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 أزقة وحارات دمشقية

 تدعونا للتعرف عليها...حكاية جتمع بني املاضي واحلاضر 

 الباحثة نبيلة القوصي

  :)معامل وأعيان( إخويت قراء زاوية
اه يرويها هنر بردى وفرعمن الواضح أن مدينة دمشق نشأت كمدينة صغرية وسط غوطة واسعة، 

بسبب  ةشغلت اجلانب الغريب من دمشق القدمي قد ...تورا وبانياس، وتتوزع يف أطرافها القرى واملزارع
 ومساكن املدينة تتوزع بغري نظام. ارتفاع الغريب عن اجلانب الشرقي، وكانت أزقة

األمر  ،اضاعف من عدد سكاهن ا  اقتصادي ا  ازدهار دمشق شهدت  ،في العهدين الروماين والبيزنطيف
 سبعة أبواب،د بو  حيطت بسور مستطيل بين باألحجار الضخمة وز  الذي أدى إىل توسيع املدينة، فأ  

ف ر ويف املدينة شارع رئيسي عريض ميتد من الغرب إىل الشرق، ينحصر بني باب اجلابية وباب شرقي ع  
 ،قواس النصرتقطع هذا الشارع أ...طول الطريقعلى  باسم الشارع املستقيم، مزين بالتماثيل الرومانية

 .لمدينةل انت الناحية الشرقية السوق العامحيث ك، التجارية موزعة على طول الشارع وكانت املخازن

 
لمة إىل مدينة عربية مس أخذت دمشق تتحول تدرجييا   ،ومنذ السنوات األوىل للعهد اإلسالمي

ة أرضها ا لربكسكناهرواها ليحث األتقياء الصاحلني  أحاديث املصطفى اليتب متيزت عن مدن العامل،
   شار إليها بالبنان....ي   ،تظهر كنجمة يف السماءسببا  ل كان  هاخلقصفوة خرية و  ووجود
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كأهنا بأبواهبا وأسوارها مدينة حمصنة اتصلت بالعامل اخلارجي بشبكة طرق مرصوفة خترج من أبواهبا ف
الناس أال هنا مدينة )العلم والعلماء( أال هنا )مدينة املدارس( أال هذه هي  تدعو إىل خمتلف اجلهات

 املدينة اليت أضاءت قصورها بنور مولد سيد الكون.... فهيا للعلم والعمل الصاحل النافع للجميع...
  ...باحلكمة واملوعظة احلسنةو 

 
 ،(باب شرقي)و)باب توما( كانت تتوزع يف حمليت اليت  من دور الصحابة  وذكر ابن عساكر عددا  

أن  قن منهينستوالذي  ،منذ القرون املاضية واملسيحينينشأ بني املسلمني  رائع مما يدل على جوار
الروحي و  د أن نعمت باملركز االسرتاتيجيدمشق يف العهد األموي كانت يف أبدع حلة وأمجلها بع

 . املعتدل

    
اليت ة داره د معاويوالقصور واحملال العامة، وشي  بنوا املباين ف ،بالتجمع حول األموي وأخذ الناس

ليفة واآلخر ل اخلقسم أله :ن... وله جناحانسبة للقبة اليت تعلوه ،وباخلضراء ،رفت بدار اإلمارةع  
 ين يف دمشق.هذا أول بيت عريب ب  عد ي  و لرجال الدولة، 
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واحلصون والزوايا  الع واألبراجتزخر بالق ، حيثوتعترب مدينة دمشق من املدن الغنية باألوابد األثرية 
د ومحام وفرن فيه مسج متكامال   ا  واحلارات القدمية اليت كانت متثل فيما مضى حي ،واملساجد واملدارس

 ...وبيوت سكنية

 
نفسه أثناء املشي يف ه و روحترتاح وتطمئن  ،هذه احلارات التزال قبلة للسائح املسلم املعترب املتعظ 
فها بيوت من ثالث وحت ،)درب( تسمىاليت و تعرجة املفرعية الزقة األبسبب  تتغريبدأت  اليت طرقها

 طبقات....
دأت تظهر بإىل جانب مصليات صغرية،  ابة مخسة قرون اجلامع الوحيد يف دمشق،ظل األموي قر و 

 (مسجد صغري وفرن وسوق وسويقة...) :دت بالعناصر املعاشية ومؤسسات حمليةو  أحياء بعيدة ز  
مجاعي على أساس األحياء، وحتصنت احلارات وراء األبواب، ولعل هذا  ل  من تكت  وحدث مع الز 

 / مسجدا  242النموذج هو السبب يف انتشار املساجد الصغرية يف كل مكان، أحصاها ابن عساكر/
 خارجها. مسجدا  871داخل األسوار و/

م األبواب األبراج ورم  ب نهوحص  السور م رم  ف ،حظيت املدينة يف عهد نور الدين بعناية عمرانية فائقةو 
قدم الباب  وهي سويقة صغرية تت ،وباشورة لكل باب ، كباب السالم والفرج...قام ببناء أبواب جديدةو 

 ...ن أهل املنطقة وقت احلصاركي يتمو  
 أمهها: البيمارستان النوري واملدرسة النورية ودار للعدل ومحام البزورية.... ،وبىن املؤسسات العامة 
 حيث مت إعمار ،مبنتصف القرن السادس ا  يف األرباض والضواحي بدئ فشيئا   ذت تدب احلياة شيئا  وأخ

 .(بالصاحلية)رفت جبل قاسيون وإقامة مدينة مستقلة ع  
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الذي و  ،ورالسسس يف هذا العهد خارج السور هو )حي العقيبة( يف مشايل واحلي الثاين الذي أ  
 العمارة.(....ضم مخس مساجد ومحامني، و)حي 

احلماية  فأصبح لكل حي تنظيم خاص به لتوفري ،تطور نتيجة عوامل عدة ومفهوم احلارة يف دمشق
 ظلت كذلك إىل العهد العثماين....و  ،واألمن، فتحصنت احلارات خلف األبواب

 وبدأت تظهر وتلمع بيوت الدمشقيني كاملنارة الساطعة تدعو الناس لرتسيخ مفاهيم الدين احملمدي 
ني وما النسمات الروحانية اإلميانية املنبعثة من ب على هذه األرض املباركة باحلكمة واملوعظة احلسنة،

 من فاألرض مبا محلت ،لدليل على روعة ساكنيهاإال الدروب الصغرية واحلارات أو األحياء الواسعة 
باألخالق  الذين متيزوا صاحلنيحتت تراهبا من العلماء الربانيني والعارفني باهلل والن احتضنت مبفوقها و 

 ....وعمال   احملمدية قوال  
وبالرغم من انشغال الدولة األيوبية باحلروب الصليبية، فقد استمرت احلركة العمرانية بالنمو 

الذي امتد من سفح قاسيون باجتاه اجلنوب إىل أن اتصل باألسوار،  ،، خاصة حي الصاحليةواالستمرار
وزع املدارس تإن و  ،حيث ميتد اليوم شارع النصر ،(حبكر السماق)رفت ع  ة ونشأ يف غرب السور حمل  

 النشاطوة قدليل على مدى ، لكالركنية والصاحة واجلهار كسية وغريها  األيوبية يف األرباض بكثرة،
 .واالزدهار العمراين

ا يهف تقامشق جوامع تظهر يف دم ، أخذتبعد مخسة قرون على بناء اجلامع األموي ،ألول مرةو 
وكلها خارج األسوار، بعد أن كانت مساجد صغرية ذات مصلى صغري ال تقام إال  ،صالة اجلمعة

وجامع  ،والذي حياكي خمطط األموي تقريبا   ،كجامع احلنابلة يف الصاحلية ....اصالة اجلماعة فيه
 واملاردينية يف اجلسر األبيض...... ،اجلراح يف الشاغور

هدم القلعة  بعد نيتاملنشآت العظيمة، ويف طليعتها القلعة اليت ب  رم من ومدينتا القدمية مل حت  
 والناصرية والعزيزية.... العادليتنيالسلجوقية، وهي التزال قائمة إىل جانب املدارس: 
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ضمه ولن  ونسي أن الرتاب ينتظره ليلتذكر من أدبر وتوىل ،الرتب وانتشارها هنا وهناك وال ننسى
ويف يد  ت الساعةقام )إذاحبديث املصطفى:  يذكرناحيذرنا و  ا  ن بذلك حافز فيكو  يبقى له إال عمله....

فكن من الذين يباهي هبم سيد البشر صلوات اهلل عليه وسالمه، فأنت فليغرسها( ...أحدكم فسيلة 
يف مدينة امتدحها نبيك قبل أن تولد فيها، وِعش بطيب وأحسن األخالق، عسى اهلل أن جيعلك ممن 

 ه.يباهي نبي نا ب

  
ألبلق يف د الظاهر بيربس قصره افشي   ،وأخذت تتابع دمشق منوها واتساعها يف العصور الالحقة

ي وسوق وظهر )ح ،امليدان األخضر مكان التكية السليمانية، ومت إعمار املنطقة بشكل سريع ومجيل
ند بوابة اهلل وينتهي ع ،(حي امليدان وحملة القبيبات)فيما بعد، ومن جهة باب اجلابية ظهر ساروجة( 

 مث يتجه إىل الكسوة فحوران.
حملة باب )طريق فلسطني ومصر مير من داريا فنشأ على هذا الطريق كان  ،أما إىل اجلنوب الغريب

 سرجية(.
ن لكل زقاق فيقول ابن جبري: )كا ،وكانت املدينة تلفت أنظار الرحالة بنظافتها ومجال حبرياهتا

 ذلك(.يهما املرتجلون، ومير الركبان بني رصيفان يف جنبيه، مير عل
، الذي قارن بالعهد األيويبي   ا  عمراني ا  ومل تلق دمشق خالل أربعة قرون من احلكم العثماين ازدهار 

ية واملدرسة اجملاورة مانالتكية السليو  ، فتم  جتديد )حملة الشيخ حمي الدين(،للعهد اململوكي ا  امتداد جاء
 هجري.999وية( غريب جامع تنكزوتكية للدراويش)املول ،)السنانية(هجري 999ويف هلا، 

يها طرق ت فق  أما يف القرن التاسع عشر ميالدي ظهر نوع من التطور على خمطط املدينة فش  
ت حول عالذي ضم مساكن الطبقة األرستقراطية اليت جتم   ،(القنوات وأحياء )كحيجديدة وأسواق 

 السرايا.
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دان منو وطرأ على حي املي يف شرقيه، (وحي األكراد) ،يف غريب قاسيون (حي املهاجرين)وظهر 
 احلجاج.قيمت على طوله املهن والصناعات اليت هلا صلة بقوافل فأ   ...جديد

تنوعة البضائع واق املاألسباألسوار ت حيطدمت اخلنادق وأ  فر   ،وانتهى الدور احلريب للقلعة واألسوار
 واألغراض.

أمهها ومن  ،مدينة دمشق خذت أساليب العمارة األوربية تنتشر يفأ ،التاسع عشرويف أواخر القرن 
البيمارستان النوري،  حمل   حل  الذي  8987/8199ميالدي، واملستشفى الوطين8179جامعة دمشق

 عليه وسلم: ول النيب صلى اهللقبون ماج متكامل بني سكاهنا الذين يفخر واستمر النمو والتوسع مع اند
 .خلقه( ...يها صفوة تيب إل)جي

ن حبل اهلل املمدود لك لالتصال و ليك وهدفك، معشوقك ، وهذا احلديثفعش أيها الدمشقي 
 حببيبه سيد العاملني.

 
 إخويت: 

الكثري  زال هناك فال ،على كامل البحث أننا مل نأتِ من املؤكد نرتككم مع صور ملدينة األسوار، و 
 والكثري.....

عمل فاثبت وآمن أيها الدمشقي وا ،دمشق أروع املدن إنختصر القول قنا مبف  نرجو أن نكون قد و  
 يباهي به سيد اخلالئق...عمال   
ق والشام بيوت دمش نسأل اهلل لنا ولكم حسن االختيار والتوفيق، ولنا لقاء آخر بإذن اهلل مع 
 فانتظرونا.... ،احلبيبة
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