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 "جامع املعلق"
 من املساجد اململوكية القديمة، في محلة العمارة البرانية

 ةخارج أسوار دمشق القديم

 الباحثة نبيلة القوصي

 : إخويت القراء

 ورد يف احلديث الشريففقد  ،ااهتاملدينة اجلميلة املقدسة اليت استهوت الناس للعيش يف خي  ،دمشق
مشق يف آخر ستكون دأنه و  ،خيته من عباده جيتيب اأن الشام صفوة اهلل من بالده، و إليه مبا معناه

 ... مساجداا  او أكثره ،و أبدالا  اا اده  و ز   الزمان أكثر املدائن أهالا 

لة املناخلية، منضي و نسأل ح  باجتاه شارع امللك فيصل مبم  ،خارج األسوار القدمية لدمشق هيا معاا 
 بالصالة  العباد راا ذك  ز مبوقعه وسط السوق م  متي بالوقوف أمام جامع   ..سن التدبر و العتبار .املوىل ح  



 نبيلة القوصيالباحثة                                                                              جامع املعلق    

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                      2

 

هامة و  هجر ، أحدالاا  329/  568ملوكي الذ  استمر لاللة قرون، فقد عرفت دمشق يف العهد امل
تضافر موقعها اهلام  مع تارخيها الرائع ، ليجعل منها  حيث ق..متغيات كثية، تألقت فيها عظمة دمش

 .هتدل على تألق رتك آلاراا يأرضها و  ليسكنإليها اإلنسان   فجذبت  .. أسطورة الزمان

 : جامع املعلق

من األبنية التارخيية الدينية اهلامة يف دمشق، يصعد إليه حبجر و شبابيكه على هنر بردى، يعد كنوذج 
 لألةابد اململوكية، حممول على قناطر حجرية، محاماته خارجية ملحقة به.

و له لاللة خارج السور ما بني باب الفرج و الفراديس،يف شارع امللك فيصل،  ،انيةة العمارة الب ل  يقع يف حمم  
 أمساء:

عن  بعيد   يقع على هنر بردى، كاملعزول  صعد إليه بدرج..ي  ، ألنه مرتفع عن األرض قليالا  ،ـ  املعلق
  .فعاليات املدينة

 املئذنة.وأقدم شيء فيه واجهته و  ..ـ و يسمى باجلديد، لكثرة ترميمه

  .هجر   852سنة  ه األمي سيف الدين بردابكلبانيبرديك، نسبة ـ و يسمى جبامع 

 ..بىن فوق أنقاض مسجد أقدم منهمل ي  أنه  ب من املساجد اململوكية األصيلة البناء، مبعىنو يعت

طق يف منا اإلعمار  بالرغم من الضطراب السياسي، و الشيء اهلام الذ  حدث يف عصر املماليك، 
 ، و الزدهار  و الوافدين يدل على ازدياد عدد السكان املدينة اتساعاا  لتتسعجديدة خارج السور، 

لقتصاد  الذ  حققه عصر املماليك، إذا فهو ميثل حالة توسع عمراين مستقل لدمشق، حفظها املوىل ا
 عز وجل.

كي يستلهم  الصمت مع الدعاء، ااإلنسان حباجة لرحلة سياحية يغلب فيه أنمس كم تمع التأمل نلو 
 اا املهد و البيت و من مث اللحد .. فلتخرت لنفسك أيها اإلنسان منهجكالعب و العظات، فاألرض لإلنسان  

 عرض ..يليق بك يوم ال

اجلالل، و  اجلمال و عندك   الدنيا، و عندك   أذكر، و فيك الدين و أنت   يا دمشق   و بعد فأ  مزاياك   "
 ..... " احلاضرعظمة املاضي و روعة  عت  جم  جد،أنت ديار الوم 
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 المراجع:

 العمارة العربية اإلسالمية / للرحياو   
 


