نبيلة القوصي

جامع الباشورة

جامع الباشورة أ و "شجا ع " سابقا
الج ّواني
داخل أسوار دمشق القديمة في منطقة الشاغور ُّ

إخويت قراء زاوية "معامل وأعيان":
يف هناية جادة الدقاقني من ناحية اجلنوب يقع الباب الصغري (باب احلديد) ،الذي ُسي بذلك ألنه
ُمصفح باحلديد ،وهوأحد األبواب اليت اختطها اليونانيون ملدينة دمشق القدمية ،وقد خصها اليونانيون

والرومان بكوكب املريخ.

وذكر ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" قائلا :مسجدا يف باب الصغري ،ملصقا للسور كبريا يُعرف
مبسجد أيب شجاع ،له منارة خربت ووقف ومؤذن وإمام ،وفيه بئر ،وعلى بابه مطهرة ..وله صحن
مفروش باحلجارة السوداء والبيضاء ،ويف اجلهة الغربية من الصحن رواق يقوم على عمود ضخم ،أما
اجلهة القبلية فلها شباكان يُطلن على الصحن ،وفيهما حمراب حجري حديث ومنب خشيب.
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ُجد د الباب زمن األيوبيني ،و ُسيت مقبة احلي باسم احلي نفسه :مقبة الباب الصغري ،وإىل اجلانب
الشمايل الشرقي من الباب الصغري ،ححملة (الباشورة) ،اليت متيزت جبامع الباشورة الذي سي باسها.
وُيبنا اجلغرايف املؤرخ الشيخ النعيمي يف "الدارس يف تاريخ املدارس" قائلا:
(مسجد شجاع أومسجد الباشورة :مسجد على باب الصغري ،ملصق للسور ،كان فيه درس للفقه
يف األيام النورية والصلحية والعادلية ،وفيه بئر وعلى بابه مطهرة).
مدخل املسجد رائع ،وواجهته حجرية مجيلة تدلنا على معرفة إنسان ذاك العصر وإدراكه للفن
ح
ذات جذع ضخم ُمثمن بسيط
واجلمال ..صحنه مربع ومئذنته حجرية مجيلة خالية من املقرنصات ُ
يف عمارته ،ويف هناية اجلذع شرفة ُمثمنة األضلع بارزة عنه.
ويقال :الباشورة تعين الطريق املتعرجة واملنعطفة  ،حيث ظهر هذا النوع من التخطيط زمن نور الدين
زنكي ..إذن فهوأحد أهم املساجد اليت بُنيت يف عهد السلطان نور الدين زنكي.
وقد جددت دائرةُ األوقاف اجلامع سنة  ،2211و2291م .
إخويت القراء:
جند من عشقها وعمل على ترك مثرات تدل على عحشقه و ُحبه وسعيه لنيل رضى اهلل
يف دمشقُ ،
جند املعامل املتنوعة فوق أرض دمشق احلبيبة هتتف منادية علينا أن ال ندع تلك العظات
ورسوله ،و ُ
والعب اليت حتاول لفتنا إىل أننا قد امتلكنا أرض ا مباركة ...أما اإلنسان ،وعمره فيم أفناه ؟؟ فذاك
بيت القصيد وما ينبغي أن نعمل ألجله ما دمنا أحياء.
هو ُ
المصادر و المراجع:
 تاريخ دمشق  /البن عساكر
 الدارس يف تاريخ املدارس  /للنعيمي
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