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 الكردان مسجد 
 بدمشق حي األكرادفي   من المساجد األيوبية،

 القوصي حسنالباحثة نبيلة 

 

 إخويت القراء:

في دمشق تستوطن ، فمعرفة تارخيية جديدة يشار هلا بالبنان يفمتعة جتمع بني ندعوكم لرحلة 
الذي يدلك على مفهوم و معاين رائعة جاء هبا  األصالة اإلنسانية و املنهج احملمدي األصيل

:)إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق(، و أي أخالق أروع من األخالق  سيد اخللق القائل
  .. و احلديث الشريف، فهيا معا   الكرمي املستقاة من القرآن

سكانه من ، أصيال   ا  ديني ا  تارخيي إرثا  ذلك اجلبل الذي حيتضن  ،باجتاه سفح قاسيونهيا بنا 
، ضيمن نققة ركن الدينمبشارع أسد الدين يف حي األكراد ، و إىل قةاالعر  و أهل األصالة
 قرف  لية ئلة فضو بأس تدعو املارة للتعرف ،على القريقفيه حيث تنتصب املساجد هذا الشارع 

لك الصور و وراء تقف ت أثرية تارخيية ةمعرف عن للتساؤل، عليه منذ بدء اخلليقة اإلنسان
 عميف تكامل منسجم للمجتمع الدمشقي اجلديد  ،يف أبنية متنوعة الوظائفاملشاهدات 

 .القدمي

لماء عاش هبذا احلي ع، وقد ألكراد يف دمشق احلبيبةاتجمع ل حي أكرب األكراد حي يعدو  
و قامات كثري من املساجد و املدارس و املالنرى فو أعالم اشتهروا حببهم للعلم و الدين، 

سجد يدعى مفهناك  ،جسر النحاس حنو ضيمن تعالوافالسفح،  غزتقد  املباين و اجملمعات
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نوبه هنر ج ،ى و اجهته على الشارعنر  هو يأيت بعد الركنية يف القدم،و  ،مسجد )الكردان(
 أما غربه  ،يزيد و مشاله مقربة خالد النقشبندي و شرقه منازل و بيوت يف حارة البكاري

 .طلعة النقشبنديشارع ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لساننا ال يفرت عن الصالة على سيد و ، نتعرفو هذا املسجد  هيا أخي السائح نرى معا  
تابه " ابن عبد اهلادي يف ك املسجد ذكر قدو ، صف بالصادق األمني قبل البعثةمن و  الكون، 

 : قائال   هجري،  909املتوىف يف عام مثار املقاصد"، 
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صغري حديث له قبلية بسيقة، مسجد مسجد كردان حي األكراد : جسر النحاس/ و هو  "
 .. و أمام القبلية إيوان يقوم على عمود من احلجر" ،فيها حمراب و منرب عاديان

 

 : و قال احلموي يف معجم البلدان

: دد: بالضم مث السكون، و دال مهملة بلفظ واحد، األكراد اسم القبيلة، و يقال: كر ر  ك  
و هلم قصور كثرية، و يقال: األكراد أهل قرية بيضاء  بلدة أكرب من أبرقوة و أرخص سعرا  

  يقال هلا كرد، و قال ابن طاهر املقدسي: كرد اسم قرية من قرى البيضاء.

 

 و من القاموس احمليط:

 زينت صدرها بكردان من ذهب. ، فنقول :كردان: قالدة أو عقد

 و يقلق على نفخة الوتر اخلامس يف العود. ،ثامن املقامات ،كردان: املوسيقى

: لكرداناالتسمية ب بسبو يقال أبنوه،  الذينفمسجد الكردان قائم باسم قد يكون لألكراد 
باعوه و بنوا  فأعلنوا عنه مدة من الزمن و عندما مل يأيت أحد وجد  من ذهب لكردان
ن أ  عز و جلنسأل اهلل ، و مفيدة جديدة املهم معرفةفكان   ، و أيا  مكان وجوده املسجد
ذكر عنده بأحسن األخالق و لن   ،األخالق الفاضلةب رضبناء و تعمري األو إياكم يلهمنا 
 .لق العييمسيد اخلفيباهي بنا  ،املبادئ

 ىلكن البناء الروحي عييم و كبري، فنر  !كم هو بسيط و صغريف:  الوصف التصويريأما 
لوم لتعليم العا  مركز  كانتغرف علوية و سفلية، هذه الغرف   صغري ذيمدخل بأن له 

جند العلماء األمناء األجالء قد أشرفوا على التدريس و جعلوا و الشرعية و القرآن الكرمي، 
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متنان بالسكينة و اال إن شاء اهللم معا ننع ،الروحية االميانية تسكن أجواء املسجدنسماهتم 
 .قام دمشكىن الشعز و جل عن نعمة س   هلل

و يف صالة اجلمعة جتد املصلني خارج املسجد قد  ،و املسجد مكتظ مزدحم باستمرار
أهنم باملصقفى ألهل الشام وصف  أساسهاميانية إ مع الذات،تنافسوا للسباق يف رحلة 

اشقني ن يتبع املنهج احملمدي باألخالق النبوية تتبع احملبني الع، فاللهم اجعلنا مماخللقخرية
 .العقرةلسريته 

 المصادر:

 ـ معجم البلدان / للحموي

 الهاديـ ثمار المقاصد / البن عبد 

 ـ القاموس المحيط
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