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غوطة دمشق
إحدى عجائب الدنيا عند القدماء
لـ الباحثة نبيلة القوص ي
إخويت قراء زاوية (معامل وأعيان):
لنتأمل وإياكم دمشق الرائعة بثالثيتها املميزة :قاسيون ،بردى ،والغوطة ،ولنقف عند حقيقة اخلرب يف
مجال وجالل هذه املدينة العريقة.
فلنصعد جبل قاسيون مشالا ،ولننظر جتاه دمشق القدمية اليت نالت شرف مديح النيب املصطفى
وسنلمح سهلها الواسع احمليط هبا حبنان األم الرؤوم اليت حتضن أبناءها املتوزعني يف القرى احمليطة :دوما،
حرستا ،مسرابا ،كفرسوسية ،وغريها  ...مث يرتاءى لنا سهول ممتدة ،كسهل املزة والقابون ،مجيعهم
حيتضنون املدينة يف دعاء مبج ل صادق اللهم بارك يف شامنا  ..ومن وراء السهول متتد اجلبال ،فأي
روعة قد امتلكتها يا دمشق! جتربين ساكنيِ جبمالِ وخريك الساحر أن يرسخوا دوما الشكر هلل
بالفعل قبل القول اجملرد باللسان .

خريطة غوطة دمشق
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اشتهرت غوطة دمشق خبصوبة أرضها وجودة مائها ،فهي عبارة عن أشجار مثمرة متنوعة تغذيها
مياه منبثقة من اجلبال ،وتقسم الغوطة إىل :الغوطة الغربية ،اليت يرويها فرعا بردى (املزاوي والداراين) ،
تبدأ من مضيق الربوة لتمتد غرب ا وجنوب ا حنو املزة وكفر سوسية وداريا وصحنايا واألشرفية ،وبلدات
حماطة بأروع األشجار ،أما الغوطة الشرقية فبدايتها من دوما حنو الشرق واجلنوب ،حميطة بدمشق
ببساط أخضر رائع :جرمانا ،املليح ة ،عقربا ،كفر بطنا ،ببيال وعربني ،إىل أن تلتقي بنظريهتا الغربية
ليكتمل احتضان دمشق ببساتني احلب والعطاء .ويبدأ بساطها األخضر بالنكماش لتظهر منطقة
السهوب ،اليت تنعدم تدرجيي ا وتنتهي بالتالل الربكانية.
حىب املوىل دمشق مبوقع ممتاز وإقليم معتدل ،ورزقها من املياه أهنارا وعيون ا لتسقي منها غوطتها،
ولتصبح زمردة خضراء تدب عليها احلياة منذ أيام آدم عليه السالم ،حيث ألفها اإلنسان وخصها
بالعمارة والبنيان ،وتوالت احلضارات فوق أرضها تاركة فيها شواهد وآثار ل متحى من الذاكرة.

لنستمع للشيخ املحدث اجلغرايف ،أيب ياقوت احلموي يف (معجم البلدان):
الغوطة :بالضم مث السكون ،وطاء مهملة ،وهو من الغائط (و هو املطمئن من األرض) ،ومجعه
غيطان وأغواط ،وقال ابن مشسيل :الغوطة هي الوهدة من األرض املطمئنة ،وقال ابن األعرايب :الغوطة
جمتمع النبات ،والغوطة :استدارهتا مثانية عشر ميالا ،حتيط هبا جبال عالية من مجيع جهاهتا ،ل سيما
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مشاهلا ،ومياهها خارجة من تلِ اجلبال ممتدة فيها يف عدة أهنر ،فتسقي بساتينها وزروعها ،والغوطة
كلها أشجارها متصلة ..وهي باإلمجاع أنزه بالد اهلل وأحسنها منظرا.
وقال البدري يف (نزهة األنام يف حماسن الشام):
وغوطتها اجلامعة للمحاسن ل تستقصى ،وقد جاء يف اخلرب عن كعب األحبار رضي اهلل عنه:
((غوطة دمشق بستان اهلل يف أرضه)) ،وفضائل الشام كثرية ،وحماسنها مجة غزيرة ،وبركاهتا مشهورة،
وأخبار خرياهتا مأثورة ،وهلذا أطلقنا عنان القلم يف غيضاهنا وروضاهتا وقطوفها الدانية للمتفكر يف
منتزهاهتا..
وقال املحدث املؤرخ الذهيب :أمجع سواح األرض واألقطار أن غوطة دمشق من منتزهات الدنيا!
أما الرحالة الشهري برحالته ،ابن جبري 426 ،هـ ،فقد وصف دمشق قائالا " :ودمشق حرسها اهلل
تعاىل ،هي جنة املشرق ،ومطلع حسنه املؤن ق املشرق ،قد تزينت أمجل تزيني ،وتشرفت بأن آوى اهلل
تعاىل هبا املسيح وأمه ،صلى اهلل عليهما  ..قد امتدت بشرقيها غوطتها اخلضراء امتداد البصر ،صدق
القائلون عنها :إن كانت اجلنة يف األرض فدمشق ل شِ فيها ،وإن كانت يف السماء فهي حبيث
حتاذيها.
تغن هبا الشعراء واحلكماء والعلماء ،وكثري من العباد الذين سعدوا فيها ،وما مييز دمشق هو وسطية
واعتدال مناخها الطبيعي والديين ،لتجد أن التزاحم على س كناها ليس بغريب! ومعاداة األعداء منذ
األزل لطمع وحسد وحقد ليس بعجيب!
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وإن من حق دمشق على القادمني إليها من أحناء العامل ،يف احلاضر واملستقبل ،وعلى أبنائها املقيمني
فيها ،أن يصونوا تراثها وتراهبا وشجرها وماءها  ..ول يكون ذلِ إل بعمارة اإلنسان قبل الديار ،وتألقه
الروحي من الداخل ،نبدأه باحلمد والشكر والمتنان على سكناها ،وحنافظ عليها بالعمل الدؤوب مع
جهاد النفس لتتوافق مع رضى سيد األكوان ،نصل حينذاك بإذن اهلل إىل مباهاة سيد األخالق لرتسيخنا
ملنهجه الصحيح ،الذي ل إفراط ول تفريط فيه.
هذه هي دمشق ،يا إخويت ،قد سكنها أقوام وأقوام منذ بدء اخلليقة ،من الكنعانيني ،والفينيقيني،
والفرس ،واليونانيني ،والروم ،ومن مث املسلمني ،من أمويني وعباسيني وسلجوقيني وأيوبيني وأتراك ....
وهكذا ،يف دائرة من دوائر احلياة  ..فاملهم حق ا هو ترسيخ منهج نبينا باحلكمة واملوعظة احلسنة،
ولتنظروا يا أهل الشام عمن تأخذون شريعتكم وعباداتكم وأخالقكم ...؟
وباملختصر ،فغوطة دمشق أرض منبسطة واسعة ،يرتفع سطحها عند أطرافها الشمالية والغربية،
وتأخذ يف الخنفاض تدرجييا حنو الشرق  ..واألروع عندما ترى انتشار قبور الصحابة والعلماء األجالء،
كالداراين والفزاري واخلولين وغريهم الكثري فيها.
اللهم احفظ الشام وأهل الشام  ...اللهم ردهم إليِ ردا مجيال يا اهلل يا اهلل يا اهلل ..

املصادر واملراجع:
معجم البلدان  /للحموي
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نزهة األنام يف حماسن الشام  /للبدري
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