الباحثة نبيلة القوصي

جامع الورد

جامع الوردبرسباي قدمياً
الباحثة نبيلة القوصي
"هذي دمشق أيها األخ السائح ،قد الحت لك أرباضها ،ودنت رياضها ،أفما تراها وأنت قادم
عليها من حنو القبلة ،مع الصباح األغر كيف نامت من غوطتها على فراش من السندس صنعته يد
اهلل.
وقد توسدت ركبيت قاسيون فكان رأسها يف الصاحلية ،وقدمها يف القدم ،وقلبها يف األموي قلب
اهلل األطهر.
فإذا أردت أن تعرفها وتصل إليها ،فاخرج من نزلة أمية ،وخذ إىل ميينك ،إىل جادة القنادق ،حىت
تبلغ سوق صاروجا الذي كان حي الباشاوات من األتراك واجملددين ،فصار اآلن حي التجار
احملافظني ،وزر يف طريقك جامع الورد مث أمشي إىل العقيبة ،وعرج على منازل علماء األمس ،فقد
كانت هذه املنازل مدارس ،وكانت جامعات ،وكانت منائر هدى للناس ،وكانت هي دعائم هنضتها
مث اخل اجلامع األموي ،وامكث يف وسائله املاضي واستنطقه ،وطر بروحك يف مسائه ،واسم هبا إىل
عليائه ،مث عد إيل احدثك إن شاء اهلل حديثه ،وإن حديثه لطويل"
كلمات للشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل
من كتاب دمشق صور من مجاهلا وعرب من نضاهلا
إخوتي:

بعد أن قرأنا تلك السطور الرائعة يف وصف مجيل ملدينة دمشق العريقة ،ومبا حتمل من تراكم
حضاري كبري.
أدعوكم كي نعرب معاً بوابة التاريخ اإلسالمي ،ونقف أمام جامع الورد الكبري ،الكائن يف وسط
حي قدمي ومشهور ،يدعى حي ساروجة ،أو حبي سوق ساروجة.
لقد ذكرت املصادر أن حي ساروجة ،من أوائل األحياء القدمية يف دمشق ،واليت بنيت خارج
سورها القدمي إىل مشاهلا الغريب ،كحي الصاحلي ،العقيبة ،البحصة ،امليدان ...
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وقبل احلديث أو زيارة جامع الورد الكبري ،ال بد من حملة عن حي سوق ساروجة ،هذا احلي
بدت مالحمها يف الظهور بعهد املماليك ،ودام حكمهم لسوريا عدة قرون 856ه1251 ،م إىل
122ه1518 ،م.
تقول املصادر إن احلركة العمرانية قد شهدت ازدهار ونشاط كبري يف عهدهم ،خاصة يف الفرتة
األوىل من حكمهم واليت سبقت كارثة تيمورلنك 11-1م.
فقد عُرفت الدولة اململوكية يف دمشق من خالل سالطني عظام نعمت البالد يف أيامهم بالقوة
واألمن واالستقرار.
من هؤالء السالطني األمري تنكز أو سيف تنكز يف القرن الرابع عشر ميالدي ،وكان هلذا األمري
قائد امسه :صارم الدين ساروجة واملتويف عام 317ه1712 ،م.
إليه ينسب هذا احلي  ،حي سوق ساروجة.
يف عصر املماليك كان التنافس فيما بينهم يف اجملال العمراين ،فانتشرت وازداد عدد املباين
العمرانية ،من مدارس ومساجد وقصور ،..كان قد وضعت البذور األوىل هلذه النهضة العمرانية
على يد نور الدين زنكي ،وصالح الدين األيويب رمحهما اهلل.
وحي سوق ساروجة شهد نوع من أنواع التنافس العمراين ،وعندما تتجول يف هذا احلي العريق

جتده يضم عدة حارات.

وحي الورد هو من ضمن تلك احلارات اليت تشكل سوق ساروجة ،ويف وسط هذا احلي :جامع

الورد الكبري والذي كان يُعرف باسم برسباي الناصري ،والذي كان من املماليك ،يعمل كنائب ملدينة
طرابلس وحلب.
وتقول املصادر أن هذا األمري برسباي كان يف عهد األمري تنكز ،قد بىن هذا اجلامع فوق أنقاض
جامع صغري مملوكي يعود تارخيه361 ،ه762 ،م.
دفن هذا األمري يف تربة فيه ،يف عام 650ه بعد وصية له.
واآلن معاً إىل جامع الورد الكبري.
ملاذا مسي جبامع الورد؟
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اجلامع موجود يف وسط حي الورد ،وهناك محام الورد ،ذلك لوجود "حكر الورد" ذو الرائحة
اجلميلة اليت كانت تسقى من عني صافية فياضة عذبه باردة" ،عني الكرش" املوجودة يف سوق
ساروجة ،تبعد هذه العني عن اجلامع مشاالً حوايل 200م.
هذه العني هي عبارة عن حبرات متتابعة تغمر املنطقة بأكملها ،قبل انتشار العوران وتزايد
السكان ،حيث كانت تُعرف هذه املنطقة كمالذ صيفي ألهل دمشق ،حيث يقضون األوقات جبانب
هذه العني واليت هي عبارة عن حبرات صغرية.
وكلنا يعرف الوردة الدمشقية املشهورة برائحتها الذكية ،ولوهنا البديع ،وقد عرفت الوردة الدمشقية
منذ أقدم العصور وكانت تزرع يف كل بيوت دمشق ألهنا متتاز جبماهلا ورائحتها الزكية وفوائدها الطبية
واالقتصادية وهي تزهر مرتان يف السنة ،ولقد ذكر البدري يف كتابه من حماسن الشام ،وهو يتحدث
عن الوردة الدمشقية قائالً" :ونقلت من (الفردوس) لالمام احلافظ أيب شجاع شريويه مسنده ،عن
أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال قال النيب صلى اهلل عليه وسلم( :إن اهلل خلق الورد من هبائه،
وجعل له ريح أنبيائه ،فمن أراد أن ينظر إىل هباء اهلل ،فلينظر إىل الورد األمحر ويشمه ،فيشم رائحة
أنبيائه) .رمحه اهلل".
إخواني:

إذا نظرنا إىل اجلامع جنده كنموذج بسيط بالنسبة للمساجد اململوكية ،ومل يبقى من ذلك العصر
اململوكي إال مئذنته املربعة.
هذا وإن ما مييز العمارة اململوكية األمور التالية:
من حيث اهلندسة والتخطيط ،أكثرها تعترب صغرية احلجم ،باستثناء مسجد يلبغا وتنكز.
ومعظم املساجد اململوكية الصحن السماوي قد أُلغي أو غٌطي بسقف .
من حيث العناصر املعمارية ،أبواهبا مفتوحة على إيوان مرتفع ،ويسود يف بنائها التناوب بني
األبيض واألسود وأحياناً األصفر ،من احلجر جيد النحت.
وظهرت الشبابيك على الشارع ،كواجهات للمسجد يف القسم السفلي منه ،وكطاقات صغرية يف
القسم العلوي للمسجد.
والشبابيك مستطيلة ،أما الطاقات دائرية الشكل.
أما األقواس يف قناطر األروقة ويف األبواب ،فهي من النوع الشائع يف العمارة االسالمية.
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الزخارف :هو أكثر ما مييز العمائر اململوكية عن األيوبية والزنكية ،اليت مثلت الطابع
البسيط ولكن القوي واملتني.
وجامع الورد الكبري :الناظر إىل مئذنته ،جيدها تطل على الشارع ،مربعة الشكل ،فن احلجارة
النحتية.
خيرتق جدران املئذنة نوافذ ذات طاسات ثالثية الفصوص ،وللمئذنة شرفة بارزة مصنوعة من
اخلشب ،مطلية بالكلسة البيضاء وعليها زخارف محراء قوامها.
وإذا دخلنا من باب املسجد جند صحن مفروش باحلجارة السوداء والبيضاء ،فيه بركة ماء
مستطيلة فوقها مشسية خشبية ،حييط بالصحن من اجلهات الثالثة أروقة:
الرواق الشمايل ،مخس قناطر حجرية.
الرواقان الشرقي والغريب ،ثالث قناطر.
ويف القبلة حمراب حجري حسن الصنع ،وسقفها من اخلشب واحلور املتقن.
هذا املسجد اجلميل ،الشامخ مبئذنته املربعة الشكل ،واليت يظن الناظر إليها أهنا تعود لأليويب،
فقد اشتهروا باملآذن املربعة ،والعصر اململوكي باملآذن املثمنة.
أقول :هذا املسجد جتده أيها السائح املسلم ،جيمع بني الطريق املؤدي من بوابة طريق الصاحلية
وحىت املدرسة الشامية الربانية لست الشام ،واملوجودة حبي سوق ساروجا.
هذا احلي كان للباشاوات من األتراك واجملددين ،فصار حي للتجار واحملافظني.
ولذلك جند أن معظم قاطين هذا احلي ،حيملون كنية تركية  ،ليسوا أتراك ،إمنا ألهنم يقطنون يف
هذا احلي الذي كان يُعرف حبي الباشاوات ،استنانبول الصغرى.
وهذا املسجد بُنب على غرار املساجد اململوكية بالشام ،من املداميك األبلقية السوداء والبيضاء،
ويقع يف مساحة كبرية من حارة الورد.
وكذلك مدخل اجلامع من األبلق واملدكك ،وعلى ميني باب اجلامع ،يقع سبيل ماء للجامع ،فريد
النموذج بطراز بنائه ،عليه زخارف مجيلة ،بناؤه أبلق الرتكيب يف تناوب للحجارة بني األبيض
واألسود ،ويتألف من ثالث فتحات على شكل أقواس ،وعلى القوس األوسط منقوش كتابة أبيات
من الشعر مؤرخه 1256ه.
فاز من أنشأ سبيال للنجاة أضحى وسيال
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من إله العرش حقاً قد منح خرياً جزيالً
أرختها حىت هدى عيناً تنيت سلسبيالً
هذا التاريخ للسلسبيل يعود للفرتة العثمانية ،بينما هذا اجلامع للعهد اململوكي ،ارتفاعه 7م
وعرضه 5م بعمق 50سم.
فائدة :ال يزال هذا اجلامع جامع الورد الكبري منذ بنائه تُقام فيه الشعائر الدينية ،وقد كان يقوم
على خدمته علماء من آل عابدين من ساللة صاحب احلاشية ،احلاجب الكبري .وهو من مالكي
أراضي حارة الورد .وال ننسى الشيخ الطبيب أبو اليسر عابدين رمحه اهلل كان إمام وخطيب هذا
اجلامع من ساللة صاحب احلاشية ،رمحه اهلل و رضي عنه وجعلنا مجيعاً خري خلف خلري سلف اللهم
آمني.
وبعد يا إخوتي:

لقد انتهت جولتنا يف جامع الورد الكبري.
وحيضرين سؤال لكم ،ما هي الفائدة اليت خرجتم هبا من هذه اجلولة؟
نرجو أن تفيدونا.
و ال يغيب عن بالنا قول اهلل تعاىل( :إِممنَا ي عمر مس ِ
اج َد اللّ ِه من آمن بِاللّ ِه والْي وِم ِ
اآلخ ِر َوأَقَ َام
َ َْ
َْ ََ
َْ ُُ َ َ
ِ
ِ
ين).
ال م
ش إِالم اللّهَ فَ َع َسى أ ُْولَئِ َ
صالََة َوآتَى المزَكا َة َوَملْ َخيْ َ
ك أَن يَ ُكونُواْ م َن الْ ُم ْهتَد َ
وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم( :من بىن هلل مسجداً بىن اهلل له كهيئته يف اجلنة).
هبذه املعاين الرفيعة السامية ،رجاء األجر والثواب ،أقيمت بيوت اهلل عزوجل على أرض دمشق
فكانت مهبط املالئكة ورمحة اهلل على العباد ،فهذه البيوت هي ملتقى العباد املؤمنني.
هذه دمشق يا إخويت ،حفظها اهلل ومدن اإلسالم مجيعاً ،وأختم هذا البحث بكلمات للشيخ
علي الطنطاوي رمحه اهلل فلتستمع:
"هذي دمشق كانت لب العربية ،وبقيت لب العربية ،وستطلع على العصور القوادم وهي للعربية
لب وقلب وفؤاد ،هلا لني املاء الذي يضحك به بردى ،وشدة الصخر الذي يشمخ به قاسيون،
وصراحة السهل الذي تزدهي به املزة ،وكرم األرض اليت تعطي يف الغوطةأكلها أربع مرات يف العام .هلا
لني بردى ،ولكن بردى إذا ضويق بالسدود ،عال وفاض واجتاح البالد والعباد ،و دمر كل شيء يقف
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يف طريقه ،ويقطعه عن مراده ،فقل للغافلني:ال يغركم من بردى لينه و ابتسامه ،فإنه سرعان ما يعبس
ويثور فاتقوا غضبه احلليم".
الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل
املصادر واملراجع:
دمشق  /للرحياوي
العمارة اإلسالمية  /للرحياوي
حماسن الشام  /للبدري
دمشق  /الطنطاوي
الدارس يف تاريخ املدارس  /للنعيمي
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