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 قبة السي
 
  ارـ

 يف جبل قاسيون
 عهودمّر المعلم أثري شاهد على 

 الباحثة نبيلة القوصي

 :أيها السائح الدمشقي
 .... املفتوح باجتاه دمربل قاسيون جنويب الطريق اجلديد نصعد ج هيا معا  

املؤرخني  هذا املعلم األثري الذي حّي  ن،أقواس بدون جدرا قائمة على أربع محراء مث انظر جتد قبة
 ؟معرفيةو ماذا حيمل لنا من متعة روحية ....الناس و 

 
 أعيان":و  إخويت قراء زاوية "معامل

... وإن أروع  الرائع تارخيهايف الناس املتأملني و املؤرخين لقد كانت دمشق مصدر إهلام لكثي من
 ناففي أدىن السفح سكن أبو  ...قاسيون جبل جاءت من املوثقة على مر العهود القصص التارخيية 
يف و يف برزة، لد إبراهيم عليه السالم يف شرقه و  و ، قتل قابيل أخاه هابيل يف أعالهو  ،آدم عليه السالم

 يف الربوة.. عيسى عليه السالم املسيح آوى  غربه
طل على الربوة امل ،القسم الغريب لقاسيون ،ل اجلنكعلى قمة جب الواقعة قبةال تأملو  الربوةب قفو 

 .شرق القبة بقايا لدير قدمي يدعى "دير مران" ... ترى
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  ا ...تبدأ حكايتنمن هنا 
 اندثرت مع األيامو  ،بل "حي الصاحلية"فيها  ق يف حملة اشتهرت بالسكن ،غريب قاسيونففي 

بالد الشام،  يفاملغول و  لصليبيةالفاسدين الذين استغلوا فوضى احلروب او  بسبب عبث اللصوص
 ".السيار تدعى "بقبة اليتاحلمراء  قبةال نرى هناكران".. حملة " دير م وهي
 

 ....هنا جمهولة تاريخ البناءتفيدنا املصادر بأ
 نسبة   لقبهاو  ة،اإلسالمي طراز األيويب يف فن العمارةمل مالمح الا حأهن جيد فيها تأملامللكن و 

 ...." سيار الشجاعي"يدعى  ألمي مملوكي

 
 هذه القبة؟ذا تقول مصادر التاريخ عن اآلن ماو 

 
 هجري 626احلموي ـ أبو عبداهلل ياقوت  يقول: 
رياض و  لى مزارع الزعفرانران: بضم أوله، هذا الدير بالقرب من دمشق على تل مشرف عدير م  
صورة  يف هيكلهو  فيه رهبان كثية،و هو دير كبي و  أكثر فرشه بالبالط امللون،و ه باجلصبناءحسنة، 

 األشجار حميطة به.و  ة املعاين،عجيبة دقيق
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  هجري353ىف يف عام  ـعصره املتو ل ولون مؤرخ الشامابن طيقول و: 
تألق و ئنس استو  يفصل بينهما هنر يزيد، األدىن الذي ازدهر ،أدىنو  أعلى ،لسفح قاسيون سفحان

من  واسع خال  و  كبي  األعلى سفح   السفح أما  حي الصاحلية"..." ، وهو له الصاحلنيعمارة و  بفعل
 ... األديرة القليلة املتفرقة و  بعض الدورو دير مران"من البناء إال حملة " شيءمل يكن فيه  ،املاء

أعلى و موقعها يف السفح الواقع أسفل قبة سيار و ،حملة كانت عامرة بالسكان دير مرانو  :مث يقول
الزعفران ألمهيته الدينية يف األديرة فيها زرع ي   تكانو  ،سان على الربوةبستان الدواسة، يطل منها اإلن

القرن اخلامس للهجرة بسبب  يفاألتابكة لعله يف أواخر زمن  ؟مىت اندثر هذا الدير ... وال نعلمقدميا  
  احلروب الصليبية...

 
  ألمراء ل بين أمية... مث أصبح مقرا  لخيربنا ابن طولون أن هذا السفح كان متنزهات و
طيب هوائه، فال و مجال موقعهو دير مران" حلصانته" حملة اختارواو ،إذ مل يسكنوا دمشق ،العباسيني

 ..يذكر التاريخ هلم أي دار داخل دمشق
جعل الذي أمون كذلك املو  ،"دير مران"دمشق نزل يف حملة  عندما زار هارون الرشيدف
مرصده  ليقيم فيها قبة يف أعلى اجلبل  رعمّ و هنر منني عسكره فيها.... مث أجرى قناة من و مقره

 .212ـ  215الفلكي بني عام 
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 ا  مقر ،  لتصبح " سكنها األمويون كمنتزه هلم فقطبة السيارقفيها " اليت توجددير مران  حملة ذا  إ
 إىل حني زوال سلطتهم. ،الفاطميو الطولونيو مارة يف العهد العباسياإلدار ل

 لقبهو  ،أيويب وطراز عمارته ،جمهول بنائهتاريخ  القبة صرح تذكاري،أن هذه  املؤرخنيعند املرجح و 
 مملوكي.

ا  من شواهد كون شاهدكاري شامخ كشموخ جبل قاسيون .. لتبناء تذ  إهنا يف اخلتام نقول:
سيوا يف األرض  )) قل: اليت جند لسان حاهلا يتلو اآلية الكرمية و ، مدينة دمشق احلبيبةالتاريخ  يف 

 دفامشوا يف األرض هب أي ،ىن سيحواسيوا مبعو ، ...((كيف كان عاقبة الذين من قبلكم  فانظروا
كيان اإلنسان   ت بّصر  الباحثة املتأملةالسياحة ف، حياتنا مسية يف عظة نستفيد منهاو  ةعرب استخالص 

 ....هبانعيش و جيب أن حنيااليت  يةكيفالللبحث عن  ، وتدفعنا"فانظروا كيف كان"قوله تعاىل عاين مب
 ، اإلعمار ألرض الشام املباركةو  البناء يفالتوفيق و  االختيار جل أن يلهمنا حسنو  نسأل اهلل عز 

 ....رسولهو  يرضى اهللو  مبا حيب بنا،املصطفى ملباهاة  ا  فنكون سبب
 

 املراجع:و املصادر 
 ـ معجم البلدان / ألبو عبد اهلل ياقوت احلموي.

 ـ القالئد اجلوهرية / البن طولون.
 ـ العمارة العربية اإلسالمية / للرحياوي.

 تاريخ دمشق/ البن عساكر. 


