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مقدمة

هذا  األرض.  يف  عميقاً  جبذوره  الضارب  احلضاري  بتارخيها  دمشق  أدهشتنا  طاملا 
التاريخ احلافل عرب العصور كان حمط أنظار الباحثني واملؤرخني من كافة االختصاصات 
الذين درسوا هذه املدينة يف كل احلقب والعصور، من عصور ما قبل التاريخ إىل العصور 
القدمية ومن ثم الكالسيكية وأخرياً اإلسالمية بكل تقسيماهتا؛ ونظراً لتنوع املواضيع اليت 
تناوهلا الباحثون وكثافتها وتعدد لغاهتا وأماكن نشرها، ارتأينا أن خنصص مرجعاً يكون 

مفتاحاً للراغبني يف اإلطالع أو البحث يف تاريخ وآثار دمشق.

متت رعاية هذا العمل وإجناز مجيع خطواته يف مركز الباسل للبحث والتدريب األثري. 
الوطنية  املراكز  مجيع  يف  وتقصيها  املراجع  لتشعب  نظراً  طويالً  وقتاً  إجنازه  وتتطلب 
واألجنبية، وقد رتبت املراجع األجنبية والعربية كالً على حدة، حيث رتب كل قسم منها 
أما  املقال،  أو  الكتاب  السم  وفقاً  والثاني  الكاتب،  السم  وفقاً  األول  أجزاء:  لثالثة  وفقاً 
املعمارية  وكذلك  معاً،  التارخيية  املراجع  رتبت  الكتاب، فمثالً  اختصاص  الثالث فحسب 
واجلغرافية، وغريها من االختصاصات األخرى كالً على حدا؛ وهبذا التقسيم سيكون من 
اليسري على أي باحث أو مهتم أن يصل إىل املراجع املفيدة له، حتى ولو مل يكن على دراية 

باسم الكاتب أو عنوان الكتاب أو الدراسة.

وعدد  الصفحات  عدد  مثل  املطلوبة  التفاصيل  لكل  مستوفياً  فكان  املراجع  توثيق  أما 
الصور واملخططات يف حال وجودها، واللغة األصلية للمطبوع واسم املرتجم إذا كان املطبوع 
مرتمجاً، إضافة إىل العصر الذي يتناوله البحث؛ وكما نالحظ فإن التوثيق املعتمد يوفر 
كل املعلومات األولية اليت يطلبها الباحث، وباستطاعته استعراض كل املراجع اليت يريدها 
يف وقت قصري، كما أنه يستطيع طلب أي كتاب نظراً لتوفر كل املعلومات املوثقة من اسم 

الكاتب وعنوان املطبوع وسنة ومكان الطبع، وغريها من املعلومات.



ال يسعين يف هناية هذا التقديم إال أن أشكر الذين سامهوا يف إجناز هذا العمل وهم من 
كوادر مركز الباسل: األستاذ ياسر العاصي، اآلنسة مياسة ديب، اآلنسة عال الباشا، اآلنسة 
جوهرة عيسى  كمعدين للعمل؛ واآلنسة هالة مصطفى، واآلنسة غادة احلسني مبا خيص 
تدقيق املراجع األجنبية، واألستاذ خالد محوده كمدقق لغوي للكتاب، واالستاذ موسى ديب 
اخلوري كمدقق ملنهجية الكتاب وأخرياً اآلنسة ماري أظن كمخرجة للكتاب، واألستاذ خالد 
وخصوصاً   IFPO األدنى  للشرق  الفرنسي  املعهد  نشكر  كما  الغالف.  لتصميمه  حياتلة 

الدكتورة سراب األتاسي على العون والنصح الذي قدمته أثناء إعداد هذا الكتاب.

 أرجو أن يقدم هذا الكتاب ما فيه الفائدة للمهتمني والباحثني يف تاريخ وآثار دمشق، 
وأنوه يف اخلتام إىل أن هذا العمل متجدد وجيب إضافة كل ما هو جديد يف كل عام من 

إصدارات ومطبوعات، وهذا ما ننوي القيام به مستقبالً إن شاء اهلل.

مدير مركز الباسل للبحث والتدريب األثري

الدكتور عمار عبد الرمحن 



مدخل

يتضمن هذ الكتاب املهم عرضاً بيبلوغرافياً عن الكتب اليت تتحدثت عن دمشق يف كافة 
الفرتات الزمنية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر احلديث.

تكمن أمهية هذا الكتاب يف طريقة عرضه للمعلومات والكتب اليت مت مجعها من املكتبات 
والثاني  العربية  باللغة  املدونة  الكتب  تضمن  األول  إىل فصلني،  الكتاب  تقسيم  حيث مت 
التايل:  النحو  على  بثالث طرق  املعلومات  الفصلني مت عرض  كال  ويف  األجنبية،  للكتب 
حسب اسم املؤلف، حسب العنوان، وحسب موضوع الدراسة، حتى منكن القارئ من البحث 
أية معلومة عنه، وإال فبإمكانه اإلطالع على  الكتاب يف املكتبات يف حال كان ميلك  عن 
قسم االختصاصات املتنوعة: العمارة، والرتميم والتنقيب. والبد من اإلشارة هنا إىل أنه 
مت عرض املعلومات يف الكتاب من خالل وضع اسم املؤلف ثم تاريخ الطباعة ثم عنوان 
الكتاب أو املقالة اليت تلحق مباشرة باسم اجمللة ومن ثم مكان الطباعة وعدد الصفحات. 
أما اإلضافات اليت رأينا أهنا من األمهية مبكان حتى تعطي صورة خمتصرة عن املرجع فقد 
توزعت على الشكل التايل: اللغة اليت وضعت بشكل خمتصر على النحو التايل )Fr.( للغة 
 ).Ger( ،للغة اليابانية ).Jap( ،للغة العربية ).Arab( ،للغة اإلنكليزية ).Eng( ،الفرنسية
للغة األملانية، ويف النهاية )Ital.( للغة اإليطالية، أما بالنسبة للعصور فقد مت تضمينها بني 
قوسني قائمني على النحو التايل ] برونز- حديد- كالسيكي- إسالمي [، وأخرياً ذكرعدد 
الصور واملخططات واخلرائط والرسوم بني القوسني العاديني )( بني القوسني املتضمنني، 

والبد من اإلشارة ختاماً إىل وضع اإلشارة )-( يف حال عدم وجود املعلومة املطلوبة.

من  جمموعة  استخدام  على  األجنيب  القسم  يف  خاصة  الكتاب  هذا  يف  اعتمدنا  وقد 
املختصرات اليت تدل على اسم املعهد أو املؤسسة املشرفة على طبع الكتاب أو خمتصر 

اجملالت واحلوليات وفق مايلي:



DGAM: La Direction Gènèrale des Antiquitès de Syrie -1، املديرية العامة لآلثار 
واملتاحف يف سوريا 

IFAPO: Institut Français d’Archéologie du  Proche- Orient á Damas -2، املعهد 
الفرنسي للدراسات األثرية يف الشرق األدنى بدمشق 

احلوليات  جملة   ،AAAS: Les Annales Archèologiques Arabes Syriennes  -3
األثرية العربية السورية.
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ــ معجم درر الكالم يف أمثال أهل الشام، كيال منري، 1993، بريوت، ص335. )عربي(، ]عام[.

ــ معجم دمشق التارخيي لألماكن واألحياء واملشيدات ومواقعها وتارخيها، الشهابي قتيبة، 1999، جزء1-
2، دمشق، ص750. )عربي(، ]أموي، عباسي، سلجوقي، نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[.

ــ معجم دمشق التارخيي لألماكن واألحياء واملشيدات، الشهابي قتيبة، 1999، ج1، وزارة الثقافة، دمشق، 
ص355. )عربي(، ]أموي، عباسي، سلجوقي، نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[.

ــ معطيات عن دمشق وبالد الشام يف هناية القرن السادس عشر، األرناؤوط  حممد، 1993، ج1، دمشق، 
ص247. )عربي(، ]نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[.

ــ مقام السيدة سكينة بنت أمري املؤمنني علي بن أبي طالب يف داريا، املهاجر جعفر، 1997، دمشق، ص48. 
)عربي(، ]أموي[.

تاريخ دمشق )حكايا وطرائف وصور(، اخلريهاني، 1990، دمشق، ص243. )عربي(،  ــ مقتطفات من 
]عام[.

ميالدي،  التاسع عشر  القرن  حتى  السابع  القرن  من  دمشق  مدينة  السوق يف  تطور  لدراسة  مقدمة  ــ 
الرباط ناصر 1988، احلوليات األثرية العربية السورية مج 38- 39، املديرية العامة لآلثار، دمشق، ص 

ص75_104. )عربي(، ]بيزنطي، أموي، نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[، )خمططات6(.

ــ مكتب عنرب مدرسة وبناء ومركزاً للنضال ضد االستعمار، جحا فريد، 1985، احلوليات اآلثرية العربية 
السورية مج35، املديرية العامة لآلثار، دمشق، ص ص389 ـ411. )عربي(، ]أيوبي، عثماني[، )صور7(.  

ــ مكتب عنرب، القامسي ظافر، 1964، بريوت، ص152. )عربي(، ]عثماني[، )صور35(.

العربية  األثرية  إيرين، 1985، احلوليات  بناء هدم مؤخراً يف سوق ساروجة، البريي  ــ مالحظات حول 
السورية مج 35، املديرية العامة لآلثار، دمشق، ص ص413 ـ 416. )عربي(، ]مملوكي[.

ــ مالمح من تاريخ دمشق القدمية وتواجد أهل البيت يف رحاهبا الكرمية، بيضون لبيب، 2004، دمشق، 
ص128. )عربي(، ]برونزوسيط، حديدي، هيلينسيت، روماني، بيزنطي، أموي، عباسي، نوري، أيوبي، 

مملوكي، عثماني[، )خمططات 14(.

حديث[،  ]حجري  )عربي(،  ص351.  دمشق،  ج1،   ،2008 حممود،  محود  السورية،  اآلرامية  املمالك  ــ 
)صور25، خرائط16(.
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ــ مملكة دمشق اآلرامية، زهدي بشري، 1959، احلوليات األثرية العربية السورية مج8+9، املديرية العامة 
لآلثار، دمشق، ص ص75-102. )عربي(، ]حديدي[، )صور4،خرائط1، خمططات1(.

ــ منادمة األطالل ومسامرة اخليال، بدران عبد القادر، 1986، دمشق، ص446. )عربي(، ]نوري، أيوبي، 
مملوكي[.

ــ منازل تيمورلنك يف دمشق، مظهر شهاب، 1985، احلوليات األثرية العربية السورية مج35، املديرية 
العامة لآلثار، دمشق، ص ص433 ـ440. )عربي(، ]مملوكي[.

ــ منتخبات التواريخ لدمشق، احلصين حممد أديب، ــــــ، دمشق، ص939. )عربي(، ]أموي، عباسي، نوري، 
أيوبي، مملوكي، عثماني[.

الثقافة،  وزارة  الصاحلي حممد، 1993،  كنان  ابن  الشامية،  واحملاسن  املمالك  اإلسالمية يف  املواكب  ــ 
دمشق، ص484. )عربي(، ]عام[، )خرائط4(.

الثقافة،  وزارة  الصاحلي حممد، 1992،  كنان  ابن  الشامية،  واحملاسن  املمالك  اإلسالمية يف  املواكب  ــ 
دمشق، ص446. )عربي(، ]عام[.

ــ املؤرخون الدمشقيون يف العهد العثماني وأثارهم املخطوطة، املنجد صالح الدين، 1964، ج1، بريوت، 
ص 108. )عربي(، ]عثماني[.

ــ املؤرخون الدمشقيون من القرن الثالث إىل هناية القرن العاشر اهلجري، املنجد صالح الدين، 1956، 
ط2، القاهرة، ص85. )عربي(، ]عام[.

ــ النتائج األولية للتنقيب يف عشرة مدافن من العهد الروماني يف دمشق، طوير قاسم، 1970،  احلوليات 
]روماني[،  )عربي(،  ص ص66-61.  دمشق،  لآلثار،  العامة  املديرية  مج20،  السورية  العربية  األثرية 

)صور39، خمططات6(. مدة العمل من 1969/3/25-1969/5/13و 1969/8/14-1969/8/9.

السورية  األثريةالعربية  احلوليات   ،1985 ميخائيل،  مانيكة  بدمشق،  الصاحلية  األثري  املسح  نتائج  ــ 
 .209 لآلثار،دمشق، ص ص175–  العامة  املديرية  تركاوي،  وانتصار  ينكة  رجييناها  ترمجة  مج35، 

)عربي(، ]نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[.

ــ نتائج املسح األثري ملدينة دمشق القدمية داخل األسوار، زاك دورتيه، 1985 ، احلوليات األثرية العربية 
السورية مج35، ترمجة قاسم طوير، املديرية العامة لآلثار، دمشق، ص ص139– 174. )عربي(، ]نوري، 

أيوبي، مملوكي، عثماني، سلجوقي[، )صور14، خمططات15(.
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ــ نزهات أثرية يف سوريا، عبد احلق سليم عادل،  1947، املديرية العامة لآلثار، دمشق، ص136. )عربي(، 
]حديدي، هيلينسيت، روماني، بيزنطي، أموي، نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني، سلجوقي[، )صور21، 

خمططات43(.

ــ نشوء سوق واضمحالله يف القرن السادس عشر، باسكوال جان بول، 1985، احلوليات األثرية العربية 
)عربي(،   .243 ـ  ص237  ص  دمشق،  لآلثار،  العامة  املديرية  طوير،  قاسم  ترمجة  مج35،  السورية 

]عثماني[.

نفحات دمشقية، االدليب إلفت، 1980، سلسلة مجعية أصدقاء دمشق، دمشق، ص24. )عربي(، ]عام[.

ــ النقوش الكتابية يف أوابد دمشق، الشهابي قتيبة، 1997، ج1، دمشق، ص406. )عربي(، ]أموي، عباسي، 
سلجوقي، نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[، )صور66، خرائط4(.

ــ نقود الشام : دراسة تارخيية للعمالت اليت كانتا متداولة يف الشام، الشهابي قتيبة، 2000 ، دمشق، 
عثماني،  مملوكي،  أيوبي،  نوري،  عباسي،  أموي،  بيزنطي،  روماني،  ]هيلينسيت،  )عربي(،  ص308. 

حديث[، )صور135، خرائط14(.

ــ نقود الشام، الشهابي قتيبة، 2000، ج1، وزارة الثقافة، دمشق، ص310. )عربي(، ]فارسي، روماني. 
بيزنطي، أموي، عباسي، سلجوقي، نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[، )صور511(.

تاريخ سورية  من  مذكراتي صفحات  الفرنسيون،   اجلنود  ارتكبها  اليت  واجلرائم  الفظائع  من  ــ مناذج 
1920- 1958، احلكيم حسن، 1965، بريوت، ص312-328. )عربي(، ]حديث[.

ــ هؤالء حكموا دمشق، املدني سليمان، 2000،  لبنان، ص256. )عربي(، ]أموي، عباسي، سلجوقي، نوري، 
أيوبي، مملوكي، عثماني، حديث[.

ــ الوهراني ورقعته يف مساجد دمشق، الوهراني حممد بن حمرز، 1965، جممع اللغة العربية، دمشق، 
ص30. )عربي(، ]عام[.

ــ وصف دمشق يف القرن السايع عشر، دارفيو لوران، 1982،  ترمجة أمحد نوري اإليبش، دمشق+ بريوت، 
ص144. )عربي(، ]عثماني[، )صور24، خمططات1(.

ــ وصف دمشق يف أيام امللك الظاهر بيربس القرن السابع اهلجري-الثالث عشر ميالدي، القزويين زكريا 
بن حممد، 1983، حتقيق أمحد نوري اإليبش، دمشق، ص40. )عربي(، ]مملوكي[.

املعهد   ،1949 الدين،  صالح  املنجد  الدمشقي،  احلنبلي  املنجد  بن  أسعد  بن  عثمان  القاضي  وقف  ــ 
الفرنسي بدمشق للدراسات العربية، دمشق، ص46. )عربي(، ]مملوكي[.
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ــ وقف أسعد باشا العظم حاكم دمشق، املنجد صالح الدين، 1980،  بريوت، ص25. )عربي(، ]عثماني[.

ــ والة دمشق يف العهد العثماني، املقار ابن مجعة، 1949، دمشق، ص113. )عربي(، ]عثماني[.

ــ والة دمشق، املنجد صالح الدين، 1949 ، دمشق، ص 418. )عربي(، ]أموي، عباسي، نوري، أيوبي،  
مملوكي، عثماني، سلجوقي[.

بدمشق،  العربي  العلمي  الدين، 1965،  اجملمع  املنجد صالح  ورقعته عن مساجد دمشق،  الوهراني  ــ 
دمشق، ص30. )عربي(، ]أموي، أيوبي، مملوكي[.

ــ اليوم الرهيب يف دمشق تدمري عاصمة األمويني أقدم مدينة تارخيية، صفحات من تاريخ سورية 1920-
1958، احلكيم حسن، 1965، بريوت، ص ص280-298. )عربي(، ]حديث[.

ــ يوميات شامية من 1111هـ حتى 1153هـ، ابن كنان الصاحلي حممد، حتقيق أكرم حسن العليب، دمشق، 
ص602. )عربي(، ]عثماني[.
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الدراسة التارخيية

ــ ابن احلوراني، 1910، كتاب زيارات الشام، دمشق، ص32. )عربي(، ]أموي، عباسي، سلجوقي، نوري، 
أيوبي[.

ــ ابن القالنسي، 1978، ذيل تاريخ دمشق، ج1، بريوت، ص395. )عربي(، ]أموي، عباسي، نوري، أيوبي، 
مملوكي، عثماني[.

ــ ابن القالنسي، 1983، تاريخ دمشق، ج1، دمشق، ص576. )عربي(، ]أموي، عباسي، سلجوقي، نوري، 
أيوبي، مملوكي، عثماني[، )خرائط2(.

ــ ابن شداد عز الدين، ــــــ، سرية صالح الدين األيوبي، ج1، دمشق، ص224. )عربي(، ]أيوبي[.

ــ ابن شداد عز الدين، 1956، األعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام واجلزيرة، ج2ـ3، دمشق، ص473. 
)عربي(، ]عباسي، نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[.

ــ ابن طولون حممد بن علي، 1927، الشمعة املضيئة يف أخبار القلعة الدمشقية، دمشق، ص28. )عربي(، 
]أيوبي[.

ــ ابن طولون حممد بن علي، 1348هـ، رسائل تارخيية – الشمعة املضيئة بأخبار القلعة الدمشقية، دمشق، 
ص28. )عربي(، ]مملوكي[.

ــ ابن طولون حممد بن علي، 1949، القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية، ج2، جممع اللغة العربية، 
دمشق، ص758. )عربي(، ]عباسي، سلجوقي، نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[.

العربية  اللغة  الصاحلية، ج1، جممع  تاريخ  القالئد اجلوهرية يف  بن علي، 1949،  ابن طولون حممد  ــ 
بدمشق، دمشق، ص 378. )عربي(، ]عباسي، نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[.

ــ ابن طولون حممد بن علي، 1964، أعالم الورى مبن ويل نائب األتراك بدمشق الشام الكربى، حتقيق 
حممد أمحد دمهان، دمشق، ص395. )عربي(، ]عثماني[.

ــ ابن طولون حممد بن علي، 1964، قرة العيون يف أخبار باب جريون، جممع اللغة العربية، دمشق، ص24. 
)عربي(، ]مملوكي، عثماني[.  

ــ ابن طولون حممد بن علي، 1983، تاريخ املزة وأثارها ] املعزّ ة فيما قيل يف املزة[ ملؤرخ الشام يف القرن 
الدين حممد بن طولون » 880 – 953 هجري »، ط 1، حتقيق: حممد عمر محادة،  العاشر مشس 

تقديم: حممد علي سلطاني، دمشق، ص159. )عربي(، ]أيوبي، مملوكي، عثماني، عام[، )صور27(.
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ــ ابن طولون حممد بن علي، 2002، حوادث دمشق اليومية غداة الغزو العثماني للشام 926هـ -951هـ ، 
حتقيق أمحد اإليبش، دمشق، ص425. )عربي(، ]عثماني[.

ــ ابن عبد اهلادي، 1943، مثار املقاصد يف تاريخ املساجد، ج1، بريوت، ص332. )عربي(، ]عام[.

ــ ابن عساكر، 1954، تاريخ مدينة دمشق، ج1، جممع اللغة العربية بدمشق، دمشق، ص859. )عربي(، 
]أموي، عباسي، نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[.

ــ ابن عساكر، 1981، دمشق يف العهد السلجوقي، ج1، بريوت، ص320. )عربي(، ]سلجوقي[.

ــ ابن عساكر.، 1982، تاريخ مدينة دمشق، الزهري، دمشق، ص259. )عربي(، ]عام[.

ــ ابن عساكر، 1999، معجم الشعراء من تاريخ دمشق، دمشق، ص478. )عربي(، ]عام[.

ــ ابن كنان الصاحلي حممد، يوميات شامية من 1111هـ حتى 1153هـ، حتقيق أكرم حسن العليب، دمشق، 
ص602. )عربي(، ]عثماني[.

العامة  املديرية  الصاحلية،  تاريخ  يف  الفسيحة  السندسية  املروج   ،1947 الصاحلي حممد،  كنان  ابن  ــ 
لآلثار، دمشق، ص151. )عربي(، ]عام[.

الثقافة،  وزارة  الشامية،  واحملاسن  املمالك  اإلسالمية يف  املواكب  الصاحلي حممد، 1992،  كنان  ابن  ــ 
دمشق، ص446. )عربي(، ]عام[.

الثقافة،  وزارة  الشامية،  واحملاسن  املمالك  اإلسالمية يف  املواكب  الصاحلي حممد، 1993،  كنان  ابن  ــ 
دمشق، ص484. )عربي(، ]عام[، )خرائط4(.

ــ ابن منظور، 1984، خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر، ج1، دمشق، ص312. )عربي(، ]أموي[.

ــ أبو شامة، 1991، عيون الروضتني يف أخبار الدولتني، ج1، وزارة الثقافة، دمشق، ص419. )عربي(، 
]نوري، أيوبي، مملوكي[.

ــ أبو شنب عادل، 1991، دمشق أيام زمان، ط1، دمشق، ص260. )عربي(، ]عام[، )صور54(.

الكتاب  احتاد   ،56 ج55ـ  العربي،  الرتاث  الكنعانية، جملة  العصور  دمشق يف  علي، 1995  أبو عساف  ــ 
العرب، دمشق، ص ص85ـ90. )عربي(، ]برونزي متأخر، حديدي[.

ــ أبو عساف علي، 2008، آرام دمشق، جملة املعرفة ج532، وزارة الثقافة، دمشق، ص ص31ـ 41. )عربي(، 
]حديدي[، )صور1(.
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والتاريخ ج55ـ56، دمشق، ص288. )عربي(، ]حديدي، فارسي،  العرب، 1994، دمشق  الكتاب  ــ احتاد 
هيلينسيت، روماني، بيزنطي، أموي، عباسي، سلجوقي، نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[.

]حديث[،  )عربي(،  ص208.  دمشق،  دمشق،  سيدة  رعية  كنيسة   ،2003 هاجي،  مرتي  اثناسيو  ــ 
)صور225(.

ــ أغوادي بوفيل خورخي، 1979، بعض األحاديث يف النبوءات واملالحم عن دمشق، وزارة التعليم العايل، 
دمشق، ص --.)عربي(، ]غري معروف[.

)عربي(،  ص24.  دمشق،  دمشق،  أصدقاء  مجعية  سلسلة  دمشقية،  نفحات   ،1980 إلفت،  االدليب  ــ 
]عام[.

ــ األرناؤوط  حممد، 1993، معطيات عن دمشق وبالد الشام يف هناية القرن السادس عشر، ج1، دمشق، 
ص247. )عربي(، ]نوري، أيوبي، مملوكي، عثماني[.
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