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:ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺼل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺤﻘﺒ ﹰﺎ ﻭﻤﻐﻔﻠﺔ،ﺘﻨﺎﻗﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻤﻨﻁﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ، ﻭﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ؛ ﻭﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﺴﻁﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻭﻏﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ،ﺃﺨﺭﻯ
.ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ
 ﻭﺩﻤﺸﻕ، ﻤﻔﺭﻗ ﹰﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ، ﺒﺸﻜ ﹴل ﻤﻭﺍ ﹴﺯ ﻟﻠﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ،ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ
 ﺒل ﻗﺼﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،" ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ "ﻗﺼﺔ ﻤﺨﺘﻠﻘﺔ، ﻭﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
 ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺩﻤﺸﻕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ.ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
. ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻪ،ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
 ﻭﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ؛ ﻭﻭﻀﻊ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ،ﻭﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻟﻤﻼﺼﻕ
،"ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺄﺓ ﺩﻤﺸﻕ ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﺴﻡ "ﺩﻤﺸﻕ
ﻴﻠﻴﻪ ﻤﺤﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﻭﻻﺕ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ؛ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ؛ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ،ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ
 ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﻗﺩﺴﻴﺔ، ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ،ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ
.ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
The studies which took Damascus and its region, reported several historic stories. And the news which
transformed were overstepping a period and omitting other, and satisfied in the reference of some. and
the results were converge and intersect in predication for the beginning deep-root in the history, despite
the rarity of reading antiquarian..
The research resort to means of science discoveries in proven and analyses, in parallel with Mythology,
away from Damascus the temple, and Damascus the city, and Damascus the region; in the context
scientific, on the basis that the mythology does not mean "a fabricated story", but a local story belong to a
culture of the place. The importance of research in two aspects, come first in the compilation of numerous
texts, dealing with Damascus historically, the second spot to confirm the importance of holy and their
impact in the history of prosperity of Damascus the city, through the successive phases, and the revealing
the uniqueness the place indications about the indications of its instructions.
Research is tending to study the evolution of the holy place and its close surroundings, turning it into the
city of Elite rulers; and establishing an acceptable formulation of the history of the emergence of
Damascus, to the stage of the building of the Grand Mosque over holy spot; through reprehension to
discuss the source of the name "Damascus", followed by a main focus is divided into four stages depends
on a inductive and analytical process of stories and news. It starts from the analysis of the birth of the holy
place and evolution to the city, effected by the mythology of the holy place, with a noticing its impact on all
stages of emergence and development, and ending the stages to clarify that the results of the symbolic
conclusion mythology is maintained on the place, and proposals that would put the sanctity of Damascus
in its natural place between the Holy Places in a world religions and mythology.

ﺘﻤﻬـﻴــﺩ:

ﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻡ ﺨﺎﻟﺹ ﻟﻪ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﺇﱠ

ﻜﻠﻬﺎ ،ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻘﻭل ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺃﻴﺩﻴﻬﻡ،

ﻭﺒﺈﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﺠﻬل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺼﺭﻫﺎ ﻭﺭﺠﺎﻟﻬﺎ؛ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺭﺍﻴﺔ،

ﺜ ّﻡ ﺭﻭﺍﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜﻭﺩﻭﻟﻭﺠﻴ ﺎ 1ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻬﺠﻬﺎ

ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺩﻻﻟﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ،ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ

ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ،ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ؛
ﻓﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺫﹰﺍ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻨﻘل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ

ﺹ.
ﻭﺍﻟﻨ ّ

ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭ ﻥ 2ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﺎﺌﻊ

ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺤﻜﹰﺎ ﻋﻠﻤﻴﹰﺎ ﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻭﺘﻤﺤﻴﺼﻬﺎ؛ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻤﻌﺎﺼﺭﻩ ﻓﻼﻓﻴﻭﺱ ﺒﻠﻭﻨﺩﻭﺱ 3ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴﻨﻪ

ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﹰﺍ ﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ.

ﻭﺘﺘﺎﻟﺕ ﺍﻟﻴﻘﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻭﺩﻋﻤﺘﻬﺎ

ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ،ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﻑ ﻓﻲ
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ.

ﻓﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﺠﺎﺭﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻁﺭﻕ

ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ؛ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺃﺠﻤﻌﻬﺎ ،ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﻫﺭ
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﺘﺜﻤﺘل ﺃﺤﺩ ﻭﺠﻭﻫﻪ ،ﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ
ﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻘﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺠﻤﺎل

 1الميثودولوجيا ،Methodology :علم المنھج ،أو ھو العلم الذي يدرس المناھج البحثية المستخدمة في كل
فرع من فروع العلوم المختلفة ،ويعتبر فرعا من فروع االيبستمولوجيا.
 2ابن خلدون :ھو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي ،مؤرخ وفيلسوف
اجتماعي عربي ينتھي نسبة إلي وائل بن حجر من عرب اليمن ،ولد بتونس 732ھـ1332 /م؛ ونشأ في اشبيلية،
ودرس على مشاھير علماء عصره القرآن وعلومه والتفسير والحديث والفقه واألصول ،كما درس علم المنطق
والخبر
والفلسفة والرياضيات؛ توفي في مصر سنة 808ھـ الموافق 1406م .صاحب كتاب )ال ِعب َِر وديوانَ المبتدَ أ
ِ

ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ؛ ﻭﻟﻜﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ،ﻭﺘﻨﺎﻗﺽ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ،ﻴُﺅﺴَﺱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻗﺩﺴﻴﺔ
ﻋﻘﱠل ،ﺤﺘﻰ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ُ

ﻭﻟﻭ ﺘﺭﻜﻭﻫﺎ ،ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ،ﺩﻭﻥ ﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩ "ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻼﻥ ﻋﻥ
ﻓﻼﻥ" ﻭ"ﺤﺩﺜﻨﺎ ﻓﻼﻥ" ،ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ"؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ

ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻨﺎ ﺃﻁﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﺜل:
4

"ﺃﻜﺎﺫﻴﺏ ﻭﺭﻜﺎﻡ ﺨﺯﻋﺒﻼﺕ "  ،ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺁﺜﺭﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ

ﻥ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻨﻔﻴﻬﺎ ﻨﻔﻴﹰﺎ ﻗﺎﻁﻌﹰﺎ؛ ﺴ ّﻴﻤﺎ ﻭﺃ ﱠ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺘﻀﻔﻲ ﻀﻴﺎﺀ ﻭﻗﺩﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺘﺩﻭﻴﻨﻬﺎ
ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﺘﻠﻴﻕ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ،ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ
ﺘﺅﺨﺭ ﺇﻴﻤﺎﻨﹰﺎ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﺠﻭﺭﺍﹰ ،ﺒل ﻫﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺭﺙ ﻨﺤﻤﻠﻪ

ﻟﻨﻭﺩﻋﻪ ﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺩﻭﻥ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ.

ﺘﻨﺎﻗﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻤﻨﻁﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ

ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺼل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺤﻘﺒﹰﺎ ﻭﻤﻐﻔﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ؛

ﻭﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺃﺴﻁﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻭﻏﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ،

ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ
ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ،ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ

ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻀﺭ ﺃﻤﻡ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﺴﻴﺠﹰﺎ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺘﺤﻠﻴل ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻴﺔ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ

ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ،ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺩﻤﺸﻕ ،ﺃﻭ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﺼل ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ.

ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻜﺭﺭ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃ ﱠ

ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺩﻩ ﺒﺠﻨﻭﺤﻪ ﻋﻥ
ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ،ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺏ ﻋﺭﺽ ﻨﺼﻭﺹ

ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺤﻭل ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺩﻤﺸﻕ.

األكبر(.
والبربر ومن عاصر ُھ ْم من ذوي السُّ لطان
والعجم
ب
أيام العر ِ
ِ
ِ
ِ
في ِ
 3فالفيوس بلوندوس ،Flavius Blondus :فالفيو بيوندو باإليطالية (1463 -1392) ،مؤرخ في النھضة
اإليطالية ،وھو أحد المؤرخين الذين قسموا التاريخ إلى فترات ثالث )القديمة والقرون الوسطى والحديثة( وھو
معروف كأحد علماء اآلثار ،ولد في مدينة فورلي ،وبعد إقامة قصيرة في ميالنو ،انتقل إلى روما في 1433

 4انظر :محمد محفل ،دمشق األسطورة والتاريخ -من ذاكرة الحجر إلى ذكرى البشر ،سلسلة تاريخ وآثار

حيث بدأ العمل في كتابة التاريخ؛ عين األمين العام لكانسيليريا ،ومن ث َّم نفي إلى فيرارا وفلورنسا.

وعمران ،األمانة العامة الحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية  ،2008دمشق ،سورية .2008 ،ص :ج.

ﺍﻟﻌﻠﻡ

ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ،ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ،ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ

ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ

ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ،

ل
ﺒﺸﻜ ﹴ

ﻤﻭﺍ ﹴﺯ

ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺭﺼﺩ ﻗﺼﻭﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺠﺩ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ

ﻟﻠﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،ﻤﻔﺭﻗﹰﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ،ﻭﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ،

ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺘﻨﺴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ

ﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴ ﺎ 5ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ

ﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻡ.
ﻓﻲ ﺃ ﱠ

ﻭﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ

ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺘﻌﻨﻲ" :ﻗﺼﺔ ﻤﻘﺩﺴﺔ" ﺃﻭ "ﻗﺼﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ" ﺃﻭ "ﻗﺼﺔ

ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﻌﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ

ﻋﻥ ﺍﻵﻟﻬﺔ" ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ "ﻗﺼﺔ ﻤﺨﺘﻠﻘﺔ" ،ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ

ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻟﻤﻼﺼﻕ ،ﻭﺘﺤ ّﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ؛

ﺘﻡ ﺘﻌﻅﻴﻤﻬﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺜ ّﻡ ﺍﺭﺘﻘﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﺒﺘﻭﺍﺘﺭ ﻨﻘل ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻡ؛

ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻬﻴﺩ

ﻗﺼﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻁﺎل ﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ،

ﻭﻭﻀﻊ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺄﺓ ﺩﻤﺸﻕ ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ

ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻷﻁﻼل ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ

ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﺴﻡ "ﺩﻤﺸﻕ" ،ﻴﻠﻴﻪ ﻤﺤﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ

ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻤﺎ ،ﻤﻊ

ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ؛ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ

ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ.

ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ،ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺘﻤﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؛ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ

ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻴُﺼﻨﻑ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻤﻊ
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻜﻐﻴﺭﻩ

ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ،ﻓﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ،

ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻤﻠﺤﻤﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ

ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﻭﻻﺕ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ

ﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ
ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭ ّ

ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ.

ﻟﻠﻤﻬﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺎﻫﻭ ﻤﺘﻭﻓﺭ

ﻭﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ،

ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻼﻗﻰ ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻘﺼﺎﺼﺎﺕ

ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻏﻭﻁﺘﻬﺎ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻴﻥ

ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻴﺴﻁﺭ ﻗﺼﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﻴﻜﺭﺱ

ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ:

 ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺩﻤﺸﻕﺘﺎﺭﻴﺨﻴﹰﺎ ﺤﺭﻴﱠﻬﺎ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ.
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦﻋﻤﺭﺍﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﻭﺒﻴﺎﻥ
ﺘﻤﻴﺯ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻪ.
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺎ ﻗﺒل
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻠﺘﻤﻬﻴﺩ ،ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ

ﻟﻸﻟﻔﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻟﻠﻤﻴﻼﺩ ،ﻭﻴﺨﺘﺘﻡ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ.

ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻭﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﻀ ﹰﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ

ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ

ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺒﺎﺕ،

ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ

ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ

ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ؛ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻗﺩ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ.

ﻭﻗﺩ ﺘ ﱠﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺭﺠﻬﺎ

ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺴﺩ ﺭﺴﺘﻡ 6ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ] ،[160 :10ﻭﺍﻟﺘﻲ

ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺘﻘﻤﻴﺵ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ

 6أسد رستم :ھو أسد جبرائيل رستم مجاعص(1965 - 1879) ،؛ مؤرخ لبناني تميز بإنتاجه الغزير،
ومنھجيته الموضوعية ،وريادته في إرساء منھج البحث التاريخي ،وتخليصه من الطائفية الضيقة إلى آفاق أرحب
من االعتدال واإلنصاف؛ درس في الجامعة األمريكية في بيروت ،ودرس في بارس ،وتخصص بجامعة

 5الميثولوجيا :علم األساطير ،تشير إلى مجموعة من الفلكلور /األساطير الخاصة بالثقافات التي يعتقد أنھا

شيكاغو ،وأصبح أستاذاً يدرس التاريخ في الجامعة اللبنانية ،وكان مستشاراً في قيادة الجيش اللبناني؛ له مؤلفات

صحيحة وخارقة ،تستخدم لتفسير األحداث الطبيعية وشرح الطبيعة واإلنسانية؛ تشير أيضا إلى فرع من العلوم

عديدة أھمھا" :الروم في سياستھم وحضارتھم ودينھم وثقافتھم وصالتھم بالعرب"؛ وقد كرمته الدولة قبل وفاته،

التي تتناول جمع األساطير ودراستھا وتفسيرھا.

فنال جائزة رئيس الجمھورية سنة )1384ھـ= 1964م( لمجموعة إنجازاته.

ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺘﻭﺍﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺭﻱ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ

 ،[11ﻭﻗﻴل ﺇﻨﹼﻪ ﺒﻨﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ،9ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻭﺩ

ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ؛ ﺜ ّﻡ ﻨﻘﺩ ﺍﻷﺼﻭل ،ﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ

[13/1؛ ﻭﻗﺎل ﻏﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ" :ﺴﻤﻴﺕ

ﻭﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻨﺎﻗﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ،

ﻗﺒل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ

10

ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻨﻰ

ﻥ ﺍﻟﻌﺎﺯﺭ
ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻤﺩﺓ"][20 :5؛ ﻭﻗﻴل :ﺇ ﱠ

ﺩﻤﺸﻕ"]:6

12

11

ﻏﻼﻡ

ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ؛ ﺜ ﱠﻡ

ﺒﺩﻤﺎﺸﻕ ﺃﻭ ﺩﻤﺸﺎﻕ ﺃﻭ ﺩﺍﻤﺸﻴﻘﻭﺱ ﺒﻥ ﻨﻤﺭﻭﺩ

ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل؛ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹّ؛ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ

ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺎﻫﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺁﻤﻥ ﺒﻪ ﻭﺼﺎﺭ ﻤﻌﻪ،

ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ؛ ﺜ ﱠﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ؛ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ

ﻜﺎﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻤﺭﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺠّﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻥ

ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ؛ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ

ﺍﻟﻨﺎﺭ"]:6

ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ؛ ﻤﻌﺭﻭﻀﹰﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ

ﺒﺎﺴﻤﻪ"].[15 :5

ﺍﻻﺠﺘﻬﺎ ﺩ 7ﻓﻲ ﺘﻼﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ؛ ﻤﺩﻋﻤﹰﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴل

ﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴ ﻥ
[13/1؛ ﻭﻗﻴل" :ﺇ ﱠ

13

َﺃﻤَﺭَ ﺩﻤﺸﻘﺵ ،ﺃﻭ

ﺩﻤﺴﻘﺱ ،ﺃﻭ ﺩﻤﺸﻕ ﻏﻼﻤﻪ ﻭﺃﻤﻴﻨﻪ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﺴﻤﻴﺕ
ﻭﺒﺎﻟﻤﻨﺤﻰ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻟﻘﺒﺕ ﺒﺠﻴﺭﻭﻥ

ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.

ﺒﻥ ﻜﻨﻌﺎﻥ،

14

ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ

ﺒﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل

ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ؛ ﻓﻘﺩ ﻗﻴل :ﻨﺯل ﺠﻴﺭﻭﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺎﺩ ﺒﻥ ﻋﻭﺹ

ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ:

ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴل

ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻘﺩﺴﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﺨﺹ

ﻗﻭﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﻴُﻭﺤﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺒﺄﻨﻪ

ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ،ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻁﺎل ﻤﻠﺤﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ

ﺸﻬﻴﺭﺓ؛ ﻭﺘﺘﻤﺴﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺩﻋﻰ
"ﺩﻤﺸﻕ" ،ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻴﺎﻏﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻟﻬﺠﺎﺕ ُﺃﻤﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭ ﹸﺘﺠﻤﻊ

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﻌﻠﻘﹰﺎ ﺒﻪ.

ﻓﻔﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﺴﻡ ،ﻗﻴل" :ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺩﻤﺸﻕ ﺒﻥ ﺇﺭﻡ ﺒﻥ ﺴﺎﻡ

ﺒﻥ ﺇﺭﻡ ﺒﻥ ﺴﺎﻡ ﺒﻥ ﻨﻭﺡ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﺒﻨﻰ ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﺎ ،ﻭﺴﻤﺎﻫﺎ

ﺠﻴﺭﻭﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺇﺭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﻤﻥ

ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻓﻲ

ﺩﻤﺸﻕ]:6

[9/1؛ ﻭﻗﺎل

ﺁﺨﺭﻭﻥ" :ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﺎﺩ ،ﻭﻗﻴل :ﺒل ﻭﻟﺩﻩ ﺴﻌﺩ ،ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺩﺍﻥ

ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﺴﻤﻪ ﺠﻴﺭﻭﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺒﺭﻴﺩ ،ﻓﺒﻨﻰ ﻟﻬﻤﺎ ﻗﺼﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﻋﻤﺩﺓ ،ﻭﻓﺘﺢ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﺒﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ،ﻓﺴﻤﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ
ﺒﺎﺴﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،

ﻭﻋﻤل ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ"][16 :5؛ ﻭﻗﻴل" :ﺠﻴﺭﻭﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺎﺩ

ﺒﻥ ﻨﻭﺡ ،ﻭﻫﻭ ﺃﺨﻭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺃﻴﻠﻴلﺀ ﻭﺤﻤﺹ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺒﻨﻰ
ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻭﻀﻌﹰﺎ ﻓﺴﻤﻲ

ﺒﺎﺴﻤﻪ"]:6

[15/1؛ ﻭﻗﺎل ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻴﺭ:

"ﺴﻤﻴﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺩﻤﺸﺎﻕ ﺒﻥ ﻗﺎﻨﻲ ﺒﻥ ﻻﻤﻙ ﺒﻥ ﺃﺭﻓﺨﺸﺫ ﺒﻥ ﺴﺎﻡ

ﺒﻥ ﻨﻭﺡ؛ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﻭﻟﺩ ﻴﻘﻅﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﺎﺒﺭ ﺴﺎﻟﻑ ﻭﻫﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻑ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻰ ﻗﺼﺒﺔ ﺩﻤﺸﻕ"؛ ﻭﻗﺎل ﻤﺅﺭﺨﻭ ﺃﺨﺒﺎﺭ

ﺍﻟﻌﺠﻡ" :ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﺎﺭ ﺒﻨﻰ ﺩﻤﺸﻭﺵ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻠﻕ ،ﻭﻫﻲ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺤﻔﺭ ﻨﻬﺭﻫﺎ ﺒﺭﺩﻯ ﻭﻨﻘﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒل ﺤﺘﻰ ﺠﺭﻯ

ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ"]:43

ﻥ
[237؛ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻭل" :ﺇ ﱠ

ﻫﻭﺩ ﹰﺍ 8ﻨﺯل ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻗﺒﻠﻲ

ﺠﺎﻤﻌﻬﺎ"]:8

 9وحيطان مسجد دمشق األربع من بناء ھود عليه السالم ،وما كان من الفسيفساء إلى فوق فھو من بناء الوليد
بن عبد الملك ،عن ابن عساكر ،ج  ،2ص.8 .
 10إبراھيم :شخصية بارزة في الديانات اإلسالمية والمسيحية واليھودية .وردت سيرة حياته في سفر التكوين،
وفي القرآن أيضا ً .ويُعتقد بأنھا صحيحة ضمن ھذه األديان الكبرى حسب ما ورد في كتبھم المقدسة ،تسمى
العقائد اإلسالمية والمسيحية واليھودية بالديانات اإلبراھيمية ألن اعتقاداتھم كانت متأثرة بمعتقد إبراھيم .ورد في
القرآن خالفا لما في العھد القديم أن إبراھيم بن آزر )األنعام) (74 :وقيل في تفسير اآلية إنه عمه ،وليس أباه
وناداه أبتاه ألنه ھو الذي رباه( .ويذكر القرآن قصته مع قومه حيث دعاھم إلى ترك عبادة األصنام وعبادة ﷲ
وحده ،فأبوا محتجين بتمسكھم بدين آبائھم ،لكن إبراھيم كسر أصنامھم باستثناء أكبر تلك األصنام أثناء غيابھم.
وعندما اكتشفوا ذلك قرروا حرقه في النار إال أن مشيئة ﷲ -كما في القرآن -جعلت من النار برداً وسالما عليه.
 11العازر :عازر أو آزر؛ ورد في القرآن خالفا لما في العھد القديم أن إبراھيم بن آزر )األنعام ،(74:و قيل في
تفسير اآلية أنه عمه وليس أباه وناداه أبتاه ألنه ھو الذي رباه ،وأغلب الظن أنه كان خازن أصنام نمروذ ،وكلفه
بخدمة إبراھيم بعد نجاته من النار.
 12نمرود بن كنعان :شخصية تاريخية ذكرت ألول مرة في التوراة اليھودية باالسم كملك جبار تحدى ﷲ.
وربط المفسرون للقرآن نمروذ ھذا مع الشخصية القرآنية للملك الذي تجادل مع إبراھيم وعاقبه بالحرق .كما ذكر
بعض المؤرخين أنه الملك الذي بنى برج بابل تحديا

 .واعتبرت العديد من الثقافات أن نمروذ يرمز لقوى

الشر.
 13ذو القرنين :ال تعرف ھوية ذي القرنين على وجه الدقة ،وھو اسم شخص ورد في القرآن كملك عادل ،بنى
 7االجتھاد :لغة كما قال أبو حامد الغزالي :ھوبذل الجھود ،واستفراغ الوسع في فعل من األفعال ،وال يستعمل

سداً يدفع به آذى يأجوج ومأجوج عن إحدى األقوام؛ وورد في تفسير معنى اسمه أنه سمي بذي القرنين ألنه ورد

علم ھو تالفي فراغ بالتجربة واالختبار ،وإعادة المشاھدة ،وبعد التذرع
إال فيما فيه كلفة وجھد .والجھد في ٍ
بالمنطق ،يضاف إلى سائر المعلومات.

أقصى األرض في المغرب وأقصاھا في المشرق؛ وقد قيل إنه اإلسكندر األكبر ،وقيل إنه كورش الكبير ،وقيل
إنه اخناتون الفرعون المصري ،بينما رأى آخرون أنه ملك عربي ممن عاشوا قبل اإلسالم.

 8ھود :ھو ھود بن شالخ بن أرفخشذ بن عاد ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح .أرسله ﷲ في قبيلة من القبائل

 14جيرون :من قولك :جرن الشيء إذا أمالس؛ والجارن :األملس من كل شيء .وھو اسم باب شرقي جامع

ً
نسبة إلى أحد أجدادھا ،وكان قوم
العربية البائدة ،المتفرعة من أوالد سام بن نوح ،وھي قبيلة عاد ،وسميت بذلك

دمشق ،لم ير باب أوسع وال أعلى منه فيما يعرف من األبنية في الدنيا ،وله غلقان من نحاس أصفر بمسامير من

ھود من عبدة األصنام بعد الطوفان وكانت أصنامھم ثالثة :صدا وصمودا وھرا.

نحاس أصفر أيضا بارزة ،من عجائب الدنيا ومحاسن دمشق ومعالمھا ،وقد ذكرته العرب في أشعارھا.

ﺒﻥ ﻋﻭﺹ ﺒﻥ ﺇﺭﻡ ﺒﻥ ﺴﺎﻡ ﺒﻥ ﻨﻭﺡ ،ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺎﻩ ،ﻭﻜﺎﻥ
ﺒﻨﺎﺅﻩ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻠﻴل ،ﺒل ﻗﺒل ﺜﻤﻭﺩ ﻭﻫﻭﺩ ﺃﻴﻀﹰﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻭﻗﻪ

ﺤﺼﻥ ﻋﻅﻴﻡ ،ﻭﻗﺼﺭ

ﻤﻨﻴﻑ"]:6

ﻥ
 .[13/1ﻭﻴﻘﻭل ﺁﺨﺭﻭﻥ" :ﺇ ﱠ

ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﺕ ﺒﺎﺏ ﺠﻴﺭﻭﻥ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻔل ﺒﻌﻤﺎﺭﺘﻪ ﺍﺴﻤﻪ ﺠﻴﺭﻭﻥ ﻓﺴﻤﻲ ﺒﻪ"].[11/1 :6

ﺍﺴﻡ ﺁﺒﻭﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺴﻘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﻭﻅﻬﺭ ﻓﻲ

ﺃﻟﻭﺍﺡ ﺘل ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل :ﺁ ﺒﻲ ،ﻭﺃﻭﺒﻲ ،ﻭﺒﻲ؛ ﻜﻤﺎ

ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺤﺜﻴﺔ

18

ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟ ُﻤ َﻌﻤﱠﺭﺓ

19

ﺒﻠﻔﻅ :ﺁ

ﺒﻰ ،ﺃﻭ ﺁﺒﺎ؛ ﻭﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻟﻠﺠﺫﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺼﻴﻎ :ﺃﺏّ ،ﻭﺇﺒﺒَﻪ ،ﻭﺃﺒﺏ ،ﻭﺃﺒّﺎ ،ﻭﺃﺒﻴﺏ؛

ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻟﺘﹸﺸﺭﻙ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻤﺸﻕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﻡ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻋﺸﺏ ﺃﻭ ﺴﻨﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﺒﻠﺔ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﺃﻭ

ﻱ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺩﻤﺸﻕ؛ ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﺍﺌل" :ﺃﻥ
ﺘﹸﺭﺒﻁ ﺒﺄ ﱟ

ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ
ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ،ﻜﻤﺎ ﻓﹸﺴﺭ ﺒﺎﻟﻘﺼﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﻑ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃ ﱠ

ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﹰﺍ ﻟﻨﻭﺡ ،ﻭﻤﻨﺸﺄ ﺨﺸﺏ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﺒل

ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﺭﻜﻭﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺠ ّﺭ
ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ

16

"؛][237 :43

15

ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ

ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻜﻌﺏ ﺍﻷﺤﺒﺎﺭ" :ﺃﻥ ﺃﻭل

ﺤﺎﺌﻁ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ ﺤﺎﺌﻁ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺤﺭﺍﻥ"؛

ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻭل ﻋﻭﻑ ﺒﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﻭﻋﻜﺭﻤﺔ
ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ]:43

ﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺒﻴﻭﺭﺍﺴﻑ، 17
[237؛ ﻭﻗﻴل" :ﺇ ﱠ

ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻜﻴﻭﻨﺎﻨﻲ"].[14/1 :6

ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻏﻭﻁﺔ

ﺩﻤﺸﻕ[34 :56].

ﻭﺍﺴﺘﹸﺩل ﺒﺄﻥ ﺍﺴﻡ ﺁﺒﻭﻡ ﻴُﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺸﻕ ﻜﻭﻤﻴﺩﻱ
ﺨﻀﺭﺍﺀ.

][74 :45

20

ﻜﻤﻨﻁﻘﺔ

ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﺃﻴﻀﹰﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄ ﱠ

ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻑ ﺍﻟﺨﺎﺒﻭﺭ][14 :26؛ ﻭﺃﻥ
ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺼﻼﹰ ،ﻭﺇﻻ ﻟﻤ ﱠﺭ ﺫﻜﺭﻫﺎ
ﻤﻊ ﺇﻴﺒﻼ ﻭﻤﺎﺭﻱ ﻭﻴﻤﺤﺎﺽ ﻭﻗﻁﻨﺎ ﻭﻗﺎﺩﺵ.

ﻭﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ

ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ

ﻭﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ،ﻭﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ

ﻫﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﺒل ﻫﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺼﺏ

ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺁﺒﻭﻡ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺩﻤﺸﻕ،

ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻭﻭﺼﻠﻬﺎ ﺒﻘﺼﻭﺭﻩ ،ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﺩﺴﻴﺔ

ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ،

ﻋﻠﻴﻪ.

ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﻭﻱ ﻤﻊ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﹰﺎ ﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺈﺸﺎﺩﺓ ﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺩﻤﺸﻕ

ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ؛ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ
ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺴﺫﺍﺠﺘﻪ ،ﺭﻏﻡ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻱ

ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻡ ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ

ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﻤﺭﻜﺯﹰﺍ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ :ﺁﺒﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ؛ ﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺱ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ][37 :56

ﻓﻲ ﺘﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ

ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ؛
ﻓﺜ ّﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ

ﺩﻤﺸﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻡ:

ﺁﺒﻭﻡ؛][477 :51

ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺁﺒﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺒل

ﻥ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺁﺭﺍﻡ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻷﻭل؛ ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ،ﻭﺃ ﱠ

 18الحثيون :شعب قديم بآسيا الصغرى )تركيا( وشمال سورية ،سكنوا سورية منذ األلف الثالثة ق.م .بنفس
الفترة التي سكن أبناء عمومتھم السومريون بالد الرافدين ،وھم من قبائل األناضول تعرف باسم ختى .حكم
الحيثيون إمبراطورية كان مركزھا كابدوكية ،واستطاع ملكھم مرشلش األول أن ينھب مدينة بابل ،فتغلب بذلك
على أسرة حمورابي ،ومن  1400ق.م كانت اإلمبراطورية الحيثية ھي مركز القوة في آسيا وفي  1290ق.م
اشتبك الحيثيون في معارك مع الحوري  -ميتانيين مما أدى لسقوط دولة الميتانيين وبقاء الحثيين والمصريين في
ساحة الصراع؛ تال ذلك اشتباك بين الحثيين والمصريين الذين كانوا بزعامة رمسيس الثاني عند قادش )معركة
قادش( في سورية ،انتھت بتوقيع اتفاقية بين الطرفين ،وتزوج رمسيس الثاني من أميرة حيثية بعد ذلك.
 19وثائق المعمرة :الوكالة التجارية في "كانيش /كولتيه" في األناضول.

 15عين الجر )حاليا عنجر( في البقاع بين بيروت ودمشق.

 20كوميدي :كامداللوز ،تقع في قضاء البقاع الغربي ،تنبع أھمية كوميدي من الموقع اإلستراتيجي الذي تحتله،

 16البقاع ھي إحدى محافظات لبنان .وھي سھل واسع ينبسط بين سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية.

في الوادي ،بحيث كانت النقطة الوسط بين اإلمبراطورية الحثية في الشمال ،واإلمبراطورية المصرية في

أراضيه خصبة يجري فيھا أكبر نھرين في لبنان :الليطاني والعاصي ولذلك شكلت ھذه المنطقة خالل القرون

الجنوب ،وإمبراطوريات بالد ما بين النھرين في الشرق .دلت بواكير اكتشافات البعثة األلمانية على أنھا تخضع

السابقة خزان بالد الشام من الحبوب والخضار والفاكھة

للنفوذ المصري في إحدى الحقب التاريخية ،خاصة بعد طرد الھكسوس من مصر ،وقد امتد ھذا النفوذ من بداية

 17بيوراسف  :أو بيوراسب ،ھو بيوراسف بن أرونداسف ،من ملوك األرض بعد جيومرث أوشھنج ،في بالد

القرن السابع عشر حتى القرن الثالث عشر قبل الميالد ،والسيما أثناء فترة حكم تحوتمس الثالث وإخناتون،

فارس ،وھو ثالث الملوك في ھذه السلسلة ،ملك بالده ألف سنة؛ والفرس تعترف باضطراب التاريخ عليھم في

ويعتقد بعض المؤرخين أنھا كانت مقرا للحاكم المصري على ھذه البالد ،بحيث دام ھذا الحكم إلى ما بعد معركة

أيام ملوك الطوائف وملك بيوراسف وملك بعده أفراسياب التركي لزوال الملك عنھم .مكتوب على باب نوبھار

قادش بين المصريين والحثيين في أواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن الثالث عشر قبل الميالد.

ببلخ قال بيوراسف :أبواب الملوك تحتاج إلى ثالثة :عقل ،وصبر ،ومال ،وتحته :كذب عدو ﷲ ،من كان له واحد

 21تل الصالحية :أحد التالل األثرية في غوطة دمشق ،يقع على الضفة الشمالية لنھر بردى ،وعلى بعد  15كم

منھا لم يقرب باب السلطان.

شرق دمشق ،وفيه آثار من العصر الحجرى القديم.

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺩﻤﺭ ﻭﻗﻁﻨ ﺎ
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ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ :ﺩﻱ ،ﺃﻤﺎ ﻤﺴﻕ /ﻤﺸﻕ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻑ ﻓﺭﻭﻉ

ﻓﺄﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻲ /ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ /ﺍﻵﺸﻭﺭﻱ /ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﺒﺭﺩﻯ].[68 :50

ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻤﻌﻨﻰ :ﺍﻟﺴﻘﺎﻴﺔ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﻡ :ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ

ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺫﻜﺭ ﻤﺅﻜﺩ ﻟﺩﻤﺸﻕ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ

ﺍﻟﻤﺴﻘﻴﺔ؛][26 :45

ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ،ﺃﻭ

ﺍﻟﻬﺭﻭﻏﻠﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻨﻙ ،ﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ

ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺒل ،ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ

ﺍﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﻬﺎ ﺘﺤﻭﺘﻤﺱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ

ﻕ،
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ "ﻤﺴﻕ" ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔِ :ﻤﺸﹾ ﹶ

ﻤﻌﺒﺩ ﻓﻲ ﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ ﻟﻤﺼﺭ ﻤﻨﻬﺎ

ﺭﻭﺍﻴﺔ

ﻥ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ ﺃﺤﺒﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻘﺤﻤﻭﺍ :ﺭﺍﺀ
ﺃﱠ

ﻥ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﻲ
ﺕ ﻤﺎﺱ ﻕ" ،ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃ ﱠ
" ِ

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ،ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ :ﺩﺭﻤﺴﻕ ،ﻜﻤﺎ ﺤﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ

ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،[20 :45]23ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﺴﻡ "ﺘﺎ ﻤﺎﺱ ﻕ" ﻋﻠﻰ

ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ،ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺘﻤﺎﺜﻴل

ل ﺃﻤﺭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﻥ
ﻜﻭﻤﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﹸﺤﻜﻡ ﻤﻥ ِﻗ َﺒ ﹺ

ﻟﻤﺼﺭ[15 :26].

ﻭﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﻡ :ﺘﺎ ﻤﺎﺱ ﻕ ،ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ

ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ

ﻟﺩﻤﺸﻕ؛][17 :26

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻱ ﻓﻬﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺃﺨﺭﻯ[659/3 :47]،

ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ[8 :36].

ﻭﻓﻲ

ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ" :ﻓﺠﺎﺀ ﺩﺭﻤْﺴﻕ ﻟﻨﺠﺩﺓ ﺤﺩﺩ ﻋﺯﺭ ﻤﻠﻙ ﺼﻭﺒﺔ ﻓﻀﺭﺏ
ﺩﺍﻭﺩ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻑ
ﺃﻤﺎ

ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ

ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ،

ﺭﺠل" 1}.ﺴﻔﺭ ﺍﻷﻴﺎﻡ {6 :18

ﻓﻘﺩ

ﺩﻋﻭﻫﺎ:

َﺩﻤَﺴﻘﻭﺱ،

ﺩﻤﺸﻕ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺁﺒﻲ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﺇ ﱠﻨﻬﺎ

ﻭﺘﺭﺠﻤﻭﻫﺎ :ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻤﺴﻙ

ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﺼﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ

ﺍﺴﻡ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻫﻭ :ﺩﺭﻤﺴﻘﻭﺱ ،ﻭﺃﻨﱠﻪ ﻤﺅﻟﻑ

ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ ،ﻓﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺤﻭل ﺩﻤﺸﻕ

ﻟﻁﻴﺒﻬﺎ[163 :42]،

ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ

ﻥ
ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ،ﺍﺩﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺴﺘﻴﻔﺎﻨﻭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻲ 24ﺃ ﱠ

ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﻭﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻟﻠﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻤﻥ ﻟﻔﻅﺘﻴﻥ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺘﻴﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭﺍﻷﺩﻴﻡ؛ ﻭﻴﻭﺭﺩ ﺜﻼﺙ

ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻉ

ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﻁﻭﺭﺓ ﺼﺭﺍﻉ

ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ.

ﺹ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
ﻗﺼ ﹴ

ﺭﺃﻴﻪ[5 :41]،

ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺃﺴﻜﻭﺱ ﻤﻊ ﺍﻵﻟﻬﺔ ،ﻭﻗﺼﺔ ﻗﺩﻭﻡ ﹶﺫ َﻤﺴْﻜﻭﺱ

ﻥ ﻟﺩﻤﺸﻕ ﻭﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ:
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃ ﱠ

ﻭﺒﻨﺎﺌﻪ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﻗﺼﺔ ﻋﻘﺎﺏ ﺇﻟﻪ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺩﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻭﺱ

ﻏﺎﺭﺍﻤﻴﺭﻴﺸﻭ ،ﺃﻭ ﺃﻤﻴﺭﻴﺸﻭ ،ﺃﻭ ﺃﻤﻴﺭﻴﺵ ،ﻭﻓﺴﺭﻭﻩ :ﻗﻠﻌﺔ

[451؛ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ،ﻭﻟﻌل

ﺍﻷﻤﻭﺭﻴﻴﻥ ،ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭﻴﻴﻥ ﻤﻠﻜﻭﺍ
ﺩﻤﺸﻕ

ﻭﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ؛][659/3 :47

ﻥ ﺍﺴﻡ ﺩﻤﺸﻕ
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﺠّﺢ ﺃ ﱠ

ﻤﻥ ﺃﺼل ﻟﻐﻭﻱ ﺴﺎﻤﻲ ،ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺘﻌﺘﺒﺭ

ﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ "ﺩﺍﺭ" ﻭﺭﺒﻁ ﺒﺎﺴﻡ ﺠﺒل
ﺍﻟﺩﺍل ﺍﺴﻡ ﺇﺸﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺃ ﱠ
ﺵ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻤﺔ ﺠﻠﺠﺎﻤﺵ ﺤﻴﺙ ﺘﻐﺭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ
ﻫﻭ َﻤ ﹸ

ﻥ ﺩﻤﺸﻕ :ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﺄ ّ

ﺍﻟﺸﻤﺱ؛][15 :35

ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺴﺏ

ﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺫﺭ :ﺴﻘﻰ ،ﻭﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺍﺭ
ﻤﺴﻕ ﺃﻭ ﻤﺸ ِ

ﺍﻟﻤﺴﻘﻴﺔ؛][7 :36

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍل ﻴﻤﺜل

 22قطنا :مملكة تقع على بُعد  18كم شمال شرقي "حمص" ،مرَّ عليھا ملوك عديدون عُرفوا بسيطرتھم
التجارية والعسكرية على المنطقة ،من خالل ارتباطھم الوثيق بملوك "ماري" وأھمھم "شمشي حدد" وابنه "يسمع
حدد" سنة  1776 -1808ق.م ،وملوك "يمخد" سنة ) (1763ق.م ،أولئكَ الملوك حكموا المنطقة الممتدة حول
قطنا ومركز المدينة وعلى الطرف الشرقي من وادي العاصي األخضر ،تقع في تل "المشرفة" حيث تأسّست

ﻟﺫﻤﺴﻜﻭﺱ]:46

ﺴﺘﻴﻔﺎﻨﻭﺱ ﺃﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻴﻭﻨﺎﻨﻲ

ﺒﺎﻷﺼل:47].

[659/3

ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗِﺩﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﺼل

ﻻ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ
ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻬﻭ ﹰ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ،ﻭﻟﻭ ﻤﻠﺤﻤﻴﺎﹰ ،ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ،ﻷﻨﻬﻡ

ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺴﻡ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ
ﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺼﻼﺘﻬﻡ ،ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ

ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ.

ﻕ ﻓﻌل ،ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻭﺇ ﱠﻨﻬﺎ
ﺸﹶ
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻌﺭﺏ" :ﺩَﻤْ ﹶ

ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﻡ ﺩﻤﺸﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺃﻱ

ﺃﺴﺭﻋﻭﺍ"]:6

.[19/1

ﻜﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﺏ :ﺠﻠﻕ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﻭﻩ

ً

المدينة القديمة وسط سھل شبه أفقي تقطعه وديان لثالثة جداول صغيرة تتجه شماال لتشكل روافد لنھر العاصي.

 23نصوص اللعنة المصرية :أو نصوص االحتقار ،توضخ جانبا ً من عالقات وادي النيل ومدن بالد الشام ،

 24ستيفانوس البيزنطي :أو ستيفن بيزنطة ،مؤرخ وكاتب من القرن السادس الميالدي ،صاحب قاموس ھام في

وھي نصوص على أواني أو دمى طينية ينقش فيھا اسم الشخص العدو واسم مدينته ،ثم تھشم ضمن مناسك دينية

الجغرافية بعنوان اثنيكا؛ ال يعرف شيء عن حياة ستيفانوس ،إال أنه كان جراماريان في القسطنطينية ،وعاش

خاصة تقام لھذا الغرض ،كناية عن القضاء عليه.

بعد وقت آركاديوس وھونوريوس.

ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻏﻭﻁﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺃﻭ ﺇ ﱠﻨﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﻤﺸﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ،

ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭّﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻤﺴﻙ

ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﻴﺔ ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ

ﻟﺘﻜﺘﺴﻲ ﺒﻪ ﻨﺼﺭﹰﺍ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﹰﺎ ﻤﻠﺤﻤﻴﹰﺎ ﻹﻗﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

ﺍﻻﺴﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ.

ﺇﺯﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﹰﺎ ﻭﺘﻜﺭﻴﻤﹰﺎ ﻭﻗﺩﺴﻴﺔ؛ ﻭﻻ

ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﺍﺒﻁ ﺒﻨﻲ

ﻏﺴﺎﻥ]:47

 .[438/3ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل

ﻭﺭﻜﺎﻜﺘﻬﺎ ،ﻭﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺯﻤﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﺭﺒﻁ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ
ﺒﻌﺩ ﺘﻬﺩﻤﻪ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ،ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺠﻴﺯ

ﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺁﺨﺭ ،ﻓﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻻ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃ ّ

ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻨﻔﺴﻪ

ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﻊ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ

ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﻟﻌﺩﺓ

ﺩﻤﺸﻕ ﺒـ"ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ"؛ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،

ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ،ﻭﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻨﻘﻴﻀﻪ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ

ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻘﻨﻊ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ.

ﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻌﺩ
ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ،ﻴﺼﺢ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﹸﺒﺭ ﺃ ﱠ

ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍل ﺜﻡ ﺫﺍل

ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ.

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻟﻼﺴﻡ .ﻜﺫﻟﻙ ﺘﹸﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻘﺏ ﻤﻜﺘﺴﺏ ،ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ

ﺘﺭﺒﻁ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺎﺴﻡ :ﺸﺎﻤﻴﺭﻱ ﺸﻭ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻰ:

ﺒﺎﻨﺘﺴﺎﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﻠﻘﺏ ﺍﻟﻤﻤ ّﻴﺯ ﻭﺘﻡ ﺇﻫﻤﺎل

ﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ،ﻓﺈ ﱠ

ﻓﺎﻟﻠﻘﺏ ﺫﻜﺭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺎﻟﺤﺼﺭ ﻟﺸﺨﺹ ،ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻤﻊ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺴﻤﻴﺔ

ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭﻩ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ؛ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ

ﺡ ﺃﻭ ﺫﻡّ ،ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ
ﺍﻷﺼل ﻤﺎ ﺠﻌل ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻤﺸﻌﺭﹰﺍ ﺒﻤﺩ ﹴ

ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺄﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺘﺭﺠﻤﺔ

ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍل ،ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﺴﻡ ﺇﺸﺎﺭﺓ .ﻭﻴُﺭﺠﻊ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ﺍﻵﻜﺎﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺩﻭﻻﺏ ﻤﺎﺀ ،ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ :ﺒﻼﺩ ﻗﻭﺍﻓل

ﺍﻟﺤﻤﻴﺭ[12 :36].

ﺇﻁﻼﻕ ﺼﻔﺎﺕ ﻁﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

ﺘﺎﻜﻴﺘﻭﺱ

25

ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺘﺢ ،ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺴﺠل ﺘﻬﺩﻡ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻐﻴﺭ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﺴﻡ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﻰ ،ﻭﺃﻗﺎﻡ ،ﻭﺤﻅﻲ ﻤﻥ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺫﺍﺘﻪ،
ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭل" :ﺍﺨﺘﺹ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻓﻲ

ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ؛ ﻭﻴﺼﺢ ﺃﻥ

ﻻ"؛ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻟﻴﻀﻴﻔﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﹰﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻼ ﹰ

ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﻟﻸﻤﻜﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨﺔ ،ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻠﻡ ،ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ

ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻟﻬﺔ؛ ﻓﻼﺒﺩ

ﻤﻠﻭﻙ ﻭﻗﻴﺎﺼﺭﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺃﻟﻘﺎﺒﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻨﺴﻴﺎﻨﻬﺎ.

ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻋُﺒﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﺘﺴﺘﺤﻕ

ﻷﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺩﻴﻤﹰﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ

ﺃﻟﻭﺍﺡ ﻭﺠﺩﺭﺍﻥ ،ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﻭﻴُﺸﻴﺭ

ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ،26ﻭﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻜﻡ

ﺒﻘﺒﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻴﺩ
ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻁﻠﻕ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺃﻥ ﹸﺘﺤَﺎﺭﺏ ﻭ ﹶﺘﻨﹾﺘﺼﺭ ﺃﻭ ﺘﹸﻬﺯﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻴُﺴﺠل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻨﻔﹰﺎ

ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ؛ ﻭﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﺘﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻥ
ﺘﺨﻁﻴﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﻓﻌل "ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ" ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﺔ،

ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ

ﻗﻭﻱ ﻭﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭﻭﻨﹰﺎ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭﻩ ﺘﺄﺜﺭﹰﺍ ﺒﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ؛ ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

 26من الشروط التي أدرجھا فتروفيوس في الكتب العشرة :أن تقع المدينة على مرتفع يصعب الوصول إليه ،أو
أن تكون محمية بجبل أو بحر من أحد جھاتھا ،وأن يكون الدخول إليھا من مناطق محددة ،وتجنب ممرات أو

 25تاكيتوس :پوبليوس )أو گايوس( كورنليوس تاكيتوس – 56) Cornelius Tacitus Publius/Gaius

معبر سھلة يتم من خاللھا اجتياح األسوار ،وأن تستكشف محيطھا بسھولة؛ وأال تكون في وسط ضبابي ،أو

 (117كان سناتور ومؤرخ لإلمبراطورية الرومانية .األجزاء المتبقية من عمليه الرئيسيين :الحوليات والتواريخ،

قريبة من المستنقعات ،تتمتع بمناخ معتدل ،وأن توجه شوارعھا وأبنيتھا شماالً ،أو شمال شرق؛ وأال تكون مربعة

كان كاتبا ً في الجزء األخير من العصر الفضي لألدب الروماني ،أعماله تتميز بالشجاعة وسرعة البديھة

أو مستطيلة بل دائرية أو إھليلجية ،وأن تكون تربتھا صالحة للتأسيس بسھولة .وغير ذلك من الشروط التي يكاد

والكثافة.

ينعدم وجود أحدھا في مدينة دمشق وموقعھا .انظر فتروفيوس ،الكتب العشرة في العمارة ،ص.53 -40 :

ﺯﻤﻨﻲ ﻭﺍﺴﻊ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻨﺴﺘﻘﺭﺃﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ

ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﻓﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺩ

ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻜل ﻓﺘﺢ؛ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﻠﻰ

ﻴﻭﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺘﻐﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ.

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ؛ ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩﻭﻡ ﺸﻌﺏ ﻜﺎﻤل

ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺯﺍﺭ ﺩﻴﻨﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺔ ﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﺭﻴﹰﺎ

ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل َﻤﺤَﺎل ﺒﻤﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ،ﺘﺒﺩﺃ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ][167 :9

ﻥ ﺃﺴﺎﺱ
ﺇﻟﻰ ﺃ ﱠ

ﻟﻠﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺘﻘﺒل ﺩﻤﺸﻕ

ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻜﻬﻑ ﻤﻘﺩﺱ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﻭﻑ ﻓﻲ

ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ،ﻭﺇﺤﺎﻁﺘﻬﺎ ﺒﺤﻭﺍﺠﺯ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺃﻭﺭﺩﻭﺍ ﺫﻜﺭ ﻋﺩ ٍﺩ

ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺎﺼﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﺘﻭﻀﻌﻬﺎ

ﻀﺨﻤﺔ ﺘﻌﻴﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻓﺫ ﻤﺤﺩﺩﺓ،

ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻜﻬﻭﻑ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻬﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﻻ ﻴﺯﺍل ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ
28

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ

ﺒﺭﺯﺓ ﻭﻗﺎﺴﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﺒﻭ ﺓ  ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻜﻬﻑ ﻤﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺠﻭﺒﺭ

ﺒﺩﻤﺸﻕ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺭﻴﻕ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ

ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺇﻟﻴﺎﺱ  ،ﻭﻜﻬﻑ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺤﻨﺎﻨﻴﺎ؛ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

29

ﻴﺩﻋﻭﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤﺼ ﻥ ، 27ﻓﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺴﻘﻭﻁ

ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻬﻑ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺁﻟﻬﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ

ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺭﺃﺱ ﻴﻭﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻜﻬﻑ ﻤﻬﻴﺏ

ﺍﻟﺠﺩﺩ ،ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻁﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ.

ﺫﻟﻙ ﻗﺼﺔ

30

ﻋﻨﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ؛ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺼ ﺔ

ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻋﻨﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﺩﺭﺍﻥ
ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ:

[357

ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ.

31

ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ:30]،

ﺃﺘﻰ ﺫﻜﺭ ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﺎ ﻗﺒل

ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻤﻘﺼﻭﺩﹰﺍ ﺒﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺘﻘﺭﺏ ﻟﻶﻟﻬﺔ ﻻ ﻏﻴﺭ،
ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻭﻁﺔ ﻭﺤﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻜﻥ

ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺫﻜﺭ ﻷﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ
ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻭﻻﻋﻤﺭﺍﻨﻬﺎ ،ﻤﺜل :ﺒﺎﺒل ﻭﻨﻴﻨﻭﻯ ﻭﻤﺎﺭﻱ ﻭﺇﻴﺒﻼ،

ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﻤﻴﻀﹰﺎ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺯﻤﻥ،
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﻟﻑ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﹰﺍ ﻤﻨﻁﻘﻴﹰﺎ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻗﺩﺴﻴﺘﻬﺎ ،ﻤﻠﻜﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.

ﻓﻘﺩ َﻭ َﺭ َﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ،ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ

ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺸﻲﺀ ﻫﺎﻡ ﻤﺜل ﻤﻘﺎﻡ
ﺃﻭ ﺁﻟﻬﺔ ،ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻌﺒﺩ ،ﻭﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻷﻥ ﻴُﺸﺎﺩ ﺠﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ
ﻓﺎﺭﻍ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ

ﻤﺠﺭﺩ ﺴﻭﺭ ،ﻓﻼ ﻤﻌﻨﻰ ﻹﺸﺎﺩﺓ ﺠﺩﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ

ﺃﺭﺒﻌﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻥ ﻫﻭﺩ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ ﻏﺎﻴﺔ ،ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ

 28مثل :كھف األربعين وكھف برزة ،ومغارة أھل الكھف أو آدم أو جبريل ،ومغارة الجوع ومغارة الدم،
ومغارة الشياح ،والكثير غير ذلك.
 29يقال :إن أقدم كنيس يھودي موجود في منطقة جوبر في أطراف دمشق ،وإن النبي إلياس اختبأ في مغارة
موجودة في جوبر عند ھروبه من اضطھاد إيزابيل ،وأقيم عند ھذه المغارة كنيس يھودي لم يزل موجودا حتى
اآلن ،وفيه مغارة النبي الياس عليه السالم وعند مدخل الكنيس لوحة رخامية حديثة كتب عليھا" :في عام ثالثة
وأربعين وثالثة أالف للخليقة وفي ھذا المكان مسح اليشاع بن شافاط نبيا عن يد ألياھو النبي".
والنبي إلياس عند المسلمين ھو النبي اليھودي إلياھو ،والقدّيس جرجس)جريس( مار إلياس في المسيحية .وقد
ورد قولة تعالى في القرآن الكريمَ } :وإِنَّ إِ ْليَاسَ لَمِنْ ْالمُرْ سَ لِينَ * إِ ْذ َقا َل لِ َق ْو ِم ِه أَ َال َت َّتقُونَ * أَتَدْ عُونَ بَعْ الً َو َت َذرُونَ
ﷲ ْالم ُْخ َلصِ ينَ * َو َترَ ْك َنا
ﷲ رَ َّب ُك ْم َورَ بَّ آبَا ِئ ُك ُم ْاألَ َّولِينَ * َف َك َّذبُوهُ َفإِ َّن ُھ ْم لَمُحْ ضَ رُونَ * إِ َّال عِ بَادَ َّ ِ
أَحْ سَ نَ ْال َخالِقِينَ * َّ َ
عَ لَ ْي ِه فِي ْاآلخ ِِرينَ * سَ َال ٌم عَ َلى آل يَاسِ ينَ * إِ َّنا َك َذلِكَ نَجْ ِزي ْالمُحْ سِ نِينَ * إِ َّن ُه مِنْ عِ بَا ِد َنا ْالم ُْؤ ِمنِينَ {] ،الصافات
 .[132-123وذكر ابن كثير في تاريخه :إن إلياس أرسل إلى أھل بعلبك غربي دمشق ،حيث كان أھلھا يعبدون
صنما ً يدعى :بعالً ،كما ھو مذكور في القرآن الكريم ،وبعيد وفاة سليمان عليه السالم وانقسام مملكته وتشتت
دولته بسبب خالف الحكام على السلطة ،سمح أحد ملوكھم وھو أخاب لزوجته نشر عبادة قومھا في بني إسرائيل،
وكان قومھا عباداً لألوثان ،فشاعت عبادة األوثان بينھم وعبدوا الصنم بعالً فأرسل ﷲ إليھم إلياس عليه السالم.
عن :شمس الدين العجالني ،يھود دمشق الشام.
 30القصة :عن ابن عساكر بسنده إلى زيد بن واقد ،قال :وكلني الوليد على العمال في بناء جامع دمشق فبينما
نحن في العمل إذ وجدنا مغارة ،فعرّ فنا الوليد ذلك ،فلما كان الليل وافى وبين يديه الشموع؛ فنزل ،فإذا ھي كنيسة
لطيفة ثالثة أذرع في ثالثة أذرع ،وإذا فيھا صندوق ففتح ،فإذا فيه سفط ،وفي السفط رأس يحيى بن زكريا
عليھما السالم ،قال :فرد إلى مكانه بأمر الوليد ،وقال :اجعلوا العمود الذي فوقه مغيرا عن بقية األعمدة ،فجعل
عليه عمود مسفط الرأس".
 31القصة :ذكر غيث بن علي األرمنازي في كتاب دمشق على ما حدّثني به الصّاحب جمال الدّين األكرم أبو
الحسن عليّ بن يوسف ال ّ
شيباني أدام ﷲ أيّامه أنّ الوليد أمر أنْ يُستقصى في حفر أساس حيطان الجامع ،فبينما
ھم يحفرون إذ وجدوا حائطا مبنيّا على سمت الحفر سواء ،فأخبروا الوليدَ بذلك ،وعرّ فوه أحكام الحائط واستأذنوه
في البنيان فوقه ،فقال" :ال أحب إالّ اإلحكام واليقين فيه ،ولست أثق بإحكام الحائط حتى تحفروا في وجھه إلى أنْ

 27كان العرب يطلقون لقب حصن على كل معبد مشابه ،وخير مثال حصن سليمان ،الواقع قرب دريكيش،

تدركوا الماء ،فإنْ كان محكما مرضيّا فابنوا عليه وإالّ استأنفوه" ،فحفروا في وجه الحائط فوجدوا بابا وعليه

والذي يتطابق إلى حد كبير مع معبد دمشق ،حيث يتوضع في منخفض من األرض تحيط به المرتفعات الجبلية؛

كتابة ،فاجتھدوا في قراءتھا حتى ظفروا بمن عرّ فھم أ ّنه من ّ
ً
خط اليونان وأن
مانع وعليه منقور
حجر
بالطة من
ٍ
ٍ
معنى تلك الكتابة ما صورته" :لمّا كان العالَم محدَ ثا ال ّتصال أمارات الحدوث به ،وجب أنْ يكون له محدِث

البداية لعبادة اإلله بيتو خيخي أو بيتو كيكي ،ثم جدده السلوقيون والرومان قبل أن تبنى فيه كنيسة في العھد

لھؤال ِء كما قال ذو السّنين وذو اللحيين فوجدت عبادة خالق المخلوقات حينئذ أمر بعمارة ھذا الھيكل من صلب

البيزنطي؛ أما اسمه الحالي فيعود للسكان المحليين الذين أثارت حجارته الضخمة إحساسھم باإلعجاز واعتقادھم

فعل
عام ألھل األسطوان فإن رأى الداخ ُل إليه ذ ِْكرَ بانيه
بخير ٍ
ِ
ماله محبّ الخير على مضيِّ سبعة آالفٍ وتسعمئ ِة ٍ
ك حكى ذلك أحمد بن ّ
الطيب السرخسيّ الفيلسوف.
والسالم" ،وأھ ُل األسطوان قوم من الحكماء األول ،كانوا ببعلب ّ

أنشأه اآلراميون عندما استوطنوا ھذه المناطق الجبلية الحصينة ھربًا من ھجمات اآلشوريين ،وتم تكريسه في

أن جن النبي سليمان ھم من بنوا ھذا المعبد وقاموا بنقل األحجار الضخمة التي تزن أكثر من  70ط ًنا.

ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ،

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﺒﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ

ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ؛ ﻭﻋﻠﻰ

ﻭﺍﺴﻌﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﺸﺎﻏل ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﻬﻴﺎﻜل ،ﻭﻜﺎﻨﺕ

ﻓﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁ

ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﻜﺩﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ

ﻭﺸﺎﻋﺕ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﹸﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ
ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻨﺎﺒﻴﻊ

ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻫﻭ ﺴﻜﻥ ﺍﻵﻟﻬﺔ ،ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ ﱠ

ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ

ﻭﺍﻹﻟﻪ؛][115 :49

ﺇﻴﻜﻭﻟﻴﺠﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ
ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﻭﺫﻩ ،ﻭﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ،

ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺒﺒﻴﺌﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺨﻼﺒﺔ ،ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ

ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﺒﺩ ﺃﻤﻼﻙ
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻏﻨﺎﺌﻬﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻴﻘﺘﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺭ

ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓل.

][193 :49
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ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺩﻴﻥ ،ﺘﻌﻁﻲ
ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ
ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل
33

ﻓﻴﻬﺎ[33 :15].

ﻜﻤﺎ ﺸﻜﻠﺕ

ﻓﺭﺼﹰﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺩﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺼﻴﻨﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺎﺕ ،ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﹸﺤﺘﺭﻡ ﻭﺘﹸﻬﺎﺏ

ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺞ

ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ

ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺤﻼﺘﻬﻡ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺩ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ

ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ؛ ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺘﹶﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﺭ ﺇﻻ

ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺫﺒﺎﺌﺤﻬﻡ] ،[183 :53ﻭﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﻜﺎﻥ

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺜﹸﺭ ﻋُﺒﺎﺩﻫﺎ ﻭﻗﻭﻱ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻭﺯﺍﺩ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﻭﻤُﻭﺭﹺﺴﺕ

ﻴُﻘﺎﻡ ﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺩﺍﺌﻡ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ].[35 :15

ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻟﻤﻥ

ﻭﻗﺎﺒﻴل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻀﻌﺎ ﻗﺭﺒﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺨﺭﺓ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻓﻲ

ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻘﺭﺒﻬﺎ ،ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺇﻟﻰ

ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ؛ ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﺸﺄﺓ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ

ﻤﻌﺒﺩﻫﺎ[149 :7].

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺫﻜﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﺒﺩ ﺩﻤﺸﻕ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﻴﺔ
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ﻫﺎﺒﻴل

ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ،35ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ؛ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ

ﻭﻗﺩ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻭﻟﻬﻴﺎ ﻭﻤﻘﺭﻱ ﻭﻗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ][10 :8؛ ﻭﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﺨﺒﺎﺭ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ

ﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺒُﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺴﻨﺔ  3145ﻤﻥ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﻗﻴل :ﺇ ﱠ

ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺫﻭﺭ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻴﺎﺓ

ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻌﺩ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺨﻤﺱ ﺴﻨﻴﻥ ،ﻭﻗﻴل :ﺇﻨﻪ ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻏﻭﻁﺔ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺩﻴﻥ ﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻵﻟﻬﺔ ،ﻭﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ

ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻴﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺒﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺠﺒل ﻗﺎﺴﻴﻭﻥ ،ﻭﺇﻨﹼﻪ ﺭﺃﻯ

ﺭﺤﺎﺒﻬﺎ ﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻁﻬﺭ ،ﻭﺼﻠﻭﺍﺕ ﻭﺩﻋﻭﺍﺕ،

ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﺎﺘل ﺸﻤﺎﻟﻲ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻋﻨﺩ

ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﻜﻤﺕ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ

ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺭﹰﺍ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭﺴﻜﻥ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻲ

ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﻥ ،ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﺭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺩﻓﻥ
ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻓﺔ؛ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﺒﺩ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻨﺢ ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ

ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ

ﺍﻵﻟﻬﺔ[174 :49].

ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻭﺫ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ
ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﺜل ﻤﻌﺒﺩ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺒﻌﻠﺒﻙ ﻭﺤﻤﺹ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل
ﻤﺎﻟﻲ ﻜﺒﻴﺭ ،ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﺒﻔﻀﻠﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﺍ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺩﻴﺎﻨﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﺫﺨﺔ ،ﻭﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﱠﺔ ﻀﻴﺎﻉ

ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﻤﺯﺍﺭﻋﻭﻥ ﻭﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ،ﻴُﺜﺎﺒﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ
ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ
[22؛ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ

ﻟﻠﻤﻌﺒﺩ]:14

ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ[301 :37].

ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻨﻪ  7000ﺴﻨﺔ ،ﻭﻭﻟﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ

ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﺸﻤﺱ ،ﻤﻥ ﻏﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺒل
[46

ﻗﺎﺴﻴﻭﻥ؛]:4

ﺒﺭﺯﺓ ،ﻗﻭﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺌﻪ ﻓﻅﻔﺭ ﺒﻬﻡ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻟﻤﻘﺎﺘﻠﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ،ﻭﺒﻪ ﺴﻤﻴﺕ ﻋﻨﺩ ﺒﺭﻭﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﺍﺌﻪ ،ﻭﺒﻬﺎ ﻤﺘﻌﺒﺩﻩ
ﺒﺴﻔﺢ ﺍﻟﺠﺒل ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﺎﻤﺭﺓ ﺇﺫ

ﺫﺍﻙ[21 :5].

 32العشور :مصطلح ضريبي قديم ال يزال دارجاً ،والعشر :ضريبة تفرض على البضائع العينية والغالل؛
ويُعتقد أنھا تنسب في نشأتھا إلى أصابع اليد ،ويمكن أن تكون عشر واحد أي إصبع ،أو أقل :نصف إصبع ،أو
أكثر من ذلك.
 33الحج من الشعائر الدينية القديمة ويعني التوجه لألماكن المقدسة في أوقات معينة من السنة .
 34رواية قابيل وھابيل إبنا آدم قال ﷲ تعالىَ } :وا ْت ُل عَ لَي ِْھ ْم َنبَأ َ ا ْبنَيْ ءَادَ َم ِب ْالحَ ِّق ِإ ْذ َقرَّ بَا قُرْ بَا ًنا َف ُت ُق ِّب َل مِن أَحَ ِد ِھمَا

:

َ
اآلخ ِر َقا َل ألَ ْق ُت َل َّنكَ َقا َل إِ َّنمَا َي َت َق َّب ُل ﷲُ مِنَ ْال ُم َّتقِينَ ) (27لَئِن بَسَ طتَ ِإ َليَّ يَدَ كَ ِل َت ْق ُتلَنِي مَا أَ َناْ ِببَاسِ طٍ َيدِيَ
َولَ ْم ُي َت َق َّب ْل مِنَ
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جَ َزآ ُء الظالِمِينَ ) (29فط َّوعَ ت ل ُه نف ُس ُه قت َل أخِي ِه فقتل ُه فأصْ بَحَ مِنَ الخاسِ ِرينَ ) (30فبَعَ ث ﷲُ غرَ ابًا َيبْحَ ث فِي
ت أَنْ أَ ُكونَ م ِْث َل ھ ََذا ْال ُغرَ ا ِ ُ
اري سَ ْو َء َة أَخِي ِه َقا َل يَا َو ْي َل َتى أَعَ جَ ْز ُ
اريَ سَ ْو َء َة أَخِي
األَرْ ِ
ب َفأ َو ِ
ض ِلي ُِر َي ُه َكيْفَ ي َُو ِ
َفأَصْ بَحَ مِنَ ال َّنا ِدمِينَ )) {(31سورة المائدة(.
 35باب الساعات :قال القاضي عبد ﷲ بن أحمد بن زبر :إنما سمي باب الجامع القبلي باب الساعات؛ ألنه عمل
ھناك بركار الساعات؛ يعلم بھا كل ساعة تمضي من النھار ،وھو الذي يسمى باب الزيادة ،ولكن قد قيل :إنه
محدث بعد بناء الجامع ،وإما أنه قد كان في الجانب الشرقي من الجامع ،في حائطه القبلي باب آخر في محاذاة
باب الزيادة ،وعنده الساعات ،ثم نقلت بعد ھذا كله إلى باب الوراقين اليوم ;وھو باب الجامع الشرقي.

ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ

ﺃﻴﺎﻤﻪ ،ﻭﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻴﻭﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇ ﱠﻨﻪ ﻴﺴﻜﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

ل
ﺸﻤَﺎ ﹺ
ﻋﻥْ ِ
ﺍﱠﻟﺘِﻲ َ

ﺒُﻨﻴﺕ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﺩﻤﺸﻕ ،ﻓﺨﻼﺼﺔ

ﻋﹶﻠﻴْ ﹺﻬﻡْ ﹶﻟﻴْﻼﹰ
ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺜﺭ ﺨﺎﻁﻔﻲ ﺍﺒﻥ ﺃﺨﻴﻪ ﻟﻭﻁ" ،ﻭَﺍﻨﹾ ﹶﻘﺴَﻡَ َ
ﺴﺭَ ُﻫﻡْ ﻭَ ﹶﺘﺒﹺﻌَ ُﻬﻡْ ِﺇﻟﹶﻰ ﺤُﻭﺒَ ﹶﺔ
ﻋﺒﹺﻴ ُﺩ ُﻩ ﹶﻓ ﹶﻜ ﱠ
ُﻫ َﻭ َﻭ َ

36

ﺒﺎﺴﻤﻪ ،ﻓﻠﻭﺍ ُﻤﻠﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻟﺴﻜﻨﻬﺎ"]:8

[65؛ ﻭﻟﻭ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﺭﺒﻤﺎ

ﺩِﻤَﺸﹾ ﹶ
ل َﺃﺒْﺭَﺍ ُﻡَ» :ﺃ ﱡﻴﻬَﺎ ﺍﻟﺴﱠﻴﱢ ُﺩ ﺍﻟ ﱠﺭﺏﱡ ،ﻤَﺎﺫﹶﺍ
ﻕ"}ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ  " ،{15 :14ﹶﻓﻘﹶﺎ َ

ﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺤﻔﺯﹰﺍ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ،
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﺃ ﱠ

ﻙ َﺒﻴْﺘِﻲ ُﻫ َﻭ َﺃﻟِﻴﻌَﺎﺯَ ُﺭ
ﻋﻘِﻴﻤﹰﺎَ ،ﻭﻤَﺎِﻟ ُ
ﺽ َ
ﹸﺘﻌْﻁِﻴﻨِﻲ َﻭَﺃﻨﹶﺎ ﻤَﺎ ﹴ

ﻭﻜﺄ ﱠﻨﻪ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺏ ﺘﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ

ﺍﻟ ﱢﺩ َﻤﺸﹾ ِﻘﻲﱡ؟"}ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ .{2 :15

ﻭﻴُﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺒﺭﺯﺓ ﻫﻲ ﺃﻡ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺤﻴﺙ ﺩﻟﺕ
[15

ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ]:9

ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺸﻌﺎﻋﻲ ﺒﺠﻬﺎﺘﻬﺎ

ﻜﺎﻓﺔ ،ﺤﺭﺴﺘﺎ ﻭﺩﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘل ﻭﻤﻨﻴﻥ ،ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺜﻴﻕ ﻤﻊ ﺒﻌﻠﺒﻙ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻴﻕ ﻏﺭﺒﻲ ﻫﺎﻡ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ

ﺒﺘﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻭﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﺎﺒﺌﺔ

41

ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺩﻴﻥ

ﻥ "ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻴﻭﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻓﻘﺩ ﻗﻴل :ﺇ ﱠ
ﻭﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺒﺌﺔ،

ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺼﻼﻫﻡ ﺒﻬﺎ ،ﺜ ّﻡ ﺼﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺁﻟﻬﺘﻬﻡ"].[166 :27

37

ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ" :ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺠﻴﺭﻭﻥ ﺒﻥ ﻋﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺼﺎﺒﺌﺔ ﺘﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ

ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﻜﻡ

ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ

ﺸﺭﻗﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺩﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﺼﻴﺩﻨﺎﻴﺎ ﻭﻤﻌﻠﻭﻻ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ

.[82

ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺩﻤﺸﻕ.

ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺸﻴﻭﺥ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻷﻭﺍﺌل" :ﺃﻥ ﺩﺍﺭ ﺸﺩﺍﺩ

ﺩﻤﺭ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﻭﺍﺩﻱ ﺒﺭﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ

ﻤﺴﺘﻘل ،ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺘﺼل ﻤﻊ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ

ﺒﺭﺯﺓ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ

ﺤﺠﱠﻪ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ
ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ،ﻭﺃﻨﻪ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ؛ ﻓﻴﺭﻭﻥ َ

ﺇﻟﻴﻪ"]:28

ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻓﻔﻲ

42

ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺘﹸﺭﺠﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻤﺸﻕ ﺇﻟﻰ

ﺒﻥ ﻋﺎﺩ ﺒﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻴﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺒﻬﺎ ﺸﺄﻤﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ

ﻋﺎﺯﺭ ﻏﻼﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺎﺸﻕ ﺒﻥ ﻨﻤﺭﻭﺩ ﺒﻥ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ

ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺯﺭﻉ ﺍﻟﺭﻴﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﺭﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻭﻕ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ

ﻜﺎﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻤﺭﻭﺫ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺠﻰ ﺍﷲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻥ
[37

ﺍﻟﻨﺎﺭ:8]،

ﻭﺘﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﻨﻴﻘﻭﻻﺱ:38

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻨﻁﺭﺘﻴﻥ ،ﻗﻨﻁﺭﺓ ﺩﺍﺭ ﺒﻁﻴﺦ ﻭﻗﻨﻁﺭﺓ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻴﻥ،

ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻴﻭﻤﺌﺫ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺩ".

ﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ
"ﺇ ﱠ

ﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺤﻬﺎ ،ﻭﺠﻌل ﻟﻬﺎ
ﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﺨﺘ ﱠ
ﻭﻗﻴل ﺇ ﱠ

ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﹶﺘﺒﻠﻎ ﺩﻋﻭﺘ ﻪ ، 39ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻁﺘﻪ

ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﺩﻴﺱ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻏﻠﻘﺕ

ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺜ ﱠﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ ،ﻭﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺜﻡ ﺨﺭﺝ ﻭﻤﻌﻪ ﻫﺎﺠﺭ

ﻥ ﻤﺤﺎﺭﻴﺏ ﻤﻌﺎﺒﺩﻫﺎ
ﻥ "ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ،ﻷ ﱠ
ﻭﻗﻴل :ﺇ ﱠ

ﺤﺎﺭﺍﻥ ،ﻭﻗﺒل ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ،ﻭﻗﻴل :ﺇﻨﱠﻪ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻴﻬﺎ

ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﻜﻪ ﻤﻭﻁﻨﻪ ،ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻋﺎﺩ

ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ :ﺍﻷﻭل ﺒﺎﺏ ﺠﻴﺭﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ،
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻏﻠﻘﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

ﻭﺘﺤﺼﻨﺕ]:5

.[15

ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺔ ،ﻭﺘﺭﻜﻬﻤﺎ ﺒﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺯﺭﻉ ،ﺜﻡ ﻋﺎﺩ

ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ

ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺴﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺸﻬﻭﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ

ﻓﺼﻠﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ،ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﺼﻠﻭﺍ

ﺇﻟﻴﻬﺎ؛

40

 36حوبة :يجمع معظم الباحثين والمؤرخين على أ َّنھا برزة الحالية.
 37تمثل ھذه الرقعة مجتمعا ً محصنا ً يصعب دخوله ،وھي عبارة عن ممر ھام وأساسي للوصول إلى منطقة

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﺠﻨﻭﺒﹰﺎ"].[58 :42

 41الصابئة :مشتقة من الجذر )صبا( الذي يعني باللغة المندائية ،غط أو غطس في الماء ،وھي من أھم

دمشق من شمال سورية وغربھا مروراً بسھل البقاع وبعلبك عن طريق سھل الزبداني وسرغايا.

شعائرھم الدينية وبذلك يكون معنى الصابئة أي المصطبغين بنور الحق والتوحيد واإليمان .يرجع الكثير الصابئة

 38نيقوالس :أو نيقوالوس الدمشقي؛ من أھم أعضاء حكومة ھيرودوس ومستشاره ومؤرخه؛ ولد في دمشق

المندائيين إلى شعب آرامي عراقي قديم ولغته ھي اللغة اآلرامية الشرقية المتأثرة كثيرا باالكادية؛ وديانة الصابئة

عام 64ق.م ،وكان أبوه أنتيباتروس من أغنياء قومه ،يقدر العلم ويبجله ،أخذ العلم على أيدي معلمين يونانيين إلى

ھي أحد األديان اإلبراھيمية ،وھي أصل جميع تلك االديان ألنھا أول األديان الموحدة ،وقد كانوا منتشرين في

أن تفوق ،امضى حياته في خدمة ملكه ،وصحبه مرتين إلى روما خالل السنوات العشر األخيرة من حكمه؛

بالد الرافدين وفلسطين والشام ،وال يزال بعض من أتباعھا موجودين في العراق واألحواز في إيران إلى اآلن

اختص باألمور السياسة والدبلوماسية ،فكان بمثابة وزير للخارجية ،وبالفلسفة والتاريخ والتعليم العام ،وضع كتابا ً

ويطلق عليھم في "الصبّة".

تاريخيا ً سطر فيه تاريخ البشرية منذ بدايتھا حتى موت ھيرودوس ،ويقع في ) 144جزءاً( ،اعتمد عليه المؤرخ

 42شداد :ھو ملك عاد قوم ھود الذي دعاه نبي ﷲ ھود إلى اإليمان با  ،فاحتج على النبي بأن ما ھي مكافئة

يسوسيفوس كمصدر أساسي لمؤلفاته.

اإليمان با  ،فكان جواب نبي ﷲ ھود بأنھا الجنة التي عرضھا السموات واألرض ورضا ﷲ ،فتكبر وأراد أن

 39حسب ماجاء في نحث عن اإلناسياتنقالً عن البداية والنھاية البن كثير.354/1 :

يتحدى ﷲ ونبيه بأن يصنع جنة أفضل من جنة ﷲ .واستمر في بناء المدينه قرابة  500عام ،زرع فيھا كل

 40لم تكن ھجرات إبراھيم ألمر دنيوي ،وكان يستقر بالشام ،وخرج منھا وعاد مرات عديدة ،حتى بعد بناء

األشجار ،وبنى فيھا قصوراً من ذھب وجعل فيھا جواري حسناوات ،وشق فيھا األنھار ،ونثر فيھا كل األحجار

الكعبة .عن :دراسة في اإلناسيات للباحث ناصر الرحيل ،كلية الشريعة ،جامعة دمشق.2010 ،

الكريمة ،ومات ولم ير مدينته ،وأنزل ﷲ على قومه العذاب بكفرھم با وبرسوله.

ﻟﻡ ﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻥ

ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ،

ﻥ
ﺃﻭﻀﺤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃ ﱠ

ﻭﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ

ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﺯﺓ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ

ﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺒﺫ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ،

ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﺘﻌﺎﻁﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ

ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴُﺤﺴﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﻭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ،ﻭﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ

ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ،ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﻗﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ ،ﻭﻤﻨﻬﻡ

ﻥ
ﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻗﺭﻴﺔ؛ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺃ ﱠ

ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻥ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ،ﻭﺃﺴﺴﻭﺍ ﻤﻤﺎﻟﻙ.

ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ
ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ

ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺴﺠل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻗﺘﺤﺎﻤﻬﻡ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ

ﻴﻌﺘﻘﺩ][101 :25
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ﺃﻥ ﺃﺼل ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ

ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ،ﻭﺃﻨﻬﺎ

ﺃﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻴﻀﻌﻑ ﻋﻨﺩ

ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻬﺩ ﻟﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ،ﻭﻻ

ﺇﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻷﺤﻔﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ

ﻴﻅﻬﺭ ﻟﺩﻤﺸﻕ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻲ.

ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﺕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻭﻓﻲ ﺘﺠﺎﻫل ﺩﻭﺭ
ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ

ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﺤﺼﻥ:
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ

ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻕ.ﻡ ﻭﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻕ.ﻡ ﻜﺎﻨﺕ
ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﻫﺠﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺭﺏ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺴﺎﺤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﻬﻡ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ
ﻗﻭﻯ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﻤﻨﻊ ﻭﻓﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ،ﻭﺴﻬل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ

ﻭﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻤﻠﻬﻡ ﻟﻘﺴﻭﺓ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻗﺎﺕ،
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﻪ ﺸﺭﻗﹰﺎ ﻨﺤﻭ ﺒﻼﺩ ﺩﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ،ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ

ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ
[39

ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺍﻟﺭﺤل

ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ]:24

ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ
 ،[74ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃ ﱠ

43

ﺴﻴﻨﺎﺀ:42].

ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓل

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ

ﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﺒﻊ
ﺨﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻭﺃ ﱠ

ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ،ﺇﺠﺤﺎﻑ ﻤﻥ ﻋﻘﻭل
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ،ﻭﺇﻏﻔﺎل ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺒﻼﺩﻫﻡ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﺠﻴﺢ] [78 :23ﺃﻥ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

45

ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺩﻤﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﻴﺘﻭﺭﻴﻴﻥ
ﻭﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺁﺒﻴﻴﻥ
ﻭﺍﻷﺩﻭﻤﻴﻴﻥ ،ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻲ ﻫﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ
ﻭﺘﺫﻜﺭ

ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ[219 :45].

ﺍﻟﻜﺘﺏ][189 :31

ﺃﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻗﺒل ﻋﻬﻭﺩ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ

46

ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﺒﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ،

ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻤﻌﺕ ﺤﻭﻟﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺎﻥ ،ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺒﺎﺩل
ﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻬﻡ ﻭﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺘﻬﻡ ﻗﺭﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ

ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ؛ ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﺎﺯ ﻤﻭﻗﻊ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺨﺼﺏ ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ ﻭﻭﻓﺭﺓ

ﻭﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ،ﻭﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻜﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ،ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﻴﻨﻭﻥ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ

 44يصنف توافدھم بتسلسل زمني يبدأ من األقوام العربية البائدة التي انطلقت من شبه جزيرة العرب منذ األلف

ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ ،ﻭﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭﺒﻭﺼﺎﻴﺔ

الرابع ق.م ،وھي سابقة للسومريين؛ ث َّم األقوام العربية القديمة :اآلكاديين والكيشيين والماريين واإلبليين
واألموريين والكنعانيين واآلراميين ،وھم يتكلمون لھجات قريبة جداً من اللغة العربية؛ يضاف إليھم عرب

ﻤﻨﻬﻡ[218 :45].

ﻭﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻭﻀﻌﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ

ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ؛

الجنوب :وھم عرب معين وسبأ وحمير؛ وتجدر اإلشارة إلى وفود عدة قبائل إلى بادية الشام خالل الفترة
البيزنطية مثل قضاعة وفروعھا بُليَ وجھينة وكلب وبھراء ،ومثل الغساسنة من األزد اليمنية ،وقبيلة كلب بن
َوبَرة وغيرھم.
 45ذكرت العرب في النصوص اآلشورية على أ َّنھم عرب بادية الشام والشمال واألنباط واأليتورييون
والثموديون والصفائيون واللحيانيون والحضريون والتدمريون ،ث ّم المناذرة والغساسنة.
 46اآلراميون ،Arameans :اسم عام يطلق على مجموعات كبيرة من القبائل الرحل القديمة ،كانت تقطن في
شمالي بالد العرب ،وتتكلم اللغة اآلرامية بلھجات متعددة .وقد استطاعت ھذه القبائل ما بين القرنين الثاني عشر

 43كان العرب ،بعد فتح دمشق ،يطلقون على ھذه القبائل لقب عرب الضاحية ،وكان لھم الدور الكبير أثناء

والثامن قبل الميالد أن تسيطر على بالد واسعة فيما بين النھرين )دجلة والفرات( وفي سورية ،وأن تؤسس
مجموعات زراعية مستقرة ،ودوالً وممالك وأسراً حاكمة .وقد أُطلق اسم اآلراميين على البالد التي سكنوھا

الفتح وبعده.

فدُعيت باسم »بالد آرام« قرونا ً عدة قبل أن تعرف منذ العصر الھلنستي السلوقي باسم سورية.

ﻤﻴﺎﻫﻪ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ،ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ

ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺤﻭﻟﻪ.
ﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃ ﱠ

ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻤﻭﺭﻴﺔ
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ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ]:9

 ،[145ﻴُﻤﺴﻙ
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ﻥ
ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻨﻌﺎﻨﻴﺔ  ،ﻭﺃ ّ

ﺍﻷﻤﻭﺭﻴﻴﻥ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﺃﻁﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺘﻬﺎ ﺍﺴﻡ:
ﺃﻭﺒﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻤﺸﻕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭﺒﻲ ﺤﺩﺩ؛ ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ

ﺁﻟﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭﻴﻴﻥ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﹰﺎ ﺒﺎﺴﻡ :ﺭﻤﺎﻨﻭ ،ﺼﺎﻨﻊ

ﺍﻟﺼﻭﺍﻋﻕ ،ﻭﻫﻭ ﺇﻟﻪ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻑ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺜ ﱠﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻌل ﺍﻷﻋﻅﻡ؛ ﻭﻴُﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻨﺸﺄﺕ
ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ ،ﻭﻴُﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﱠﻬﻡ ﺃﺘﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺘﻤﻜﻨﻭﺍ
ﻓﻴﻬﺎ]:32

[8؛ ﻭﻴﺸﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ][145 :9

ﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃ ّ

ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2500ﻕ.ﻡ ،ﺒﻨﻭﺍ ﻤﻌﺒﺩﻫﻡ ﻭﺃﺤﺎﻁﻭﻩ ﺒﺴﻭﺭ ﺫﻱ

ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺤﺼﻥ ،ﻴﻁﻭﻓﻪ ﺨﻨﺩﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺘﻬﺎ
ﻜﺎﻓﺔ ،ﻤﻐﻤﻭﺭ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬﺭ ﺒﺎﻨﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ.

ﻭﺭﻏﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻤﻭﺭﻴﺔ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯ

ﻜﻨﻌﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﺭﻏﻡ ﺼﺤﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ

ﺩﻤﺸﻕ ﺒﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺘﻴﻥ ،ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ،ﻗﺭﺏ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﻤﻊ ﺒﻌﻠﺒﻙ ﻭﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﻭﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻤﺎل

ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ]:33

[18؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

ﻭﺘﺤﺼﻴﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬﺩ؛ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ

ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﺩﻴﻨﻲ

ﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭﺴﻜﻥ ﻟﻠﻜﻬﻨﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ

ﺸﻜل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﻴﺼﻌﺏ ﻗﺒﻭل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﺭﻜﺯﹰﺍ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﻟﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻏﻭﻁﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﻁﺎﺕ

ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻓل ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻐﻭﻁﺔ.

ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ

ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺼﻭﺒ ﺎ
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ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ56؛ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ
 49صوبا :جذر صوب وتعني الشيء المھيل ،زمن العھد اآلرامي .واآلراميون ھم من استعملوا ھذا االسم  ،كما
كان لھم مملكة باسم صوبا في أعالي سورية وعاصمتھا صوبا في البقاع اللبناني" .الحموي – ياقوت – معجم
البلدان ج ،12ص  ."432ومعناھا النحاس بالسريانية نحشا ،موضع مملكة صوبا في عنجر بالبقاع وصلت حتى
دمشق وكان ملكھا حدد عزر.
 50االستكشافات األثرية :فيما بين  1939 ،1933قامت بعثة فرنسية بالتنقيب في تل الحريري .وقد أوقف
العمل في الموقع ،نشوب الحرب العالمية الثانية ،حتي  1951عندما استأنفت البعثة العمل حتى  ،1956وقد
عثرت البعثة في منطقة القصر علي نحو  20.000لوحة بالخط المسماري ترجع غالبيتھا إلي عصور "بسماخ
حدد" )نحو 1780 -1796ق.م (.الذي بدأ في عصره بناء القصر" ،وزمري ليم" )نحو  1761 -1779ق.م(.
الذي تم في عھده بناء القصر .وكان ھذان الملكان معاصرين لحمورابي ملك بابل الشھير )نحو -1792
1750ق.م (.وباستثناء بعض الوثائق الدينية القليلة المكتوبة باللغة الحورانية ،فإن غالبيتھا مكتوب باللغة
األكادية.
َ 51فجَ ا َء أَرَ ا ُم ِد َم ْشقَ لِنَجْ دَ ِة حدد عَ َزرَ َملِكِ صُو َب َةَ ،فضَ رَ بَ دَاوُ ُد مِنْ أَرَ ا َم ْاث َنيْنَ َوعِ ْش ِرينَ أَ ْلفَ رَ جُلَ .وجَ عَ َل دَاوُ ُد
مُحَ افِظِ ينَ فِي أَرَ ِام ِد َم ْشقَ َ ،وصَ ارَ األَرَ ا ِميُّونَ لِدَ اوُ دَ عَ ِبيدً ا ُي َق ِّدمُونَ َھدَ ايَاَ .و َكانَ الرَّ بُّ ي َُخلِّصُ دَاوُ دَ حَ ي ُْثمَا َت َوجَّ َه.
ْن
}سفر صموئيل الثاني  5 :8و{6؛ َفجَ ا َء أَرَ ا ُم ِد َم ْشقَ لِنَجْ دَ ِة ھَدَ رَ عَ َزرَ َملِكِ صُو َب َةَ ،فضَ رَ بَ دَاوُ ُد مِنْ أَرَ ا َم ْاث َني ِ
َوعِ ْش ِرينَ أَ ْلفَ رَ ُجلَ .وجَ عَ َل دَ اوُ ُد مُحَ افِظِ ينَ ِفي أَرَ ا َم ِد َم ْشقَ َ ،وصَ ارَ األَرَ ا ِميُّونَ لِدَ اوُ دَ عَ ِبيدً ا ُي َق ِّدمُونَ ھَدَ ايَاَ .و َكانَ
الرَّ بُّ ي َُخلِّصُ دَاوُ دَ حَ ي ُْثمَا َت َوجَّ َه} .سفر أخبار األيام األول  5 :18و.{6
 52روزون :روزون بن أليدع ،ملك آرامي حكم عام  732قب َل الميال ِد يعتبر مؤسس المملكة اآلرامية األخيرة،
وجعل من دمشق عاصمة لھا.

 47األموريون :أو العموريون ،أقدم الشعوب السامية التي سكنت بالد الشام خالل األلف الثالثة قبل الميالد،
وقيل أنھم من ذرية أموري أو عموري رابع أوالد كنعان؛ سكنوا دمشق وحمص وحوران وشرقي األردن
واألماكن المرتفعة ،وھم أول شعب سامي ھام أقام في سورية؛ وحكموا بالد ما بين النھرين وأسسوا عدة

َ 53فجَ مَعَ إِ َل ْي ِه ِرجَ االً َفصَ ارَ رَ ئِيسَ ُغ َزا ٍة عِ ْندَ َق ْت ِل دَاوُ دَ إِيَّا ُھ ْمَ ،فا ْن َطلَقُوا إِلَى ِد َم ْشقَ َوأَ َقامُوا ِبھَا َو َملَ ُكوا فِي ِد َم ْشقَ .
}سفر الملوك األول .{24 :11
 54آشور  ، Ashur،Assyriaأول دولة قامت في شمال بالد ما بين النھرين ،وتوسعت في األلف الثانية ق.م.

سالالت ،أھمھا ساللة بابل التي انتسب إليھا حمورابي ،عرفوا بكونھم عمالقة في الطول كأشجار األرز ،وأقوياء

وامتدت شماال لمدن نينوي ،نمرود وخورسباد .ولقد حكم الملك شمشي مدينة آشور عام  1813ق.م .واستولي

كشجر السنديان .وسميت سورية بالد آمورو نسبة إليھم ،وكذلك سمي القسم الشرقي من البحر األبيض المتوسط:

حمورابي ملك بابل على آشور عام  1760ق.م .إال أن الملك اآلشوري شلمنصر استولي على بابل وھزم

بحر آمورو العظيم.

الميتانيين عام  1273ق.م .ثم استولت آشور ثانية على بابل عام  1240ق.م.

 48الكنعانيون :ھم شعب سكن منطقة بالد الشام منذ حدود األلف الرابع قبل الميالد ،ويعتقد بأنھم قدموا من

 55لم يستعمل اآلشوريون كلمة دمشق ،بل استعملوا اسم )ايميري شو( أو )شا ايميري شو( أي مدينة اإلله حدد

جنوب جزيرة العرب ،وتاريخھم ليس واضحا ً تماما ً وخاضع لعدّة نظريات .وقد بنوا حضارة ھامة في البحر

ايميري ،أو تعني منطقة دمشق باللھجة اآلشورية.

األبيض المتوسط ،وكانوا من أھم التجار في المنطقة ،وابتداء من القرن الرابع والعشرين قبل الميالد وإلى القرن

 56عن :أحمد علي إسماعيل علي ،تاريخ بالد الشام القديم ،ط ،1ج ،1مركز الشام للخدمات الطباعية ،دمشق،

الثاني عشر قبل الميالد خضعوا لسيطرة حضارات مختلفة .ثم أخيراً ازدھروا ووصلوا إلى عصرھم الذھبي بعد

 .1998ص ،103 :فيما نقله عن فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل.

ذلك ،ثم غزاھم الفرس؛ وبعد الفرس سيطرت عليھم حضارات مختلفة مثل :المقدونيين والرومان ،ث َّم الخالفة

أطماع كيان إسرائيل القديم :والتي تقول :استوطن أسباط بني إسرائيل العبرانيو األصل أرض كنعان ،حيث

اإلسالمية.

ينسب اليھود العصريون أنفسھم إليھم ويعتبرون أرض كنعان موطنا ً أزليا ً لھم .في نھاية األلفية الثانية قبل الميالد
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ﻭﻤﻥ ﺜ ّﻡ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﺤﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ

63

61

ﻤﻥ ﺠﻬﺔ

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﺭﻴﺴﺔ

ﺒﻼﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ

70

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  732ﻕ.ﻡ ﻟﺘﻨﻬﻲ ﺘﹶﻤﺭﺩ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ

71

ﺭﺼﻴﻥ ؛ ﻭﺘﹶﻨﺘﻬﻲ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ

ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ[132 :40].

ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭُﺯﻉ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ

ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ؛][55 :17

ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻭﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﺤﺩﺩ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﺍﻟﺭﻋﺩ

ﻏﺩﺭ ﺍﻟﻌﺒﺭﺍﻨﻴﻴﻥ 64؛ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﺭﻙ ،ﻴﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻌﻬﻡ ﻟﺩﺭﺀ

ﻭﺍﻟﺴﻴﻭل ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺸﺭﻴﻜﺘﻪ ﺍﻹﻟﻬﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻡ  853ﻕ.ﻡ ،ﻭﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﺃﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻁﻭﻴل ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ

ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ،ﻓﺒﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻭﻥ ﻤﻌﺒﺩﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﺸﻜل ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ،

ﺨﻁﺭ ﺍﻵﺸﻭﺭﻴﻴﻥ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﻠﻙ ﻨﻴﻨﻭﻯ ﺸﻠﻤﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ

65

ﻓﻲ

ﻭﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ][55 :17؛ ﻭﺒﻭﻓﺎﺓ ﺒﺭﺤﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻨﺼﺏ ﺤﺯﺍﺌﻴل

66

ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺵ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ

تشكلت مملكة بني إسرائيل ثم انفصلت إلى مملكتين لم تصمد منھما عبر التاريخ إال مملكة يھوذا التي انھارت في
بداية القرن األول للميالد.
 57حزيون :اسم آرامي معناه :رؤيا ،وھو أب طبريمون ،وجَ د بنحدد أحد ملوك آرام.
 58طاب ريمون :أو طبريمون ،اسم أرامي معناه اإلله رمون حنون وكان طبريمون حاكما ً في دمشق في
الربع األخير من القرن العاشر قبل الميالد.
 59برحدد األول :أو ابن حدد األول ،أو بر أدد ،حكم خالل الفترة  860 -890ق.م.
ض ِة َو َّ
عَبي ِدهَِ ،وأَرْ سَ لَ ُھ ُم
َ 60وأَ َخ َذ آسَ ا جَ مِيعَ ْال ِف َّ
الذ َھ ِ
ت الرَّ بِّ َو َخ َزائ ِِن َب ْي ِ
ب ْالبَا ِق َي ِة فِي َخ َزائ ِِن َب ْي ِ
ت ْال َملِكِ َودَ َفعَ ھَا لِ َي ِد ِ
َ
َ
ْ
ْال َملِ ُ
ِن فِي ِد َم ْشقَ } .سفر الملوك األول َ ،{18 :15و َقا َل
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ِ
ِ
ك آسَ ا ِإلَى َب ْنحدد ب ِ
ْن ِ

ﺃﺘﺭﻏﺎﺘﻴﺱ[129 :21]،

ﻷﻥ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ،ﻭﺘﺒﻭﺃ ﺤﺩﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﺔ
ﻭﺒﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺯﻋﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ

ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯﻉ].[197 :31
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺫﻜﺭ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺇﻟﻰ

ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻴﻭﻟﻭﻨﻪ ﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ
ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ،ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ،ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺠﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ

ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ.

لَ ُه» :إِ ِّني أَ ُر ُّد ْال ُم ُدنَ الَّتِي أَ َخ َذھَا أَ ِبي مِنْ أَ ِبيكََ ،وتَجْ عَ ُل لِ َن ْفسِ كَ أَسْ َوا ًقا فِي ِد َم ْشقَ َكمَا جَ عَ َل أَ ِبي فِي السَّامِرَ ِة«َ .ف َقا َل :
« َوأَ َنا أ ُ ْطلِقُكَ ِب َ
ھذا ْالعَ ْھ ِد«َ .ف َق َطعَ لَ ُه عَ ھْدًا َوأَ ْطلَ َق ُه} .سفر الملوك األول َ ،{34 :20وجَ ا َء أَلِي َش ُع إِلَى ِد َم ْشقَ َ .و َكانَ
َب ْنحدد َملِ ُ
ﷲ إِ َلى ُھ َنا} .سفر الملوك الثاني .{7 :8
ك أَرَ ا َم م َِريضً اَ ،فأ ُ ْخ ِبرَ َوقِي َل لَ ُه :قَدْ جَ ا َء رَ ُج ُل ِ
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ْال َملِ ُ
ِن فِي ِد َم ْشقَ } ،سفر الملوك األول .{18 :15
ك
َّا
س
ال
م
ا
أ
ل
م
ي
ز
ْن
ب
ط
م
ي
ْر
ب
ْن
ب
حدد
ن
ب
ى
ل
إ
ِكِ
ك آسَ ا ِ َ
ِ ِ ُونَ ِ حَ ُونَ َ رَ َ
ِ

َ 67ف َقا َل لَ ُه الرَّ بُّ ْ » :اذھَبْ رَ ا ِجعً ا فِي َط ِريقِكَ إِلَى بَرِّ َّي ِة ِد ِم ْشقَ َ ،وادْ ُخ ْل َوامْسَ حْ حَ َزائِي َل َم ِل ًكا عَ لَى أَرَ ا َم} ،سفر
الملوك األول .{15 :19

َ 62و َقا َل لَ ُه» :إِ ِّني أَرُدُّ ْال ُم ُدنَ الَّتِي أَ َخ َذھَا أَ ِبي مِنْ أَ ِبيكَ َ ،وتَجْ عَ ُل لِ َن ْفسِ كَ أَسْ َوا ًقا فِي ِد َم ْشقَ َكمَا جَ عَ َل أَ ِبي فِي

 68برحدد الثالث :أو ابن حدد الثالث أو بر أدد الثالث ،حكم خالل الفترة  773 -805ق.م

السَّامِرَ ِة«َ .ف َقا َلَ » :وأَ َنا أ ُ ْط ِل ُقكَ ِب َ
ھذا ْالعَ ْھ ِد«َ .ف َق َطعَ لَ ُه عَ ھْدً ا َوأَ ْطلَ َق ُه} .سفر الملوك األول .{34 :20

 69حدد نيراري الثالث :أحد ملوك الدولة اآلشورية الحديثة ،حكم خالل الفترة  783 -810ق.م ،كان ترتيبه

 63بر حدد الثاني :أو أدد أدري ،أو حدد عزر ،أو بار حدد.

الرابع بعد المئة بين ملوك آشور.

 64العبرانيون :كناية عن عبورھم النھر ،وھم خليط من الشعوب اآلسيوية السامية القديمة والذين يرجع نسبھم

 70تغالت بالصر الثالث :أو تجالت بليسر ،ھو توكولتي ‐ابيل -إشارا الثالث ،أحد ملوك الدولة اآلشورية

إلى سام بن نوح عليه السالم وقد استقروا لفترة في أرض كنعان أي فلسطين القديمة ،ورجح بعض العلماء أن

الحديثة ،حكم خالل الفترة  727 -744ق.م ،كان ترتيبه الثامن بعد المئة بين ملوك آشور.

لھم صلة وثيقة بجماعات مختلفة ورد ذكرھا في الكتابات القديمة ككتابات الھالل الخصيب وألواح العمارنة من

ك أَ ُّشورَ إِلَى ِد َم ْشقَ َوأَ َخ َذھَا َوسَ بَاھَا إِلَى قِيرَ َ ،و َق َت َل رَ صِ ينَ َ .وسَ ارَ ْال َملِ ُ
ك أَ ُّشورَ َ ،وصَ عِدَ َملِ ُ
َ 71فسَ مِعَ لَ ُه َملِ ُ
ك آحَ ا ُز

 65شلمنصر :أو شولمانو اشارئد الثالث في االكادية ،أحد ملوك الدولة اآلشورية الحديثة ،ملك في الفترة من

ُ
لِلِ َقا ِء َت ْغلَ َ
ث َفالَسِ رَ َملِكِ أَ ُّشورَ  ،إِلَى ِد َم ْشقَ َ .ورَ أَى ْالم َْذبَحَ ا َّلذِي فِي ِد َم ْشقَ َ .وأَرْ َس َل ْال َملِ ُ
وريَّا ْال َكاھ ِِن شِ ْب َه
ك آحَ ا ُز إِلَى أ ِ
ْالم َْذبَح َو َش ْكلَ ُه حَ سَ بَ ُك ِّل صِ َناعَ ِت ِهَ .ف َب َنى أ ُ
ك آحَ ُ
وريَّا ْال َكاھِنُ م َْذبَحً ا .حَ سَ بَ ُك ِّل مَا أَرْ سَ َل ْال َملِ ُ
از مِنْ ِد َم ْشقَ َكذلِكَ عَ ِم َل
ِ
ِ

يسمون بالعابير أو العبيرو أو الخابيرو أو اإلخالمو.

 823-858ق.م .وكان ترتيبه الثاني بعد المئة بين ملوك آشور.
 66حزائيل :أو حزإل حكم خالل الفترة  805 -842ق.م؛ وھو اسم آرامي معناه :قد رأى ﷲ ،وھو آرامي من
البالط الملكي.

ُ
ك ْالم َْذبَحَ َ ،ف َتقَدَّ َم ْال َملِ ُ
ك مِنْ ِد َم ْشقَ رَ أَى ْال َملِ ُ
ك آحَ ا ُز مِنْ ِد َم ْشقَ َ .فلَمَّا َق ِد َم ْال َملِ ُ
وريَّا ْال َكاھِنُ  ،رَ ْي َثمَا جَ ا َء ْال َم ِل ُ
ك إِلَى
أ ِ
ْالم َْذب َِح َو َأصْ عَ دَ عَ لَ ْيهِ} ،سفر الملوك الثاني  9 :16و 10و 11و.{12
َض} .سفر حزقيال .{18 :27
ِ 72د َم ْش ُق َتا ِجرَ ُتكِ ِب َك ْثرَ ِة صَ َنائِعِ كِ َو َك ْثرَ ِة ُك ِّل غِ ًنىِ ،ب َخمْ ِر حَ ْلبُونَ َوالصُّوفِ األَ ْبي ِ

ﻭﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ

ﻤﻊ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ؛ ﻭﺃﻏﻠﺏ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻵﺸﻭﺭﻱ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ

ﻭﺸ ّﻴﺩﻭﺍ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ،ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﺤﺎﻓﻅﻭ

ﺸ ّﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﺒﺩ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻘﻴﺕ ﺁﺜﺎﺭ
ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﹸ

ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺒﻨﻭﺍ ﻤﻌﺒﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ،

ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺜﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺭ ﺒﺎﺯﻟﺘﻲ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﺴﻭﱠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻨﻪ،

ﻗﻴﺎﺱ  40/80/70ﺴﻡ ،ﻨﺤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻬﻭل ﻴﻤﺸﻲ ﺇﻟﻰ

ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺼﻥ ﺍﻟﺫﻱ

]:31

ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻤﺸﻕ

ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ،ﻭﻟﻪ ﺃﺠﻨﺤﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ،ﻭﺫﻗﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ،ﻭﻴﻌﻠﻭ ﺭﺃﺴﻪ ﺘﺎﺝ
ﻤﺯﺩﻭﺝ ،ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻤﻁﻴﻥ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.
[198

ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟ َﻤ َﺩﻨِﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﻌﺒﺩ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺨﺼﻭﺼ ﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺃﺩﻴﺎﻥ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺁﻟﻬﺘﻬﻡ ،ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩﺴﻴﺔ

ﺍﻵﻟﻬﺔ؛ ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺯﻤﺕ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺴﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ.

ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ

ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻌﺒﺩ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ ﺸ ّﻴﺩﻭﺍ ﻤﻌﺒﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻬﺔ ﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺘﻌﺒﺩﻫﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺘﺄﺜﺭﹰﺍ
ﺒﺎﻟﻤﺜﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻤﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺂﻟﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ

ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻴﻁﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ

ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻭﻥ ،ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺸﻤل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻋﺭﺍﻗﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻓل ،ﻭﻟﻼﺤﺘﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻭﻁﺔ ﻭﻤﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ؛ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﺸﺎﺩﺓ ﻤﺩﻨﻬﻡ

ﻭﻤﻌﺎﺒﺩﻫﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ
ﻭﺒﺄﺴﻭﺍﺭ ﻤﻨﻴﻌﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘل ﺤﻠﻑ ﺠﻭﺯﻥ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻴﺕ
ﺒﺨﻴﺎﻨﻲ ،73ﻭﻤﻌﺒﺩ ﻋﻴﻥ ﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،74ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ

ﻴﻀﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ.

"ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ" ،ﺃﻭ "ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ" ،ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺫﺍﺕ
"ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ" ،ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺩﻤﺸﻕ ﻋﻠﻰ
ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ

ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻴﻌﺩ ﺤﺼﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﹰﺎ ﻓﻲ
ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﺩ

ﻤﺩﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺼﻌﺒﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ

ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ "ﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ

ﺫﻱ ﺯﺭﻉ"}ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ{37 :؛ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻴﺩﻫﺎ
ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻭﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ،ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭ

ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ

ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻗﻊ ﺘﻭﻓﺭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ،ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ ﻭﺍﻷﺒﺭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ ،ﻭﻤﻥ
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﺒﺔ ﻤﺘﻭﻋﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒل،
ﺃﻭ ﺒﺈﺴﺘﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﺭ ،ﺃﻭ ﻨﻬﺭ ﺤﺘﻰ ﻻﻴﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ
ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺭ ﺃﻭ ﻗﻨﻁﺭﺓ ،ﻓﻴﺼﻌﺏ ﻤﻨﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﻴﺘﻀﺎﻋﻑ ﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ؛

ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﺘﻭﻓﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺒﺩ
ﻼ
ﻤﻥ ﺃﻥ ﻓﺴﺤﺔ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻐﻭﻁﺔ ﻭﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤ ﹰ
ﻫﺎﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻋﺎﻤل ﺍﻵﻤﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ،

ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻐﻼﺕ ﺒﻼﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺤﺭﻗﻬﺎ ﻭﺘﻬﺩﻴﻡ
ﻀﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺴﻠﻑ.

ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﺘﺘﻡ ﺒﺠﻬﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ

ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻭﻁﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ،ﺃﻭ
 74معبد عين دارة في أرباد القديمة :عين دارة الواقعة غربي حلب طريق اعزاز-عفرين ھي من أھم المواقع

األثرية اآلرامية التي تحمل آثار النزاع مع الحثيين .يتألف ھذا الموقع من مرتفع ھو الحي الملكي وتحته يقع
الحي الشعبي ،ولقد كان ھذا الموقع محميا ً بسور منيع مبني بالحجارة واللبن يحيط المدينة كلھا؛ وتنفتح فيه
بوابات تحيط بھا ،ومن جانبيھا أبراج ،وتقوم بوابة المدينة الرئيسية عند تمثال األسد المكتشف ھناك .ولقد سكن

 73تل حلف جوزن عاصمة مملكة بيت بخياني :من أھم الممالك اآلرامية بيت بخياني ومملكة صوبا ومملكة

ھذا الموقع في جميع العصور حتى عصر الحمدانيين ،وھذا الموقع لم يحدد اسمه القديم بعد ،ولكنه يبقى بآثاره

دمشق .أما بيت بخياني فكانت عاصمتھا غوزانا تل حلف التي اكتشفت حضارتھا الغابرة في األلف الخامسة،

الضخمة مرشحا ً ألن يكون عاصمة لمملكة آرامية .وعلى ھذا فإننا ال نستطيع الحديث عن أحداث عسكرية تمت

وتقع قرب "رأس العين" على الحدود التركية.

فيه.

ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ،ﺃﻭ ﺃﻨﱠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻸﻗﻭﻯ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ

ﻥ
ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ، 77ﻭﻟﻡ ﻴُﺫﻜﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺁﺸﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﺃ ﱠ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺎﻤل

ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻵﺸﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ

ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻴﺸﺔ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ

ﻥ ﺩﻤﺸﻕ
ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻲ؛ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃ ﱠ

ﺒﻜل ﻁﺭﻑ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻲ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ

ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ،ﻭﻟﻡ ﺘﻠﻕ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﻨﻌﺕ ﻤﻥ ﻨﺼﺭﺓ

ﻼ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻘﺎﺌﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﺤﺼﻥ.
ﻜﺎﻤ ﹰ

ﻭﻗﺕ ﺤﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ،ﻭﻴﺤﺭﻕ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﻜﻠﻬﺎ ،ﻭﻴﺒﻴﺩ ﻤﺎﺸﻴﺘﻬﻡ

ﻭﺴﻁﻭﺘﻬﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ ،ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﺎﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻘﺎﺭ ﻟﻠﻜﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻵﻟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ

ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺩﻤﺸﻕ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺸﺭﻕ

ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ

ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﺘﺤﺕ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻓﺤﺴﺏ] ،[29 :19ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ،
78

ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ،ﺤﻴﺙ ﺩﺨﻠﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﹰﺎ ﻀﻤﻥ
ﺘﻀﺭﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻲ ،ﻟﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ
ﻨﺒﻭﺨﺫ ﻨﺼّﺭ

79

ﻓﻲ ﺤﺭﺒﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺭﺱ ،ﻓﻴﻨﺯل ﺴﻬل ﺩﻤﺸﻕ

ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﻑ ،ﻭﻴﻨﻬﺏ ﻤﺩﻨﻬﻡ ،ﻭﻴﺨﺭﺏ ﺭﻴﻔﻬﻡ ،ﻭﻴﻘﺘل
ﺸﺒﺎﺒﻬﻡ.

][61 :17

ﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭﻩ ﺘﻌﻨﻲ
ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻗﻠﻴّﺔ ﻤﺘﻤﻴّﺯﺓ ﺤﺎﻜﻤﺔ ،ﻭﺃ ﱠ

ﻭﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﺎﻡ  539ﻕ.ﻡ ،ﺘﻨﺘﻘل

ﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﻭﺃ ّ

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﺍﻷﺨﻴﻤﻴﻨﻴﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﺩﻤﺸﻕ،

ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ،
ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺒﺩ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ،ﻭﻗﺩ ﺘ ّﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ

ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻜﻬﻨﻭﺘﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻜﻡ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ ﺒﺸﺅﻭﻥ

ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ
ﻗﺭﻯ ﺍﻟﻐﻭﻁﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﻜل

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﺍﻷﺨﻤﻴﻨ ﻲ ، 80ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ

ﻓﻴﺠﻌﻠﻭﻫﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﻻﻴﺔ ﻭﻤﻘﺭ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ؛ ﻭﻗﺩ ﺘﺤ ّﺩﺙ

ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺒﻭﻥ

81

ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ

ﻜﺄﺸﻬﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺁﺴﻴﺎ.

][62 :17

ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻭﻁﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻐﻭﻁﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ
ﻨﻔﻭﺫ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ،ﻭﺘﺘﺭﻙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻀﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ
ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺫ
ﻤﻌﺒﺩ ﺩﻤﺸﻕ.

 ،[55ﺒل ﺘﺫﻜﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ،

ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﺁﺤﺎ ﺯ

فيھا خصومھم الفرس الميديون واألخيمينيون يزدادون قوة ونفوذاً.
 78الساللة البابلية الحديثة :كان عھدھا من العھود المجيدة في تاريخ العراق القديم من الناحيتين السياسية
والحضارية؛ ورثت الدولة البابلية اإلمبراطورية اآلشورية الواسعة وعملت على تثبيت سلطتھا عليھا  ،ووصلت
بابل الى قمة مجدھا وازدھارھا الحضاري وغدت أعظم مدن العالم القديم قاطبة وفاقت بسعتھا وعظمتھا

ﻭﻻ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﺒﺩ ﺁﺸﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ]:16

 77يُذكر أن ملكھم )نابونيد( كان يقيم في واحة تيماء مھتما ً بالفلك واآلثار وغيرھا من األمور ،في فترة كان

75

ﻤﻠﻙ ﻴﻬﻭﺍ ﻟﻴﻤﺜل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻐﻼﺕ ﺒﻼﺼﺭ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﻓﻴﻌﺠﺏ ﺒﻤﺫﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻭﻴﺭﺴل ﻨﻤﻭﺫﺠﹰﺎ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺒﻨﻲ
ﻤﻌﺒﺩﹰﺍ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺒﺩ ﺍﻟﻘﺩﺱ؛ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻟﻰ

ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻵﺸﻭﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺒﺩﻤﺸﻕ
ﻤﻜﺎﻨﹰﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻭﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻶﻟﻬﺔ ﻤﺜل:

"ﺭﺍﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺼﻑ" ،76ﻭ"ﺇل" ﺍﻹﻟﻪ

ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻲ[56 :17].

ﻭﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩ

ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﻋﻬﻭﺩﻫﻡ ﺃﻱ ﺠﻬﺩ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺠﺩﻴﺭ

وشھرتھا المدن اآلشورية نينوى وآشور وكلخو كما فاقت أثينا وروما وسواھا  .إضافة الى ذلك  ,تعتبر ھذه الفترة
من تاريخ العراق ذات أھمية خاصة لكثرة النصوص المسمارية التي خلفتھا لنا والتي أفادت كثيراً في دراسة
التاريخ السياسي والحضاري لبالد بابل واألقاليم التابعة لھا كما كان لھذه الفترة أھمية خاصة في دراسة
التغييرات الجذرية التي حصلت في بالد سورية وفلسطين والسيما بعد أن قضى نبوخذ نصر على مملكة يھوذا
وسبى سكانھا الى بالد بابل.
 79نبوخذ نصر الثاني أو بختنصر أو بختنصر الكلدي ھو نبوخذنصر بن نبوبالنصر )(563-605ق.م أشھر
ملوك الدولة البابلية الحديثة قاد الجيوش البابلية في معارك حاسمة على منطقة بالد الشام ودمر عدة ممالك منھا
مملكة يھوذا في حملتين وسبا الكثيرين من سكان منطقة بالد الشام إلى بابل.
 80األخمينيون أو األخمينيديون ) (Achaemenidesھم أسرة ملكية فارسية كونت لھا إمبراطورية في فارس
عام  559ق.م .واستولت علي إيران والھالل الخصيب ومصر ،امتدت في أوجھا إلى جميع أرجاء الشرق
األدنى ،من وادي السند إلى ليبيا ،وشماالً حتى مقدونيا .وھكذا فقد تمكنوا من السيطرة على جميع الطرق
التجارية المؤدية إلى البحر األبيض المتوسط عبر البر والبحر؛ وقام ملوك األخمينيين بإعادة بناء الطريق من
}مدينة السوس  Susaفي خوزستان )محافظة({ إلى } سارديز  {Sardisبالقرب من أفسس وسميرنا .أشھر
ملوكھا دارا أو داريوش األول الذي حاول غزو أثينا باليونان فھزم .وأسقط اإلسكندر األكبر ھذه اإلمبراطورية
عام  331ق.م .ومن ملوكھا قمبيز وقورش )سيروس( .وتعتبر فترة حكم ھذه اإلمبراطورية ھي فترة الحضارة
الفارسية.
 81استرابون :أو سترابو 16 -63) ،ق.م( مؤرخ وجغرافي وفيلسوف يوناني .ولد سترابو في كبادوكية
)أكاسيا( سنة  63ق.م ألسرة ثرية ،ووالدته جورجية األصل ،تتلمذ على يد الكثير من الجغرافيين والفالسفة في

 75آحازAchaz :؛ شخصية من شخصيات التناخ كان بحسبه ملكا لمملكة يھوذا )  718 - 733قبل الميالد(.

اليونان وروما وكان من الفالسفة الرواقيين .قام برحالته المشھورة في البالد المختلفة في اإلمبراطورية

وكان يحاول تنحية الدين اليھودي عن شؤون إدارة الدولة ،وعمل على التودد من كھنة الھيكل لضمان كسبھم إلى

الرومانية حتى وصل إلى الحدود الجنوبية لنھر النيل في أفريقيا لدراسة المعالم التاريخية والجغرافية وذكر ذلك

جانبه ،إال أنه انكشف ،واتھمه النبي أشعيا بالنفاق وأ ّنبه على ذلك.

في موسوعته )التاريخ الجغرافي( التي تتكون من  47مجلدا لمختلف البلدان واألماكن في أوروبا واسيا وافريقيا،

 76رامان القاصف :ھو اإلله حدد نفسه.

ولم تعرف موسوعته الجغرافية كثيراً في أيامه.

ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺇﻴﺴﻭﺱ ﻋﺎﻡ 333

ﻕ.ﻡ ﻋﻬﺩ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻜﺩﻭﻨ ﻲ
ﺒﺎﺤﺘﻼل ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﺘﺒﺩﺃ

82

ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺌﺩﻩ ﺒﺎﺭﻤﻴﻨﻴﻭ ﻥ

ﺭﻭﺍﻴﺔ][117 :45

83

ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ

ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﻴﻥ ﺒﺩﺨﻭل ﺒﺎﺭﻤﻨﻴﻭﻥ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ
ﺍﻷﻭل  333ﻕ.ﻡ؛ ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭ ﻋﺎﻨﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﺎﺩﺤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﻴ ﻥ

84

ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻤ ﺔ ، 85ﻤﻤﺎ ﺃﻭﻗﻑ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻋﺭﻗل
ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﻌﺩﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻁﺭﻴﻕ

ﺍﻟﺒﺨﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺒل؛ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ

ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ،ﻭﺜ ّﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﻫﻴﺒﻭﺩﺍﻤﻭﺱ
ﺍﻟﻤﻴﻠﻲ

87

ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻬﺎ ﺃﺭﺴﻁﻭ

88

ﺒﺤﻤﺎﺱ ،ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻨﻅﻡ ﻤﺸﻜل ﻤﻥ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﺘﻌﺎﻤﺩﺓ؛

ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻴﺎﻥ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺩﻤﺠﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ،ﻓﻲ
89

ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻠﻕ ﺤﻭل ﺴﺎﺤﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ[67 :17].

ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻭﻓﺎﺠﻴﻴ ﻪ

90

ﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴ ﹰﺎ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻓﻲ
ﺃّ

ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻟﺤﻜﺎﻡ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺒﻁﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺩﻤﺸﻕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

ﺩﻤﺸﻕ؛ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﻴﻥ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺤﺔ ﺘﺩﻤﺭ؛ ﻭﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ

ﻴﺄﺕ ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻬﻠﻨﺴﺘﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭﻨﺠﻲ ﻜﺎﻤﻼﹰ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﺎﻭﺏ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛

ﻼ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺄﻨﻁﺎﻜﻴﺔ؛ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻀﺨﺎﻤﺔ
ﺠﺎﺀ ﻜﺎﻤ ﹰ

ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﺭﻭﻫﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻤﺔ

ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﺔ ﺒﻐﺎﻴﺔ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ

ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ،ﻭﻟﻡ

ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺘﻪ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ

Demetras؛ ﻭﻻ ﻴﻌﻭﺩ

ﻼ ﻤﺘﻤﻴﺯﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻭﺸﻜ ﹰ

ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻕ.ﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﻴﻥ

ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻫﻤﻠﻭﺍ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻓﺤﻜﺎﻡ ﻤﺼﺭ
ﻼ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ،ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﺇﻀﻔﺎﺀ
ﺇﻻ ﻗﻠﻴ ﹰ
ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺎﺴﻡ :ﺁﺭﺴِﻨﻭﹺﻱ  Arsinoeﺇﻻ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﺴﻤﻬﺎِ :ﺩ ِﻤﺘﹾﺭﹺﻴﺎﺱ
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ﺍﺴﻡ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﺠﺩﺩﹶﺍ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ.

ﻟﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ،ﻟﻡ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﺫﻱ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺼﻼﹰ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺨﺩﻤﺔ
ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺘﺨﻁﻴﻁﹰﺎ ﺸﻁﺭﻨﺠﻴﺎﹰ ،ﻀ ﱠﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁﹰﺎ
ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺸﻴﺩﺕ ﻤﺴﺎﻜﻨﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ

ﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﻘﻴﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻅل ﺩﻭﺭﹰﺍ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃ ﱠ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﺃﺨﺫ ﺸﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﻴﻥ ﻓﻲ

ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ ،ﻭﺃﻏﻠﺏ

ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺭﻀﹰﺎ ﻤﺸﺠﺭﺓ ﻀﻤﻥ

 82اإلسكندر المكدوني :ھو اإلسكندر الكبير "ميغاس أليكساندروس" ) (323 -356ق.م ،ملك مكدونيا وابن ابن
فيليبوس الثاني المقدوني ملك مقدونيا القديمة وابن األميرة أوليمبياس  ،تتلمذ على يد أرسطو ،حرر البالد

 87ھيبوداموس الميلي ،Hippodamus Miletus :مھندس إغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميالد

اليونانية من سيطرة الفرس وھو في العشرين من عمره ،اتسعت فتوحاته حتى أقصى الصين ،وتوفي وھو ابن

وولد في ميليتوس ،وھو من أدخل النظام والتنظيم في تخطيط المدن مكان التعقيد واالختالط .وبأوامر بريكليس

ثالث وثالثون سنة .عن عيون التواريخ ،ص.191 :

أسس مدينة على ميناء بيرايوس قرب أثينا .وعندما أسس اليونانيون مدينة ثوريي في إيطاليا رافق البناة

 83بارمينيون :أحد قواد والد اإلسكندر من آسيا الصغرى ،كان والده قد أرسله سنة  336على رأس قوة

كمھندس ،وبعدھا في عام  408ق م أشرف على بناء مدينة رودس الجديدة .وكانت خططه تتضمن بناء مجموعة

استطالعية لمحاربة الفرس؛ وأصبح أحد قادة اإلسكندر وأكثرھم حكمة.

من الشوارع الطويلة والمستقيمة تتقاطع مع بعضھا بزوايا قائمة.

 84السلوقيون ) 312ق.م 64 ،.ق.م ،(.ساللة ھلنستية ترجع تسميتھا إلى مؤسس األسرة الحاكمة للدولة

 88أرسطو (322 -384) :ق.م ،أرسطوطاليس ،أو أرسطاطاليس ،فيلسوف إغريقي ،تلميذ أفالطون ومعلم

السلوقية ،سلوقس األول نياكتور أحد قادة جيش اإلسكندر األكبر ،شكلت ھذه الدولة إحدى دول القادة

اإلسكندر األكبر ،كتب في العديد من المواضيع ،بما في ذلك علوم الفيزياء والميتافيزيقا ،والشعر ،والمسرح،

الخلفاء) ،(Diadochiالتي نشأت بعد موت اإلسكندر  ،حكمت منطقة غرب آسيا ،لھا دور كبير في تفاعل

والموسيقى ،والمنطق والبالغة والسياسة والحكومة ،واألخالق ،وعلم الجمال ،والبيولوجيا ،وعلم الحيوان .وھو

الحضارتين اإلغريقية والشرقية .يرد ذكرھم كأعداء لروما ،خالل ما عرف بالحروب الرومية السورية

أحد أھم الشخصيات في تأسيس الفلسفة الغربية.

) (Roman‐Syrian Warفي القترة ما بين ) 188 - 192ق.م (.بقيادة أنطيوخوس الثالث الكبير ) Antiochus

 89الساحة العامة :اآلغورا  ،Agoraيعتقد أن موقع ھذه الساحة العامة اآلن ھي في حي الجورة بساحة

.(III the Great

الدوامنة في دمشق القديمة.

 85البطالمة :عائلة من أصل مقدوني نزحت إلى مصر منذ وفاة اإلسكندر سنة  323ق.م إلى غاية  27ق.م و

 90جان سوفاجيه (1950 -1901) Jean Sauvagetم ،باحث مستشرق فرنسي عني بالتاريخ واآلثار

حينھا كانت مصر دولة مستقلة عاصمتھا اإلسكندرية قبل أن تقع تحت االحتالل البيزنطى عام  330م ،أول

اإلسالمية؛ لد وتعلم في نيور  ، Niorوأتقن العربية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس .سافر إلى دمشق سنة

ملوكھا بطليموس األول أحد قادة جيش اإلسكندر األكبر وآخرھم الملكة كليوباترا وابنھا بطليموس الخامس عشر

 1924فعمل مديراً للمعھد الفرنسي .وعاد إلى باريس سنة  1937فعين مديرا لدراسات تاريخ الشرق اإلسالمي

قيصرون .وصل نفوذھا إلى فلسطين ،وقبرص وشرق ليبيا ،تش ّبعوا بالتقاليد والعادات المصرية.
 86دمترياس :نسبة إلى الملك السلوقي دمتريوس الثالث ،الذي جعل عاصمته دمشق وحكم من عام  95ق.م
وحتى  88ق.م.

في مدرسة الدراسات العليا .حصل على لقب دكتور رسائل في عام  1941ومن ثم إعطاء دورات في اللغات
الشرقية في مدرسة اللوفر وجامعة باريس .في عام  ،1946وبناء على مبادرة من بول بيليوت انتخب رئيس قسم
تاريخ العالم العربي في كلية فرنسا.

ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ،ﻭﻟﻌل ﻗﺼﺭ ﺃﻨﻁﻭﺨﻴﻭﺱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺹ ﻗﺭﺏ ﻤﺌﺫﻨﺔ ﺍﻟﺸﺤﻡ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ

ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺱ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ

ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺸﻤﺎل

ﻏﺭﺏ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻨﻬﺭ ﺒﺭﺩﻯ ،ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ
94

ﺸﻜﻠﻴﺵ  ،ﺴﻜﻨﻭﺍ ﺠﺒﺎل ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﺠﺒﺎﻟﻬﺎ

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﺭﻫﺎ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ،ﻭﻫﻭ

ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ

ﻨﻔﺱ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻴﺔ،

ﺤﻤﺹ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻌﻠﺒﻙ

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩﻤﺸﻕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ

ﻭﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭﺠﺒﻴل ،ﻭﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ

ﻋﺎﺼﻤﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﺔ ﺃﻨﻁﺎﻜﻴﺔ

ﺍﺤﺘﻠﻭﺍ ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻤﻭﻥ ،ﻭﺍﻤﺘﺩ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤل

ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻲ ﺃﻨﻁﻴﻭﺨﺱ ﺍﻟﺘﺎﺴ ﻊ

91

ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﻤﺘﻭﺠﻬﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﻋﺎﺼﻤﺔ

ﻟﻪ] ،[11 :39ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻓﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ

ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺒﻭﻤﺒﻲ ﻭﻀﻊ ﺤﺩﹰﺍ ﻟﺘﻌﺴﻔﻬﻡ].[84 :2
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻨﺒﺎﻁ

95

ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺴﻜﻨﻭﺍ ﺇﻗﻠﻴﻡ

ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ  90ﻕ.ﻡ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎل

ﺤﻭﺭﺍﻥ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﺼﺭﻯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ،ﻤﺜل :ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﺍﺀ

ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﻨﻭﻨﻬﺎ

ﺠﻨﻭﺏ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﻭﺼﺎﺭ ﻟﻘﻭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ

ﺴﻌﺩ ،ﻭﺼﺭﻓﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎﺭﹰﺍ ﺘﺠﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺩﻭﻨﻲ ﺃﻨﺘﻴﺠﻭﻥ ﻭﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺩﻴﻤﺘﺭﻴﻭﺱ؛ ﻭﻓﻲ

ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ؛ ﻭﺍﺴﺘﻭﻋﺏ
ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻫﺎ[168 :8].

ﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﻨﻭﺍ ﺒﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﻁﺎﻟﻊ
ﻭﻗﻴل :ﺇ ﱠ

ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺴﻠﻜﻭﺍ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺒﻨﻭﺍ

ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ]:5

ﻭﺃﺫﺭﻋﺎﺕ؛ ﻅﻬﺭﺕ ﻗﻭﺘﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻬﻠﻨﺴﺘﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻫﻡ
ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﻴﻥ ﻭﺘﻨﺎﺒﺫﻫﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﻭﻀﻌﻑ

[16؛ ﻭﺯﺭﻋﻭﺍ ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻔﺢ ﺠﺒل ﻗﺎﺴﻴﻭﻥ ﻟﻴﻘﻲ

ﺍﻟﺒﻁﻤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ،ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻷﺭﻤﻨﻲ

ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ][113 :5؛ ﻭﻻ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﻔﺼﻴل ﻋﻥ

ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻷﻨﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﺒﻭﺍﺩﻴﻬﻡ ﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺤﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ

ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﺤﺩﺩ

ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ،ﺒل ﻜﻘﻭﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻨﺒﻁﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﺎﺼﻤﺔ

ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻥ

ﺍﻟﺒﺭﺩ]:5

 ،]60ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻐﺭﺱ

ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻤﻥ

ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ ﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻹﻟﻪ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺯﻴﻭﺱ.[340 :12]92

ﻭﻤﻊ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ،ﺘﺴﺘﻘل

ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ

ﺘﻴﺠﺭﺍﻥ ، 96ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺎﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺒﻁﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻴﺱ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻭﺭﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ

ﻟﻬﺎ ﻓﻲ

ﻋﻬﺩﻩ]:44

[8؛ ﻭﻜﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺘﻁﻠﺒﺕ

ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ،
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻼﺕ
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ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ

ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ  84ﻕ.ﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺴﺢ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻻﺯﺩﻴﺎﺩ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ؛ ﺃﻫﻤﻬﻡ ﺍﻷﻴﺘﻭﺭﻴﻴﻭﻥ ،93ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ

اليطوريون بالرماية وتأثروا بالحضارة الھلينية ،وأنشأ منھم ماركوس أنطونيوس حرسا ً خاصا ً كي يحتويھم،

ﻨﻔﻭﺫ ﻗﻭﻯ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ

ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ]:52

 ،[56ﻭﺃﻨﺸﺎﺅﻭﺍ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺤﻴﹰﺎ

لكنھم تحرروا فقتل ملكھم.
 94شكليش :عنجر حاليا ً في البقاع.
 95األنباط :شعب عربي قديم سكنوا منطقة جنوب الشام وشمال جزيرة العرب وشبه جزيرة سيناء ،اشتغلوا

 91أنطيوخس التاسع :أو أنطيوكس ،معناه "المقاوم أو الصامد" ،وھو لقب الكثيرين من ملوك سورية ،ملك من

بالتجارة ،وفي عصرھم الذھبي كانت عاصمتھم البتراء مدينة مزدھرة .اعتمد اقتصاد األنباط على تجارة القوافل

) (95-113ق.م وھو االبن الثاني ألنطيوكس السابع وكليوباترا ،نشأ في سيزيسس فى أسيا الصغرى ،ومنھا

التي كانت تحمل التجارة ما بين أقاليم المنطقة ،الشام ومصر وشبه جزيرة العرب واليمن ،وسادوا منطقة خليج

اكتسب لقب السيزيسنوسي  .وفى 116ق.م ھزم أخاه غير الشقيق أو ابن عمه أنطيوكس الثامن  ،ثم أصبح الملك

العقبة وميناءه أيلة ويظھر ذلك في النقوش التي خلفھا التجار األنباط في األماكن التي وصلوا إليھا .عبد األنباط

الوحيد من ) (111-113ق.م .وعند عودة أنطيوكس الثامن تمكن أنطيوكس التاسع من االحتفاظ بجنوبي سورية

اآللھة العربية المعروفة :ذا الشرى إله الشمس ،الذي مثلوه على ھيئة حجر أسود ،باإلضافة إلى الالت ،والعزى،

فقط ،بينما استعاد أنطيوكس الثامن الجزء األكبر من سورية ،ثم أخذ أنطيوكس التاسع أسيراً وقتل.

ومناة ،وھبل ،وفي القرن الرابع ميالدي اعتنقوا الديانة المسيحية.

 92زيوس :أو زفس ) ،ZEUSأو باليونانية :ذِياس( من أبرز شخصيات الميثولوجيا اإلغريقية ،فھو إله السماء

 96تيجران Tigran :أو تيغرانس أحد ملوك أرمينيا ) 120ق.م (63 – .ق.م.؛ وھو صھر ميثراداتس ملك

والرعد ،وھو أكبر اآللھات األولمبية )نسبة إلى جبل أولمبوس( ،وھو أيضا "رب األرباب" ،وقد ورد ذكره كذلك

البنطس ،اسقط مملكة السلوقيين في سورية ،وحكم فينيقيا وسورية مدة أربعة عشر عاما ً؛ ثم تصدى بومبي له

في المعتقدات الرومانية القديمة تحت اسم "جوبيتر" .و ھو اإلله األعظم بين مجمع آلھة اليونان )البانثيون( وھو

وجعل منه تابعا ً لروما عام .66

أبو اآللھة وكل الناس ،وفي القصص اليونانية يظھر زفس مع ھرمس وسط الناس.

 97الحارث الثالث :أو حارثة الثالث ،خامس ملوك األنباط )62 -87ق.م( ،تعتبر فترة حكمه أوج االزدھار

 93األيتورييون :أو اليطوريون ،شعب بدوي من العرب البائدة ،قبيلة تتكلم اآلرامية سكنت بين اللجاة والجليل،

النبطي ،حيث امتدت دولته من دمشق شماالً حتى الحجر ومدائن صالح جنوباً ،ومن سيناء وغزة على البحر

وترجع التوراة نسبھم إلى يطور بن إسماعيل بن إبراھيم الخليل ،كما أشارت التوراة إلى حربھم بني إسرائيل أيام

المتوسط وشرق الدلتا غربا ً حتى الصحراء الدالية شرقا ً.

الملك شاؤول ،ويذكر يوسيفيوس المؤرخ أنھم عاشوا في البقاع والجليل شمال فلسطين في القرن الثاني قبل

 98الالت :ربة من األرباب العربية :الالت و العزى و مناة ،التي انتشرت عبادتھن في شبه الجزيرة العربية و

الميالد ،غزاھم الملك اليھودي أرسطوبولوس األول عام 104ق.م وأرغم بعضھم على اعتناق اليھودية امتاز

استمرت حتى ظھور اإلسالم ،وقد ورد ذكرھن في القرآن الكريم.

ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺒﻬﻡ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻨﺒﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ

ﻭﻓﺭﻀﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻜﻤﻬﻡ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻓﺎﺩﺤﺔ ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﻟﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ

ﻋﻥ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺘﻌﺎﻅﻡ ﻭﻓﻭﺩ

ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ؛ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﺒﻴﻭﻥ

ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ ﺠﻬﺔ ﺒﺎﺏ ﺘﻭﻤﺎ ،ﻭﺃﺒﻌﺩﻭﺍ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻴﺘﻭﺭﻴﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺒﻴﻴﻥ
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ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻤﺤﻴﻁ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ.

ﺒﻼﺩ ﺍﻷﻴﺘﻭﺭﻴﻴﻥ؛ ﻭﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻷﻨﺒﺎﻁ

ﻭﺍﻷﻴﺘﻭﺭﻴﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ

ﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺎﻫﻭﺍ ﻓﻲ ﺸﺭﻙ ﺤﺭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ.

ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ،

ﻭﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻷﺭﻤﻨﻲ ﺘﻴﺠﺭﺍﻥ ﺤﻜﻡ ﺩﻤﺸﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ

ﻭﻤﻨﺤﻭﻫﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ

ﺤﻜﻡ ﺍﻷﻨﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﻡ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺒﺸﻜل ﻴﻠﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ

ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ.

ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻲ ﺴﻜﻨﻲ

ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ،
ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ:

ﻭﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺒﻭﻤﺒﻴ ﻪ

100

ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ،ﻭﺃﺤﺎﻁ

ﻋﺎﻡ  64ﻕ.ﻡ ،ﻴﺒﺩﺃ

ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ،ﻭﺘﺴﻘﻁ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﺭﻜﺯﹰﺍ ﻟﺠﻴﻭﺵ
ﺭﻭﻤﺎ ،ﻭﺘﺒﻌﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ؛

ﻭﺘﺒﻭﺃﺕ ﻟﻘﺏ ﻤﺘﺭﻭﺒﻭل
ﺭﺘﺒﺔ

ﻋﻭﺍﺼﻡ

ﺴﻴﻔﺭﻭ ﺱ

102

101

ﺍﻟﻤﺩﻥ

ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺃﺩﺭﻴﺎﻨﻭﺱ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ
ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ؛

ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ

ﺴﺒﺘﻴﻤﻭﺱ

ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺭ

ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﺴﻡ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ

ﺍﻟﺩﻴﻜﺎﺒﻭﻟﻴ ﺱ ، 103ﻭﺤ ﱠﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻴﺘﻭﺭﻴﻴﻥ،
 99المكابيون :نسبة إلى يھوذا الملقب مكابيوس وھو أحد خمسة أبناء للكاھن متتياس )يوحنا وسمعان ويھوذا
ولعازر ويوناثان( الذين نجوا من االضطھاد الشديد الذي مارسه أنطيوخس أبيفانس ضد اليھود في أورشليم
وھـربوا إلى الجبال ،وشنوا ھجمات متتالية على جنود أنطيوخس وحطموا مذابح األوثان وأعادوا عبادة ﷲ
الحقيقية ،وكان ذلك من سنة  16ق.م إلى ) (165ق.م وبعد ذلك مات أنطيوخس أبيفانس سنـــة ) (164ق.م
وتخلص اليھود من شروره واتخذ اليھود لھم عيداً يسمى عيد التجديد بمناسبة تجديد العبادة الحقيقية في الھيكل،
واستمر حكم المكابيين حتى سنة ) (37ق.م حينما قام ھيرودس األدومي )الكبير( ملكا ً على اليھود.
 100بومبيه :أو بومبي ،ھو :بومبيوس بن القائد الكبير جاليونيوس بومينيوس بن استرابون الذي قاد الحرب في
إيطاليا ،وقد شارك ابنه بومبيوس في ھذه الحرب الكبيرة ،ولد عام  106ق.م في روما وتوفي عام  46ق.م في
اإلسكندرية ،أحد القاده العسكريين الذين ظھروا في اوأخر عصر الجمھورية الرومانية ،وھو ينحدر من أسرة
رومانية عريقة.
 101متروبول ،Metropole :من الحاضرة اليونانية باألصل ،وتعني 'المدينة األم' ،أو دولة مدينة ،و تستخدم
أيضا ألي استعمار بمفھوم الوطن األم ،أو عاصمة منطقة أو إقليم.
 102سبتيموس سيفروس :لوشيوس سيبتموس سيفيروس ،(211-145) Lucius Septimius Severus
إمبراطور روماني ،اشتھر باضطھاده للمسيحيين قتل أعداداً ضخمه من المصريين المسيحيين ،اعتبره
المسيحيون من كتر االضطھاد و بشاعته أنه المسيح الدجال .ويعود نسبه من ناحية والدته إلى أصول إيطالية
رومانية ومن ناحية والده إلى أصول أمازيغية ،ولد في ليبيا ،تولى العديد من المناصب الرفيعة كنائب قنصل ،ثم

ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻌﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺸﻜل ﺃﺤﻴﺎﺀ

ﻼ ،ﻓُﺄﺴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﻤﺴﺘﻁﻴ ﹰ
ﺘﺤ ﹼﺫﺭ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ ،ﻷﻨﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺃﻤﺎﻡ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺍﻻﻗﺘﺤﺎﻡ]:34

 ،[38ﻭﻀﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ،

ﻭﺍﻟﺤﻲ ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺸﺭﻗﹰﺎ ،ﻭﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻨﺒﻁﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ
ﺒﺎﺏ ﺘﻭﻤﺎ ،ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻴﺔ

ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﺍﺘﺼﻠﺕ

ﺒﺎﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ؛ ﻭﻴﻤﻜﻥ

ﺘﻌﻠﻴل ﺴﻜﻥ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻓﻲ
ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻼﺼﻕ
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﺎﺘﺤﻴﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
ﻟﺴﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃ ّ
ﻭﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺫﻴﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ
ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻐﻭﻁﺔ ﻭﺤﻭﻟﻬﺎ.

ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﺤﺠﺭﻱ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻀﻡ ﺃﺭﻀﹰﺎ ﺘﻘﺩّﺭ

ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﻨﺤﻭ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭ؛ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﺴﺒﻌﺔ

ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ُﻴﺘﺨﺫ ﻋﻨﺩﻩ ﻋﻴﺩ ﻟﻬﻴﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ،ﻓﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻘﻤﺭ )ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ( ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﻤﻭﻨﻪ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﺩﻴﺱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ،
ﻭﻟﻌﻁﺎﺭﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﺩﻴﺱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﻭﻟﻠﺯﻫﺭﺓ ﺒﺎﺏ ﺘﻭﻤﺎ ،ﻭﻟﻠﺸﻤﺱ

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ،ﻭﻟﻠﻤﺭﻴﺦ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺒﻴﺔ ،ﻭﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺒﻴﺔ

عمل في سورية كقائد ،ثم حاكم لمنطقة الغال )فرنسا الحالية( وصقلية والنمسا والمجر .وفي فترة حكمه لبالد

ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ،ﻭﻟﺯﺤل ﺒﺎﺏ

سنة  188سماه باسيانوس ،المعروف باسم اإلمبراطور كاراكال الذي أصبح من أھم األباطرة الرومان ،واالبن

ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ

الغال ،وفي سنة  187تزوج من جوليا دومنا وھي من عائلة عربية سورية مرموقة له منھا ولدين :األول ولد

الثاني ولد سنة  189واسمه غيتا.
 103الديكابولس :المدن العشر ،Decapolis -ھو تحالف روماني أنشأه اإلمبراطور الروماني بومبي عام 64
ق.م ضم عشرة مدن من أھم مدن منطقة بالد الشام للوقوف ضد نفوذ األنباط في الجنوب .تقع ھذه المدن وسط
بالد الشام وجنوبيھا ،داخل حدود كل من ھذه الدول المعاصرة :سورية واألردن وفلسطين ،وھي :فيالديلفيا
)عمّان المعاصرة( ،أبيال أو )حرثا( ،جراسا )جرش( ،جدارا )أم قيس( ،كانثا )أم الجمال( ،بيال )طبقة فحل(،
دايون )إيدون( ،ھيبوس )الحصن( .وتقع سكيثوبوليس ،المدينة الثامنة من بينھا ،بالقرب من مدينة بيسان )بيت
شيئان( ،وأما المدينة التاسعة فھي دمشق ،والعاشرة ھي بصرى )بصرى الشام(.

ﻜﻴﺴﺎﻥ؛][84/1 :6

ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭ

ﻻ ﻭﺨﺭﻭﺠﺎﹰ ،ﻤﻨﻌﹰﺎ ﻤﻥ
ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻜﺘﻬﻡ ﺩﺨﻭ ﹰ
ﻗﻴﺎﻡ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ،ﺇﻟﻰ
ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻭﺭ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ

ﻉ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻴﻌﺔ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﺍ ﹺ

ﻋﻨﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺤﻅﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﺴﻭﺍﺭ ﻭﺘﺤﺼﻴﻨﺎﺕ
ﻤﺩﻥ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺘﻜﺭﺭ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺴﻭﺭ ﺩﻤﺸﻕ ﻻﺤﻘﹰﺎ.

ﻼ ﻟﻭﺼﻭل
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺭُﺼﻔﺕ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﺘﺴﻬﻴ ﹰ

ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ.

ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ،ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻵﻟﻬﺔ

ﻕ
ﻭ ﹶﺘ ﹶﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺸﻁﺭﻨﺠﻲ ،ﻭﻴُﺸ ﱡ

ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻥ

ﺸﺎﺭﻋﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴﺎﻥ ،ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺇﻟﻰ

ﻓﺎﺘﺤﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﻋﺭﺏ ﺭﺤل؛ ﻭﻴﺯﺩﺤﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ

ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ " ،"VIA RECTAﻴﺘﻭﺴﻁﻪ ﻤﺒﻨﻰ

ﺒﻌل ﻴﻘﺎﺒل ﺤﺩﺩ ،ﻭﻴﺘﻁﺎﺒﻘﺎﻥ ﻤﻊ ﺯﻴﻭﺱ ،ﻭﻴﺘﻭﺤﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﻟﻪ

ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﻴﺴﻤﻰ " "CARDOﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻨﺩ ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺘﺘﺭﺍﺒﻴل

"ﺠﻭﺒﻴﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ" ﻓﻲ ﻗﺩﺱ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺜﻭﺏ ﺒﻬﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺒﺩ

ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﻤﻴﺔ ،ﺘﻭﺍﻜﺏ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻥ

ﺃﺘﺭﻏﺎﺘﻴﺱ]:29

ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ " ،"DECUMANUSﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺘﺘﺭﺍﺒﻴل؛ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺇﻟﻰ

ﺃﺭﻭﻗﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺘﻴﺠﺎﻥ ﻜﻭﺭﻨﺜﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺴﺭﺤﹰﺎ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﺡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ.

ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﺒﺩﻫﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺒﺎﻁﺭﺓ] ،[341 :37ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل

ﺒﺩﻤﺸﻕ ﺒﺎﻟﻶﻟﻬﺔ ﻭﺘﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻶﻟﻬﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺘﺘﻘﺎﺒل ،ﻓﻜﺎﻥ
ﺒﻌﻠﺸﻤﻴﻥ ﻟﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻹﻟﻪ

ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ؛][12 :18

ﻀﺨﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﺯﻴﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ
.[244

ﻭﻴﻭﻟﺩ

ﻼ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺒﺩ ﺩﻤﺸﻕ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻫﻴﻜ ﹰ

ﻋﻅﻴﻤﹰﺎ ﻟﻶﻟﻬﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺭﺘﻪ ﺘﻤﺎﺜﻴل

ﻤﻨﺼﻭﺒﺔ]:9

[268؛ ﻭﻟﻡ

ﻤﻌﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺤﺩﺩ ﺍﻵﺭﺍﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺒﺩ ﺠﻭﺒﻴﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ

ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺒﺎﻨﺜﻴﻭﻥ ﻓﺤﺴﺏ ،ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺁﻟﻬﺎﺕ

[267؛ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺴﺎﺤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺴﻭﺭﻴﻥ

ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺒﻌﻠﺒﻙ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺩﻋﻲ ﺒـ"ﺍﻟﺤﺼﻥ"؛ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ

ﻭﻜﺎﻥ

ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﺜﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻴ ﺔ، 106

ﺒﺴﻌﺔ ﺴﺎﺤﺘﻪ ،ﻭﻀﺨﺎﻤﺔ ﻤﺒﻨﺎﻩ ،ﻭﻀﺨﺎﻤﺔ ﺴﻭﺭﻩ ﻭﻗﻭﺓ
ﺘﺤﺼﻴﻨﺎﺘﻪ]:54

ﻤﺴﺘﻁﻴﻠﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ،ﻴﺸﻴﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﺍﻥ ﻴﺤﻴﻁﺎﻥ

ﺍﻟﻬﻴﻜل[140 :12].

ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﺎﺭﻉ ﻫﺎﻡ؛ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻋﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ

ﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺃﺸﺒﻪ ﺒﺘﺠﻤﻊ ﻤﻌﺎﺒﺩ ﻗﺭﻴﺏ
ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﻬﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ،

]:49

ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺒﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ،

 ،[120ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺫﻜﺭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ؛

ﻓﻬﻡ ﺇﻤﺎ ﻤﺅﻟﻬﻭﻥ ،ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﻔﻭﻀﻭﻥ

ﻭﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺘﻴﻤﻭﺱ ﺴﻴﻔﻴﺭﻭﺱ ﺃﻭ ﺍﺒﻨﻪ ﻜﺭﺍﻜ ﻼ

104

ﺒﻨﺎﺀ

ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ،ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﻜﺎﻤﹰﺎ ﻜﻬﻨﺔ].[180 :48

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭ ﻤﻌﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﻀﺨﻡ؛ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﺘﺒﹰﺎ

ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ

ﻜﺎﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺄﻥ

ﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ
ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺃ ﱠ

ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺴﻤﻲ ﺠﻭﺒﻴﺘﺭ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻤﻥ

ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﺄﺤﻴﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ

ﻤﻌﺎﺼﺭﹰﺍ ﻟﻺﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺠﻭﻟﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘ ﺩ
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ﺩﻤﺸﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻟﻪ ﺠﻭﺒﻴﺘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﺒﻌل

ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ،ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺸﻜل ﻭﻋﺩﺩ

ﺠﻤﺎل ﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺘﻬﺎ ﻭﻋﻅﻤﺔ ﻤﻌﺒﺩﻫﺎ] ،[223 :55ﻭﺘﺩل ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻤﻼﺼﻕ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ؛ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ

ﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 ،[81ﻭﺃ ﱠ

ﺃﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ

"ﺍﻟﻐﺎﻤﺎ"]:17

ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻐﻁﻰ

ﺒﺎﻟﻤﻌﺒﺩ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃُﻨﺸﺊ ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ[70 :22]،

ﻭﺸﹸﻘﺕ ﻁﺭﻕ

ﻭﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ؛ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺫﻜﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﻴﻥ
ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻌﺎﻗﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺭ

ﺍﻟﺤﺼﻥ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
 104كراكال (217-188) :إمبراطور روماني حكم من )(217- 211م .ذو أصول ليبية أمازيغية من أبيه
سيبتيموس سيفيروس وسورية من أمه جوليا دومنا الشھيرة ابنة مدينة حمص ،التي كانت ذات نفوذ وقوة وسلطة
في اإلمبراطورية الرومانية ،ولد في لوغدنوم )اآلن ليون ،فرنسا( سمي لوسيوس سبتيموس باسيانوس .وفي سن

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﻴﻥ] ،[374 :37ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﻭﻻ

ﺥ ﻟﺩﻤﺸﻕ؛
ﺢ ﻤﺅﺭ ﹴ
ﻭﺠﻭﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﻓﺘ ﹴ

السابعه ،تم تغيير اسمه إلى ماركوس اوريليوس انطونيوس أوغسطس لتأكيد االنتماء إلى أسرة ماركوس
اوريليوس .اتخذ لقب كاراكال ،نسبة إلى إزاره المميز كالبرنس الذي كان يرتديه والذي أصبح تقليدا فيما بعد.
 105جوليان المرتد (Julian) :يوليانوس ،يوليان المرتد ،يوليانوس الجاحد )(363 –331م ،إمبراطور
روماني )363–361م( ،حاول أن يعيد حياء الوثنية في اإلمبراطورية الرومانية عام  361لكنه فشل ،قبل أن

إ

تصبح المسيحية دينا ً رسميا ً ووحيداً لإلمبراطورية على يد اإلمبراطور ثيودوسيوس األول )395 -378م(.

 106الثيوقراطية :الحكم المبني على أسس دينية.

ﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻐﻔل ﺩﻭﺭ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃ ﱠ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ
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ﻟﻜﻥ ﺫِﻜﺭ ﺁﻟﻬﺘﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ].[315 :11

ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ]:55

 .[234ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ

ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺌﻬﺎ ﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﺒﺩﻟﻴل ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺭ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﺤﺎﻜﻡ

ﺸ ُﺭ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ
ﻭﺘﹸﺒ ﱠ

ﺩﻤﺸﻕ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ

ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭ ﻯ ، 109ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﺄﺨﺫ

ﺘﻔﺨﺭ ﺒﻜﺎﺘﺩﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﻴﻭﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺩﺍﻥ ،ﺘﺄﺜﺭﹰﺍ ﺒﻤﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ

ﻤﺒﻜﺭ] ،[96 :1ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺎﺩﺜﺔ

108

ﺸﺎﺅﻭل ﻭﻗﺩﻭﻤﻪ ﺇﻟﻰ

ﺸﻬﺭﺘﻪ ﺒﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﻴﺱ ﺒﺎﺴﻡ ﺒﻭﻟﺱ ،110ﻭﻴﺅﺴﺱ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ

ﺃﻭ

ﻋﺼﻴﺎﻥ]:13

 .[113ﻭﺘﻐﺩﻭ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﻭﻴُﻌﺘﻤﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
113

ﻥ ﺤﻨﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﺀ
ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭ ُﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃ ﱠ

ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻓﺘﺸﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺭﺴﻠﻬﻡ ﻟﻠﺘﺒﺸﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ].[10 :34

ﺜﻴﻭﺩﻭﺴﻴﻭﺱ ﻭﺴﺘﻴﻨﻴﺎﻨﻭﺱ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺭ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺘﺼﻭﻑ،

ﺒﻭﻟﺱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﺩﺍﻴﺘﻪ ،ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﺫﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
ﻭﻤﻊ ﺘﺤﻭل ﺍﻷﺒﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻫﻡ ﻟﻠﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﺒﺩﺃﺕ ﹸﺘﺤﻅﺭ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ،

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻗﺩ ﻭﺭﺜﺕ

ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺘﻤﺘﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﻭﻤﻨﺎﺭﺓ

ﻭﺘﺩﻴﺭ

ﻋﻠﻡ،

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺤﻕ ﺍﻵﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ.

ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺸﻜل

ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺘﺼﺒﺢ ﺩﻤﺸﻕ ﻀﻤﻥ

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻭ ُﻴﺅ َﻤ ُﺭ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﻟﻬﺔ؛ ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ

ﺍﻟﻤﻌﻤﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺜﻴﻭﺩﻭﺴﻴﻭﺱ ﻴﻬﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﻜل ،ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺠﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ

ﺼﻠﻭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﺩﺱ ﺩﻤﺸﻕ ﻴﺒﺴﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻋﻠﻰ

ل؛ ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺜﻴﻭﺩﻭﺴﻴﻭﺱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﻤﺘﺘﺎ ﹴ
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ﺘﺘﺤﻭل

ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺠﻭﺒﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ؛ ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺃﺭﻜﺎﺩﻴﻭﺱ ﺍﺒﻥ
كاتدرائية مكرسة للقديس ﻴﻭﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺩﺍﻥ
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[186 :57]،

ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﺘل ﺩﻤﺸﻕ ﺒﻔﻀل ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻴﻭﺤﻨﺎ

ﻟﻠﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ؛ ﻭﺒﺈﻋﻼﻥ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ

ﻭﻴﺘﻡ

ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﺘﻐﺘﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻟﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ

ﻭﻗﺩﺴﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ .ﻭﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺼﺭ

 107تذكر المراجع التاريخية أنَّ القرى والمدن السورية كانت مصدراً أساسيا ً لتجنيد شبان في الجيوش

ﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ ،ﻭﺘﺫﻜﺭ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ

ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﹰﺎ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎﹰ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻜﻌﻨﺼﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ][48/2 :6

الرومانية الذين كانوا يؤدون خدمتھم في كافة أصقاع اإلمبراطورية الرومانية فالفرقة األوغسطية الثالثة التي
وطرابلس وبيروت وصيدا وصور ،وقد تبوء العديد منھم مناصب ھامة في اإلمبراطورية؛ يضاف إلى ذلك ذكر

 40ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﺭ ،ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﻤﻴﺔ ،114ﻭﻜﻨﻴﺴﺔ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺒﺎﺏ ﺘﻭﻤﺎ ،ﻭﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺴﻼﻁ ،ﻭﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﻭل،

 108من إنجيل لوقا قصة تحول بولس" :أما شاؤول فكان لم يزل ينفث تھدداً وقتالً على تالميذ الرب فتقدم إلى

ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺩﻴﺭﺓ :ﺩﻴﺭ ﻤﺭّﺍﻥ ﻓﻲ ﺴﻔﺢ ﻗﺎﺴﻴﻭﻥ ،ﻭﺩﻴﺭ ﺴﻤﻌﺎﻥ،

أقامت في نوميديا )الجزائر( كانت مؤلفة من الشبان السوريين من أبناء تدمر وحمص ،وأفامية ودمشق
العديد من المھنيين والمھندسين والمفكرين والفالسفة أمثال أبولودور ولوقيان.
رئيس الكھنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناسا ً من الطريق رجاالً و نساء يسوقھم
موثقين إلى أورشليم ،وفي ذھابه حدث أنه اقترب إلى دمشق وبغتة أبرق حوله نور من السماء  ،فسقط على
األرض وسمع صوتا ً قائالً له" :شاؤول شاؤول لماذا تضطھدني ؟ فقال :من أنت يا سيد؟ فقال الرب :أنا يسوع
الذي تضطھده  ،صعب عليك أن ترفس مناخس  ،فقال وھو مرتعد ومتحير :يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال
الرب :قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل.
} 109أعمال الرسل .{2 ،1 :9
 110بولس الطرسوسي ويعرف أيضا ً ببولس الرسول أو القديس بولس )أحيانا ً يُكتب اسمه بالعربية بحرف

ﻭﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺩﻴﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
ﻭﺒﻀﻌﻑ

ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ

ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ

ﻨﺘﻴﺠﺔ

ﺃﺯﻤﺎﺘﻬﺎ

ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤﻊ ﺘﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ،ﻭﺘﺴﻘﻁ ﺩﻤﺸﻕ
ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  540ﻡ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺱ ،ﻭﻴﺩﻤﺭﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ

الصاد بولص( ،ھو أحد قادة الجيل المسيحي األول ،وينظر إليه البعض على أ َّنه ثاني أھم شخصية في تاريخ

ﺃﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻴﻌﻴﺜﻭﻥ ﻓﺴﺎﺩﹰﺍ ﺒﻬﺎ؛ ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﻐﺴﺎﺴﻨﺔ

تنسب إليه تتبين مالمح صراع خاضه بولس ليثبت شرعية ومصداقية عمله كرسول للمسيح .ساھم التأثير الذي

ﻤﻊ ﺒﻴﺯﻨﻁﺔ ﻭﻴﻭﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻴﻭﻥ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩ

المسيحية بعد المسيح نفسه .وكان له الكثير من المريدين والخصوم على حد سواء .ومن خالل الرسائل التي
خلفه بولس في المسيحية بجعله واحداً من أكبر القادة الدينيين في العالم على مر العصور.

115

ﻓﻲ ﺤﻠﻑ

 111ثيودوسيوس الكبير :أو ثيوذوسيوس األول ،أو العظيم  395 - 347م ؛ آخر إمبراطور لإلمبراطورية
الرومانية الموحدة حيث انقسمت إلى شطرين بين ولديه بعد وفاتة .عُين ثيودوسيوس األول إمبراطورا للدولة
الرومانية  .378تبنى اإلمبراطور ثيودوسيوس األول المسيحية في عام  ،380وجعل منھا دينا وحيدا

 113اكتشفت الكتابات في العام  1909على البوابة الشرقية للجامع األموي بدمشق.

لإلمبراطورية في العام  391؛ أصدر أوامره باحراق مكتبة اإلسكندرية لما اعتقده انھا تحوي أفكاراً وفلسفات

 114تخليداً للسيدة مريم العذراء ،وتعتبر من أقدم الكنائس الدمشقية وأھمھا ،وتعد تالية لبيت المقدس عند الروم.

ومؤلفات تخالف العقيدة المسيحية ،كما أمر بنقل مسلة تحوتمس الثالث التي كانت منتصبة بجوار معبد الكرنك

 115الغساسنة :ھم من العرب العاربة الذين غادروا بالدھم اليمنية بعد خراب سد مأرب ،واتجھوا شماالً إلى

في طيبة إلى القسطنطينية.

سورية ،فالتقوا بإخوانھم العرب من قبيلة بني سليم وغيرھم .واعتبروا أنفسھم خلفاء وورثة العرب األنباط

 112يوحنا المعمدان ،John Baptist :أو يحيى المعمداني ،ھو من عمّد يسوع المسيح .ولد بحسب اإلنجيل

والتدمريين بعدما أصبحوا أكبر وأقوى قبائل بادية الشام .امتدت منازلھم من العقبة جنوبا ً حتى الرصافة شماالً

يوحنا المعمدان من والدين تقيين وھما زكريا الكاھن وإلياصابات ،في عين كارم .وھو النبي يحيى بن زكريا لدى

فعھد إليھم الروم البيزنطيون مھمة الدفاع عن البادية ونشر األمن فيھا وتأمين الحماية لھا .فحقق العرب الغساسنة

الديانة اإلسالمية ،ونبي الديانة الصابئية المندائية لدى الصابئة حيث ينسب له كتاب دراشة أد يھيا )تعاليم يحيى(

مع حلفائھم المناذرة كل ذلك .ووجدوا في المسيحية ما جذبھم إليھا وحملھم على اعتناقھا ،فصاروا من أقوى

وھو أحد الكتب المقدسة في الديانة المندائية ،ويعتبر يحيى بن زكريا نبيا ً حسب الديانة البھائية.

المؤيدين لمذھب الطبيعة الواحدة.

ﺒﺭﻫﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺩﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻨﻲ

ﻏﺴﺎﻥ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ

ﻤﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ:

ﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ
ﺇﱠ

ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺴﺎﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ ﻤﻥ

ﻋﺒﺭ ﻗﺭﻭﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ ،ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﻌﺩﻩ ،ﻴﺅﻜﺩ ﺘﺭﺴﺦ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ

ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ

ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻷﻫﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺠﻨﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﹼﺔ

ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﱠﻑ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ،ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ
ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺜﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻀﺩ ﺒﻴﺯﻨﻁﺔ ،ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ

ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ،

ﻭﺍﻟﺘﻘﺸﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ

ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺠﻴﺵ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻱ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ؛ ﻓﻬﺎﺠﺭﻭﺍ

ﻭﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﺘﺴﻘﻁ ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ؛ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻋﻭﻨﻬﺎ

ﻭﻓﺭﱠﻕ ﺍﻟﺸﻤل ﻭﺃﻟﺤﻕ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ

ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ[18 :38].

ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋ ﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ

 612ﻡ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺨﺴﺭﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،116ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺇﻟﻰ

ﺒﺎﻟﺤﺼﻥ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺒل

ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺒﺨﻼﻑ

ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ،ﺃﺘﺕ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ

ﻟﻠﻔﺭﺱ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻟﻬﻡ ،ﺒﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ

ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺠﻴﻭﺸﻬﻡ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻬﺎ.

ﻥ ﺒﻌﺽ ﺴﻜﺎﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﻴﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺫﻫﺏ
ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺃ ﱠ
ﺒﻴﺯﻨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﻨﻴﺔ ،ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻴﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  614ﻡ ﺤﻴﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺸﻬﺭﺒﺭﺯ،117

ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻌﻬﺎ؛ ﻭﻗﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 636ﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﻬﺯ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ
ﻭﻟﻡ ﺘﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ

ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ ،ﻭﻋﻤل ﻓﻴﻬﺎ

ﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻷ ﱠ

ﺱ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻴﻴﻥ ﻟﻬﺎ ،ﺤﻴﻥ ﻋﻭﺩﺓ
ﻴﻭﺍ ﹺ

ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻨﱠﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻼﺼﻘﺔ

ﻴﺩ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ؛ ﻭﺘﺎﺒﻊ ﺯﺤﻔﻪ ﻨﺤﻭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﻭﻟﻡ

ﻫﺭﻗل
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ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻤﺸﻕ

ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺨﺴﺭﻭ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ[14 :39].

ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ

ﺍﻟﻀﺎﺤﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺤﻜﻤﻬﻡ

ﻟﺩﻤﺸﻕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﻭﻱ

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﻭ ﻭﺴﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ؛ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻴﺭﻭﻨﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻬﻠﻨﺴﺘﻲ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺸﺭﻗﻴﺔ،

ﻻ ﻟﻸﺒﻬﺔ
ﻤﺜﺎ ﹰ

ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻗﹰﺎ ﻭﺘﺭﺍﻜﺒﹰﺎ ﻭﻓﺭﺍﻏﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺭﺒﺎﹰ؛

ﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﺠﻴﺵ ﻫﺭﻗل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ،ﻭﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ

ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺯﻗﺔ].[48 :43

ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﺎﻵﺘﻲ" :ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻠﻰ ﻋﺭﺸﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻠﻙ

ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭﻨﺠﻲ ،ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺒﻴﻭﺘﻬﺎ
ﻭﺘﻤﺘﻠﺊ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺒﺎﻷﺒﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﺨﺘﻠﻁ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺘﺨﺘﺭﻗﻬﺎ

ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ[92 :8].

ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺎﻡ  636ﻡ ،ﻭﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ

ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎ ﻥ 119؛ ﻭﺘﺼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ ﺤﺎل ﺩﻤﺸﻕ
ﻋﺭﺒﻲ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺒﻨﻴﺕ ﻟﺘﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﻴﻭﺤﻨﺎ

ﺍﻟﻤﻌﻤﺩﺍﻥ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻌﺒﺩ ﻟﻠﻌﺭﺏ ،ﺒُﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ُ 116خسرو الثاني :أو كسرى الثاني ) ،(628 - 590المعروف أيضا ً بلقب برويز ومعناه )المظفر( ،كان ملك

ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ " 120؛ ﻭﻴﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ

الدولة الساسانية في بالد فارس .وھو ابن ھرمز الرابع ،وحفيد كسرى األول .قام باسْ ت ِْغالل نزاع على السلطة في
اإلمبراطوري ِة البيزنطية وانطلق مع جيوشه باحتالل شامل لألراضي البيزنطية ضد ملك الروم فوكاس
 .Phocasفقد كان حلم كسرى الثاني ھو إعادة حدود اإلمبراطورية األخمينية السابقة.
 117شھربرز :أو شھرباراز الساساني  ،Shahrbarazقائد الجيش الفارسي إلى إيلياء )القدس( .حيث حاصرھا

 119يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي األموي :يقال له يزيد الخير ،أمه زينب بنت

حوالي  20يوماً ،ثم دخلھا عنوة ،وجعلھا نھبا للحرائق .وقتل اليھود )حلفاء الفرس التقليديين( عدداً كبيراً من

نوفل الكنانية ،أخو أم المؤمنين أم حبيبة؛ من العقالء األلباء والشجعان المذكورين .أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه

النصارى يقدره بعض المؤرخين بـ 57ألف .ودمر الفرس كنيسة القيامة واستولوا على الصليب المقدس ونقلوه

وشھد حنينا ،وھو أحد األمراء األربعة الذين ندبھم أبو بكر لغزو الروم ،عقد له أبو بكر ومشى معه تحت ركابه

الي عاصمتھم المدائن.

يسايره ويودعه ويوصيه ،وما ذاك إال لشرفه وكمال دينه؛ ولما فتحت دمشق أمّره عمر عليھا توفي يزيد في

 118ھرقل :فالفيوس أغسطس ھرقل ) ،(641 - 575إمبراطور بيزنطي حكم من  610حتى  .641يعتقد أن

الطاعون سنة ثماني عشرة؛ ولما احتضر استعمل اخاه معاوية على عمله ،فأقره عمر على ذلك احتراما ليزيد

ھرقل من عائلة أرمينية األصل .كان ابن صاحب نفس االسم ھرقل ،الذي يسمى ھرقل األكبر،وھو اإلمبراطور

وتنفيذا لتوليته.

البيزنطي الذي عاصر رسول ﷲ محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،فقد خسرت اإلمبراطورية البيزنطية في عھده بالد

 120النص األصلي بالالتينية ،وھو جزء من وصف كتبه األسقف الغالي أركلف  ،ArculfKوھومنقول عن

الشام ومصر والجزائر وشمال أفريقيا بفتحھا على أيدي المسلمين.

رواية القس أدمنان  Admnanالمذكورة في كتاب "رحلة إلى بيت المقدس بين القرنين الثالث والثامن".

ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﻼﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﻡ ،ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴ ﺔ
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ﺒﻌﺭﺏ

ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﻨﺎﻓﺴﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ،

ﺍﻟﻀﺎﺤﻴﺔ ﻭ ُﻴﺼﺎﻫﺭﻫﻡ ﺒﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﻬ ﻡ ، 122ﻭﻴﻭﻟﻴﻬﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ

ﻭﻟﻭﻻ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻡ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ

ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺭﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺠﻴﺸﻪ ،ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ

ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺠﺩﻫﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

ﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺒﺫل ﺠﻬﺩﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃ ﱠ

ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻫﻡ ﻭﺃﺴﻬل ،ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺅﻭﻥ ،ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ،

ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺴﺎﻟﻑ ﻋﻬﻭﺩﻫﺎ،

ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻭﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ

ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻼﻤﺢ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺸﻴﱠﺩﻭﺍ

ﺠ َﺭ ُﺩﻭﻫﻡ ﻤﻥ
"َ

 ،[98ﻭﻟﻐﺩﺕ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺒﻜﻨﻴﺴﺘﻬﺎ

ﻤﺴﺠﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺘﺄﺜﺭﹰﺍ ﺒﻤﺜﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﺤﻠﻡ

ﻭﺠﺎﻤﻌﻬﺎ ،ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ.

ﻓﺘﻭﺤﺎﺘﻪ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ].[219 :45

ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ،ﻭﻴُﺒﻨﻰ ﺠﺎﻤﻊ ﺼﻐﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺼﻥ ،ﻭﺘﻅل
ﺴﻭﺭﻫﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﻴﻭﺤﻨﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴ ﻡ 123؛

ﺒﻌﻴﺩ ﻅل ﻴﺭﺍﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺼﻭﺭ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻤﺠﺎﻭﺭﹰﺍ
ﻤﻨﻔﺼ ﹰ

ﻟﻬﺎ[238 :3].

ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤل

ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ
ﺴﻨﺔ.

][98 :8

ﻨﻔﺴﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺼﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭل ،ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ

ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒُﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ،

ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤّﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻘﻭل:
ﻜﻨﻴﺴﺘﻬﻡ"]:8

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺴﺦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻥ

ﻥ
ﻤﻘﺩﺱ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻴﻨﺎﻓﺱ ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈ ﱠ

ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﺩﻯ ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ
ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺁﻨﺫﺍﻙ؛ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻬﺫﺍ

ﻭﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،

ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻟﺘﺄﺜﺭﻫﻡ ﺒﻤﺜﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻨﻔﺴﻪ

ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ

ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻘﺘﻪ ﺍﻷﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺘﻤﻠﻜﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ،

ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻴﻭﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺩﺍﻥ

ﻟﻴﺘﺄﻜﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﺴﻁ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺏ؛ ﻭﻤﻥ ﺜ ﱠﻡ ﺘﻨﻀﻡ ﺩﻤﺸﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ،

ﺒﻘﻭﻟﻪ" :ﺇﻨﱠﺎ ﻜﻨﺎ ﻤﻌﺎﺸﺭ ﺃﻫل ﺭﻭﻤﻴﺔ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺃﻫل

ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺭﺍﺒﻊ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ؛ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﻠﻴل ،ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕ ﻤﺎ ﺒﻨﻭﺍ ،ﻋﻠﻤﺕ ﺃ ﱠ
ﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ

ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﻡ ،ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ

ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺠﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ؛ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ
ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ

124

ﻟﻴﺅﻜﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺠﺩﻫﻡ ﻭﺤﺘﻰ

ﻭﺴﻴﻁﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺒﻨﺎﺀﻩ

ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺫﻫﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻤﻌﻠﻘﹰﺎ

ﻴﺒﻠﻐﻭﻫﺎ"][43 :8؛ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴَﺤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ

ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ،ﻭﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭ ﻴﻠﺠﺅﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ

ﺃﻜﻤل ﺼﻭﺭﺓ ،ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻭﻗﻭﺘﻬﻡ؛ ﻭﺃﻭﻗﻔﺕ ﻟﻪ

ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻼﺼﻘﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ /ﺃﻤﻨﻴﺔ،

ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﻤﻼﻙ ،ﻭﺒُﻨﻴﺕ ﺨﺯﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺼﺤﻨﻪ ،ﻭﺠُﻌل ﻤﻨﻪ

ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ /ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؛ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺴﻜﻨﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﻴﻥ

 121معاوية بن أبي سفيان :معاوية بن صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ األمويّ ،
كنيته أبو عبد الرحمن ،أول خلفاء الدولة األموية؛ تولى قيادة جيش إمداد ألخيه يزيد بن أبي سفيان في خالفة أبي
بكر ،تولى والية األردن في الشام سنة 21ھـ في عھد عمر بن الخطاب .وبعد موت أخيه يزيد ،واله عمر والية
دمشق وما يتبع لھا من البالد ،ثم جمع له الخليفة عثمان بن عفان على والية الشام كلھا ،فكان من والة أمصارھا.
عن :اإلصابة في تمييز الصحابة.
 122تزوج معاوية ميسون بنت بحدل وھي أم يزيد األول ،وھي من قبائل كلب بن وبَرَ ة في بادية الشام
وأطراف دمشق ،وبحدل بن أنيف ھو سادة الكلبيين النصارى النازلين جنوب تدمر.
123كان يدعى مسجد الرفقاء ،حسب المؤرخ ابن شاكر الكتبي.
 124الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي القرشي :أبو العباس  715-668وحكم من  705م حتى
 715م .أمه وليدة بنت العباس بن حزن الحارثية العبسية .كان ولي عھد أبيه الخليفة عبد الملك بن مروان وولي
عھده أخوه سليمان بن عبد الملك .بلغت الدولة األموية في عھده أوج عزھا حيث فتحت جيوشه بخارى وسمرقند
وخوارزم ،وفرغانة والھند وطنجة واألندلس .امتدت في زمنه حدود الدولة اإلسالمية من المغرب األقصى
وإسبانيا غربا ً ووصل اتساع الدولة األموية إلى بالد الھند وتركستان فأطراف الصين شرقا في وسط آسيا لتكون
الدولة األموية بذلك أكبر إمبراطورية إسالمية عرفھا التاريخ.

ﻻ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻭﻤﺭﻜﺯﹰﺍ ﺃﻭ ﹰ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻴﺴﺘﻘﺒل

ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺭﺴﻠﻪ ﻭﻴﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠل.
ﻭﻤﻨﺎﺭﺓ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻀﻤﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﺤﺎﺭﻴﺏ
ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ ﻟﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ،ﻟﺘﺘﺄﻜﺩ

ﺍﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ.

ﻭﻜﻐﻴﺭﻫﻡ ،ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ

ﻗﺩﺴﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﻌﻭﺍ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ

ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ،ﻭﻨﺴﺒﻭﺍ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ

ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ،

ﻥ،2
ﻥَ ،1ﻭﻁﹸﻭ ﹺﺭ ﺴِﻴﻨِﻴ َ
ﻥ ﻭَﭐﻟ ﱠﺯﻴْﺘﹸﻭ ﹺ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﹶﻗﺴَﻡ ﺍﻟﺘﻴﻥ "ﻭَﭐﻟﺘﱢﻴ ﹺ

ﻟﺩﻴﻬﻡ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺎﺠﺯﹰﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ،ﻓﻌﺎﺸﻭﺍ

ﺩﻤﺸﻕ ،ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ

ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺃﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ؛ ﻜﻤﺎ ﻟﻡ

ﻭ ﹸﺘﻀَﺎﻋِﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺜﻭﺍﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺠﺩ ﺩﻤﺸﻕ،

ﻴﺤﻭﺭﻭﻫﺎ ،ﻭﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻗﻴﺔ،

"ﻭﺁﻭﻴﻨﺎﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻭﺓ ﺫﺍﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻤﻌﻴﻥ" ،ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﺒﻭﺓ ﺩﻤﺸﻕ؛

ﻫﻭ ،ﻭﻓﺴﺭﻭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﻴﺤﻬﻡ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺒﺩﻟﻭﻩ ﺒﺎﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻭﻓﻕ

ﻭﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﺇﻥ

ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﺠﻴﺩ ،ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺫﻜﺭ ،ﺍﺴﻡ ﻤﺤﻠﻲ

ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﻓﻲ

ﻷﻤِﻴ ﹺ
َﻭ َﻫـٰﺫﹶﺍ ﭐﻟﹾﺒَﹶﻠﺩِ ﭐ َ
ﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ :ﻁﻭﺭ ﺘﻴﻨﺎ ﺃﻱ ﺠﺒل
ﻥ]"3ﺍﻟﺘﻴﻥ[ ﺒﺄ ﱠ
ﺍﻟﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻰ،
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺠﻨﺔ ،ﻭﻓﺴﺭﻭﺍ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:

ﻓﺴﻁﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺎﻟﻐﻭﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ
ﻥ "ﻤﻌﻘل
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ" ،ﻭﺃ ﱠ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻡ :ﺩﻤﺸﻕ" ،ﻭ"ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ

ﻭﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ
ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ،ﻭﺴﻜﻨﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺭﻫﻡ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ

ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﻭﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﺕ ﻭﻟﻡ

ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﺃﺩﺭﻜﻭ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﺃﺒﻘﻭﺍ ﺍﺴﻡ ﺩﻤﺸﻕ ﻜﻤﺎ

ﻗﺩﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﻴﻥ ﻋﺎﺼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨ ﻲ
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ﺘﺴﻘﻁ ﺩﻤﺸﻕ ﺃﻤﺎﻡ

ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ ،ﻭﻴﻔﺘﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻠﻲ
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ﺩﻤﺸﻕ ﺒﻌﺩ

ﻻ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻤﺴﺎﺠ َﺩ
ﻼ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﹰ
ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺌﻥ ﺃﻫ ﹰ

ﺤﺼﺎﺭ ﻗﺼﻴﺭ ،ﻭﺘﻨﺘﻬﻙ ﻭﺘﻨﺒﺵ ﻗﺒﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﻬﺩﻡ ﺃﺴﻭﺍﺭﻫﺎ،

ﻭﻋﺩﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻜﻨﺯﻭل ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻨﺩ

ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ.

ﻻ ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ﻜﻔﺎﺭﹰﺍ"؛ ﻭﺤﺘﻰ
ﻻ ﻭﺭﺠﺎ ﹰ
ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺯﻫﺎﺩﹰﺍ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﹰ
ﻤﻨﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ،ﻭﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﻤﺤﻴﻁ ﺩﻤﺸﻕ

ﻭﻗﺭﺍﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ[203/1 :6].

ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ

ﻥ
ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺭﻗﻌﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ،ﻷﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃ ﱠ

ﻭﺘﻨﻜﻤﺵ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻗﺼﺒﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻬﻤﻠﺔ ،ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ:

ﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻥ ،ﻜﺎﻥ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل :ﺇ ﱠ

ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺘﻤﻜﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻤﺸﻕ؛ ﻓﺩﻤﺸﻕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻻ

ﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻭﻑ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﻭﺭﻤﺎﺤﻬﻡ ﻟﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﻴ ﹴﺯ

ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺠﺎﻤﻌﻬﻡ ﻟﻴﺴﺘﺤﻀﺭﻭﺍ ﺫﻜﺭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ؛

ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﻭﺘﺘﻭﺤﺩ ﻭ ﹸﺘ َﻭﻟِﺩ ﺁﻟﻬﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺜﻴﺎﺏ ﺩﻤﺸﻘﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺨﻤﺔ ،ﻭﻴﺒﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ

ﺃ ﱠﻨﻬﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﺩﺱ ﺩﻤﺸﻕ؛ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺤﺠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ

ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺩﺘﻪ ،ﻭﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻀﺨﻤﺔ ،ﻭﺘﺤﺼل

ﺍﻷﻫﻡ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ

ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻥ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺩﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﻊ

ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ،ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻜﺭﺭﺓ ،ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ

 125مروان الثاني :ھو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية  750م ،آخر خلفاء بني

ﻴﻨﺎﻓﺴﻬﻡ ﺃﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻭﺒﻐﻴﺎﺏ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ﻴﺒﻨﻲ

ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻁﻼل
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ؛ ﻭﺘﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺠﺎﺀ

ﺩﻤﺸﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﻴﺔ ﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﺘﻌﺒﺭ
ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ،ﻓﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻠﻬﻡ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻭﻻﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺄﺜﺭﺓ ،ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ
ﻗﺒﻠﻬﻡ.

ﻓﻴﻪ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﺩ ﺍﻟﺯﺤﺎﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻼﺼﻕ ﻭﻻ ﺘﻐﺎﺩﺭ،

ﻤﻘﺩﺴﺔ؛ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺃﻭ ﺩﻓﻨﺕ ،ﻜﺎﻥ ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺴﹰﺎ
ﺘﺒﺎﻋﹰﺎ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﺭﺓ ﺇﺸﻌﺎﻋﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﺭ

ﻴﻌﺭﺠﻭﻥ ﺒﻘﺼﺼﻬﻡ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ

أمية في دمشق .تولى الخالفة بعد ابن عمه إبراھيم الذي تخلى عن الخالفة له؛ كان واليا على إقليم أرمينية
وأذربيجان وقد أظھر كفاءة وقدرة في إدارة شؤون واليته ،فرد غارات الترك والخزر عن حدود واليته بعد
معارك كبيرة؛ لم يستطع الوقوف في طريق المؤامرات والفتن التي عصفت بدولته؛ ھزم في معركه الزاب
الحاسمة ،وسقطت دولة األمويين بعدھا.
 126استولى العباسيون على مدن بالد الشام دون مقاومة تذكر على يد عبد ﷲ بن علي عم الخليفة أبي العباس
السفاح ،وتلقى البيعة والوالء من وجوه أبناء الشام؛ لكنه استباحھا وأعمل السيف باألمويين ونبش قبور خلفائھم
وأحرق جثثھم ،كما خرب قسما ً كبيراً من سور المدينة.

ﻓﻲ ﺒﻘﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ ﻫﻲ ﺫﺍﻙ

ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ.

ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﺘﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ

ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻟﺩﺭﺠﺔ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻘﻘﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺤﺩﺩﺕ ﺒﺩﻴﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻬﻤﺎ

ﻁﺎﻟﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﺒل
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩﺴﻴﺘﻪ ﺤﺩﺜﹰﺎ ﻭﺴﺒﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ

ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ
ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺒﺈﺸﺎﺩﺓ ﺠﺩﺭﺍﻨﻪ ﻭﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﻭﺃﺒﻭﺍﺒﻪ.
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺫﻜﺭﹰﺍ ﺩﻤﺸﻕ ﻜﺎﻨﺕﺘﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺩﺃﺕ
ﺒﺎﻟﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻋﻬﻭﺩ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ
ﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃ ﱠ

ﻭﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﻌﺕ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻟﻡ ﺘﻘﻑ ﺭﻤﺯﻴﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺩﻴﻥ

ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﻤﻬﻨﻬﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻤﻌﻴﻥ ،ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ،ﻓﻠﻡ

ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ.

ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ

ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺸﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻨﺼﺎﻋﻭﺍ
ﻟﻴﺘﻘﻤﺼﻭﺍ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ.

ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ،ﻭﻟﻴﺱ

ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺘﺤﻭﻟﻬﻤﺎ

ﻭﺘﻐﻴﺭﻫﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ؛ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺩﺴﻴﺔ
ﺃﺸﺩ ﺜﺒﺎﺘﹰﺎ ﻭﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؛ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ
ﺼﺩﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ،ﺇﺫ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺴﺒﻕ ﻤﻥ

ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻷﺸﻤل ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺩﻻﻻﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﻱ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﻜﻥ
ﻤﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻓﺎﻹﺸﺎﺭﺓ

ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺒﻘﻭﺘﻬﺎ ،ﻭﺘﺘﻀﺢ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ

ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻜﻤﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺵ
ﻤﺸﺘﺭﻙ[206 :20].

ﻓﻬﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ

ﺘﻤﺘﻠﺊ ﺒﺎﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ

ﻟﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ،ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل

ﻭﻤﻌﺼﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ .ﻭﺘﺩﻟل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ:

ﻥ ﺃﺼل ﺍﻻﺴﻡ "ﺩﻤﺸﻕ" ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺇﱠﺁﻟﻬﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺒﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﻭﻴُﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﺃﺼل ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺼﻔﹰﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻴﺔ.
 ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺨﻼلﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ؛ ﻭﻨﹸﺴﺠﺕ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺤﻭل ﺘﻨﺎﻓﺱ

 ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﻜﻬﻑ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰﻤﻌﺒﺩ ،ﻭﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻟﻬﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ
ﺴﻭﺭ ﻟﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ؛ ﻭﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫﺩﻤﺸﻕ ﺃﻴﺔ ﺼﺒﻐﺔ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
 ﺘﺒﻭﺃﺕ ﺩﻤﺸﻕ ﻤﺭﻜﺯﹰﺍ ﺩﻴﻨﻴﹰﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﺘﺨﻀﻊﻟﺤﻜﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻐﻭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻸﻗﻭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ؛ ﻭﻟﻡ ﻴُﺸﺭ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﻴﻨﻲ ﺇﻟﻬﻲ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ.
 ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺕ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﻴﻥ ﻜﻌﺎﺼﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺨﺭﻓﺘﺭﺓ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺸﻘﺎﻕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺼﺭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻵﺸﻭﺭﻴﻴﻥ،
ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﻨﻭﺍ ﻤﻌﺒﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻭﺍ ﺍﻟﺤﺼﻥ
ﻭﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺭﻤﺯ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻟﺩﻭﻟﺘﻬﻡ.
 ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﻌﻭﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻁﺩﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﻭﻀﻊ
ﺍﻵﻟﻬﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
 ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺹ ﺍﺴﻡ ﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻔﻠﺤﻭﺍ؛ﻷﻨﻬﻡ ﺃﻫﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﻠﻬﺎ ،ﻭﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺤﻴ ﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺒﻬﻡ ﺒﺼﻴﻐﺔ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ،ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﺩﻨﻬﻡ
ﻭﺭﺒﻁﻭﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ،ﻤﺘﺠﺎﻫﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ
ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ.

 ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ،ﻭﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﻟﻠﺤﺼﻥ ﻫﻴﺒﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪﻭﻏﺩﺍ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻨﺜﻴﻭﻥ ﺒﺂﻟﻬﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﺜ ّﻡ ﻨﻅﻤﻭﺍ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺼﻥ،
ﻁﻭﺍ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺴﻭﺭﹰﺍ
ﻭﺍﺨﺘ ﹼ
ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ.

ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﺭﺍﻜﻡ ﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.

ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﺎل ﻋﻤﺎﺭﺘﻪ ﻋﻨﺩ

ﺘﺠﺎﻫل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴّﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ

ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ؛

 ﺘﺘﻭﻁﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻴﻭﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺩﺍﻥﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺼﻥ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ

ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻓﻬﻨﺎ

ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻲ ،ﻭﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﻥ ،ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ

ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺨﺭﺓ ﻫﺎﺒﻴل ﻭﻗﺎﺒﻴل ،ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻜﻬﻑ،

ﻤﺸﺭﻗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ.
 ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻤﺸﻕ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﺭﻴﺎﺩﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ،ﻷﻥﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ؛ ﻭﺒﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺭﺍﺒﻊ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ،ﻭﺘﺘﻼﺸﻰ ﻤﻼﻤﺢ
ﺍﻟﺤﺼﻥ.

ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺩﺍﺭ ﻫﻭﺩ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺩﺨل ﻤﻌﺒﺩ
ﺠﻭﺒﻴﺘﻴﺭ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺭﺃﺱ ﻴﻭﺤﻨﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺠﻴﺭﻭﻥ

ﻭﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﺤﺼﻥ،

ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ؛ ﻭﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ
ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺴﻁﻭﺓ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﺘﻬﺎ.

ﺃﺜﺭﺕ ﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ

ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺒﻼ ﻤﻨﺎﺯﻉ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻲ ﻫﺅﻻﺀ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺼﺒﻐﻭﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ ﻭﺃﺩﻴﺎﻨﻬﻡ ﻤﻬﻤﺎ

ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻟﻬﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓﻌﻼﹰ،

ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﻭﻴل
ﺠﻭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺴﻴﺘﻬﺎ.

ﻭﻴُﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻤﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﻤﺯﹰﺍ ﺒﺫﺍﺘﻪ،

ﻜﻬﻑ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ

ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺒﻪ ﻗﺒل ﺃﺤﺠﺎﺭﻩ ،ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ

ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﺤﻤﺕ ﻟﺘﻨﺎل ﺫﻜﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ؛ ﻭﺭﻏﻡ

ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﺭ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺯﺨﺭﻓﺘﻪ ﻭﺃﻋﻤﺩﺘﻪ ﻭﻗﺒﺎﺒﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ
ﻴﺯﺍل ﻤﺴﺘﻤﺭﹰﺍ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻟﺤﺠﺎﺠﻪ ،ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﻤﻥ

ﺨﻠﻑ ﺠﺩﺭﺍﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺴﻤﺎﺌﻪ؛ ﻟﻴﻀﻔﻲ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺭﻩ ﻤﻥ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ؛ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺒﺙ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ،

ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﺭﻓﹰﺎ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ
ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺴﻴﺔ

ﻤﻌﺒﺩ

ﻤﻌﺒﺩ ﻤﺴﻭّﺭ

ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ

ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺼﻥ

ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ

ﺍﻷﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻨﺒﻁﻴﺔ

ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ

ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ:

] [1ﺇ .ﺱ .ﺴﻔﻴﻨﺴﻴﺴﻜﺎﻴﺎ ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻭﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ،
ﺘـ :ﺤﺴﺎﻥ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺇﺴﺤﻕ ،ﺩﺍﺭ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻁ ،2ﺩﻤﺸﻕ.2007 ،

] [2ﺃ .ﻫ .ﻡ ﺠﻭﻨﺯ ،ﻤﺩﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺘـ :ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ
ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻁ ،1ﻋﻤﺎﻥ. 1987 ،

] [3ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻭﺭﻱ ،ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ،ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،

ﻁ ،2ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.1996 ،

] [4ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ،ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ

ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ

ﺩﻤﺸﻕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺩﻤﺸﻕ.1996 ،

] [5ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ ،ﻨﺯﻫﺔ ﺍﻷﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺩﻤﺸﻕ.2006 ،

] [6ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
ﺒﺎﺒﻥ ﻋﺴﺎﻜﺭ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻭﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﻤﻥ

ﺍﻷﻤﺎﺜل ﺃﻭ ﺍﺠﺘﺎﺯ ﺒﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﻴﻬﺎ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﺕ :ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺩﻤﺸﻕ.2006 -1951 ،

] [7ﺃﺤﻤﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﻋﻼﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ

ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.1993 ،

] [8ﺃﺤﻤﺩ ﻏﺴﺎﻥ ﺴﺒﺎﻨﻭ ،ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،

ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻴﻭﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺩﺍﻥ

ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،

ﺩﻤﺸﻕ.1980 ،

] [9ﺃﺤﻤﺩ ﻏﺴﺎﻥ ﺴﺒﺎﻨﻭ ،ﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺇﺭﻡ

ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺩﺍﺭ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ،
.1985

] [10ﺃﺴﺩ ﺭﺴﺘﻡ ،ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،

ﺼﻴﺩﺍ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.2002 ،

] [11ﺃﺴﻌﺩ ﻋﻴﺴﻰ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻤﺹ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ،ﺤﻤﺹ.1939 ،

] [12ﺃﻨـﻁـﻭﻥ ﻫـﺒـّﻲ ،ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﻼﻫﻭﺕ،

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻟﻑ ﺒﺎﺀ ﺍﻷﺩﻴﺏ ،ﻁ ،1ﺩﻤﺸﻕ.1996 ،
ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻴﻭﺤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺩﺍﻥ ﻭﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺭﻓﻘﺎﺀ

] [13ﺒﻴﻴﺭ ﺸﻭﻓﺎﻥ ،ﺘـ :ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺤﺭﻓﻭﺵ ،ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﻴﻥ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ.1997 ،

] [14ﺠﺎﻥ ﺒﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ،ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﺍﺕ ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺕ ،ﺘـ :ﻴﻭﺴﻑ ﺸﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻡ،
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻁ ،1ﺩﻤﺸﻕ.1987 ،

] [15ﺠﺎﻥ ﻤﺎﺭﻱ ﺩﻨﺘﺯﺭ ﻭﻤﻴﺸﻴل ﻏﺎﻓﻠﻴﻜﻭﻓﺴﻜﻲ ،ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ،ﺘـ:
ﻤﻭﺴﻰ ﺩﻴﺏ ﺍﻟﺨﻭﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ،ﻁ ،1ﺩﻤﺸﻕ.1996 ،

] [16ﺠﻴﺭﺍﺭﺩ ﺩﻭ ﺠﻭﺭﺝ ،ﺩﻤﺸﻕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ،ﺘـ :ﻟﻴﻨﺎ ﻤﻭﻓﻕ ﺩﻋﺒﻭل،

ﺩﺍﺭ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﻁ  ،1ﺩﻤﺸﻕ.2008 ،

] [17ﺥ .ﺘﻴﻜﺴﻴﺩﻭﺭﻭﺏ .ﻜﺎﻨﻴﻔﻪ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ

)ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻬﻠﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ( ،ﺘـ :ﻤﻭﺴﻰ ﺩﻴﺏ ﺍﻟﺨﻭﺭﻱ ،ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﻱ

ﺸﻜل ﻴﻭﻀﺢ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ.

ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﻁ ،1ﺩﻤﺸﻕ.1996 ،

] [18ﺩ .ﺃﺩﺯﺍﺭﺩ ﻭﻡ .ﻫ .ﺒﻭﺏ ﻭﻑ .ﺭﻭﻟﻴﻨﻎ ،ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ،
ﺘـ :ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺨﻴﺎﻁﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.2000 ،

] [19ﺩﻭﺭﺘﻴﻪ ﺯﺍﻙ ،ﺩﻤﺸﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺒﻨﻴﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺸﺭﻗﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺘـ:

] [37ﻜﻼﻭﺱ ﺸﺘﻴﻔﺎﻥ ﻓﺭﺍﻴﺒﺭﻏﺭ ،ﻤﻌﺒﺩ ﺤﺼﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ )ﺒﻴﺕ ﺃﺨﻴﺨﻲ(

ﻁ ،1ﺩﻤﺸﻕ.2005 ،

ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ،ﺩﻤﺸﻕ.2001 ،

ﻗﺎﺴﻡ ﻁﻭﻴﺭ ،ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﺩﻨﻰ،

ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ،ﻗﺴﻡ

] [20ﺭﻓﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﺭﺠﻲ ،ﻓﻲ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

] [38ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﺯﻫﺩﻱ ،ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻲ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ

] [21ﺭﻨﻴﻪ ﺩﻭﺴﻭ ،ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﺘـ :ﻤﻭﺴﻰ ﺩﻴﺏ ﺍﻟﺨﻭﺭﻱ،

] [39ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﺯﻫﺩﻱ ،ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﻋﻬﻭﺩ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻵﺭﺍﻤﻴّﻴﻥ،

] [22ﺭﻨﻴﻪ ﺩﻭﺴﻭ ،ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺘـ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ

] [40ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﺯﻫﺩﻱ ،ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ،ﻤﺠﻠﺔ

] [23ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ،ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ

] [41ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ ،ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ،

] [24ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻴﺴﻥ ،ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ

ﺒﻴﺭﻭﺕ -ﻟﺒﻨﺎﻥ.1980 ،

] [25ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻴﺴﻥ ،ﺩﻤﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ،MAMﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ.2007 ،

.2008

ﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﻭﻋﻤﺭﺍﻥ ،ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ ،1ﺒﻴﺭﻭﺕ.2006 ،

ﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﻁ ،1ﺩﻤﺸﻕ.1996 ،

ﺍﻟﺩﻭﺍﺨﻠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ،ﻁ ،2ﺒﻴﺭﻭﺕ.1985 ،
ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.1996 ،

ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﻁ ،1ﺩﻤﺸﻕ.1989 ،

ﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ،

ﺍﻷﺩﺒﻲ ،ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ .2010 ،461
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،59ﺩﻤﺸﻕ.1995 ،

ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺩﺒﻲ ،ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺒﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ .2009 ،452

ﺘـ :ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ ،ﻁ،2:

] [43ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻼل ﻋﻘﻴﻠﻲ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﺩﻴﺙ
] [44ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻔل ،ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺇﻟﻰ

] [26ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ

ﺩﻤﺸﻕ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،2008ﺩﻤﺸﻕ ،ﺴﻭﺭﻴﺔ.2008 ،

ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.1989 ،

ﺩﺍﺭ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺩﻤﺸﻕ.1986 ،

ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺤﻤﻭﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ،ﻨﺯﻫﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻵﻓﺎﻕ ،ﻋﺎﻟﻡ

] [45ﻤﺭﺴﻴﺎ ﺇﻟﻴﺎﺩ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﺘـ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺎﺱ،

] [27ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ ،ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺤﺎﻟﻴﻥ

] [46ﻫﻨﺭﻱ ﻻﻤﻨﺱ ﺍﻟﻴﺴﻭﻋﻲ ،ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺃﺴﻤﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ

] [28ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺴﻠﻴﻡ ﻋﺎﺩل ،ﺭﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ

ﺒﻴﺭﻭﺕ.1900 ،

] [29ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺫﻨﻭﻥ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺍﻟﻴﺴﻭﻋﻴﻴﻥ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ،10

] [30ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﺩﺭﺍﻥ ،ﻤﻨﺎﺩﻤﺔ ﺍﻷﻁﻼل ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎل ،ﻁ ،2ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ

] [48ﻭﺩﻴﻊ ﺒﺸﻭﺭ ،ﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻁ ،2ﺒﻴﺭﻭﺕ،

] [31ﻋﻔﻴﻑ ﺒﻬﻨﺴﻲ ،ﺩﻤﺸﻕ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺜﺭﻱ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ،

] [49ﻭﻋﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ،ﻁ ،1ﺒﻴﺭﻭﺕ.1967 ،
ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ.1959 ،

ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻁ ،1ﺩﻤﺸﻕ.1999 ،
ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ،ﺩﻤﺸﻕ.1986 ،

ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺍﻟﻴﺴﻭﻋﻴﻴﻥ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ،14
] [47ﻫﻨﺭﻱ ﻻﻤﻨﺱ ﺍﻟﻴﺴﻭﻋﻲ ،ﻫل ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﺩﻤﺸﻕ؟ ،ﻤﺠﻠﺔ

ﺒﻴﺭﻭﺕ.1900 ،
.1989

ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  55ﻭ،56

ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻤﻥ  64ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺇﻟﻰ  395ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ،ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻜﻠﻴﺔ

] [32ﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺴّﺎﻑ :ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻴّﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ
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