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ثقافة وناس

نبض المدينة

«المسجد األموي» ...تاريخ

كتاب طالل العقيلي «الجامع األموي في دمشق»
(دار كتب للنشر ،بيروت) عمل مرجعي ضخم ضروري
في كل مكتبة .العمل الذي انتقل أخيرًا إلى لغات
عدة ،يرصد تاريخ تطور المسجد األموي منذ العصور
الوثنية ثم المسيحية الغربية،
اإلغريقية ،فالرومانية
ً
والمسيحية المشرقية وصوال إلى اإلسالمية
زياد منى
ثمة أسباب عديدة ـ كل منها قائم بذاته
ـ الختيار كتاب طالل العقيلي «الجامع
األم ــوي فــي دمـشــق» (دار كتب للنشر،
بيروت ـ  332صفحة من الحجم الكبير
تحوي مجموعة كبيرة من املصورات
الـفـنـيــة وال ـص ــور ال ـضــوئ ـيــة) للعرض
املسهب .هو األول الذي تقع عليه يداي،
ي ـح ــوي رس ــوم ــا تـفـصـيـلـيــة احـتــرافـيــة
ملختلف أقسام الجامع ،مذ كــان معبد

أهل دمشق رفضوا
التصميم اإلغريقي الذي
يشبه رقعة الشطرنج وأعادوا
تصميم بناء المدينة وفق النمط
الشرقي ،أي اآلرامي
اإلله اآلرامي حدد ،ومن ثم تحوله إلى
معبد جوبيتر فــي العصر الروماني،
ومــن ثــم إلــى كنيسة يوحنا املعمدان،
وأخـيـرًا الجامع األم ــوي .ومــن الجدير
ّ
بــالــذكــر أن رأس يوحنا املـعـمــدان كان
محفوظًا في كنيسة في مدينة حمص،
فأقامت السلطة املسيحية كنيسة فوق
أنقاضه جزئيًا وأعطتها االسم تكريمًا
له.
ال ـس ـبــب اآلخـ ــر الخ ـت ـي ــاري ع ــرض هــذا
ّ
امل ــؤل ــف امل ـه ــم وال ـث ـمــن ه ــو أن تــاريــخ
ت ـطــور املـسـجــد األمـ ــوي مـنــذ الـعـصــور
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اإلغ ــري ـق ـي ــة ومـ ــن ث ــم ال ـس ـل ــوق ــي ،وم ــن
بـعــدهــا ال ـع ـصــور الــرومــان ـيــة الــوثـنـيــة
ث ــم املـسـيـحـيــة ال ـغــرب ـيــة ،وم ــن ث ــم إلــى
الـعـصــور املسيحية املـشــرقـيــة وأخـيـرًا
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ي ـع ـك ــس تـ ــاريـ ــخ مــدي ـنــة
دم ـشــق ،وال ـت ـحــوالت الـتــي ط ــرأت على
تخطيط شــوارعـهــا وأبنيتها ،بسبب
تغير النمط املعماري وفق مخططات
اإلمـبــراطــوريــة املختلفة التي مــرت في
املــديـنــة وتــركــت آث ــاره ــا بعضها قائم
إلى يومنا هذا.
الكاتب ،العالم الكبير طــال العقيلي،
أس ـتــاذ الـهـنــدســة ف ــي جــامـعــة دمـشــق،
يـ ــوضـ ــح عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـع ــراض ــه امل ـس ـه ــب
ل ـت ــاري ــخ امل ـع ـب ــد /الـ ـج ــام ــع /امل ـس ـجــد،
الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت ف ـي ــه وف ــي
مدينة دمشق (القديمة) ،عبر مختلف
العصور بسبب تغير النمط املعماري
املـسـتـمــر ،وكــذلــك بسبب ال ــدم ــار الــذي
لحق باملدينة الـتــي تعد أق ــدم مستقر
بشري مــأهــول مــن دون انـقـطــاع .دمــار
ن ــات ــج عـ ــن الـ ـح ــرائ ــق وال ـ ـ ـ ـ ــزالزل ال ـتــي
ض ــرب ــت امل ــدي ـن ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــدمـيــر
ال ـ ـغـ ــزاة الـ ـف ــرس الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر مـنـهــا
وتهجير معظم سكانها إلــى مــا وراء
النهر عام  613ت س.
ه ـ ــذا الـ ـت ــاري ــخ ال ـ ـثـ ــري ت ـ ــرك آثـ ـ ـ ــاره فــي
املدينة وفــي بعض بنيانها ،وتحديدًا
فــي منطقة املـعـبــد اإلل ــه اآلرامـ ــي حــدد،
ّ
وامل ـنــاطــق املـحـيـطــة ب ــه ألن لـكــل ديــانــة
ـ ـ وثنية كــانــت أو غير ذل ــك ـ ـ طقوسها
ال ـخــاصــة وطــري ـقــة ال ـب ـنــاء وات ـجــاهــات
مختلف قطاعاتها .على سبيل املثال،

ّ
نعلم أن محراب الجامع يجب أن يكون
م ـت ـج ـهــا ن ـح ــو م ــدي ـن ــة مـ ـك ــة .أم ـ ــا ب ـنــاء
الكنيسة ومـحــرابـهــا ،فيجب أن يكونا
شــرق – غــرب وهكذا ،وهــو ما يوضحه
الكاتب ّبالتفصيل الـشـ ِّـيــق .هنا وجب
تأكيد أنــه رغم كون املؤلف متخصصًا
في مسألة الهندسة املعمارية في قسمه
األكبر ،إال أنه مكتوب بلغة سهلة تمكن
كــل ق ــارئ مــن متابعة التفاصيل التي
سنستعرض بعضها الحقًا.
احـتــرافـيــة ه ــذا املــؤلــف وعـمــق مـعــارف
الكاتبّ ،
شجعاه على طرح آراء مختلف
العلماء الغربيني الذين درســوا مدينة
دم ـشــق الـقــديـمــة وم ـك ــان امل ـع ـبــد ،ومــن
ثــم الكنيسة وأخ ـي ـرًا الـجــامــع ،ومنهم
سوفاجييه ،واألملانية دوروتي سالك،
وفــول ـت ـس ـن ـجــر ف ــات ـس ـن ـج ــر ،ودوس ـ ــو،
واإلنكليزيان بورتر وديكي وكــرزول،
وناقشها على نحو أكاديمي مسهب،
م ـب ـي ـن ــا م ـخ ـت ـل ــف ن ـ ـقـ ــاط ات ـ ـفـ ــاقـ ــه مــع
بعضهم ،وكــذلــك نـقــاط االخ ـتــاف في
ال ـ ـ ــرأي ،م ــع ذكـ ــر األسـ ـب ــاب ع ـلــى نحو
علمي رزين.
م ــن األمـ ـ ــور الـ ـج ــدي ــرة ب ــال ــذك ــر أي ـضــا
مقارنة الكاتب النمط املعماري املتوقع
ملعبد حــدد ،ومن ثم جوبيتر باملعابد
األخرى في بالد الشام والعراق ،ومنها
م ـع ـبــد ب ــل ف ــي م ــدي ـن ــة ت ــدم ــر ،ومـعـبــد
حـصــن سـلـيـمــان بــالـقــرب مــن صافيتا
شمال مدينة طرطوس واسمه األصلي
بيت خيخه ،ومعبد أرثميس في جرش
وغيرها من املعابد الوثنية.
هــذا كله وغـيــره مــن املعلومات املثيرة
عــن مختلف املــراحــل الـتــاريـخـيــة التي
م ـ ــرت ع ـل ــى دم ـ ـشـ ــق ،ن ـع ـث ــر ع ـل ـي ــه فــي
ال ـف ـص ــل األول «صـ ـ ـ ــورة دمـ ـش ــق قـبــل
الفتح العربي-اإلسالمي› ،الثري بكافة
املـ ـص ــورات الـتـفـصـيـلـيــة امل ــذك ــورة في
العرض ،افتتحها برسم مقطعي ثالثي
األبعاد للجامع كما هو اآلن ،ثم ألحقه
برسم مفصل لواجهة الجدار الشمالي
الـخــارجــي للمجاز املعترض (املصور
ّ
 .)1علمًا بــأن الكاتب لم يهمل ما ورد
فــي كتابات بعض اإلخـبــار الـعــرب عن
املادة ومنهم ابن عساكر.
ّ
األمر الجدير بالذكر هنا أن أهل دمشق
رفـضــوا التصميم املعماري اإلغريقي
ال ــذي يشبه رقـعــة الـشـطــرنــج (املـصــور
 .)2ولــذا فقد عملوا ،بعد استعادتهم
ال ـس ـيــادة عـلــى مــديـنـتـهــم ،عـلــى إع ــادة
ت ـص ـم ـيــم بـ ـن ــاء امل ــديـ ـن ــة وف ـ ــق ال ـن ـمــط
الشرقي ،أي اآلرامي.
كما أشار الكاتب إلى بعض الكتابات
ال ـيــونــان ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت م ـن ـقــوشــة في
بعض جدران املعبد /الكنيسة ومنها
ما ذكــره دوســو بعد حريق عام ،1893
املـ ــأخـ ــوذة م ــن ال ـتــرن ـي ـمــة ال ـثــام ـنــة من
املزمور ( 88املصور .)3
ال ـكــاتــب يـنـتـقــل ب ـعــد ذل ــك إل ــى ص ــورة
دمشق إبان الفتح العربي  -اإلسالمي
عام  636ت س ،حيث كانت قد تخلصت
مـ ـ ــن الـ ـنـ ـم ــط املـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاري ال ـه ـل ـن ـس ـت ــي
ال ــروم ــان ــي ،وع ـ ــادت مــدي ـنــة مـشــرقـيــة،
فاختفت الـشــوارع العريضة باألروقة
الـظـلـيـلــة ،إض ــاف ــة إل ــى غ ـيــاب املـنـشــآت
ال ـع ـمــران ـيــة الـهـلـنـسـتـيــة م ـثــل الـســاحــة
الـ ـع ــام ــة وامل ـ ـسـ ــرح وامل ـ ـ ـ ــدرج وامل ـل ـع ــب
الرياضي (املصور .)2
ع ـنــدمــا اح ـت ــل الـ ـع ــرب مــدي ـنــة دم ـشــق،
ب ـح ـثــوا ع ــن م ـك ــان إلق ــام ــة ج ــام ــع لـهــم،
علمًا بأنهم لم يملكوا املعارف العلمية
الـ ــازمـ ــة ل ـل ـب ـن ــاء ،ف ـع ـم ــدوا ب ــداي ــة إل ــى
الصالة في جانب من بقايا معبد حدد
قــرب الكنيسة املقامة فيه ،واستعملوا
ب ـق ــاي ــا الـ ـب ــرج ال ـج ـن ــوب ــي (امل ـ ـصـ ــور )4
لـلــدعــوة إلــى ال ـصــاة .أمــا املسيحيون،
فقد استعملوا البرج الجنوبي الغربي
لقرع نواقيس الكنيسة الداعية للصالة.
املهندسون الذين أحضرهم الوليد بن
عبد امللك لبناء جامع يليق بدمشق،
ال ـت ــي ك ــان ــت عــاص ـمــة ال ـع ــال ــم ف ــي ذلــك
الوقت ،امتلكوا خبرة في بناء جوامع
املــدي ـنــة والـ ـق ــدس وال ـب ـص ــرة وال ـكــوفــة
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والـ ـفـ ـسـ ـط ــاط .ل ـك ــن الـ ـك ــات ــب ي ــؤك ــد أن
تصميم الجامع األمــوي اختلف عنها
من ناحية الحجم ،إضافة إلى املركزية
والتوضع على محاور السير الرئيسة
وتنفيذه بيسر .وقد تم إنجاز ذلك عبر
مراحل خمس (انظر املصورين  5و.)6
ال ـك ـتــاب يـنـتـقــل ب ـعــد ذل ــك إل ــى وصــف
ً
الجامع وصفًا مفصال يضم الحديث
عـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــدران الـ ـخ ــارجـ ـي ــة واألب ـ ـ ـ ــراج
كــل عـلــى ح ــدة ،مـنــوهــا إل ــى حقيقة أن
الـجـنــوبــي ال ـغــربــي مـنـهــا هــو الــوحـيــد
املتبقي من األبــراج األربعة التي كانت
قــائـمــة عـنــد زوايـ ــا املـعـبــد الكالسيكي

(حافظ على شكله املعماري) الذي بقي
قــائ ـمــا ف ــي ال ـع ـصــر الـبـيــزنـطــي بسبب
ارتباطه بمبنى الكنيسة .ومن الجدير
ّ
بالذكر أن أبي حامد الغزالي اعتكف في
القاعة العلوية منه .وبعد ذلك ،ينتقل
الكاتب لوصف الجدار الجنوبي ،وثم
القسم السفلي الــذي تعرض للتشويه
بسبب تعدي أصحاب الحوانيت على
ً
أحجاره ،وصف بقية األقسام تفصيال
مع ذكر الكتابتني في الجدار الشمالي
اللتني تؤرخان لتجديده.
أثــرى الكاتب هــذا القسم برسوم غاية
ف ــي ال ـج ـم ــال والـ ــدقـ ــة امل ـن ـق ــوش ــة عـلــى

