الباحثة نبيلة القوص ي

مسجد مئذنة الشحم

"مسجد مئذنة الشحم"
777هجري1631/ميالدي
لـ الباحثة نبيلة القوص ي
إخويت قراء زاوية "معامل و أعيان":
متتاز دمشق بتنوع معماري مجيل ،و بأشكال تراثية خمتلفة تدلنا على تنوع حضاراهتا  ...حيث نرى توزع اجلوامع و
املساجد بني حاراهتا و أحيائها بأعداد كبرية ،تدفعنا للتساؤل عن سر ذلك ؟ و جواب هذا السؤال جنده يف أحاديث
املصطفى عندما أخربنا قائلا  :ستكون دمشق أكثر املدن مساجدا  ....صلى اهلل عليه و سلم ،فجمال و جلل
هذه املدينة قد انعكست فيه هذه األحاديث الشريفة ،حيث وجد ذاك اإلنسان الفعال املؤثر يف األرض باخلري على
مر التاريخ ،لريسخ معاين الرقي احملمدي الرائع الذي قال" :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخلق" فوق أرض عريقة
ستشهد نزول سيدنا عيسى عليه السلم .

يف هناية القرن السابع للهجرة و مطلع الثامن ،قامت دولة املماليك ،لتصبح دمشق مركزا كبريا من مراكز احلياة
الفكرية و الدينية ،و عمل حكامها و بعض املياسري من أهلها على تعمريها أحسن عمارة ،مقتدين بذلك منذ عهد
نور الدين زنكي السلجوقي و حىت عهد صلح الدين االيويب من بعده  ...رمحهم اهلل و جزاهم ألف خري ملا بذلوا
....
تعالوا بنا منضي معا ،على الطريق املستقيم ،بني باب اجلابية و باب شرقي ،املعروف بسوق (مدحت باشا) ،حيث
نشاهد توزع األسواق الفرعية و اخلانات و املساجد من على جانيب هذا السوق الطويل ،و عند حملة مشهورة باسم :
(مئذنة الشحم) ،نتوقف كسائحني متميزين ،نستنطق العربة و الفائدة من التأمل العميق لنسائم العراقة و التاريخ
احلضاري الذي تركه ذاك اإلنسان فوق أرض دمشق العريقة ..
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و كمشاهدة أولية هلذه احمللة ،نلمح يف النهاية الشرقية لسوق مدحت باشا مسجدا مملوكي الوصف اشتهر باسم
"مئذنة الشحم" ،اليت مل يبق منها سوى قسمها السفلي املنقوش عليها و املثبت فيه تاريخ البناء 777 :هجري/
8631ميلدي ،أي يف أواخر العصر اململوكي.

املئذنة ذات جذع مربع مشيد باملداميك احلجرية ذات اللونني املتناوبني (بلقاء) ،و يرتفع يف رأس املئذنة جوسق
اسطواين ..
و قد ذكر ابن عبد اهلادي يف كتابه "مثار املقاصد"  ،أن مسجد مأذنة الشحم يف سوق مدحت باشا ،و الذي
يسمى أيضا مبسجد السوق ،هو مسجد صغري ،فيه حمراب لطيف و منارة حجرية مربعة ،يصعد إليها بسلم حجري
من الشارع كتب على حجرة بقاعدهتا "احلمد هلل  ..عمل علي الكسار سنة 777هجري".
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و مؤرخ هذا العصر ،الدكتور عبد القادر الرحياوي ،يف كتابه " العمارة العربية اإلسلمية"  ،ذكر يف قسم اجلوامع و
املساجد اململوكية قائلا  :مئذنة الشحم تقع يف احمللة املشهورة هبذا االسم على الطريق املستقيم ( بني باب اجلابية و
باب شرقي )  ..بنيت يف عام  777هجري8631 /ميلدي ،كما هو مثبت يف الكتابة املنقوشة عليها ،و مل يبق
من املئذنة اململوكية سوى قسمها السفلي .
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خلل جوالتنا السياحية املتأملة لدمشق الرائعة نلمس تنوع احلضارات حبسب كل عصر و مب امتاز و ما اخلصائ
اليت طغت عليه ؟ و هذا املسجد أيض ا قد امتلك ميزاته الفنية املعمارية اخلاصة به  :كالتناوب باللونني ،و ارتفاع
املئذنة جبوسق ..
و إذا تساءلتم عن مميزات ذاك العصر (اململوكي) أجبناكم بأنه عصر ازدهار و نشاط فكري عمراين ثقايف بامتياز،
بالرغم من االطضطرابات و الفوطضى سياسية اليت شهدهتا البلد تلك الفرتة ،ف الوعي الفكري كان هو الغالب على
اجملتمع الدمشقي ،و لذلك شهد ذلك العصر نشاطا هائلا و رقيا بالعلم و الدين ،و اعترب من العصور الزاهية املشرقة
يف التاريخ  :بفضل العلماء الصاحلني املصلحني  ...و الوعي الفكري الكبري بني عامة الناس.
هذا هو عنوان الشام دمشق ،فهل تداركنا األمر و سألنا املوىل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ؟
املصادر و املراجع:
ـ ثمار املقاصد  /البن عبد الهادي
ـ العمارة اإلسالمية /للريحاوي
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