الباحثة نبيلة القوصي

حي األكراد

"حي األكراد"
من األحياء الدمشقية العريقة
شرقي "حي الصاحلية"
الباحثة نبيلة القوصي
إخويت قراء زاوية "معامل وأعيان":
شهدت مدينة دمشق عرب تارخيها الطويل أحداثا كثرية ومتغريات عديدة يف طبيعتها اجلغرافية
والسكانية ،ومن هذه املتغريات ما شهدته من هجرة على أعقاب حروب االستعمار الصلييب على
حدودها اجملاورة منذ مئات القرون  ..حيث هاجرت شعوب وشعوب إىل دمشق طلبا لألمن
واألمان ،وطاعة للنيب املصطفى العدنان الذي قال" :عليكم بالشام فإهنا صفوة بالد اهلل من أرضه،
جيتيب إليها خرية خلقه" .

وذكر املؤرخون أنه قد دخلت دمشق عشرة آالف عني رأت النيب ،فهي حمط أنظار الصحابة
الكرام والعلماء األجالء واألمراء الفضالء ،مجيعهم يطمحون بصدق أن يشملهم حديث املصطفى..
وأخذت تزداد أعداد املهاجرين أكثر وأكثر يف عهدي نور الدين زنكي وصالح الدين األيويب أواخر
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القرن اخلامس للهجرة ،فبدأت الضواحي (األرباض) تستقل عن مدينة "دمشق القدمية" ،ليسكنها
املهاجرون اجلدد..
ويف العهد اململوكي أتيح هلذه الضواحي أن تنمو وتتسع أكثر فأكثر ،لتظهر أحياء جديدة
أحاطت بدمشق القدمية من مجيع اجلهات ،رامسة مع دمشق األم أروع حضارة تعدد فيها الوصف
واألمساء" :مدينة العلم والعلماء" " ،مدينة املدارس"" ،مدينة املساجد" ،وغريها من األلقاب ،ليتجلى
يف دمشق قوله تعاىل" :ففي ذلك فليتنافس املتنافسون".
يقول أبو ياقوت احلموي :احلارة اسم موضع ،واحلارة كل حملة دنت منازهلا ،وقال ابن طولون يف
القالئد( :على امتداد من حي الصاحلية ظهرت يف السفوح العليا حملة األكراد شرقا) ،فاحلارة :حي،
أو حملة متصلة املنازل تعكس واقع احلياة اليومية لسكان ذلك احلي..
وإن دمشق تعكس على مدى العصور قوة النشاط الديين واالزدهار العلمي واالجتماعي
لسكاهنا ،منطلقة من األسرة الواحدة اليت قد انشغلت بإعداد أفرادها على ما يقرهبا من الفوز مبباهاة
سيد اخللق ،فاصطبغت جمالس السمر فيها بالعلم والرقي بقيم وأخالق تفيض برجاء اخلري ملن حتب
وتكره ..
ممهدا حلضارة إسالمية عاملية ذاع صيتها بني العباد والبالد ،وقد
فجاء التنوع العمراين الرائع ِّ
حب وعشق العلم ابتغاء مرضاة اهلل ورسوله ،يدعون إليهما باحلكمة
مجع ّ
مؤسسوها يف ثنايا قلوهبم ّ
واملوعظة احلسنة...
ومن أوائل تلك اهلجرات اليت سامهت يف إعادة تسطري تاريخ املنطقة ،متخذة من العلم والدين
أساس بنياهنا ،هي اهلجرات اليت قام هبا بنو قدامة _سكان قرية "مجاعيل" القريبة من القدس_
وهروهبم من سطوة و َجور االحتالل الصلييب ،حيث قاموا بإنشاء "حي الصاحلية" على سفح جبل
قاسيون بدمشق ،فكان أول حي خارج املدينة القدمية وأسوارها ،حجر أساسه نية صاحلة طيبة وأركانه
العلم والدين..
مث تتالت اهلجرات ومنت املدينة وازداد توسعها ،فكانت هجرة األكراد والرتكمان واملغاربة
وغريهم ،الذين سامهوا وجاهدوا أنفسهم إلرساء معامل اخلالفة احلقيقية لإلنسان على األرض ...
فمن هم األكراد ؟

2

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

حي األكراد

الباحثة نبيلة القوصي

"األكراد" ،شعوب سكنت هضبة آسيا الوسطى الواسعة ،وبالدهم موزعة بني الشام وتركيا وإيران
والعراق وغريها ،قد وطؤوا الشام منذ ألف عام أو أكثر ،فادجموا تدرجييا مع السكان ،وبدأت مالمح
هنضة علمية عمرانية دينية جديدة تتألق فوق أرض دمشق ...من أشهرهم القائد "صالح الدين
األيويب" و"أسد الدين شريكوه" ،وقادة كثر قبل العهد األيويب عملوا حتت أمرة نور الدين زنكي يف
حماربة الصليبني  ..مث قاموا بتأسيس حي ضاهى حي الصاحلية اتساعا وعمارة ،وهو احلي الذي
عرف باسم "حي األكراد".
و"حي األكراد" ،أو "ركن الدين" هو احلي املمتد على سفوح قاسيون واملطل على دمشق،
احملصور ما بني (ابن النفيس) و(مدرسة الصاحبة) غربا وجنوبا حىت (دوار امليسات)...

يضم هذا احلي عدة أحياء عريقة :كـ كيكيه ،وانلي ،مشدين ،وأسد الدين وغريها من األحياء
سماة بأمساء مؤسسيها الذين تركوا من ورائهم إرثا تارخييا حضاريا إنسانيا عظيما ...
امل ّ
و ال يعرف تاريخ هجرة األكراد إىل دمشق بالتحديد ،لكن تقول املصادر أن من أوائل من وقف
يف وجه احلروب اليت شنّتها أوروبا على املشرق العريب ،األمري الكردي (جماهد الدين بزان بن
ياسني) ،الذي قاتل حتت راية (امللك العادل نور الدين بن زنكي)  965ھ ،مث ازداد عدد األكراد
امللتحقني عندما التحق اثنان من كبارهم ،ومها( :أسد الدين شريكوه) وأخوه (جنم الدين أيوب) والد
(صالح الدين يوسف األيويب).
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وقال احلموي يف معجم البلدان(( :كرد بالضم مث السكون ،ودال مهملة ،بلفظ واحد األكراد،
اسم قرية من قرى البيضاء ،والكرد شعوب تسكن هضبة فسيحة يف آسيا الوسطى ،وبالدهم موزعة
بني الشام وتركيا ،وإيران والعراق وغريها)).

أما تسمية "حي األكراد" فهي نسبة ألقوام سكنوها ،مث أصبح يعرف "بركن الدين" نسبة ألحد
والة دمشق يف العصر األيويب ،األمري (ركن الدين منكورس) املدفون يف املدرسة الركنية يف ساحة
مشدين.
تابع األيوبيون سياسة نورالدين زنكي ووالده عماد الدين ابن زنكي _رمحهم اهلل_ يف نضاهلم
ضد الصليبني لتحرير ما احتلوه من بالد الشام ،واستمروا إىل أن جاء الغزو اهلمجي املغويل بقيادة
هوالكو سنة  696هجري .
وقد كان الطابع العام للفن املعماري يف هذه الفرتة يغلب عليه البساطة والتقشف بسبب
فاعتمدوا على
احلروب املستمرة ،لكن متيز باملتانة والقوة واإلتقان" ،إذا عمل أحدكم عمال فليتقنه"َ ،
األحجار الكبرية  ..مثال :قلعة دمشق ،ومسجد احلنابلة (املظفري) ،وجامع الركنية ،وغري ذلك من
املساجد والبيمارستانات واملدارس ...
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واحلضارة هي نوعان :حضارة مادية ملموسة على األرض خيلفها اإلنسان ،وحضارة معنوية
خمفية متصلة مبن نفخ فيه من روحه تدل على ذاك اإلنسان املستخلف  ،..فاحلضارة اإلنسانية
حجر األساس الذي قامت عليه احلضارة اإلسالمية الذائعة الصيت  ...فهيا نتجول معا وأرواحنا
تناشد املوىل أن يرزقنا حسن الفهم والتدبر ألقواله وأقوال حبيبه سيد اخللق ،متلمسني خريية َمن
سبقونا كنجوم هنتدي هبم ....
تعالوا يا إخويت نتأمل مساحة حي األكراد (ركن الدين) ،جنده قد فاق بقية األحياء مساحة
واتساعا ،حيث تعددت شوارعه وأزقته ،ونرى مساجده الكثرية اليت توزعت هنا وهناك ،وقد تعددت
أمسائها على سبيل املثال من املساجد  :احلنابلة ،محو ليلى ،كردان ،يونس آغا ،جممع أيب النور
الكبري ،مال قاسم ،الركنية ،الرفاعي قدميا ( البوطي ) ،أبو اليسر قدميا (زين العابدين) ،األربعني،
صالح الدين ،طارق بن زياد ،وغريها ....
أما املدارس اليت تعددت وتنوعت باختصاصاهتا العلمية فهي كثرية  ...ومعها الكثري من الزوايا
والتّـَرب واملقامات ،أشهرها مقام " الشيخ خالد النقشبندي "  ..وأيضا احلمامات والبيمارستانات
قي الروح والنفس اليت تنشد رضى اهلل ورسوله،
واألسواق  ....وما اآلثار املادية الراقية إال انعكاس لر ّ
فأي روعة تفوق ذلك أيها اإلنسان ؟

نسائم روحانية رائعة منبعثة من
متلمسني
لنتجول بني حارات وأزقة "حي األكراد" ،متأملني ّ
َ
املاضي ،تطلب منا أن نتدبر ونفهم كيف يكون النفع واخلريية ألنفسنا وغرينا؟ " اخللق كلهم عيال
اهلل وأحب خلقه إليه أنفعهم إىل عياله " ...
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مث خنتم رحلتنا بالدعاء للموىل أن جيزي عنا كل من اجتهد وعمل لصالح وفالح هذه األرض
املباركة خريا ،ولنبدأ بسؤال أزيل سيظل يشغل عقولنا :كيف هو السبيل والطريق الصحيح حنو جنة
اهلل يف كل من الدنيا واآلخرة ؟
فلنجتهد من خالل رحلتنا هذه ،ولنحوهلا إىل رحلة رائعة نتلمس عربها مشاعر الشوق
النابعني من قلوبنا لنيل مباهاة النيب العدنان بنا ..ففي كل شرب أو خطوة خنطوها ناشدين
واالشتياق َ
اخلري لنا ولغرينا وناشدين رضى اخلالق ،سيلهمنا املوىل السبيل والطريق إىل ذلك...
"  ...ومن أتاين ميشي أتيته هرولة " ....
املصادر :
الدارس يف تاريخ املدارس  /النعيمي
العمارة العربية اإلسالمية  /للرحياوي
احلوليات األثرية للجمهورية العربية السورية
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