي بكر أيوب خلّد اهلل ملكه تقربّاً إىل اهلل تعاىل بتويل 

 .العبد الفقري إىل رمحة ربه حممد قرشي سنة ثالث وعشرين وستمائة(
م 1104هـ/001طان نور الدين الزنكي عام نص كتايب داخل الباب حيوي مرسوم صادر عن السلوهو 

 العائدين من العراق:و  يتعلق بإلغاء الرسوم املفروضة على التجار املغادرين
)بسم اهلل الرمحن الرحيم أمر موالنا امللك العادل العامل العارف املؤيد املظفّر املنصور نور الدين ركن اإلسالم 

سم حممود بن زنكي بن آق سنقر خلّد اهلل ملكه بإزالة حق التسفري على واملسلمني حميي العدل يف العاملني أبو القا

التجار املسافرين للعراق والقافلني عنها إىل دمشق حرسها اهلل وتعفيه رسم هو إبطال امسه واملنع من تناوله واملكاتبة 

ليزيد له يوم جيزي اهلل الذين أحسنوا  بشيء منه إحساناً إىل الرعية ورأفة ومناً عليهم وعاطفة وتقرّباً إليه تعاىل وتقدميه

فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه وذلك يف رجب  ،ورسم لكل .... على تطاول األيام، باحلسنى

 .سنة إحدى ومخسني ومخسمائة(
، هـ وأحرق دمشق113وقد شهد هذا الباب أحداث تيمور لنك قائد جيوش التتار الذي دخل منه سنة 

عساكر مرتزقة من مشال ) القرن الثالث عشر امليالدي شهد صراعات داخلية بني احلامية املغربية العسكريةويف 
فريقيا يف العصر اململوكي( وبني طائفة البغَّادة )املرتزقة الذين يعودون بأصوهلم إىل بغداد( واالنكشارية الرتكية إ

 استنبول لدعم الوا ي ومقر إقامتهم يف قلعة دمشق. وعساكر القايب قول وهم العسكر النظاميون املرسلون من
وهو من ، وحاليًا يقع يف سوق العمارة، يقع يف اجلهة الشمالية من املدينة القدمية باب الفراديس: -7

بناه الرومان يرمز إىل كوكب عطارد وميثله رسول اآلله اإلغريقي هرمس وهو إله  ،األبواب السبعة األصلية
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والفراديس بلغة الروم تعين البساتني، مسي الباب هبذا ، امي الطرق عند الرومان مركوريالتجار والنقود وح
االسم نسبة إىل حمّلة كانت قبالته خارج السور تسمى الفراديس حبسب ما ذكر ابن عساكر يف كتاب تاريخ 

ا ورد عن ابن دمشق، ويقال: أن اليونانيون اختذوا على هذا الباب صورة إنسان مطرق الرأس كاملتفكر كم
 عساكر. 

وقد حاصر احلامية البيزنطية، إىل أن ، وعند الفتح اإلسالمي لدمشق دخل منه القائد عمرو بن العاص
السادات ) استسلمت، ويف عهد نور الدين رمم الباب والسور احمليط به ورمبا كان املسجد املوجود عنده

 د أغلب األبواب.جماهدين( من عهد نور الدين الذي بنا مسجداً ومئذنة عن
ومن أبرز الرتميمات اليت طالت الباب والسور احمليط به ترميم امللك الصاحل جنم الدين أيوب يف زمن 

 .م1261/  هـ435 الدولة األيوبية عام
 ،ي طلق العامة على هذا الباب أسم باب العمارة نسبة للحي املوجود فيه وهو مصفح باحلديد ليومنا هذا

  واضح املعامل.وعليه نقش كتايب غري
دث باب وهو القدمية، املدينة من الشمالية اجلهة يف يقع :السالمة باب -8  الدين نور السلطان أنشأه   حم 

ولقد ذكره ابن  الكثيفة. واألشجار بالنهر حماط ألنه نظراً  عنده القتال لتعذر االسم هبذا مساه وقد الشهيد
يف العهد األيويب أيام السلطان امللك الصاحل أيوب عام مت ترميم هذا الباب  ، عساكر باسم باب الشريف

 وهذا الباب هو أحد أمجل أبوب املدينة ويشبه يف تصميمه باب توما. ،م1263 / هـ461
 يوجد نقش كتايب على عتبة الباب من اخلارج يؤرخ لرتميم الباب يف العهد األيويب وقد كتب فيه:

الباب السعيد يف أيام موالنا امللك الصاحل السيّد األجل العابد اجملاهد )بسم اهلل الرمحن الرحيم جددت عمارة هذا 

املؤيد املظفّر املنصور جنم الدنيا والدين سلطان اإلسالم واملسلمني منصف املظلومني من الظاملني قاتل الكفرة 

ن الدين جمد األمة عالء امللّة واملشركني ماحي البَغْي والفساد ودامغ املفسدين يف البالد معزّ اإلسالم غياث األنام رك

سيد امللوك والسالطني أيوب بن امللك الكامل بن السلطان امللك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب أمري املؤمنني بتويل 

 .ستمائة(و أربعنيو العبد الفقري يعقوب بن إبراهيم بن موسى سنة إحدى

دث باب وهو لقدميةا املدينة من الشمالية اجلهة يف يقع  :الفرج باب -9  الدين نور السلطان أنشأه   حم 
 الدين نور السلطان قام ما وعند ،الباب فتح بعد الفرج من البلد أهل وجده ملا االسم هبذا مساه وقد الشهيد
 أخر باب إلنشاء ذلك أدى للنهر حماذياً  ليكون ودفعه الفراديس وباب الفرج باب بني املدينة سور بتوسيع
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 الباب عند أقام كما  ،(اخلارجي) الفرج باب األصلي )الداخلي( وهو الفرج باب مقابل يداجلد السور على
 .) سوق املناخلية ( وباشورة (باب الفرج) مسجداً 

لوقوعه بني سوقني باالسم نفسه )والبوابيجي هو من يصنع  عرف يف الفرتة العثمانية باسم باب البواجبية
 (األحثية

عام  إمساعيل الصاحل امللك أيام األيويب العهد يف الداخلي الباب رمم وهو باب مزدوج داخلي وخارجي
عام  كان اخلارجي للباب ترميم وأخر، اململوكي العهد يف اخلارجي الباب رمم كما م1262 / هـ435

 املناخلية. سوق يف يقع كونه املناخلية باب أسم حالياً  الباب على العامة ويطلق ،م1561
 فيه: كتب وقد األيويب العهد يف الباب لرتميم يؤرخ الداخلي الباب على كتايب نقشويوجد 

 العادل العامل الصاحل امللك السلطان موالنا املبارك واخلندق الباب هذا بتجديد أمر الرحيم الرمحن اهلل بسم)

 واملشركني الكفرة تلقا واملسلمني اإلسالم سلطان والدين الدنيا عماد الغازي املنصور املظفر املثاغر املرابط اجملاهد

 يعقوب الفقري العبد بتويل املؤمنني أمري نصري أيوب بن بكر أبي ابن إمساعيل العاملني يف العدل حميي واملرتدين اخلوارج قامع

 .(وستمائة وثالثون تسع سنة رمضان بتاريخ موسى بن إبراهيم بن

استحدث يف السور بعد األبواب  يقع يف اجلهة الغربية للسور وهو أول باب إسالمي :باب النصر -11
كان موقعه قرب مدخل سوق احلميدية غرب سوق األروام احلا ي الكائن يف احلريقة ويعتقد ،  األصلية الرومانية

أنه ب ين يف العهد السلجوقي أواخر القرن اخلامس اهلجري مسي بذلك نسبة إىل امللك الناصر الذي فتحه وال 
سة أهنار. وكان امسه باب اجلنان ألنه ي طل على بساتني وحقول ومروج. وجود له اليوم. كان يوجد قربه مخ

منها حكر السمان ووادي البنفسج واملرج األخضر والشرفان والشقراء والبهنسية والنريبني واخللخال واملنيبع 
 واجلبهة والربوة وغري ذلك. 

أثناء احلروب الصليبية، وأ عيد فتحه يف كان يف فرتة ما مسدودًا مث ف تح. رمبا س ّد أيام نور الدين زنكي، 
العهد األيويب. أو يف العهد اململوكي، أ طلق على الباب اسم باب السعادة نسبة إىل دار احلكم القريبة منه. 
ويف العهد العثماين حتول امسه إىل باب السرايا ألنه قرب سرايا احلكم، يف مكان القصر العد ي حالياً. ويف عام 

وا ي الشام العثماين حممد رشدي باشا لتوسيع مدخل سوق احلميدية، أيام السلطان عبد م، أزاله 1143
 احلميد الثاين.
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: ويذكر ابن طولون، هو الباب الغريب ملعبد جوبيرت ويعين بالسريانية الرسل وخيل الربيد :باب الربيد -11
ونزل بعد الصالة على ، مويأن السلطان اململوكي طوماس باي خرج من قلعة دمشق لصالة اجلمعة يف األ

غالمه  أمر سكندر املقدوينايد وفرشت له األرض وأشعلت الشموع. وتقول الروايات أن درج باب الرب 
هي املدينة  ا، واملدينة اليت كانت رسم دمشقنيرسم املدينة وبناها وعمل له حصن، ببناء مدينة دمشق دمشقني
اديس الداخلة مع باب الفر ، احلديد يف سوق األساكفةمع يد هي باب الرب : أبواب ثالثةوعمل هلا ، الداخلة

 .وهذه كانت املدينة
، من بناء سليمان، وهو عند باب مدينة دمشقأنه  رواية مفادها  يروي ابن عسكر :باب جريون -12

وهو الباب الشرقي ملعبد جوبيرت  .الذي بناه يقال له جريون فسمي بهبنته الشياطني وكان الشيطان 
يقع بني حيي النوفرة والقيمرية وهو أوسع أبواب دمشق وأكثرها ارتفاعًا ولقد تأثر باحلريق الذي ، يالدمشق

حيث يؤلفان حدود معبد جوبيرت ، ويتناظر مع بقايا القوس الرومانية يف حملة باب الربيد، هـ703وقع سنة 
 .ه الشعراء يف أحقاب خمتلفةتغىن بوقد ، يعين احلرم واملأوى GYRوهو أسم مشتق من ، من الغرب والشرق

واآلن ، من اجلهة اجلنوبية موازي لباب الربيد، يقع يف سوق األساكفة (:دباب احلرير )باب احلدي -13
 .وهو عند سوق اخلياطني، العلوييكاد ال يعرف وال وجود له إال معرتضة احلجر 

بالقلعة أحدثه األتراك إىل باب احلديد حرفه الناس إىل باب اجلديد وهو اآلن خاص : ويقول البدري
 .األتراك يدخلون وخيرجون منه سراً القلعة يليه من الغرب باب السر مسية بذلك لكونه يفتح اىل القلعة وكان 

وملدينة "دمشق" أبواب أخرى صغرية حلماية احلارات القدمية اليت بدأت بالظهور يف العهد األيويب: 
  الصاحلية، ساروجة، الشاغور ...
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 الباب
 

 املؤسس

 األصلي

 الوضع

 الراهن

 وجود جامع

 ومئذنة من

العهد 

 النوري

وجود 

 باشورة

 من العهد 

 النوري

 أهم التعديالت املعمارية

 الشرقي
 

اجلامع أزيل  موجود روماين
وبقيت 

 املئذنة

 غري موجود
 يف أزيلتو 

 أواخر القرن
 التاسع
 عشر

طى بوابتان الوسال سدت باب ثالثي
 بقي علىواجلنوبية من الباب وأ

ية )يف عهد نور الدين لبوابة الشمالا
 (.على األرجح

يف القرن العشرين مت إعادة افتتاح 
البوابتني الوسطى واجلنوبية بعد 

 ترميم الباب.

رمبا كانت  موجود روماين اجلابية
موجودة 
 وأزيلت.

باب ثالثي سدت البوابتان الوسطى  موجودة
والشمالية من الباب وأبقى على 

يف عهد نور الدين ) نوبيةالبواب اجل
 (.على األرجح

   غري موجود  موجودة موجود روماين الصغري

مل يـ ْبن  عليه  موجود روماين كيسان
 باألصل

مل يـ ْبن  عليه 
 باألصل

 .سد الباب يف زمن نور الدين
م وأنشئت 1520أعيد ترميه عام 

 م.1531داخله كنيسة عام 

عليه مل يـ ْبن   غري موجود روماين اجلنيق
 باألصل

مل يـ ْبن  عليه 
 باألصل

عريب وغري مت سده قبل الفتح ال
 .معروف بدقة مىت مت ذلك

يعتقد أن مكانه يقع بني باب 
 السالم وباب توما

 ------------------  غري موجوداجلامع  موجود روماين الفراديس



 أ. نبيلة القوصي                                                                                                 سور دمشق القدمي وأبواهبا   

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                16

 موجود

 غري موجود موجود روماين توما
 أزيلتا.. 
 الربع يف

 األول من
القرن 

 العشرين.

 ------------------  جودغري مو 

اجلامع  موجود نور الدين الفرج
 موجود

 ------------------  غري موجود

مل يـ ْبن  عليه  موجود نور الدين السالمة
 باألصل

مل يـ ْبن  عليه 
 باألصل

رمبا مل يـ ْبن  عليه مئذنة ومل ت قم 
 باشورة نظراً لوقوعه مبحاذاة النهر.

العهد  النصر
 األيويب

مل يـ ْبن  عليه  غري موجود
 باألصل

عليه مل يـ ْبن  
 باألصل

كان يف منطقة مدخل سوق أزيل 
م لتوسيع مدخل سوق 1143عام 

 احلميدية.

 ------------------ ------ ------ غري موجود دمشقني الربيد

سليمان عليه  جريون
 السالم

 ------------------ ------ ------ غري موجود

 ------------------ ------ ------ غري موجود األتراك احلرير

 
 دمشق أبواب بني تارخيية مقارنة جدول

 الشمعة خالد سامي األستاذ وإعداد حبث
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