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جامع تنكز
714هجري 1314 /ميالدي
نسبة لألميرتنكز ،من أشهرحكام املماليك بدمشق
الباحثة نبيلة القوص ي
إخويت القراء :
تفخر مدينة دمشق بدعوتكم يف جولة سياحية بني أرجائها ،مرتدية حلّة من أهبى احللل ،لما وصفها
سيد اخللق أبهنا ستكون أكثر املدن مساجداً وأكثرها أبداالً ،صلى هللا عليه وسلم ...
جولتنا ستكون يف العصر اململوكي املميز ابلنشاط واالزدهار العمراين ،ففي هذا العصر كان التنافس
شديداً يف اجملال العمراين ،ازداد عدد املباين العمرانية وانتشرت ،من مدارس ومساجد وقصور  ..فقد
وضعت البذور األوىل هلذه النهضة العمرانية على يد نور الدين زنكي وصالح الدين األيويب رمحهما
هللا .
ويف عهد األمري اململوكي تنكز الذي قام ببناء مساجد ومدارس مع جتديد القدمي من األبنية وبسرية
حسنة شهد له أهل الشام بذلك ،فمن آاثره اليت ترك له فيها بصمة على الرغم من تغيري املالمح
األصلية فيه ،إنه جامع تنكز.
جامع تنكز ...
موقعه :
خارج أسوار دمشق يف شارع النصر ،حكر السماق على هنر ابنياس ،واجهته الرئيسية من اجلهة اجلنوبية
على شارع النصر ،ومئذنته اململوكية من اجلهة الشمالية تطل على ساحة املرجة.
وقال ابن كثري ،يف اترخيه سنة  717هجري ويف صفر :شرع انئب السلطنة املشهور سيف الدين تنكز
سنة  717هجري يف بناء اجلامع الذي أنشأه يف ظاهر ابب النصر جتاه حكر السماق على هنر ابنياس
بدمشق ،وقد تردد القضاة والعلماء يف حترير قبلته ،فاستقر احلال يف أمرها.
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وقال ابن كثري يف شعبان تكامل البناء :وأقيمت اجلمعة فيه يوم العاشر من شعبان ،وخطب فيه الشيخ
جنم الدين علي بن داود بن حيىي احلنفي ،املعروف ابلقحفازي ،من مشاهري الفضالء بدمشق.
وحضر انئب السلطان والقضاة واألعيان والقراء واملنشدون ،وكان يوماً مشهوداً.
الرتبة التنكزية :
جبانب اجلامع وجبوار اخلانقاه العصمية ،مدفن األمري سيف الدين تنكز حيث قتل مبصر سنة 744
عجري ،وجيئ به بتابوت ودفن برتبته جوار جامعه.
من هو سيف الدين تنكز ؟
قال الصفدي:
تنكز األمري الكبري املهيب سيف الدين أبو سعيد انئب السلطنة ابلشام ،كان من خواص امللك الناصر
حممد بن قالوون ،الذي عينه انئباً لدمشق سنة  712هجري ،قبل أن يتدرج يف املناصب ،وقد أقام
يف دمشق مثانية وعشرين عاماً ،مسع صحيح البخاري ومسلم عدة مرات ،ول ّقب مبعز اإلسالم واملسلمني،

سيد األمراء ،له يف سائر الشام آاثر وممالك وعمائر ،وقد جدد املساجد واملدارس ووسع الطرقات

واعتىن هبا ،أنشأ ابلقدس رابطاً وساق إليه املاء وأدخله احلرم مع ابب املسجد األقصى وعمر به محامني
وقيسارية .وبىن يف صفد بيمارستان وخان ،وابلقاهرة محام وحوانيت وغري ذلك.

كانت عالقته ابلناصر تشبه عالقة الربامكة هبارون الرشيد ،وهنايته مثلهم ،وعندما قتل على يد الناصر
يف اإلسكندرية عام  741هجري ،دفن فيها مث نقل إىل دمشق عام  744للهجرة ،ودفن يف تربته
اللصيقة جبامع تنكز ،أتسف أهل دمشق عليه ،وقد راثه أهل دمشق والصفدي أببيات طويلة.
وقد أمجع املؤرخون الذين عاصروه على الثناء عليه وعلى عدله وورعه وحزمه ونشره لألمن مع االزدهار
العمراين يف ربوع الشام.
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وصف اجلامع :
ويصف اجلامع من كتاب مثار املقاصد يف ذكر املساجد  /البن عبد اهلادي ،ت909 :هجري:
للجامع جبيهة حجرية فيها أربعة أبواب ،اثنان يؤدين إىل القبلية واثنان إىل الصحن الذي فيه بركة
كبرية جيري هبا مياه هنر ابنياس ،وإىل ميني الداخل من الباب األول ضريح الواقف وولده ،احملراب
حجري واملنرب من احلجر وفوق موقف اخلطيب قبة صغرية ،ويف اجلهتني الشرقية والغربية غرف أرضية
وعلوية ،ويف اجلهة الشمالية تقوم املأذنة العالية اليت تعد من أروع املآذن اتقاانً وبساطة وقد جددهتا
دائرة األوقاف اإلسالمية ،وبقي من آاثره  :بوابته الفخمة والرتبة واملئذنة.
مث يصف البدري من علماء القرن التاسع للهجرة جامع تنكز  ،فأنصت لوصفه من كتابه "حماسن
الشام" :
(أما جامع تنكز فإنه يف الشرف األدىن وهو من الغايت هندسة ،بناء فيه عشرون شباكاً على خط

اإلستواء يشرف على األهنار ومرجة امليدان وما حوى ،وبوسط صحنه مير هنر ابنياس يتوضأ منه الناس
وبه انعوراتن ميآلن ويفرغان إىل حوضني هبما سائر األشجار ومجيع الريحني واألزهار ،وبينهما بركة
مربعة هبا كأس يف غاية التدوير ،جيري املاء إليها من النواعري ،فهو متنزه يقصد ،وللمصلي معبد ،ويف
كل شرف منهما عدة املدارس واملساجد ،ولكل واحد ما يكفيه من األوقاف ،استولت عليها أيدي
املفسدين ،فال حول وال قوة إال ابهلل العظيم).
وختربان املصادر :يف سنة  795هجري ،أجرى األمري صالح الدين بن حممد بن تنكز إصالحات على
املسجد ،فعاد أمجل مما كان واحتفل بذلك ،وبقي حمافظاً على هبائه حىت أواسط القرن الثالث عشر.
ويف القرنني األخريين ،جرى عليه تعديالت كبرية :ففي عام  1247للهجرة اختذه ابراهيم ابشا املصري
ثكنة عسكرية ،وكذلك يف العهد العثماين ،ويف العهد الفرنسي أصبح مدرسة حربية ،ولقد أحرق اجلامع
يف عدوان  29أير  1945ميالدي ،مث ج ّدد ،وقامت إدارة األوقاف سنة  1371للهجرة ،هبدم
واجهته اجلميلة ،مث املسجد كله وأقامت مكانه حمالت جتارية ،بين فوقها املسجد ابألمسنت واحلجر
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األبيض ،وشتان بينهما ،و قد اقتطع قسم من صحن اجلامع الشمايل ،و جعل مدرسة شرعية للبنات
فتقلصت مساحته اإلمجالية من  6177مرتا إىل  5416مرتاً.
قال الرحياوي يصف مآذن دمشق يف العصر اململوكي قائالً:
(طرأ تغيري على املآذن يف العهد اململوكي ،فبعد أن حافظت على شكلها املربع وبساطتها قروانً عديدة،

تعددت أشكاهلا يف العصر اململوكي وغدت أكثر رشاقة وحفلت أبنواع احللى املعمارية ،كاملقرنصات

واحلشوات اهلندسية واألشرطة الكتابية وشىت أنواع النقش ،كمتذنة جامع األقصاب ومئذنة جامع
تنكز).
يف اخلتام أيها السائح الدمشقي ،نرتك لك الوصف التصويري هلذا اجلامع اململوكي والذي ابلرغم من
تغيري مالحمه ،فإن عنوانه سيظل يدلنا على بصمة إنسان ترك أثراً مقدساً يذكر فيه هللا عز وجل ،وال

زالت تقام فيه الصلوات واجلمعة ،والدروس العلمية الدينية ،ذلك كله يف ميزان حسنات صاحب ذاك
اجلامع.
و ماذا بعد أيها الساكن دمشق ؟
دمشق تنتظر منك حسن التأمل والتدبر أثناء السري يف أرضها اليت بوركت على لسان سيد اخللق ،و
بركتها من حسن التدبر ألقواله صلى هللا عليه و سلم ،فهل نستجيب و نناجي املوىل بصدق ألن نكون
من خرية العباد؟
املصادر و املراجع :
ـ مثار املقاصد يف ذكر املساجد  /البن عبد اهلادي
ـ الدارس يف اتريخ املدارس  /النعيمي
ـ العمارة العربية اإلسالمية  /الرحياوي
ـ خطط دمشق  /أكرم حسن العليب
ـ احلوليات األثرية  /مديرية اآلاثر و املتاحف ،جملد 35
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