حضارية
إسهامات
ّ

دمشق

ّ
مدين�ة الهاشميي�ن
صباح الخير يا دمشق..
بل صباح الياسمين..
صباح الياسمين المنبعث ً
عطرا في الحارات
ّ
المتجولين..
القديمة واألسواق العتيقة وبين الباعة
صباح الياسمين إذا عانقت رائحة المطر مدينة
الياسمين..
ّ
يك دمشق؟ أم أقول الشام ،كما يحلو
هل أسم ِ
ّ
لوك؟
ألهلك أن يدل ِ
ّ ً
عصية على الطامعين..
ورغم داللك ال تزالين
ٌ
ٌ
ٌ ُ
لنا في الشام حكايات تروى وتاريخ عريق ،بل
ٌ
وحاضر مجيد.
ٌ
لنا في الشام ٌ
شاهد وشهيد.
رجال ،منهم
ٌ
لنا في الشام بضعة من خير خلق الله ،زين أبيها،
ّ
الهاشميين..
عقيلة
دمشق ،عاصمة الجمهوريّة العربيّة السوريّة ،وهي
إحدى أقدم مدن التاريخ التي ما زالت آهل ًة بالسكان،
كام دلّت عليه الحفريّات والتنقيبات األثريّة التي أرجعت
البرشي فيها إىل الفرتة الواقعة قبل األلف
عمر االستقرار
ّ
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الحجري
السابع قبل امليالد ،أي ما يُعرف «بالعرص
ّ
الحديث األ ّول»(((.
تقع يف الجنوب الغر ّيب من سوريا يف سهلٍ
خصب يرويه
ٍ
نهر بردى ،وميت ّد جز ٌء منها عىل سفوح جبل قاسيون.
مث ّة ٌ
أقوال كثرية يف أصل اسم دمشق؛ إذ ذهب بعضهم
إىل أنّه عر ّيب ،س ّميت به املدينة أل ّن أهلها «دمشقوا» يف
بنائها؛ أي أرسعوا ،ومنهم من أعاد االسم إىل اللغة الالتينيّة،
واشتقّه من «دومسكس» أي املسك والرائحة الطيّبة،
وأرجعه آخرون إىل أحد أحفاد «سام بن نوح» واسمه
«دماشق» ،أ ّما املؤ ّرخون اليونانيّون ،فريون أ ّن أصل االسم
يعود إىل القائد اليونا ّين الذي ّأسس املدينة ،بينام ير ّد بعض
الباحثني الغربيّني الكلمة إىل أصو ٍل آراميّة ،ومسندهم يف
ذلك ورودها بالهريوغليفيّة ومعناها «الحديقة الغ ّناء».
ولعل أوفر النظريّات انتشا ًرا أ ّن اللفظة ساميّة قدمية،
َّ
(((
ومعناها «األرض املسقيّة» .
تُعرف دمشق أيضً ا بأسامء عديدة منها :الشام،
الفيحاء ،مدينة الياسمني؛ وذلك النتشار أشجار الياسمني
((( -يراجع :عيل القيّم ،دمشق أقدم مدينة يف التاريخ ،ندوة آذار الفكريّة يف مبنى األسد،
دمشق ،سورية1991 ،م.
((( يراجع :جوزيف كلّس ،دمشق الفيحاء ،األمانة العامة الحتفاليّة دمشق عاصمة للثقافة
العرب ّية ،دمشق2008 ،م ،ص.50

مع الشباب
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يف أحيائها
بشكلٍ كبري.
وقد اقترصت تسمية دمشق عىل املدينة القدمية حتى القرون
بالتوسع شيئًا فشيئًا .كام أ ّن ملوقعها الجغرا ّيف مكان ًة كبرية
الوسطى حني أخذت
ّ
جعلها محط ًة مه ّمة يف طريق القوافل التجاريّة ،ومحو ًرا ذا شأنٍ يف شبكة التجارة الد ْول ّية.
دمشق يف التاريخ:

تعاقبت عىل دمشق كث ٌري من الحضارات ،وقيل الكثري عن تاريخها املمت ّد من أقدم العصور حتى يومنا هذا؛ إذ
أثبتت الحفريّات أنّه يف مطلع األلف الثامن قبل امليالد كانت دمشق مهد الثورة الزراعيّة؛ إذ ابتكرت املجتمعات
اإلنسان ّية فيها منطًا اقتصاديًّا جدي ًدا؛ فتح ّولت من االقتصاد االستهاليكّ القائم عىل التقاط الحبوب وصيد الحيوانات
الحجري الحديث» .وما
ال ّربيّة إىل إنتاج هذه الخريات من خالل الزراعة والتدجني ،وهذا ما ُس ِّمي «ثورة إنسان العرص
ّ
الحضاري شديد الغموض يف تاريخ املدينة؛ بل يف تاريخ الرشق األوسط عمو ًما ،وإن قيل
قبل تلك الفرتة من االنقالب
ّ
إنّه قد عرث يف هذه املنطقة القدمية إضاف ًة آلثار اإلنسان العاقل عىل آثار إلنسان نياندرتال (إحدى التسميات لإلنسان
القديم) .أ ّما هذه الفرتة فقد دلّت املكتشفات فيها عىل وجود حياة اجتامعية متكاملة(((.
تعود أقدم الوثائق التي ذكرت فيها دمشق إىل حوايل العام 2000ق.م حني كانت جز ًءا من مملكة الهكسوس،
كام أ ّن ذكرها جاء أكرث من م ّرة يف النصوص املرصيّة القدمية؛ حيث كانت تحت سيطرة ملك مرص
جانب من األه ّم ّية فيعود
القدمية حوايل سنة 1350ق.م .أ ّما ظهورها بوصفها مدينة عىل ٍ
(((  -يراجع :عيل الق ّيم ،دمشق أقدم مدينة يف التاريخ /ندوة آذار الفكريّة يف مبنى األسد/
دمشق ،سورية1991 ،م ،نسخة إلكرتونيّة.
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حضارية
إسهامات
ّ

إىل اململكة اآلراميّة حوايل القرن 12ق.م؛ إذ ّأسس اآلراميّون
سلسلة ماملك متحالف ٍة كانت آرام دمشق إحداها.
عىل إثر الرصاع بني اآلشوريّني واآلرام ّيني ،متكّنت اإلمرباطوريّة
اآلشوريّة بحلول القرن 8ق.م من االستيالء عىل جميع
املاملك اآلرام ّية مبا فيها دمشق ،التي كانت ناشط ًة بوصفها
مرك ًزا تجاريًّا وثقاف ًّيا ،وموق ًعا للقوافل التجاريّة ،وبحلول
نص ،ثم
سنة 600ق.م وقعت بأيدي البابل ّيني بقيادة نبوخذ ّ
الفرس األخمين ّيني ،ومن بعدهم اليونان ّيون بقيادة اإلسكندر
األكرب .ويف عام  85ق.م سيطر عليها األنباط ،وهم عرب يف
أصولهم؛ فانترشت فيها اللغة العرب ّية ،لك ّن حكمهم مل يدم
طويل ،حتى أصبحت دمشق مستعمر ًة رومان ّية ،ث ّم خضعت
ً
للسيطرة البيزنط ّية حتى عام 627م ،حني فتحها املسلمون،
وقد أصبحت بعدها تحت سيطرة األمويّني ،فكانت عاصمة
طي صفحة األمويّني،
دولتهم والحارضة األه ّم يف الرشق .وبعد ّ
سيطر عليها العباس ّيون ،وتواىل عليها بعد ذلك الطولون ّيون،
ث ّم األخشيديّون والحمدان ّيون والفاطم ّيون والسلجوق ّيون ،ث ّم
الدولة الزنك ّية وبعدها الدولة األيوب ّية واملامليك.
وقد شهدت دمشق خالل هذه املراحل كلّها الحروب
والثورات والفنت ،بل وحتى الطاعون ،إىل أن استوىل عليها
السلطان سليم األ ّول العثام ّين ،فحكمها األتراك بالحديد
وظلم ،حتى ارتفع العلم العر ّيب
والنار وعاثوا فيها فسا ًدا
ً
املستقل مل يدم
ّ
لكن الحكم
فوقها بعد الثورة العرب ّية الكربىّ .
الفرنيس .وعىل إثر الثورة
طويل؛ فوقعت تحت نري االنتداب
ً
ّ
السوريّة الكربى استعادت وجهها العر ّيب ودخلت عهدها
املستقل الحديث(((.
((( -يراجع :محمد كرد عيل ،دمشق مدينة السحر
والشعر ،الط ،مؤسسة هنداوي للتعليم
والثقافة ،مرص2013 ،م،
ص.11
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معالم دمشق:

تعترب املدينة القدمية الجزء
التاريخي للعاصمة السوريّة ،وهي
ّ
أبواب عرشة .متتاز بكثري
يل له ٌ
محصورة بسو ٍر داخ ّ
من املعامل التاريخ ّية والسياح ّية والدين ّية؛ إذ تض ّم ما يزيد
أثري .وقد ُس ِّجلت عام 1979م عىل قامئة
عىل مئة موقعٍ ّ
العاملي ،من أبرز معاملها:
الرتاث
ّ
مقام ّ
السيدة زينب:
زينب بنت عيل بن أيب طالب ،أ ّمها فاطمة الزهراء.
جاءت مع زوجها إىل الشام يف أيّام حكم عبد امللك بن مروان
سنة املجاعة ،فتوفّيت و ُدفنت فيها .يقع املقام يف الجهة
الرشق ّية الجنوب ّية عىل بعد 7كلم عن مدخل دمشق ،وقد
أصبحت املنطقة كلّها تُعرف باسم «السيدة زينب.»
تبلغ مساحته 15ألف م ،2ويتكّون من صحنٍ واسعٍ له مدخالن،
ويتوسطه الحرم .أ ّما الرضيح املق ّدس فهو من طراز الدرابزون
ّ
ذي الحلقات الصغرية ،مصنو ٌع من الفضّ ة الخالصة ،ويف داخله
ٌ
خشبي من خشب األبنوس املقطّع كالفسيفساء
صندوق
ّ
واملط ّعم بالعاج وأسالك الذهب ،ويع ّد من أجمل التحف
الفن ّية .واملقام ذو قيم ٍة تاريخ ّية ومعامريّة ضخمة إضاف ًة إىل
قيمته املعنويّة عند املسلمني؛ حيث يزوره مئات اآلالف سنويًّا
خاصة يف املواسم الدين ّية.
من مختلف األقطار اإلسالم ّية ّ
السيدة ّ
مرقد ّ
رقية:
بنت اإلمام الحسني ،عاينت كربالء،
وكانت مع ركب السبايا الاليت أُخذن
إىل الشام؛ حيث ت ّم إسكانه ّن
يف خرب ٍة .ويف
إحدى

مقبرة باب الصغير :من أقدم مقابر دمشق .تقع بالقرب
من البوابة القدمية التي تس ّمى «باب الصغري» ،وتعود أه ّميّتها
إىل قبور أوالد األمئة وبعض الصحابة والتابعني ،منهم سكينة
بنت اإلمام الحسني ،فاطمة الصغرى بنت اإلمام الحسني،
الحبيش ،فضّ ة
حميدة بنت مسلم بن عقيل ،قرب منسوب لبالل
ّ
خادمة السيّدة الزهراء.
وإىل جانب باب الصغري هناك مزا ٌر ملدفن رؤوس عد ٍد
منفصل عن املقربة،
ٌ
من شهداء كربالء ،وله صح ٌن عىل حدة
وإىل جانبه مسجد اإلمام زين العابدين ،حيث أقامت
سبايا كربالء حني جيء به ّن إىل دمشق.
قصر العظم :أحد أهم القصور التي شُ ّيدت يف الفرتة
العثامن ّية وأجملها ،حيث يع ّد منوذ ًجا فري ًدا للعامرة اإلسالم ّية،
الشامي القديم بحجارته
وأحد أفضل مناذج البناء
ّ
املل ّونة ،وأقسامه وحدائقه الداخل ّية ونوافري
املياه فيه .ت ّم افتتاحه عام 1953م

مع الشباب

من أفخم املساجد ،يحتوي عىل مدفن رأس النبي يحيى
(يوحنا املعمدان) ،كام يحتوي عىل املكان الذي وضع فيه رأس
اإلمام الحسني حني ُحمل إىل دمشق.
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الليايل رأت السيدة رقيّة
أباها يف املنام ،فاستيقظت باكي ًة
تطلبه ،فجيء لها برأس والدها،
حي العامرة ،عىل
فاعتنقته حتى فارقت الحياةُ .دفنت يف ّ
األموي .يعود تأسيس املقام
بعد حوايل 100مرت من املسجد
ّ
إىل سنة526ه عىل يد أحد السالطني األيوبيّني ،وله قيم ٌة
أثريّة عالية ،حيث تقصده الوفود األجنبيّة لالطّالع عىل فنون
اإلسالمي ،ولك ّن قيمته األثريّة الضخمة ال
العامرة والرتاث
ّ
تعادل قيمته الدينيّة؛ إذ يستقطب آالف الز ّوار يوميًّا من
مختلف الدول العربيّة واإلسالميّة.
ّ
األموي :يقع وسط مدينة دمشق القدمية ،وهو
المسجد

ٍ
قاعات تعرض
متحفًا للتقاليد الشعبيّة بعد تجهيز ع ّدة
العادات والتقاليد السوريّة.
ّ
ّ
الدمشقي :من أشهر املعامل الجامل ّية للمدينة
العربي
البيت

تتوسطها
القدمية ،يتم ّيز بساحة املنزل غري املسقوفة التي ّ
فتلتف حول الساحة .ويتك ّون غال ًبا من
بحرية ،أ ّما غرف املنزل ّ
أكرث من طابق ،وتزيّنه األزهار واألشجار.

األسواق :تتميّز دمشق ٍ
تقليدي من األسواق
معامري
بنمط
ٍّ
ٍّ
املسقوفة ،أشهرها سوق الحميديّة ،سوق مدحت باشا،
البازوريّة والحريقة ،وهي ذات أه ّميّ ٍة تراثيّة كبرية وأحد
رشايني املدينة االقتصاديّة.
يذكر أ ّن دمشق تحتوي عىل 172حديقة عا ّمة ،كام تض ّم
200مسجد ،و 36كنيسة ،وعرشة كنائس يهوديّة .وتع ّد مق ًّرا
دامئًا لثالثة رصوح بطريرك ّية إنطاك ّية ،أبرزها :الكنيسة املرمي ّية
وكنيسة الزيتون.
وتض ّم عد ًدا كب ًريا من مدافن املفكّرين والعلامء ،إضاف ًة إىل
القادة العظامء .منها :محيي الدين بن عريب املدفون عىل سفح
جبل قاسيون .واملعلّم األ ّول الفارا ّيب.
ّ
التربوي :يحتوي ثالثة أقسام :القسم األ ّول
متحف دمشق
أفالم وثائقيّة وبرامج
صالة عرض سينامئيّة يت ّم فيها عرض ٍ
علميّة .القسم الثاين يحتوي عىل أجسام مح ّنطة لحيوانات
البيئة األفريقيّة ،ويف القسم الثالث وسائل تعليميّة ُجمعت من
مدارس دمشق ومراكز علميّة وثقافيّة.
ولدمشق وجه ّ
وعلمي بارز ،وفيها العديد من الرصوح
ثقايف
ّ
الثقاف ّية ،وقد اختريت عاصم ًة للثقافة العرب ّية عام 2008م.
وص ّنفت دمشق عام  2010أحد أه ّم املقاصد السياح ّية يف
ُ
العامل.
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