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الشام في قديم الزمان ،أعرق مساجد صدر
اإلسالم

�سيف الوهيبي

ي�سرد الكاتب يا�سر حممد �أبو نقطة مبقاله املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «العمريات� ،أقدم م�ساجد �صدر الإ�سالم» حيث يتحدث فيه عن فن العمارة القدمي مبدن جنوب �سوريا ،التي
تزدان ب�أعرق و�أقدم امل�ساجد ،ب�ألوانها الطبيعية الزاهية� ،صامدة حتكي ق�ص�ص الأجداد .وتتميز م�ساجد ال�شام ب�أبنية حجرية من البازلت القا�سي ،مع قناطر و�أقوا�س وقبب حجرية،
و�أفنية مك�شوفة بع�ضها م�سقوف بالقرميد الأحمر .وقد توالت على هذه امل�ساجد العديد من الرتميمات والإ�صالحات على مر الع�صور املختلفة ،حيث حتولت من �أبنية وثنية �إىل كنائ�س
ومن كنائ�س �إىل م�ساجد ،والعك�س �صحيح ذلك ح�سب الديانة التي كانت �سائدة يف ذلك الع�صر ،و�أقدمها يف الع�صر الإ�سالمي يعود للخليفة عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -عند
زيارته لل�شام يف ع�صر انت�شار �آلهة الرومان وتقع يف �أربع مدن رئي�سية هي :درعا ،وب�صرى ال�شام ،وازرع ،و�صلخد .و�سميت م�ساجد جنوب �سوريا بال ُعمريات ن�سبة للخليفة الفاروق ،رغم
�أن انت�شار �أغلبها كان يف الع�صر اململوكي والعثماين ،وتتكون هذه امل�ساجد عادة من :احلرم ،وال�صحن ،واملئذنة.

جامع درعا
م َّر جامع درعا �أو اجلامع ال ُعمري بعديد من التحوالت
والتقلبات منذ بنائه بالع�صر الروماين حتى يومنا هذا،
وب��ع��ي��داً ع��م��ا ي��ح��دث ب��ه��ا ال��ي��وم م��ن دم���ار �سببته الأزم���ة
ال�سورية منذ اندالعها يف عام � ،2011إال �أن الأنباء حوله
لي�ست م�ؤكدة ،حيث يعترب هذا اجلامع واحدا من �أعرق
و�أق���دم امل�ساجد يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ،حيث ت�شري �أغلب
الدالئل على �أن بناءه كان يف الع�صر الروماين ،حيث كان
معبداً وثنياً ،ث��م حت��ول �إىل كني�سة م�سيحية يف القرن
الرابع ع�شر يف الع�صر البيزنطي .ويتكون ه��ذا اجلامع
من احلجارة املنحوتة التي ُجمعت من املنطقة املحيطة
به ،ويعود �أول ترميم للم�سجد �إبان حكم الأمري النا�صر
عثمان بن علي الكتكي ،على يد ال�سلطان النا�صر يو�سف
حممد غازي ،وذلك �سنة �إحدى وخم�سني و�ستمائة ،مثلما
ذك��ر يف الن�ص الكتابي امل��وج��ود على حجر و�سط ال��رواق
ال�����ش��رق��ي ل�صحن اجل��ام��ع يف ال��ق��رن ال�����س��اب��ع ال��ه��ج��ري،
ويت�ألف امل�سجد من ق�سمني رئي�سني هما احلرم وال�صحن
واملئذنة ،وال يزال جامع درعا الواقع بو�سط املدينة يعج
بامل�صلني والزائرين من خمتلف �أنحاء املدينة ،وخا�صة
يوم اجلمعة.
جامع ب�صرى ال�شام
�أح���د امل�����س��اج��د ال�� ُع��م��ري��ةُ ،ب��ن��ي يف ع��ه��د اخلليفة ع��م��ر بن
اخلطاب ،ويعرف �أي�ضاً بجامع العرو�س ،يقع اجلامع يف
منطقة �أثرية مهمة على بعد م�سافة ق�صرية من �صروح
متعددة لع�صور خمتلفة �أبرزها :حمام منجيك اململوكي،
ودير الراهب بحريا من الفرتة البيزنطية ،امل�سرح الفني
وال�سوق املركزي يف الع�صر الروماين .يتكون امل�سجد من
�أروِقة من كافة االجتاهات ،ي�شرف على م�صطبة مركزية
م��رت��ف��ع��ة م��ع وج���ود �سقف ه��رم��ي ،وت��رف��ع كتلة ال�سقف
�أع��م��دة ر�شيقة ،حيث ينتمي �إىل امل�ساجد ذات املخطط
الهند�سي ذي الأروقة ذات ال�ساحة املك�شوفةُ .ت�شري معظم
ال��درا���س��ات �إىل �أن امل�سجد بني ف��وق �أنقا�ض معبد وثني
ق���دمي ،وق��د ط���ر�أت عليه جت��دي��دات وت��رم��ي��م��ات يف عهود
خمتلفة ،منها التو�سعة ب�أمر من يزيد الثاين عام 101هـ،

ثم يف عهد اخلليفة م��روان الثاين عام 127ه��ـ ،وفيه �أمر
برتميم و�صيانة اجلامع .وعديدة املراحل التي �شهد فيها
اجل��ام��ع تعديالت يف عهود وع��ق��ود خمتلفة ،مم��ا يجعله
واحدا من �أهم و�أعرق امل�ساجد يف العامل الإ�سالمي.
م�سجد �صلخد الكبري
ت��ع��د م��دي��ن��ة �صلخد واح���دة م��ن �أه���م امل���دن التاريخية
ال��واق��ع��ة يف ج��ن��وب حمافظة ال�����س��وي��داء يف ���س��وري��ا ،ومن
�أهميتها اكت�سب ه��ذا امل�سجد مكانته بعدها  ،حيث ُبني
يف العهد الأي��وب��ي �سنة 630ه��ـ ،يف عهد حاكم �صلخد عز
الدين �أبيك املعظم ،وقد �شهد امل�سجد تو�سعات وتعديالت
يف فرتات زمنية خمتلفة لي�صبح جامعاً عاماً كما حدث
جلامع ب�صرى املعا�صر له ،ويعود ال�سبب يف ذلك على ما
ي��ب��دو �إىل حم��اول��ة اِ�ستيعاب النمو ال�سكاين امل��ت��زاي��د يف
املنطقة ،ويتميز امل�سجد مبئذنته ال�شهرية املبنية على
قاعدة حجرية �سدا�سية الأ�ضالع ،حيث ال يوجد �شبيهاً
لها تقريبا يف العامل الإ�سالمي ،وقد ُزينت املئذنة ب�شريط
كتابي على ال��وج��وه ال�ستة م��ن ق��اع��دة املئذنة ُن��ف��ذ فوق
حجارة من الرخام الأبي�ض باخلط الن�سخي الأيوبيُ ،بد�أ
فيه بالب�سملة( :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم» �إِ َّ َ
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املئذنة عز الدين �أبيك� ،إال �أن امل�سجد تعر�ض للتدمري
بعد اخلراب الذي ح�صل فيه زمن املغول ،وقد مت ترميمه
بعد ذلك يف عهد امللك الظاهر بيرب�س عام 658هـ.
جامع �أزرع
يتو�سط اجلامع مدينة �أزرع وحتيط به الكنائ�س والبيوت
اجلميلة من كل اجلهات ،ويعترب واحدا من �أربعة م�ساجد
حتمل ا�سم اخلليفة الرا�شدي عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه -وقد تعر�ض امل�سجد للتخريب والتجديد يف فرتات
زمنية متقطعة على مر التاريخ ،فقد كان امل�سجد يت�ألف
من �ستة �أجنحة وقت بنائه ،يف حني مل يبق منها قائماً
�إال اجلناحان اجلنوبيان ،وتبلغ م�ساحته تقريبا 1551
م ،2م�سقوف ب���أل��واح من احلجر البازلتي املتوفر بكرثة
يف تلك ال��ف�ترة ،وي��ت���أل��ف م��ن ال�صحن ال��واق��ع يف الق�سم

ال�شمايل من البناء .فنا�ؤه مك�شوف على الطراز املعماري
الإ�سالمي القدمي يف دم�شق� ،صحن اجلامع يحوي �آثاراً
ت�����ش�ير للع�صر ال��ب��ي��زن��ط��ي ،وه���و م��ا ي��ظ��ه��ر يف ال��زخ��ارف
الفنية ،منها حجر على �شكل ت��اج يف اجل��ان��ب اجلنوبي،
و�شكل �صديف يف اجل��ان��ب ال�شرقي ،وك��ذل��ك ت�ضم اجلهة
ال�شمالية من ال�صحن وردة كبرية مع �أوراق و�شريطتني
ن�صف دائ��ري��ت�ين م��ن الأ���ش��ك��ال الهند�سية ،وه��ي �أ���ش��ك��ال
توجد يف الأديِرة والكنائ�س �آنذاك� ،أما مئذنة اجلامع فلم
يبق منها �شي يدل على �شكلها القدمي ،ولكن يعتقد ب�أنها
يف ال��زاوي��ة ال�شمالية الغربية م��ن ال�صحن ،حيث يذكر
بع�ض الأ�شخا�ص من �أبناء املنطقة �أنها مربعة ال�شكل من
الأ�سفل ،بها ع��دد من النوافذ والفتحات ،وفيها ممرات
عند قاعدتها ،مبنية بكاملها من احلجر ،مت نهبها بعد
خ��راب��ه��ا و���س��رق��ت احل��ج��ارة ،مي��ر مكانها ط��ري��ق ح��دي��ث،
ويقال ب�أنه الطريق املو�صول لكني�سة مارجوجيو�س؛ فقد
كان مر�صوفا باحلجر نف�سه.
ال�شام
تب�صر لها القادة امل�سلمون مبكراً ،فغدت مركزا �إ�سالمياً
مهماً ،يت�ضح ذل��ك جلياً من خ�لال الآث��ار الآ ِن��ف ذكرها،
وه��ن��ال��ك ال��ك��ث�ير مم��ا ال ي�سعفنا ذك���ره خ���ارج �إط����ار ه��ذا
املقال ،فامل�ساجد املتفرقة ُتعد مدناً رئي�سية اليوم مثل:
درعا ،ب�صرى ال�شام� ،صلخد ،ازرع ،التي تعود ت�سمية �أربعة
منها للفاروق عمر ر�ضي اهلل عنه -وم�ساجد �أخرى كثرية
بع�ضها �سمي با�سمه تعود للع�صر اململوكي والعثماين؛
لهو فن قائم بحد ذات��ه �أجنزته يد الأج��داد على فرتات
م��ت��ف��رق��ة م��ن ال��زم��ن ،وق���د م���رت ه���ذه امل�����س��اج��د ب��ف�ترات
من التجديد والبناء وال��ه��دم ،كل ع�صر ح�سب خلفياته
ال�سيا�سية والدينية ،ولو تب�صر امل�سلمون اليوم؛ لوجدوا
تاريخاً ملي بالدماء بعد االزده���ار ،والفناء بعد القوة،
ورغم ذلك فهم �صم بكم عمي ،وما يحدث يف �سوريا اليوم
لهو دل��ي��ل وا���ض��ح وف��ا���ض��ح؛ ف��ل�يراج��ع ال��ع��ق�لاء تاريخهم
ال�سالف ،فهو در�س لكل من �ألقى ال�سمع وهو �شهيد ،من
ثم االنطالق يف العامل الرحِ ب اليوم مبا يحمله من تقدم
وتطور مل ي�شهد له مثيل يف القرون املا�ضية.
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