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 السياغوسية أوجامع الياغوشية 
 الباحث عماد األرمشي

داخل أسوار مدينة دمشق القدمية يف حارة الياغوشية املعروفة باسم اجلامع يف حي يقع 
لشام من العوام ختفيفاً أهل ا "الياغوشية"دمشق القدمية . ويتناقل تسمية  الشاغور اجلواين جنويب

 وهي التسمية الصحيحة نسبة للوزير األعظم سياغوش باشا ." السياغوشية"لتسمية 
وقد ورد يف لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة األوىل من القرن احلادي  

نششارية يف كبار وجهاء اإل  عشر للغزي أن مشيد هذا اجلامع هو حسن باشا الشوربزي من
، وقد "سياغوش باشا"وذلك بتشليف من الوزير األعظم  ،الشام، واملعروف باسم شوربزة حسن

ك حسب ما جاء يف خطط للميالد وذل 7951للهجرة املوافق  999اكتمل عمارته يف عام 
 .فيفاً للفظة سياغوشية كما أسلفنا، وأطلق املؤرخون عليه اسم جامع الياغوشية ختدمشق للعليب

كره الباحثان األملانيان كارل ولتسينجر و كارل واتسينجر عندما قاما مبسح ميداين شامل ذ 
ـ أن  715لألبنية األثرية واإلسالمية بدمشق ضمن البعثة األملانية العثمانية وقاال بالصفحة ـ 

ثامن القرن ال"ا التاريخ ، وال أدري من أين جاءا هبذغوشية يعود إىل القرن الثامن عشرجامع اليا
 . ؟"عشر

علمًا بأنه ثابت تارخييًا لدى املؤرخني .. أنه بين يف القرن السادس عشر امليالدي وحتديداً يف 
 للميالد حني اكتملت عمارته كما أسلفنا سابقاً.  7951عام 

حًا وتفصيال .. كان أكثر شر بدران رمحه اهلل تعاىل وطيب ثراهشيخنا الفاضل عبد القادر بن 
، موجود حبارة كانت تسمى بالقصاعني، حني ذكر يف منادمته أن اجلامع جلامععن تاريخ هذا ا

 داخل باب اجلابية .. ونقل عن احمليب بقوله :
يف ترمجة حسن باشا بن عبد اهلل األمري الشبري  43حشى احمليب بتارخيه اجلزء الثاين ص  

، وكان األمري جريةه 7201ربزه حسن أحد صدور دمشق وأعياهنا، املتوىف سنة املعروف بشو 
 ... وأمره أن بيين لها إىل الوزير األعظم سياغوش باشا، فدفع إليه ماالالشبري حسن باشا منتمي
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عروف بالسياغوشية بالقرب من ، فبنا املسجد املمسجدا بدمشق، ويرتب فيه من يقوم بشعائره
 .ني داخل باب اجلابية وأحسن بناءه، حبارة القصاعداره

، واخلان عمر له سوق املرادية بباب الربيد، فمعه الوزير األعظم مراد باشا فعلوكذا  :فائدة 
ذكور ويل وقف البيمارستان : أن حسنا هذا املحلرمني وقالوسوق الذراع وجعله وقفا على ا

، وأتى فيه من حسن التنمية مبا ال ... وعمر أوقافهتفأقام شعائره بعد أن كانت اضمحل ،النوري
 مزيد عليه .

امع األموي بعد أن كاد وقفه ، وأمناه وويل توليه اجلذلك عمر وقف البيمارستان القيمريوك
، بأمر ةده يف ضبطه، وتنميته، وعمر محام البزورية، وقف دار احلديث النوري... فبذل جهيذهب

... واستوفاه من أجوره مث سلمه ملتوليه بعد الوزير أمحد باشا احلافظ، وصرف من ماله مبلغا
املعروف خبان الزيت  ، وكذلك عمر املذكور اخلانيفاء وتويف سنة سبع وعشرين وألفتاالس

 ووقفه مع مجلة عقاراته على ذريته . "مدحت باشا حالياً  أي"بسوق جقمق 
، أنه أثناء زياريت امليدانية مساجد دمشق دراسة تارخيية مفصلة أقول هنا ضمن أحباث 

من احلجارة  ةاجلبهة اخلارجية للجامع واملشون اندهشت من ششل 0223للجامع يف صيف عام 
. يتوسط هذه اجلبهة ثالثة نوافذ كبرية ب اجلامعإىل با الشبرية على طول حارة الياغوشية وصوالً 

حارة الياغوشية أو السياغوشية وهي  احلجم تطل من صحن اجلامع ومن حرم بيت الصالة على
، وحممية لنوافذ احلجارة األبلفية البنيانحييط بااألصح، وهي مبنية من احلجارة الضخمة و 

بالقضبان احلديدية الغليظة وما زالت خشبيات النوافذ القدمية احملفورة بششل أنيق على حاهلا 
 منذ تركيبها .

ارته البيضاء و املزية املرتاكبة، ولشن باب اجلامع ما زال حمافظًا على ششله القدمي ملتانة حج
 . بدون أي زخارف ُتذكر

وابة على ششل قوس كبري مدبب الرأس بداخله قوس صغري حاضن للباب اخلشيب اجملدد والب
ت موجودة فوق ساكفة ، وعند سؤايل جلريان اجلامع عن وقفية املسجد واليت كانسابقة يف حقبة

ال يوجد لوحة حتوي  . مع أن جريان اجلامع أعلموين أنهالباب مباشرة.... فلم أعثر على جواب
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ويتذكرها متاما منذ  "فارغة"السن أهنا كانت على هذا الششل  حد كبارأوأبلغين  وقفية اجلامع،
 مع إعطائي شرح واف عن تاريخ بنائه . ،نعومة أظفاره

املنقوشة أو احملفورة فوق الباب، وال أحد يعرف  : لقد ضاعت تلك اللوحةوهبذا فإين أقول 
 أعثر على أي ذكر أي تفصيل عنها؟. مل ، حىت املراجع التارخيية اليت رجعت إليهاعنها أي شيء

.. كما هو ة عن وقفية اجلامع.. وهبا ذكر من بناه وعمره: وهي عبار وبالتأكيد كانت موجودة
ىل اجلامع فنجد إليت أنشئت بنفس الفرتة التارخيية. ويدخل احلال يف معظم العمائر العثمانية ا
، فيه بركة مربعة الششل  يض اجلميلملفروش باملوزاييك األبفسحة مساوية هي صحن اجلامع ا

، وقد مت جتديدها أيضاً يف حقبة سابقة وات و تستخدم كميضأةكانت تتغذي باملياه من هنر القن
: مياه النهر مبياه من عني الفيجة. من ناحية أخرى ووضع فيها نافورة تزيينية بعد أن استعيض عن

من استخدام البحرة كميضأة،  لوضوء بدالً مت تركيب صنابري للمياه عند جدار اإليوان الشمايل ل
ة . يف اجلهلمعتشفني يؤدي اىل املصلى الصيفيكذلك يبدو يف اجلهة الشمالية إيوان صغري لو 

هو عبارة عن إيوان ضخم كبري فيه رواقان و مؤلف من مخس اجلنوبية يقع حرم بيت الصالة و 
طى مدخل ، وحتت القبة الوسقبابمولة على ستة أعمدة حجرية مجيلة، وفوقها مخس قناطر حم

برية احلجم قائمة على أربع قناطر، ، وهبا قبة واحدة عالية ضخمة وكحرم بيت الصالة والقبلية
. الرواق اخلارجي هنا تقع يف منتصف حرم بيت الصالةقد تعذر تصويرها من صحن اجلامع ألو 

، وله حمراب يت الصالةكمصلى صيفي خارج حرم ب  للقبلية نفسه يستخدم أيام الصيف الشامية
يل من العناصر التزيينية مبين من احلجارة املزية واخلابلية، و خاص صغري يف منتصف جدار رواق الق

نه أللمحراب. باب حرم بيت الصالة مجيل جداً، مصنوع من اخلشب احملفور، وعلى ما يبدو يل 
مة هي من ك حجرية ضخحمشور بني مداميجمدد يف فرتة سابقة، يعلوه قوس من املدكك املزي و 

مدكك مجيل من . ومتوج حبشوات تزيينية فوق قوس الباب مباشرة وفيها أصل بناء اجلامع القدمي
، وهذه النجمة السداسية دائمة السداسية الرؤوس "جنمة عشتار"احلجارة األبلقية وقد نقش فيه 

حىت يف معظم البيوت ت و اليت نراها دائمًا يف املساجد واملدارس واخلانا االستخدام يف الزخارف
، ونراها بششل واضح يف أجنحة وجداران التشية ومعظم منشآت دمشق العربية القدمية

، كما هو احلال يف هذا املسجد العثماين الطراز وليس ية ذات العنصر املعماري العثماينالسليمان
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ع يف جنويب احلرم . بناء حرم بيت الصالة والواقل عقائدي أو ديين كما يفشر البعضهلا أي مدلو 
، ويتخذ احلرم ششاًل مربعا طول ضلعه ستة عشر مرتاً تتوزع فيه ناصر املعماريةالشلي من أهم الع

، وهتيمن على احلرم قبة ضخمة كبرية احلجم ذات قطر واسع حممولة عدة قناطر رائعة التصميم
عة أقواس أبلقية ، وحيمل القبة أربعدة نوافذ عادية تستخدم لإلنارة على عنق ضخم مؤلف من

 حممولة على أركان اجلدران و مرتشزة على جدار احلرم الشلي . 
ما يزال حييط جبدار قبلية املسجد حجارة مجيلة منقوشة على ارتفاع مخسة أمتار كما ذكر 

، وجبانيب  091طلس متاماً عندما أحصى مساجد دمشق ضمن حتقيقه لثمار املقاصد حتت رقم 
ساجد يوجد لوحتان كبريتان من القاشاين البديع جدًا قلما جنده يف م احملراب احلجري اجلميل

و  "اهلل"والقريبة من املنرب لفظ اجلالله فيها نقش يف وسط األوىل و  أخرى ما عدا جامع التوريزي 
صلى اهلل عليه و سلم. و كذلك فوق اجلدران اليمينية  "حممد"جبانب الثانية اسم سيدنا 

با بشر و "أء الصحابة رضوان اهلل عليهم قاشاين كتب يف وسطها أمسااليسارية لوحات من الو 
وهي موزعة فوق األبواب والشبابيك  "ي و كذلك السادة احلسن و احلسنيعمر و عثمان وعل

ة املزية الرمانية الغربية وششلها بديع جدًا . حمراب اجلامع عادي جدًا مبين من احلجار الشرقية و 
اجلدير بالذكر رف أو نقوس أو مقرنصات حمرابية و به ما مييزه من زخا، وال يوجد اللون املدكشة

. تقع مئذنة ة أعمدة من الرخام األبيض اجلميلوجود سدة خشبية جبانب الباب تقوم على أربع
جلدار القبة  يف النهاية الشرقيةنوبية الشرقية من عمارة املسجد جامع السياغوسية يف الزاوية اجل

 هي مئذنة عالية شاهقة اإلرتفاع ذات ستة عشر ضلعاً .و  وعند زاوية الشارع
 وقد ذكر الدكتور املرحوم قتيبة الشهايب يف مآذن دمشق أن مئذنة اجلامع فعاًل مرتفعة وقد

، مما جيعل هذا اجلذع بُنيت فوق قاعدة مربعة من احلجر، جذعها مؤلف من ستة عشر ضلعاً 
 .ألضالعالصماء منه للجذع كثري اأقرب إىل األسطوانة 

ليف كارل ولتسينجر وكارل أمدينه دمشق ت ورد يف كتاب اآلثار اإلسالمية يف خالفًا ملا
من األشرطة والنقوش أو  . واجلذع خالمن كونه مؤلف من عشرة أضالع فقط ،واتسينجر
، وينتهي يف أعاله مبقرنصات غنية بديعة وفوقها موقف املؤذن حيث ترتشز الشرفة الشتابات
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قرنصات وتعلوها مظلة على غرارها، وفوق اجلميع ارزة املثمنة األضالع على حميط املاخلشبية الب
 .ة منها اسطوانية كاملة االستدارة، السفليجوسق بطبقتني

، طية مضلعة تغطيها ألواح التوتياء، وينتهي رأس املئذنة بقلنسوة خمرو أما العلوية فهي مثمنة
 ضمنم تصنيف املئذنة ولو مل يشن جذعها عثماين كثري األضالع لت

. ولشدة إعجاب الدكتور الشهايب رمحه اهلل هبذه املئذنة فقد جعلها الطراز الشامي بتأثري عثماين
 طراز . الشهري الرائع مآذن دمشق تاريخ و صورة غالف كتابه 

ضمن املباين األثرية يف مدينة  0222جرى توثيق اجلامع بالنص والصورة واخلارطة عام 
عمارة جمتمع و "ـ  7225مشتب السياغوشية برقم  أـواسم املدرسة السياغوشية دمشق حتت 

من جامعة  أوائل القرن العشرين للباحث شتيفان فيربق العثمانية بالقرن التاسع عشر و مدينة دمش
سبيل ماء يتغذى من ماء القنوات  ذكرت مجيع املصادر التارخيية عن وجود "برلني احلرة بأملانيا

شاهد السبيل ومل أرى أحتت املئذنة مباشرة، ولشين مل  "لتسينجر وبدران وطلسارل و عند ك"
 ...رمبا كان موجوداً يف حقبة سابقة، غري أنه معطل اليوم ؟ وماء ً 

  :املراجع

 .خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر / حممد أمني بن حممد احمليب -    
 .لطف السمر وقطف الثمر / جنم الدين حممد بن حممد الغزي الدمشقي  -
 .7959خطط دمشق دراسة تارخيية شاملة / د . أكرم حسن العليب   -
 .نمنادمة األطالل و مسامرة اخليال / الشيخ عبد القادر بن بدرا  -
 .ذيل مثار املقاصد يف ذكر املساجد / د. حممد أسعد طلس  -
 .مآذن دمشق تاريخ و طراز / د. قتيبة الشهايب -
اآلثار اإلسالمية يف مدينه دمشق / تأليف كارل ولتسينجر و كارل واتسينجر، تعريب  -

 .عن األملانية قاسم طوير، تعليق الدكتور عبد القادر الرحياوي
جمتمع و عمارة مدينة دمشق العثمانية بالقرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين  -

 .للباحث شتيفان فيرب من جامعة برلني احلرة بأملانيا حبث لنيل درجة الدكتوراه


