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نات الرّحالة القدماء  تراث بیروت االجتماعّي في مدوَّ
 م)١٩٠٠ –ق. م.  ٤٠٠(

 *سهیل رسالن من�منةالد�تور 

 "قھوة األزاز"، من مجموعة نضال شومان وتلوینھا، جمعیة تراثنا بیروت

 مقّدمة

ن جیل إلى إّن الموروث الثقافّي هو من أهّم العوامل التي تحّدد هو�َّة مجتمع ما، وتمّیزه. ینتقل م
ت �تابته. و�یروت التي جیل عبر ما �صله مّما تتناقله األلسن و�حفظ في الذاكرة، أو من خالل ما تمّ 

ُأنِشئت قبل نحو أر�عة آالف سنة �انت القاسم المشترك الذي التقى عنده معظم ال�احثین في تار�خ 
هم. فكان هذا الحافز األساسّي لهذا المنطقة منذ أقدم العصور ودّونوه في �طون �تبهم ومصّنفاتهم ورسائل

 ال�حث... و�ان العنوان.

                                                   
س ورئ�س مجموعة متقاعد، و�احث في التراث البیروتيّ صیدلّي   *  »تراثنا بیروت«، وجمع�َّة ٢٠١٦العام  »تو تراث بیر «. مؤسِّ

 .٢٠١٩م العا



٢ 

 بیر�تا: المدینة الساحرة
، وصل مر�ب الشاعر الفرنسّي الكبیر المارتین ١٨٣٢(سبتمبر) سنة   في السادس من شهر أیلول

ة إلى مرفأ بیروت. و�عد إقامته في أحد بیوت حّي مار مارون وقف ذات یوم على تّلة مار متر في منطق
األشرفّ�ة حیث تنكشف المدینة داخل سورها الشهیر وخارجه من المرفأ شماًال وصوًال إلى رأس بیروت 

لم �عِط هللا اإلنسان أن �حلم �كّل الجمال الذي صنعه. لقد «غرً�ا. هناك أخذته الدهشة لّما رأى، فقال: 
 ١.»كنُت أحلم برؤ�ة جّنة عدن، و�مكنني القول إّنني شاهدتها...

المعاصر الزمن الذي ولد  Libanos of Antiochالخطیب الیونانّي الشهیر لی�انوس األنطاكّي و�ان 
راته   جمل وأروع ما �مكن أن توصف �ه مدینة. قال:أف�ه �سوع المس�ح قد زار بیروت، و�تب في مذ�َّ

و�انت ... « ضع آخر:وقال في مو  »بیوت مدینة فین�ق�ا الفائقة الجمال والفائقة األناقة، والكل�َّة الكمال.«
المنطقة األكثر تحّضًرا بین الكّل، تحت حكم القوانین، والحّكام المعّینین، و�مبراطور جعل ح�اته �ّلها 

الذي توّلى  Constantius IIحامًال السالح لینهي �ه �ّل العنف [�قصد اإلمبراطور قسطنطین الثاني 
 ٢].٣٦١إلى سنة  ٣٣٧الحكم من سنة 

 وسوننّ  ترو�ا ديبین 
إنَّ مدینةً بهذه العراقة و�موقعها الجغرافّي الجمیل المنفتح بر�ا و�حر�ا على العالم، قا�عًة �انت داخل 

حاضرة من حواضر المتوّسط في مرحلة أخرى �انت أش�ه ببوتقة  سور َضّیق في مرحلة تار�خّ�ة، أو
ّي المتنّوع على مّر العصور. وقد تنصهر وتذوب فیها عادات وتقالید اجتماعّ�ة  شكّلت تراثها االجتماع

في وصف الحالة االجتماع�َّة  ١٤٤٢عّبر عن ذلك أنطون دي ترو�ا الم�عوث الفات�كانّي إلى بیروت سنة 
وفي أسواقها الض�ِّقة، وطرقها الملتو�ة، ... « السّكان�َّة في المدینة أواسط القرن الخامس عشر، قال فیها:

ئم، أو الكوفّ�ات الحر�ر�َّة، ومن ال�سي البرانس الب�ض أو المضر�ّ�ات، تزدحم األقدام. فمن أصحاب العما
وَمْن هو مدّجج �األسلحة المطعَّمة �الذهب والفّضة والنحاس �أشكال من النقوش البد�عة... و�م من تاجٍر 

جّي وأمیر خطیر یتعّثر �حمال فقیر... فیها التقت جم�ع اللغات، وتعارضت األلوان واألصوات: فمن الزن
السودانّي، إلى الشر�سّي األب�ض، ومن الرومّي النزق إلى البدوّي الشدید، ومن الیهودّي الملتوي إلى 

 ٣»اإلس�انّي المتغطرس، وقد اختلط بهم تّجار البندق�َّة وجنوا و�یزا.

 أّما أقدم نّص وصل إلینا من مذ�ِّرات الرّحالة األجانب القدماء �شیر إلى جانب من ح�اة الب�ارتة
االجتماعّ�ة فهو ما �ت�ه شاعر مالحم مصر العل�ا في العهد الملكّي الرومانّي، الشاعر الیونانّي نّنوس 

Nonnus  دیون�سوس(أواخر القرن الرا�ع قبل المیالد) في ملحمته الشهیرة Dionysiaca النشید « في
 حین �تب: ٣٤٠، األب�ات »٤٠رقم 

                                                   
 .٤٨٥، ص١٩٣٢سنة  ٣٠د األب المنس، دار المشرق؛ مجلّ   ١
 .٤٨٧، ص١٩٣٣سنة  ٣١د األب المنس، دار المشرق؛ مجلّ   ٢
 .رحلة األخ غر�فون إلى جبل لبناناألب المنس في �تا�ه  ذ�رها  ٣



٣ 

بته على شاطئ ال�حر المرّمل، ف�جتمع النوتّي �ما �جتمع في هذا المكان ینفخ راعي ال�قر شّ�ا... «
راعي الماعز، والصّ�اد إذ �جّر ش�كته من بین الم�اه �خّط الممّرات ثلمه ف�صل �ه إلى ملقى المجاذ�ف 

حون فیتحادثون مع الحّطابین بینما یتراجع التي تشّق األمواج. وفي وسط غا�ٍة قرب ال�حر، �جتمع المّال 
 ٤.»مع خوار ال�قر وحف�ف أوراق الشجر. إّنه مشهد الجبل واألشجار والمالحة والغا�ة...هدیر الم�اه 

 Metropolis »الحاضرة« المدینة
استمّرت نهضة بیروت العمرانّ�ة والثقافّ�ة واالجتماعّ�ة تتعاظم إّ�ان القرون األر�عة األوائل �عد 

-١٩٨كر�ّال ( وجته جول�ا دومنا، وابنهم) وز ٢١١-١٩٣المیالد، وخاّصة في عهود سبت�موس سفیروس (
الشرق « م). وفي القرن الرا�ع أص�حت بیروت مدینة رومان�َّة مثال�َّة، في ما �ان ُ�سمى آنذاك بـ٢١٧

 ، مع االحتفاظ �اسم المنطقة القد�م: فین�ق�ا.»الیونانيّ 

 فترة الر�ود
م، مّر على ٦٣٣حوالى سنة  م ودخول الجیوش العر��َّة٥٥١ولكن �عد زلزال بیروت المدّمر سنة 

بیروت مئات السنین  لم یزرها أثناَءها سائح أجنبّي یدّون فیها مالحظاته، نظًرا إلى طی�عة الظروف 
م، حین ١٠٣٥الس�اسّ�ة والعسكرّ�ة التي عاشتها المنطقة في تلك الحق�ة التار�خّ�ة، إلى أن �انت سنة 

كما ُتسّمى الیوم  »ماري « (هي مدینة »مرو« من بلدته سافر رّحالة فارسّي اسمه ناصر خسرو الق�اد�اني
في أوز�كستان) قاصًدا بالد الشام والجز�رة العر��َّة في رحلة استمّرت س�ع سنین، دّون فیها مشاهداته في 

 ٥، وزّ�نه بلوحات رسمها بنفسه.سفرنامة (الرحلة)كتاب أسماه 

 جاه البوصلة إلى بیروتعودة اتّ 
 یردعى برتراندون دو ال برو�یدوق بیرغندي) یُ  مقرَّب من( ائح فرنسيّ م، قدم س١٤٣٢في سنة و 

Bertrandon de la Broquière  و�انت رحلته هذه ذات  .قدس برحلة حجّ إلى الإلى بیروت في طر�قه
ق�مة �بیرة من الناحیَتْین التار�خ�َّة والجغراف�َّة لما اشتملت عل�ه من وصف المدن والموانئ التي مّر بها. 

ما أنها ألقت الضوء على ح�اة البیروتیِّین من خالل أوضاعهم االجتماع�َّة وتقالیدهم الدین�َّة في تلك ك
 الفترة من القرن الخامس عشر.

ومّما �ت�ه في تقالید الب�ارتة االجتماع�َّة: احتفاالتهم الدین�َّة ومنها ذ�رى المولد النبوّي الشر�ف عند 
لمین �حتفلون �عیدهم على طر�قتهم التقلید�َّة. بدأ االحتفال مساًء عند رأیت المس... « المسلمین فقال:

الغروب فراحت جموع الناس تسیر هنا وهناك فرحة �العید، تهزج �األناشید، بینما مدافع القلعة تطلق 
قذائفها. وصار الناس �طلقون عالً�ا إلى الفضاء صوار�خ �فوق حجم الواحد منها حجم أكبر فانوس 

عرفت أنَّهم �ستعملونها أ�ًضا إلشعال النار في أشرعة سفن أعدائهم وهي في عرض ال�حر. عرفته. و 

                                                   
٤  .ess, 1940, Cambridge, MA, Harvard University PrLoeb Classical Library. Nonnus, Dionysiaca 
 .١٩٨٣؛ ٣، طبیروت – دار الكتاب الجدید؛ ابد. �حیى الخشّ . تحقیق سفرنامه  ٥
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و�بدو لي أنَّها تصلح لحرق المعسكرات والقرى المؤلَّفة من بیوت خشب�َّة، ولبّث الذعر بین خیول األعداء 
 ٦»في الحرب، وذلك لسهولة صنعها و�سر تكال�فها.

 ةالدین�َّ  المعتقداتأثر 
نَّ المعتقدات الدینّ�ة �ان لها أثر �بیر في تطو�ع الحالة االجتماع�َّة البیروت�َّة السائدة منذ و�بدو أ

وهناك مدینة بیروت، « ما یلي: ٤١وس اآلنف الذ�ر في النشید رقم أقدم العصور (وال تزال). فقد �تب ننّ 
وهي جزء السفینة الرئ�سّي الذي تقوم عل�ه الح�اة ال�شر�َّة، ومیناء المح�َّة الذي یتداخل في ال�حر... الجزء 

و�جب اإلشارة إلى  »اآلخر من ال�حار التي تمّثلها المدینة، حیث ُتقّدم صدرها إلى إله ال�حر بوسایدون.
الة أنفسهم ط�ع أسلوب �ّل منهم في مشاهداته للبیئة االجتماع�َّة البیروت�َّة  أنَّ االنتماء المذهبّي إلى الرحَّ

وتراثها، على الرغم من صدقهم وتوث�قهم ما دّونوه، وهو ما نراه جلً�ا في رحلتي النابلسّي إلى بیروت 
 ١٨٩٧٩,قصص بیروت�َّة ، وفي رحلة أغاتانغل �ر�مسكي في �تا�ه ٨و ٧أواخر القرن الثامن عشر

 لوَ المطا�ع األُ رف�قة 
لمؤلِّفه یوهانس ستراوخ رئ�س جامعة  Berytus بیر�تأّما أقدم �تاب مطبوع عن حاضرة بیروت فهو 

، و�ان معظمه في األمور القانون�َّة، ولكن تطرَّق ف�ه أ�ًضا إلى �عض ١٦٦٢ساالنا األلمان�َّة، ُط�ع سنة 
ات السكان�َّة قد�ًما فئات منها الممّیزون جوانب الح�اة االجتماع�َّة في بیروت خاّصًة تقس�م الط�ق

(السّكان األصلّیون) وغیرها ، وما حّصل �عض تلك الفئات من امت�ازات. هذا  »البلدّیون «والمستعمرون و
 ٢٠١٩في الجامعة اللبنان�ة األمر�ك�َّة �أر�ع لغات سنة  »مر�ز التراث اللبنانيّ « الكتاب أعاد ط�اعته

 ي زغیب.�جهود الصدیق األستاذ هنر 

 نات القرن التاسع عشرمثاالن من مدوَّ 
القنصل هو  ولعلَّ أفضل َمْن �تب عن ح�اة الب�ارتة االجتماع�َّة في منتصف القرن التاسع عشر

 Relation d'un�تا�ه الفصل السا�ع من م في١٨٤٧سنة  Henri Guys في بیروت هنري غیز الفرنسيّ 
séjour de plusieurs années à Beyrouth et dans le Liban الب�ارته  حیث تطّرق إلى طر�قة تفكیر

وانشغالهم في مجالسهم �القضا�ا الس�اس�َّة (وال یزالون!) وعاداتهم في األكل والشرب والل�اس وما یرتد�ه 
ص الفصل الثامن ألخالق وعادات المسلمات في المنزل، ومناس�ات الخط�ة  الم�سور والفقیر. ثم خصَّ

صة للنساء، وقد استطرد فیها �ثیًرا. واألعراس وز�ارة ا لمدافن وذهابهّن إلى الحّمامات في األوقات المخصَّ
 ١٠ثم ذ�ر عادات وتقالید المس�حیِّین  في �تا�ه الذي ال �خلو من الظرافة والمواقف الطر�فة.

                                                   
٦  .; Forgotten Books publishersMer-Le Voyage d'OutreBertrandon de la Broquière:  
 .٩٨٦١؛ ة للكتابة العامّ الهیئة المصر�ّ ؛ الحق�قة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشام ومصر والحجاز  ٧
 .١٩٧١؛ ة، بیروت�حاث الشرق�َّ لأل لمانيّ المعهد األ؛ ةة فى الرحلة الطرابلس�ّ التحفة النابلس�ّ   ٨
ین رائف؛ ر�اض الر�س للكتب والنشر، بیروت.  ط١٨٩٧قصص بیروت�َّة   ٩  .٢٠١٧، ١؛ دراسة وترجمة عماد الدِّ

١٠  .1949Lebonon;  ; Beirut,Beyrouth et dans le Liban àes éjour de plusieurs annéRelation d'un s: Henri Guys 
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عام الذار ون�سان آ يْ شهرَ  فيزار المشرق الذي  Jacob Freeseأمَّا الطبیب األمر�كّي جاكوب فر�ز 
وأسهب في وصف الح�اة  ١٨٦٩المطبوع العام  العالم القد�م، فقد دّون وقائع رحلته في �تاب ١٨٦٧

سطنبول أو القاهرة إفي  تلكو�نصح فر�ز �عدم ال�حث في بیروت عن �ازارات تش�ه االجتماع�َّة البیروت�َّة. 
�ة الملیئة ع �المشاهد الخالَّ یتمتّ « واألفضل له أن ،ا �خی�ة أمل �بیرةالزائر س�صاب ط�عً  أو دمشق، ألنَّ 

التي سترى فیها الناس من مختلف الدرجات  »�الح�اة في الشوارع المزدحمة في هذه المدینة الصغیرة
ونساء  ،او�هودً  نمرْ وأَ  اوعر�ً  اوأتراكً  اومشا�خ  وموارنة ودروزً   �هنةً  ،ة والطوائف والمذاهباالجتماع�َّ 

 .عةو�تزّ�ون �أل�ستهم المتنوّ  ،واألب�ض لجنسین. مدینة فیها األسود والبنيّ من ا احات �األسود، وعبیدً موشّ 
هنا ستجد متعًة �بیرة وتسل�ة في مراق�ة مواقف وحر�ات مجموعات تتبّدل �استمرار وتختلط « :اقال أ�ًض 

 ١١.»وتتقاطع مع �عضها ال�عض في �ّل اّتجاه

 حدیًثا
وتّي من المعاصر�ن من مؤّرخین وأد�اء و�احثین فهم �ثر، أمَّا َمْن تطّرق إلى التراث االجتماعي البیر 

وقد رأیت أنَّه �اإلمكان تقس�م �حوثهم هذه ثالثة أقسام: عامَّة، ومناطق�َّة، و�حسب الفترة الزمن�َّة. أمَّا 
، والمناطق�َّة في ما �ت�ه ١٢خ األستاذ عبد اللط�ف فاخوري العامَّة فخیر مثال نجده في ما �ت�ه المؤرّ 

�ة ح�اة والمر�ّ  ١٤والمختار �مال جرجي ر�یز ١٣رَّخ الد�تور عصام ش�ارو عن منطقة عین المر�سةالمؤ 
عن حّي ال�سطة. وأّما القسم الثالث المتعّلق  ١٦عن رأس بیروت، والمحامي عمر ز�ن ١٥ل�ان النو�ري 

دة فنجده في مؤّلفات الد�تور حّسان حّالق ي العهد العثمانّي، ف ١٧�التراث االجتماعّي في فترة زمنّ�ة محدَّ
 في منتصف القرن العشر�ن على سبیل المثال. ١٨وخواطر األستاذ محّمد �رّ�م

 الخالصة
إّ�ان معظم العصور استطاعت بیروت هذه المدینة العظ�مة أن تستقطب الرّحالة إلیها من جم�ع 

الد�ار المقدَّسة. ومن خالل اج إلى األمصار، سواًء المؤرِّخین منهم أو السائحین أو الدبلوماسیِّین أو الحجّ 
ما سّجلوه في مذ�ِّراتهم عن الحالة االجتماعّ�ة فیها استطعنا معرفة ما تعاقب علیها من تطّورات. و�ان 

عناو�ن مصّنفاتهم أكثر من  القصد من المقالة إلقاء الضوء على أسماء هؤالء والتعر�ف بهم وذ�ر
ض من ف�ض ممَّن دّون لتار�خ بیروت االجتماعّي الخوض في وصف مشاهداتهم. و�الط�ع، فإّن هذا غ�

نین على صفحات هذه المجلَّة الغّراء.  من القدماء، ورّ�ما �كون لنا لقاء آخر للتعر�ف ب�اقي المدوِّ
                                                   

١١ ;History The Old World: Palestine Syria and Asia Minor Travel, Incident, Description andJacob R Freese:  
Forgotten Books, 2017. 
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