الباحثة نبيلة القوصي

حي امليدان

(حي الميدان)
البوابة الجنوبية لدمشق
متحف بإرث حضاري متنوع

إخويت القراء:
شهدت مدينة دمشق القدمية توسعات كبرية على مر العصور ،ألن الوافدين إليها من جنسيات خمتلفة
كانوا يف تزايد مستمر ،أفئدهتم قد عشقت أحاديث املصطفى يف فضل الشام دمشق ،قال صلى هللا
عليه وسلم( :عليكم ابلشام فإهنا صفوة هللا من بالده ،جيتيب إليها صفوته من عباده) ،وقال( :ينزل
عيسى بن مرمي عليهما السالم ،عند املنارة البيضاء شرقي دمشق).
فجاءت التوسعات خارج سورها القدمي ،وظهر يف البداية (حي الصاحلية) بسفح قاسيون مشايل دمشق،
كنموذج حلاضرة دينية ثقافية اقتصادية رائعة ،وليبدأ فيما بعد ظهور بقية األحياء الدمشقية بروعة
انفست (حي الصاحلية) ،برمزية العلم والدين واألخالق احملمدية.
ندعوكم للتعرف على حي جنويب دمشق ،رمزيته ليس فقط العلم والدين بل وخدمة احلجيج الوافد
واخلارج من دمشق ،هيا نستمع للحكاية معا ....
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نشأت مدينة دمشق القدمية وسط غوطة واسعة يرويها هنر بردى وفرعاه تورا وابنياس ،وتوزعت يف
أطرافها القرى واملزارع ،وكانت أزقتها وحاراهتا ومساكنها موزعة بغري نظام ،حيث شغل موقع املدينة
اجلانب الغريب من دمشق القدمية ،والسائح املتجول يلحظ ذلك وهو يتجول بني أزقتها وحاراهتا ....
ومنذ منتصف القرن السادس للهجرة أخذت احلياة تدب يف الضواحي شيئا فشيئا( ،كحي الصاحلية)
الذي امتد من سفح قاسيون مشال دمشق القدمية ،واتصل أبسوارها ابجتاه اجلنوب مث نشأت حملة (حكر
السماق) ،الذي ميتد فيه اليوم شارع النصر ،و(حي العقيبة) مشايل سور دمشق ،وبدأت اجلوامع اليت
تقام فيها خطبة اجلمعة تظهر خارج سور دمشق -حيث كانت حمصورة ابألموي  ... -فاتساع املدينة
وظهور األرابض النامية حديثا مهد لذلك رويدا رويدا ،كمسجد احلنابلة يف الصاحلية ،واملاردانية يف
اجلسر األبيض واجلراح يف الشاغور والتوبة يف العقيبة وجامع املصلى يف امليدان ،وبدأت عملية إعمار
املناطق خارج السور نتيجة ازدايد عدد السكان واالزدهار االقتصادي ،واحتدت املدينة القدمية أبرابضها
وضواحيها من الشمال واجلنوب والغرب ،الصاحلية يف الشمال امتدت حىت اجلنوب لتتصل ابلسور،
أما يف اجلهة اجلنوبية لدمشق كان يتفرع من ابب اجلابية طريقان للقوافل:
ـ أحدمها يتجه للجنوب إىل حوران واحلجاز ،وهو طريق احلج ،وكان يعرف يف املاضي ابلطريق العظمى،
نشأ على طرفيه حي امليدان وحملة القيبيات وينتهي الطريق يف دمشق عند املوقع املعروف (ببوابة هللا)،
مث يتجه إىل الكسوة فحوران.
والطريق الثاين :يتجه حنو اجلنوب الغريب طريق فلسطني ومصر ،ومير أوله بقرية داراي.
ومن اجلنوب الغريب لدمشق القدمية ،ننطلق عرب سطور التاريخ ونتأمل كيف نشأ وازداد اتساعا حي
عرف ب (حي امليدان) ليصبح ميدان تنافس علمي ديين ،ثقايف ،عمراين ،اقتصادي ابمتياز.
تعود بداايته األوىل إىل العصر األموي..
حني كانت أرضه ميداان لسباقات اخليل والفروسية ،وكان اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك حيضر
سباقات اخليل اليت كانت تقام يف أرض هذا امليدان الفسيح ،كما كان خييم أبرض امليدان منذ ذاك
العصر زوار املدينة كالقوافل التجارية والقادة واألمراء ممن تضيق املدينة القدمية داخل السور عن
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استيعاهبم ،وقد شكلت هذه املخيمات النواة األوىل لبناء هذا احلي العريق ،يف هذا العصر كان لدمشق
ميداانن عامان:
ـ أحدمها يف الغرب ويعرف ابملرج األخضر ،حيث أقيمت مدينة املعرض الدويل القدمي.
ـ واآلخر يف اجلنوب ،وهو ميدان احلصى (حاليا ابب مصلى) ،حيث كانت حفالت السباق للفروسية
تقام فيهما منذ العهد األموي ،خاصة عهدي عبد امللك والوليد بن عبد امللك.
ومن ميدان احلصى يف اجلنوب ،أو اليت كانت تدعى البوابة اجلنوبية لدمشق ،حيث كانت طريق احلج
والقوافل التجارية ،ننطلق وإايكم يف رحلة بني أزقة وحارات هذا احلي الذي ظهرت فيه معامل متوزعة
هنا وهناك ،مساجد وزوااي صوفية وكنائس مثل كنيسة حنانيا ،وأسواق جتارية متنوعة األغراض
واالحتياجات ،فارتبط (حي امليدان) بدمشق القدمية ارتباط األصالة ابلعلم والدين والتنافس احملمود،
ليبدو (حي امليدان) خارج السور من أهم األحياء الدمشقية.
ومما أعطى هذا احلي أمهية أكثر مرور قافلة احلج الشامي املتجهة حنو احلجاز ومسي (ابلطريق السلطاين)
بسبب مرور األمراء والسالطني منه يف طريقهم إىل احلج ومصر وفلسطني.
كما ظهرت األسواق املتنوعة األغراض خلدمة احلجيج  ،ومن مث ظهرت الدور السكنية ،وأصل تسمية
(امليدان) قبل ظهور املنطقة السكنية بسبب أرضه الواسعة املستوية اليت تصلح لسباق اخليل ،أما احلصى
فمصدرها الرتبة اللحقية املفروشة ابحلصى اليت كان حيملها الفيضان النهري.
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بفتح امليم وتسكني الياء امليدان ،أو أتثري حرف الياء على امليم امليدان.

يقع إىل اجلنوب الغريب من دمشق القدمية ،وميتد إىل اجلنوب على شكل لسان طويل يف غوطات دمشق
الشرقية الغربية اجلنوبية ،ومن الشرق بساتني الغوطة اليت يطلق عليها املزرعة ،ومن الغرب كانت حدود
(حي امليدان) تنتهي عند اجلانب الشرقي لشارع كورنيش امليدان ،الذي ميتد مستقيما من منطقة
اإلطفائية حىت ساحة األمشر مبحاذاة جامع زيد واحلسن وجريدة تشرين ،ومن اجلنوب حيد امليدان بستان
كبري يدعى (بستان الزين) ،وحدود حي امليدان الشمايل تنتهي عند منطقة السويقة ،أي عند جامع
(مراد ابشا).

يقول ابن عساكر يف كتابه (اتريخ دمشق):
_ "حارة امليدان املعروفة ابملنية"
واحلقيقة مسي ابمليدان ألنه كان ميداان واسعا تقام فيه سباقات اخليل ومجيع ضروب الفروسية من مبارزة
ورماية ومصارعة عهد الوليد بن عبد امللك جنوب غرب املدينة ،وكان ينزل ويقيم فيها كل من تضيق
املدينة عن إيوائه كموكب األمراء والوفود واجليوش والقوافل ،هذه املخيمات شكلت النواة األوىل حلي
امليدان .وقبل ظهور حي امليدان كمنطقة سكنية ،كان يطلق على أرضه «ميدان احلصى» ،الذي كان
موقعه يف مكان منطقة ابب مصلى حاليا ،والذي يعرف أيضا امليدان التحتاين ،وقد سكنه الناس لقربه
من املدينة ،فهناك أيضا "امليدان الوسطاين" و "امليدان الفوقاين".
لكن التسمية شاعت بعد ذلك لتشمل كل املكان الذي احتله (حي امليدان) الذي يقع اليوم إىل
اجلنوب الغريب من مدينة دمشق القدمية ،وميتد إىل اجلنوب وميتد على شكل لسان طويل يف غوطات
دمشق الشرقية والغربية واجلنوبية .ومل يظهر (حي امليدان) بشكل واضح كمنطقة سكنية إال يف العصر
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اململوكي املمتد بني  658ـ  922هجري ،حيث ظهرت يف هذا العصر ثالث جتمعات سكنية ممتدة
من الشمال إىل اجلنوب :السويقة ،منطقة ابب املصلى ،قرية القيبيبات ،مسيت بذلك للمنازل اليت
تعلوها قبب.

مث شهد (حي امليدان) توسعا كبريا ،يف العصر العثماين ،نتيجة زايدة عدد سكانه بسبب الوافدين
اجلدد إىل دمشق مع الوالة العثمانيني وحاشيتهم وجنودهم .فاتصلت املناطق السكنية الثالث اليت
ظهرت يف العصر اململوكي .ويف العصر العثماين ازداد هذا احلي ازدهارا اقتصاداي كبريا ،منذ بدء انطالق
اسم جتارية كبرية يف السنة ،استلزمت
قافلة احلج ومرورها عرب شارعه الرئيسي .وكان احلي يشهد أربعة مو َ

ظهور عدد من املهن اليت كانت تقدم خدماهتا للحجاج ،كما ظهر عدد من األسواق التجارية اليت
تبيع مستلزمات احلجاج أثناء ذهاهبم للحج ،أو تشرتي ما أييت به احلجاج من أشياء على سبيل التجارة

بعد عودهتم .وبعض هذه األسواق كانت مومسية مرتبطة بفرتة احلج ،مث حتولت بعد ذلك إىل أسواق
دائمة ،ليغدو هذا احلي يف هناية العصر العثماين بشكله احلايل تقريبا.
وقد رافق قيام دورالسكن ظهور املساجد واألوابد العمرانية املتنوعة ،كالزوااي ،واخلوانق واألضرحة
واملقامات ،وظهرت األسواق املتنوعة اليت تبيع احلجاج مستلزماهتم أو تشرتي منهم حني عودهتم.
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زادت أمهية (حي امليدان) يف العهد العثماين ،عندما مسي (الطريق السلطاين) ،حيث شهد فيما سبق
كرنفاال سنواي ضخما للحج ،يتقدم املوكب وايل دمشق ،حيث يبدأ االحتفال من (الزاوية السعدية)
مث االحتفال الثاين من (بوابة هللا) ،مسيت كذلك ألهنا أول الطريق إىل احلج ،ويتكرر االحتفال حني
عودهتم من احلج.
واليوم (حي امليدان) يتكون من مناطق سكنية توزعت على طريف شارع امليدان الرئيسي ابجتاه الغرب
والشرق ،تتفرع عنها أزقة بلغت حنو ثالثني زقاق فيها ،والزقاق :هو طريق ضيق منتشر على طرفيه دور
السكن ،كزقاق القرشي والعسكري واملوصلي وأبو حبل وغريها من األزقة الضيقة ،أما احلارة :أكرب
من الزقاق يكون فيها ساحة صغرية ،مثل القاعة ،ساحة احلمام  ...وغريها.
وانتشر عدد كبري من املساجد املشهورة :كجامع الدقاق ،ومنجك ،جامع اخلانقية ،جامع التينبية،
جامع ابب املصلى ،النقشبندي ،الرفاعي ،و غريها من املساجد الرائعة ..معظمها تعود للعصر اململوكي.
و هناك عدد كبري من الزوااي كالسعدية ،القادرية ،الرشيدية ،و غريها .و يضم حي امليدان عدد كبري
من األضرحة واملقامات للصاحلني من سكان امليدان ومن خارج امليدان.
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أما األسواق اليت اشتهر به امليدان كثرية :سوق جتارة احلبوب ،سوق الغنم ،سوق اجلمال ،سوق
النحاسيات ،سوق اجلزماتية ،سوق القبيبيات ،سوق اخليل ،وحاليا ازدادت األسواق وتنوعت وازينت
وبدا احلي أبمجل حلة جتارية.
أما املنازل فلم تكن ختتلف عن البيوت الدمشقية من حيث الفتحة السماوية اليت حتيط هبا غرف البيت
اختلفت مستوايهتا حبسب احلالة املادية.
واحلمامات تعددت ،وظهر ما يسمى حبمام السوق ،محام فتحي ،الدرب ،عقيل ،التويتة ،وغريها من
احلمامات.
ويف امليدان أربع مقابر :مقربة بوابة امليدان أقدم وأكرب مقربة ،احلقلة ،اجلورة ،األربعني.

ويف عصران احلاضر ازدادت وانتشرت يف (حي امليدان) املعامل واملؤسسات الدينية والعلمية ،لتصبح
حاضرة هامة رئيسية ملدينة دمشق األصالة ،ويبقى ساكنوها يف تنافس شريف متيز مبصدريه القرآن
والسنة.
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وهكذا وصلنا و إايكم إىل هناية رحلة سياحية قد اكتسب فيها الروح و اجلسد و العقل من زاد الدنيا
واآلخرة معا ،وخلصنا إىل أن (حي امليدان) إمنا هو ميدان للتنافس السامي ،بدأ من اإلنسان يف األسرة
لينتهي مع اآلخرين يف اجملتمع ،جتلى أثره يف قول هللا عز و جل(( :ويف ذلك فليتنافس املتنافسون)).

و هكذا أخي السائح املتأمل  ...ستمضي األايم و السنون ،وسينتهي عمران ،وستشرق الشمس يوما
ما وقد صران حتت الرتاب ،حينها سيفرح املوفقون يف تنافسهم ،وسيندم املسيئون ،فقدم لنفسك خريا
ألنك لن جتد إال نتيجة ما قدمت يداك .نسأل هللا أن يوفقنا للصاحل من القول والعمل وجينبنا التسويف
يف توبة أو زلل يطول .

املصادر و املراجع:
ـ اتريخ دمشق  /ابن عساكر
ـ دمشق تراثها و معاملها  /الرحياوي
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ـ اتريخ دمشق  /ابن القالنسي
ـ حي امليدان الدمشقي  /أمحد بوبس
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