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 رمسجد السنجق دا
 م(8431املوافق  ھ057)

 ده األمري سيف الدين أراغون اململوكيشيّ

 الباحثة: نبيلة القوصي

 
 أهنارا  ا من املياه وأعطاه، معتدل إقليمو  ممتازوجل مبوقع  اليت حباها اهلل عز يف مدينة دمشق

 فنشكر اهلل وحنمده .، لنشرب منها ونسقي غوطتها
ولذلك  أكثر،أو , ففي كل حي مسجد واحلارات نالحظ توزع املساجد األزقةوعندما منشي بني 

 وهذا حيتاج منا الشكر واحلمد هلل العظيم ....(مبدينة املساجد يت)سم 
كان السالطني وامللوك  شق الذيلباب الغريب لقلعة دموعندما خترج أيها السائح املسلم من ا

السنجق )يسمى مسجد  ا  قدمي ، ترى أمامك مسجدا  فقف وانظر قبالة ذاك الباب، خيرجون منه
خ م ببنائه خارج أسوار دمشق القدمي ؟ وما تاريقصته؟ ومن قا ماف، (، كان يعرف جبامع )احلشر(دار

 ؟بنائه
 "زاوية معامل وأعيان "ا املسجد من خاللعلى هذ ف معا  يها السائح املسلم لنتعرم أ أنت مدعو  

 .ا معا  فهيم 
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رفت فيما بعد ة ع  باب القلعة يف حملم مواجه ، ارج السور القدمي لدمشقيقع خ :الموقع

 . (احلشر)رف باسم مسجد ، وقبل هذا البناء كان مكانه مسجد قدمي ع  (السنجقدار)ب
 أما ما معنى كلمة الحشر؟

ج بيل من ديار : بالفتح مث السكون والراء: حشر: قائال، البلدانفيجيبنا ياقوت احلموي /معجم 
 بين س ليم .فيكون املقصود بتسميته القدمية هذه الصحايب املدفون فيه وهو: العباس بن مرداس

 املعروف من قبيلة س ليم .و 
من املساجد اليت بنيت يف العصر اململوكي حيث يظهر للناظر إليه تناوب  سنجق دارومسجد 

بتنوع جارة بني األسود واألبيض )األبلق( ،وهذا من ميزات الفن اململوكي والذي متيز أيضا بالتايل :احل
وغىن العناصر املعمارية والزخرفية، ويرجع ذلك إىل طول فرتة عهدهم ،وإىل تغري الظروف احلياتية إذ 
أخذ الناس يف العصر اململوكي باالبتعاد عن التقشف ،وأخذوا مييلون إىل البهرجة واإلسراف يف الزينة 

ورغم كثرة ، لعمارة بالقوة واملتانة،ظهر ذلك يف املباين الغارقة بالزينة يف الداخل واخلارج ،ومتيزت ا
كمسجد   نرى أبنية ضخمة شيدت وفق التخطيط التقليدي للمسجد األموي ،سوى ثالثة املباين ال

 يلبغا ،فأكثر املباين من مساجد ومدارس وترب تتميز بصغر احلجم .و  تنكز
اب مفتوح والصحن السماوي قد ألغي أو غطي بسقف ،وبشكل عام املباين اململوكية تتميز بب

ضمن إيوان ،يليه دهليز يفضي إىل صحن صغري ،وقد تكون األبنية مرتفعة عن مستوى األرض 
 ويصعد إليها بدرج ،ولذلك سيت باملعلقة واهلدف إلحداث مساحة للدكاكني .
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 واأللوان، وظهرتأما من حيث الزخارف والزينة فحدث بال حرج فقد جاءت متنوعة باألشكال 
 مرصوصة.األقواس املفصصة تظهر كمجموعة كتب الطاقات العلوية و 

 املآذن املتعددة استخدامخيلو منه أي بناء،وكثر  وظهرت القباب كشكل من أشكال التسقيف ال
ماقي الس واألمحر واألصفريض لتلوين يف حجارة البناء األسود واألبع،وظهر ااألشكال كاملربع واملضل

ولقد ظهرت اآلثار اململوكية بوضوح كبري يف مدينيت ، صبغة والرسوم،واستعمل اخلشب املدهون باأل
 دمشق وحلب .

بعد أن تعرفنا على أهم ميزات الفن املعماري للعهد اململوكي نرتك للقارئ فرصة  ...إخوتي
من قراءة  د لناب المث ، املعروفة واملتاخم لساحة املرجة دار الكائن يف حملته التجول يف مسجد سنجق

 : تشاهد أيها السائح املسلم ملسجدنا هذاو  أنت تدخلو  تارخيية
 األيوبية وطمع الفرنج واملغول فيها, لكنالدولة جاء حكم املماليك بعد أن دب الضعف يف 

قرون بني  وقفوا املماليك  للهجرة . 299ـ و 851يف وجههم واستمر حكمهم عدة ٌ
ار ،وكانت والية دمشق يف ذلك هذه اآلثيشهد ب، املعمارية حلركة العمرانية والفنونازدهرت اف

العصر اململوكي من أكرب الواليات وأمهها ،ويطلق عليها )نيابة الشام( وكان وايل دمشق من أكرب 
تطول مدة حكمهم  ،ال نائبا   ل الدولة ،وتوىل دمشق اثنان وستونمن كبار رجا اختيارهالوالة ،جيري 

 سنة أو سنتني باستثناء نفر قليل منهم .على 
 احلشر، وعندماأن يف موضع هذا املسجد كان هناك مسجد قدمي وصغري يسمى  املصادر:وتقول 

بىن مكانه هذا املسجد يف عام و  توىل احلكم أرغون شاه نائب السلطنة يف دمشق هدم البناء القدمي
  للهجرة . 058ودفن فيه يف عام البناء  اكتمالتل قبل وق   057

 ,،ألنه كان مركزا النطالق حممل احلج الشامي إىل الديار املقدسة وتارخييا   وتأيت أمهية املسجد أثريا  
يتقدمها السنجق الشريف ويؤتى به ، حيث أن القافلة تنطلق من مسجد أيب الدرداء يف القلعة أوال  

صالة العصر مجاعة بإمامة  من ربيع األول 94يف  إىل جامع السنجق دار حيث يصلي وجهاء القوم
صالة انقضاء بنائب السلطنة األمري سيف الدين أرغون شاه الناصري حىت  يا  أمري احلج تأسم 

الزيوت والشموع  من املغرب،يأخذون من اجلامع راية احلج الشامي والصرة السلطانية اليت مت جتهيزها
ل إىل احلرمني رس  واي ،املوضوع داخل حممل احلج واليت ت  واملياه العطرية كماء الورد وماء الزهر املزم 

 ا .كعبة املشرفة واحلجرة النبوية هبشريفني لغسل الال
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ويتم ، )السراي العسكرية املشريية( مكان قصر العدل احلايل سار بالسنجق واحململ إىلمث ي  
هبذه  ابتهاجا  اين يوم مع إطالق املدافع ة املولد النبوي مث يبدأ املسري ثوضعهما يف القاعة وتتلى قص

واحلروب عند العرب ،وأمام اهلودج  األفراحتركبه النساء أيام  األصل واحململ هو هودج يف، املناسبة
 راية احلج السنجق وهو لواء أمري احلج الشامي .

ومعناه  وهي مكونة من لفظني:) سنجق( ()حامل الراية تعين:و  لتركية األص وكلمة السنجق دار
  به عن الرمح الذي يطعن به .ربم فع  ، مصدر طعن: ويف لغتهم ,الرمح

 الراية(.أي )حامل  الراية،وهي  العلم،معناه ) ممسك السنجق ( واملراد هنا  (دار) والثاين:
  إلينا لي  خي   د بالذاكرة إىل الوراء و , ومن أمام هذا املسجد الذي يعو على أرض دمشق احلبيبة وحنن

 االقتصاديوعندما بدأ النشاط ، كيف كانت دمشق القدمية حمدودة املساحة داخل أسوارها القدمية
القدمية ،وتوزع األعداد الكبرية للمساجد يعطينا فكرة  األسوارظهرت األحياء خارج ، والسكاين يزداد

، القدمية ومسجد السنجقدار يشهد لنا بذلك باألسوارعن هذا التوسع واملد العمراين املتصل 
مبا يسر وحيب رسول  اسكسم وحفر معامل ويدعوك أيها القارئ والناظر بتأمل للعمل واالجتهاد لر 

 ولنكون دعاة فخر واعتزاز لنبينا املصطفى صلوات اهلل عليه .اهلل ،
حيدثنا بالفخر واالمتنان ملن عاش فوق أرضها ، فتاريخ هذا املسجد وغريه من مساجد دمشق

لذلك جاءت دمشق ، كان عنوانك يا  ,فقداحلب والرمحة واإلنسانيةوقام بإعمارها أحسن عمارة..أما 
, وألقاب  (مدينة املساجد  )أو (مدينة املدارس ) وتارة (مدينة العلم والعلماء ) تارة : ألقاهبا متنوعة
 ....كثرية أخرى

ننسى  وال، هذا املسجد اجلامع دارا  وملتقى ألهل وطلبة العلم الديينهذا وقد كان والزال 
الدكتور حممد  هذا املسجد حبيبنا الشهيدريس يف لسنوات ليست بعيدة ،عندما وقف على التد
عندما متر من أمام املسجد ترى االزدحام الشديد ف، سعيد رمضان البوطي ،رمحه اهلل . لسنوات عدة

وعلى األرض مسرورا بسماع  الطريقيف داخله، قد أجرب من مل جيد مكانا له يف الداخل أن جيلس يف 
 اخلرب ؟ نا سائح أجنيب تساءل ماهذا العصر ،وإذا مر ب أمري علماءالدرس من 

ليه وسلم فيها خرية خلقه، حلديث رسول اهلل صلى اهلل ع، أجبناه هذه هي دمشق وملا العجب
تيب إليها )) عليك بالشام فإهنا خرية اهلل من أرضه جي: فقال، خر يل يا رسول اهلل: عندما سأله ابن حوالة

   ((.خريته من عباده 
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 أروعك !  دمشق وما أمجلك يا ما
 حفظك اهلل ومحاك وسائر مدن املسلمني ..... آمني.

 : فهو كالتالي وصف المسجدأما عن 
ها ومجاهلا مع بوابة اجلامع على أصالت لوكية مبنية باحلجارة األبلقية اليت ما زالت حمافظةله واجهة مم

زال ي ، ومابعنايةوحمفورة  معجونةهبا نوازل حجرية ، فهي مرتفعة ومعقودة باملقرنصات، قنة البناءاملت
 الباب حيمل مالمح الزينة اململوكية القدمية كما يف معظم املساجد اململوكية .

أما ، رياتاملسجد مرات عديدة ولكن بقي على الطراز اململوكي على الرغم من بعض التغي ددم ج  
 صحنه فصغري ومفروش باحلجارة السوداء والبيضاء واملوزاييك .

املنرب واحملراب  عالية،تقوم على أعمدة ة اجلامع فهي قائمة على ثالث قناطر ضخمة أما قب
 حديثان.

 وإىل ميني الداخل إىل املسجد قبة عالية فيها أربعة قبور :
به وله مع العباس خفاف بن ندل : والقرب التايل، قرب العباس بن مرداس الصحايب: القبلي األول

 . حدى النساء الصالحاتإل: أما القرب الرابع ،بن دثار روق: أخبار، والثالث
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ولقد ذكر ت بعض املراجع أن ، وتعد غرفة األضرحة هذه من أقدم الرتب املوجودة يف دمشق
حامل لواء الرسول صلى اهلل العباس بن مرداس : سبب التسمية بالسنجقدار لوجود ضريح الصحايب

جعل ثالث رايات بأن نيب اهلل : تاريخ دمشقحيث قال ابن عساكر يف ، عليه وسلم يوم فتح مكة
 فواحدة مع العباس والثانية مع خفاف بن ندبة والثالثة مع احلجاج بن عالط . مع بنو سليم,

أمام  ولنا وقفة إنشاء اهلل، أو بالسنجقدار، ومن هنا جاءت تسمية املسجد حبامل راية الرسول
هلل عز وجل أن يرزقنا حبه وحسن إتباع حبيبه ترمجة هؤالء الصحابة الكرام نتعرف عليهم وندعو ا
 فاتبعوين )) قل إن كنتم حتبون اهلل لقوله تعاىل املصطفى صلوات اهلل عليه، كي حنظى برضامها معا  

ببكم اهلل   ...(( حي 
  سلم.و  حسن املتابعة للنيب صلى اهلل عليهو  التوفيقجل و  اهلل عز أن يرزقنا معا   فلندع  

القدمي يف أرضه  اجلديد، التصويري اجملال يف التعبري عن روعة هذا املسجد القدميأترك للوصف  و
 اللهم آمني .  والعظة.بزواره جعلنا اهلل وإياكم ممن ينظرون ويتفكرون للعربة  واجلديد

 
 املصادر واملراجع :

 تاريخ دمشق /ابن عساكر
 اإلسالمية /عبد القادر الرحياويالعمارة العربية 

 تراثها ومعاملها / عبد القادر الرحياويدمشق 


