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)٨٢٣هـ  وقفه  وثيقة  على  اعتمادًا  دمشق  في  شيخ  المؤّيد  السلطان  استثمارات 
/١٤٢٠م( : تحقيق وشرح

جوليان لوازو
إن.نقص.وثائق.األرشيف.لدى.المؤّرخين.الذين.يكتبون.تاريخ.بالد.الشام.في.العصور.الوسطى.أمر.معروف،.
وخاصًة.في.ما.يتعّلق.بالتاريخ.العمراني.لمدينة.دمشق..وبالمقابل،.غالبًا.ما.نجهل.ما.تضيفه.الوثائق.المحفوظة.في.
القاهرة.التي.كانت.عاصمًة.لمصر.وسوريا.زمن.السالطين.المماليك..ومن.بينها.وثيقة.الوقف.التي.أعّدها.السلطان.
المؤّيد.شيخ،.في.القاهرة.عام.823.للهجرة./.142٠.للميالد،.التي.تتضمن.وصف.ثمانية.عقارات.)من.الدكاكين.
والقصور.والبساتين.(.في.دمشق.وغوطتها..فتكرس.مقالتنا.تحقيق.الوثيقة.التي.تليها.دراسة.هذه.العقارات.الوقفية،.
وتكشف.عن.الدور.الذي.كان.ينوي.أن.يلعبه.في.إعادة.إعمار.دمشق.حاكم.سوريا.خالل.السنوات.التي.تلت.تدمير.

تيمورلنك.للمدينة.عام.14٠1.،.وذلك.قبل.أن.يعتلي.العرش.في.القاهرة.عام.1412.

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.المماليك،.المؤّيد.شيخ،.وقف،.أطالل،.تمويل

المشهد  في  باشا  مصطفى  والال  باشا  شمسي  أحمد  مساهمات  عثمانية:  مدينة  إنشاء 
العمراني الدمشقي في القرن السادس عشر

ماريان بوكفيست
إن.أبنية.المجّمعات.مثل.التكّية.السليمانية.التي.أسسها.سليمان.القانوني.بين.عامي.962.و.966.للهجرة.
/.1554.و.156٠.للميالد،.هي،.على.العموم،.رمز.للعمارة..العثمانية.في.دمشق..إال.أن.اآلثار.المعمارية.التي.
تركها.العثمانيون.في.دمشق.في.هذا.العصر.ال.يمكن.لها.أن.تتلخص.كلها.في.هذا.النمط.من.الجوامع..فنقدم.في.
هذه.المقالة.دراسًة.لبناَئْين.عثمانيين.دمشقيين.تّم.إهمالهما.بشكل.كبير،.وهما.المكتب./.المسجد.الذي.أسسه.
أحمد.شمسي.باشا.في.وقفه.لصالح.ضريح.بالل.الحبشي.وخان.الباشا.ومسجده،.وهو.أكبر.قيصرية.في.دمشق،.
قد.أسسها.الال.مصطفى.باشا.في.حقبة.تأسيس.التكية.السليمانية.ذاتها..يمكننا.أن.نجد.أشباهًا.لهذه.األبنية.ذات.
البنية.الفريدة.في.دمشق،.في.مناطق.أخرى.من.اإلمبراطورية.العثمانية..ولكن.تّم.تدميرها.في.بداية.القرن.الماضي،.
وهذا.ما.يفّسر.ندرة.التحليل.المتعّلق.بها..ومع.ذلك،.فهي.هامة.من.أجل.فهم.تغلغل.العمارة.العثمانية.في.دمشق.

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.العثمانيون،.العمارة،.التاريخ.العمراني،.وقف

نهاية حقبة: دمشق زمن ما قبل اإلصالح في عشرينات القرن التاسع عشر
جيمس أ. ريلي

إن.صور.الحنين.لدمشق.وذكرياتها.التي.ذكرت.في.التماثيل.الحديثة.قد.تّم.إعدادها.في.معظمها.انطالقًا.من.رؤية.

لحال.المدينة.تعود.إلى.نهاية.العصر.العثماني..وهكذا،.إذا.نظرنا.من.خالل.منظور.نهاية.القرن.العشرين.وبداية.القرن.

الحادي.والعشرين،.فمن.الممكن.أن.تبدو.لنا.نهاية.العصر.العثماني.»تقليدية«،.بينما.أحّس.الدمشقيون.بتغّيرات.

هامة.ومؤثرة.كانت.مدخاًل.لحقبة.جديدة.بدأت.في.ثالثينيات.القرن.التاسع.عشر..خالل.هذا.العقد.من.الزمن،.بدأ.

سياق.الوقائع.الذي.كان.يعيشه.الدمشقيون.منذ.قرن.من.الزمن،.يتغير.بسرعة.نحو.األسوأ..اعتماداً.بشكل.أساسي.

586 Bulletin d’études orientales



على.سجالت.المحاكم.الشرعية.تدرس.هذه.المقالة.بإمعان.نماذج.الحياة.االقتصادية.واالجتماعية.لمدينة.دمشق.
كما.تبدو.في.نهاية.عشرينيات.القرن.التاسع.عشر،.قبل.الغزو.المصري.وإصالحات.التنظيمات.العثمانية.التي.تلته.

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.العثمانيون،.شريعة،.وقف،.مسيحي،.عسكري،.المرأة

السيرورة التدريجية لتشّكل دمشق العثمانية. تحّول مدينة قروسطية
جيوليا آناليندا نيغليا

تستند.هذه.المقالة.على.تحليل.الشكالنية.العمرانية.لدمشق.انطالقًا.من.خرائط.للمدينة.تّم.إعدادها.أثناء.

االنتداب.الفرنسي..وتهدف.إلى.دراسة.السيرورة.التدريجية.للصناعة.العمرانية.خالل.العصر.الوسيط.– متتبعين.أثر.
المدينة.ما.قبل.اإلسالم.– وحتى.العصر.العثماني،.وذلك.بمنح.اهتمام.أكبر.بباحات.البيوت.الدمشقية..

وليس.المقصود.هنا.إعطاء.وصف.متكامل.لكل.المراحل.ولكل.أنواع.السيرورة.في.تشكيل.دمشق.العثمانية،.

إنما.المقصود.باألحرى.تقديم.تحليل.للمدينة.داخل.السور،.وهو.األكثر.تعقيداً.بسبب.الطبقات.التي.تراكمت.على.
مّر.التاريخ،.محاولين.وصف.التحوالت.الرئيسية.التي.كانت.في.مقدمة.إرساء.بنية.المدينة.العثمانية.

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.العثمانيون،.تشكل.المنظر.العمراني،..االستمرارية،.صناعة.البناء

التراث  استخدام  عشر.  الرابع  القرن  في  بدمشق  العمرانية  والمساكن  األمكنة  أسماء 
األيوبي ومالءمته في بداية العصر المملوكي

ماتيو إيشين
بال.جدال،.شكلت.قصور.األمراء.األيوبيين.ومساكنهم.تراثًا.عقاريًا.لسلطة.المماليك.الجديدة.ُيحسدون.عليه.
د.ذو.أثر.كبير.للمساحات.العمرانية.داخل.السور،.وقد.كانت.أحيانًا.سابقة. بشكل.خاص..وهذه.األبنية.هي.محِدِّ
بكثير.للعصر.األيوبي،.وتّم.ذكرها.بشكل.متواتر.في.المصادر.النصية.خالل.كامل.القرن.األول.المملوكي،.قبل.أن.
تندثر..وانطالقًا.من.قراءة.متأّنية.للمصادر.التاريخية،.فإن.هذه.الدراسة.تتضمن.في.قلبها.تعريفًا.بأسماء.األمكنة.
وتحديدها،.وكذلك.األمر.بالنسبة.إلعادة.البناء.الدقيقة.لتاريخ.األبنية.المنّوه.عنها..ومن.خالل.هذا.العمل،.سنحاول.
من.اآلن.فصاعداً.أن.نفهم،.بشكل.أفضل،.واحداً.من.أنماط.تغلغل.األمراء.المماليك.والسلطة.الجديدة.في.المدينة.

الكلمات.المحورية:.سوريا،.دمشق،.األيوبيون،.المماليك،.المساكن،.أسماء.األمكنة،.التاريخ.العمراني

رؤية من الداخل: طوبوغرافيا ابن طوق الشخصية لدمشق في القرن الخامس عشر
تورستن وولينا
من. أكبر.عدد. على. التي.حازت. اإلسالمي. األدنى. الشرق. مدن. إحدى. الوسيط.هي. العصر. في. دمشق. مدينة.
النظر.السوسيولوجية.أو.اإلدارية.أو.المعمارية..اعتماًدا.على.يوميات.أحمد.بن. الدراسات،.سواء.أكان.من.وجهة.
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طوق.)834.– 915.للهجرة./.1443.– 151٠.للميالد.(.مصدراً.للبحث..وهو.كاتب.عدل.وباشكاتب.دمشقي،.
تهدف.هذه.المقالة.إلى.تناول.مسألة.الحياة.اليومية.والتساؤل.عن.إدراك.السكان.للمدينة.في.أواخر.العصر.المملوكي.

الكلمات.المحورية:.سوريا،.دمشق،.المماليك،.ابن.طوق،.طوبوغرافيا،.تماثيل

البدري  اهلل  عبد  روايات  وفق  جديدة  مالحظات  دمشق:  في  الحديقة«  »ثقافة 
)م. ٨9٤ هـ/١٤٨9 م( وابن كنعان الصالحي )م. ١١٣٥ هـ/١٧٤٠ م(

جورجينا حفتة

الفراغ..في. بروز.ثقافة.فريدة.ألوقات. العمراني.لدمشق.وفي. التطور. هامًا.في. الحدائق.والبساتين.دوراً. لعبت.

تحّل. الدمشقية. االجتماعية. الحياة. كانت. العصر،. ذلك. في. العثمانية.. الحقبة. وخالل. المملوكية. الحقبة. نهاية.

الظل. خيال. ومسارح. والحّمامات. العثمانية. والمقاهي. المملوكية. المقاصف. أو. كالمطاعم. النزهة:. فضاءات. في.

واالحتفاالت.بالحّجاج..تدرس.هذه.المقالة.بإمعان.دور.الحدائق.والريف.في.التطور.العمراني.لدمشق،.اعتماداً.على.

مصدرين.أساسيين،.كتبهما.عبد.اهلل.البدري.وابن.كنعان.الصالحي،.وقد.تّم.اختيارهما.بسبب.مالءمة.ما.يثيره.هذان.
المصدران.من.التاريخ.العمراني.والثقافي.لمدينة.دمشق..

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.العثمانيون،.حدائق،.بساتين،.التطور.العمراني،.عبد.اهلل.البدري،.ابن.كّنان.الصالحي

لمن يتبع الشارع ؟ احتالل الفضاء العام واالحتجاجات الشعبية في دمشق في نهاية العصر 
العثماني

تيل غراليرت
في.سياق.األشكال.المختلفة.لالحتجاجات.التي.حدثت.في.دمشق.في.ربيع.وصيف.عام.1878،.تتناول.هذه.
المقالة.دراسة.الطريقة.التي.قام.بها.النساء.ومجموعات.الشباب.والذين.ألفوا.وألصقوا.إعالنات.المعارضة.وعناصر.
النخب.المحلية.والسلطات،.إلنتاج.أشكال.خاصة.من.األماكن.والفضاءات.العامة.في.المدينة...وبتشكيل.إنتاج.
الفضاء.العام.في.الفترة.االنتقالية.ما.بين.»النظام.العمراني.القديم«.ونموذج.الحداثة،.تجلب.هذه.المقالة.مساهمة.

في.تاريخ.دمشق.االجتماعي.وفي.تاريخ.مفهوم.الفضاء.العام.

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.العثمانيون،.الفضاء.العام،.الحكم.المركزي،.المعارضة.المحلية

المياه في دمشق ومحيطها الريفي في القرن الثامن عشر. القواعد والممارسات والنزاعات
بريجيت مارينو وأستريد ماير

دا..إال.أنه.في.تطور.مستمر.ومن.الصعوبة. إن.النظام.المائي.الذي.يغّذي.مدينة.دمشق.ومحيطها.الريفي.قديم.ّجً

القواعد. عن. تساؤالٍت. المقالة. هذه. تطرح. متنوعة،. فقهية. مصادر. من. انطالقًا. يتغّير.. ال. ثابتًا. كونه. فكرة. تأكيد.

الثامن. القرن. في. وريفها. دمشق. في. المياه. توزيع. مجال. في. الَمرعية. والفقهية. اإلدارية. واإلجراءات. والممارسات.
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عشر..تبين.هذه.المقالة.دور.السلطات.القانونية.والسياسية.في.االعتناء.بالنظام.المائي.وتدرس.بإمعان.تدخالتها.في.
النزاعات.الناشئة.بين.أصحاب.الحق.في.الماء.

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.الماء،.الّري،.الفقه،.النزاعات،.اإلجراءات،.التفتيش

في حفظ االنتفاع في العائلة : التأويل الشعبي والقانوني لفقه القانون العثماني للملكية 
العقارية في دمشق

ماليسا تايلور

حتى.النصف.الثاني.من.القرن.السابع.عشر،.أجمع.الُمفتون.إجماًعا.واسًعا.على.اعتبار.حق.زراعة.أرض.مفلوحة،.

أي.حق.االنتفاع.منها،.هو.حق.مقتصر.على.الذكور.فقط..وبعد.هذا.التاريخ،.اختلفت.وجهة.نظرهم.بشكل.قاطع،.

فقد.تبّنوا.التوجيهات.الصادرة.عن.حكومة.اإلمبراطورية.العثمانية.التي.كانت.أكثر.مياًل.لصالح.النساء..في.هذه.

المقالة،.يعتبر.الكاتب.أن.هذه.التوجيهات.كانت.استجابًة.لطلبات.صاغها.الفالحون.أنفسهم،.مثل.فالحي.دمشق،.

الطارئة. التغييرات. تسّلط. للمرأة.. أم. للرجل. حقًا. أكان. سواء. عائليًا،. أساسًا. االنتفاع. حق. تعتبر. االستجابة. وهذه.

على.القانون.وتبّنيها.الضوء.على.التشارك.بين.عائالت.الفالحين.الدمشقيين.وبين.الحقوقيين.ضمن.سياق.قانوني.
عثماني.متميز.جًدا.

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.الجنس،.الملكية.العقارية،.اإلرث،.الحق

استمرارية التقاليد الحرفية من القرن التاسع وإلى القرن الثالث عشر: شواهد من مادة 
الخزف المستخَرج من عمليات التنقيب السورية الفرنسية في قلعة دمشق

ستيفان ماك فيليبس

لها.على. أثر. أكبر. السلجوقية.في.دمشق. الجديدة. السلطة. الحادي.عشر،.تركت. القرن. األخير.من. الربع. في.

المدينة.وذلك.ببناء.قلعة.كبيرة.من.الحجر.في.حّيها.الشمالي.الغربي..توصل.عمليات.التنقيب.السورية.الفرنسية.

تلك. وإلى. السلجوقية. العسكرية. والحاميات. للباحات. المادية. الثقافة. إلى. جديد. من. ن. المحصَّ المجّمع. داخل.

نتائج.دراسة.مجموعة.هامة. المساهمة.بعضًا.من. الزنكيين.واأليوبيين..تعالج.هذه. المنتمية.لمحتّليها.الالحقين.

إنتاج. شواهد. االعتبار. بعين. المساهمة. هذه. تأخذ. د.. ُمَنضَّ أثري. سياق. القلعة.ضمن. في. عليها. ُعِثر. الخزف. من.

الخزف.الدقيق.في.دمشق،.وتقترح.تعريفًا.بالسمات.الدمشقية.الخالصة.التي.تعود.في.أصولها.إلى.التقاليد.الحرفية.

المماَرسة.في.المدينة..يعطي.تحليل.الخزف.منظوراً.جديداً.للدور.اإلقليمي.الذي.لعبه.خّزافو.دمشق،.ويوحي.بأن.
المدينة.كانت.مركزاً.للتحديث.التقني.الذي.نشط.بفضل.وجود.البالط.الملكي.داخل.القلعة.

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.خزف،.استمرارية،.تقليد،.إنتاج
.
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األشياء اليومية في دمشق في العصر العثماني
فيرونيك فرانسوا
تسمح.مقارنة.الوثائق.األرشيفية.بالمكتشفات.األثرية،.التي.تّمت.في.عمليات.التنقيب.داخل.قلعة.دمشق،.
الغذائية. الوجبات. وتحضير. وتخزينها. الغذائية. المواد. لنقل. المستعملة. األشياء. بطبيعة. أفضل. بشكل. باإلحاطة.
وأدواتها،.كذلك.األمر.في.ما.يتعّلق.باإلضاءة؛.هذا.من.جهة،.ومن.جهة.أخرى،.تسمح.بتحديد.إطار.استخدامها..
والتجار. اإلنكشارية. لجنود. اليومية. الحياة. عن. معلومات. المستوردة. أو. المحلية. الخزفية. األدوات. هذه. تعطي.

والحرفيين.وعائالتهم.الذين.كانوا.يعيشون.معًا.في.هذا.الحصن.الذي.أصبح.مدينة.لحامية.عسكرية.

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.الخزف،.الحياة.اليومية،.غليون.،.سحر.

في ما يتعّلق بأدوات الطبخ المطلية بالتزجيج في العصر العثماني في دمشق: تعريفها 
ووصفها وتأريخها

شارلوت موري

في.دمشق،.خالل.العصر.العثماني،.لم.ينقطع.قط.إنتاج.أدوات.الطبخ.ذات.العجينة.الصّوانية.الحاوية.على.ديكور.

مطلي.بالتزجيج..تم.استيحاء.هذا.اإلنتاج.بشكل.واسع.من.الخزف.المعاصر.المسّمى.».باإليزنيكي«.إال.أنه.يمتلك.

خصائص.تقنية.وشكلية،.وقد.كان.لزمن.طويل.غير.متداول.أو.باألحرى.غير.معروف..بعد.لمحة.تاريخية.عن.إعادة.

اكتشاف.أدوات.الطبخ.الدمشقية.تلك.في.العصر.العثماني.وتعريفها،.نقترح.مشروع.توصيف.يعتمد.على.تحليل.

ووصف.مجموعة.محددة.من.القطع.المحفوظة.ضمن.مجموعات.ذات.ملكية.عامة.وخاصة.أو.مطروحة.في.السوق.

الفني..وسنبحث.من.جديد.أيضًا.في.العالمات.األدبية.واألثرية.التي.تعود.لهذا.اإلنتاج.وفي.مسألة.تطوره.الزمني.
وتأريخه.

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.عثمانيون،.خزف،.إنتاج.محلي،.توصيف

الخشب وحرفة الخشب في دمشق في نهاية العصر العثماني: تحليل لقاموس الصناعات 
الشامية

ماركوس ميلرايت
تهدف.هذه.المقالة.إلى.دراسة.مكانة.حرفة.الخشب.في.دمشق.في.نهاية.القرن.التاسع.عشر.وبداية.القرن.العشرين.
وتهتم.بشكل.خاص.بمختلف.أنماط.األخشاب.المنَتجة.محليًا.أو.المستوَردة.التي.استخدمها.الحرفيون.السوريون.في.
ذلك.العصر..إن.المصدر.األساسي.لهذه.الدراسة.هو.قاموس.الصناعات.الشامية،.وهو.قاموس.للحرف.الدمشقية.وقد.
تّم.تأليفه.بين.العامين.189٠.و.19٠6...أحد.األمور.الذي.تضيفه.هذه.المقالة.هو.التبيان.أن.هذا.القطاع.االقتصادي.
الدمشقي.استطاع.في.ذلك.العصر.مقاومة.المواد.الحرفية.المستوَردة.من.أوروبا.بشكل.جيد.نسبيًا..وتساهم.هذه.

المقالة.أيضًا.في.إبراز.الفكرة.أن.الحرفيين.كانوا.يوائمون.نشاطاتهم.تبعًا.ألذواق.السوق.المتغّيرة..

الكلمات المحورية:.سوريا،.دمشق،.عثمانيون،.خشب،.حرفة،.اقتصاد
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