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 جامع المهمندار

 دراسة تاريخية وصفية

 وليد عبد الرحمن األخرس/ د                                                     

 الملخص

بناه الحسين يقع هذا الجامع المعروف حاليا بجامع القاضي تجاه المحكمة الشرعية، 
أما أوقاف هذا الجامع . م41/هـ 8بن يلبان حسام الدين المهمندار في أواسط القرن 

فهي على شكل أراضي في قرية السموقة وحصة في حّمام إعزاز وبيت أمام 
 .الجامع، وقد اشترط حسام الدين على توظيف جابيا ومعماريا وشاذا

لشام أحسن منها، وله منبر من الرخام هذا الجامع مميز بمئذنته، لم يوجد في مملكة ا
األصفر تتألف المئذنة من خمسة طوابق، قاعدتها مربعة ثم مرحلة انتقال من الشكل 

، يليه قسم مزين بالمحاريب، ثم يليه قسمين مزينين بع إلى الشكل األسطوانيالمر
ا بزخارف جميلة، يليهما شرفة المؤذنين، وهذه المئذنة فيها من الزخارف من أوله

إلى رأس قبتها بحيث أن الناظر إليها ال يميز حجرا من حجر من األشكال المختلفة 
 . في نحتها وتركيبها من األحجار المخرمة

تعرض هذا الجامع في ظل األحداث الجارية في سورية عامة وفي مدينة حلب 
 .خاصة إلى دمار في أجزائه

معمارية ودراسة عناصره عرض ألهمية هذا الجامع من الناحية ال: هدف البحث هو
المعمارية، والتجديدات التي طرأت على هذا الجامع ، وأهم من ذلك دراسة الجامع 
في الوضع الحالي وماتعرض له من أضرار في ظل الحرب القائمة في سورية، 

 .مرفق ذلك بالصور والمخططات الالزمة

 الكلمات المفتاحية

 حارة النصر، باب النصر  ،حلب، المهمندار
 

 
 
 
 

 

                                                 
  سورية –جامعة حلب  w.alkhras1977@yahoo.com 
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ا عبر عصور إسالمية طويلة، يعد فن العمارة أهم الفنون اإلسالمية التي وصلت إلين
مدن العالم بروائع العمارة اإلسالمية، وكانت العمارة الدينية بال شك أهم  وتزدهر

أنواع العمارة اإلسالمية وقد تنوعت بين الجوامع والمدارس واألضرحة والزوايا 
 . (4)وقد حرص المسلمون على تشييد مختلف أنواع العمائر الدينية. وغيرها

آت التي تنوعت بتنوع وظائفها، مثل المسجد الجامع األساس األول لهذه المنشوُي
والتي انبثقت أصاًل من وظائف المسجد الجامع، وتطورت مرتبطة بظروف الحياة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية في العصور التاريخية اإلسالمية المتتابعة، ومن 
هنا جاءت المساجد والمدارس والخانقاوات والربط والزوايا والتكايا في عداد هذه 

 . ( )شآت التي لبت حاجات المجتمع الدينية والتعليمية واالجتماعية واالقتصاديةالمن

مماليك العصر المملوكي بكثير من هذه المساجد والجوامع، وقد اهتم نواب ال َلِفَح
 في هذا العصر ( )ن نصيب مدينة حلبوكا ،الكثير من هذه المساجد والجوامعببناء 

قورنت بالمدن فيها زيادة ملحوظة، إذا ما  عدد المساجد والجوامع ازدادكبير، حيث 
التي عاصرتها، حيث كانت في العصر األيوبي مملكة مستقلة حكمتها أسرة  األخرى

أيوبية اهتمت بالعمران بشكل عام، ومن ثم في العصر المملوكي أصبحت نيابة 
 . (1)المدينة هامة، وحاول جميع نواب السلطنة اإلكثار من البناء في هذه

جميع  لْتَمعمرانية َش شهدت مدينة حلب كغيرها من مدن السلطنة المملوكية حركًة
المباني الدينية، وكان نصيب حلب من المساجد في العصر المملوكي كبير وشهدت 
 زيادة ملحوظة في عدد المساجد الجامعة عما كانت عليه في العصر األيوبي، فقد

بإنشاء العديد من المساجد الجامعة فى مدن بالد الشام قام سالطين المماليك 
المختلفة، وتنافس نواب الممالك واألمراء على إقامة العديد من تلك المساجد 
خصوصّا فى األحياء التي نشط فيها العمران خارج أسوار المدن، باإلضافة إلى 

 .( )من مساجد العصور السابقة ترميم ما كان قائمًا

                                                 
 .  8-88، صوالفنون اإلسالميةحافظ، اآلثار عبد اهلل عطية عبد ال - 4
 . 1  -   ص ، لستار عثمان، المدينة اإلسالميةمحمد عبد ا -  
تقع مدينة حلب في أقصى الشمال الغربي من الهضبة الواقعة في سورية الشمالية، : حلب -  

هي ذات موقع استراتيجي من الناحيتين . ( )وقد قامت في األصل على ضفة نهر قويق اليسرى
العسكرية واالقتصادية، تحكمت بطريق التجارة العالمية منذ فجر التاريخ، فهي إذن حلقة اتصال 
بين سورية وبالد ما بين النهرين وبالد فارس من جهة، واألناضول وموانئ البحر المتوسط من 

؛ وليد األخرس، األوضاع السياسية واالقتصادية، 4 شوقي شعث، قلعة حلب، ص. )جهة أخرى
 :ظر كذلك؛ ان ص

- Baedeker (k), Palestine et Syrie, p370) 
 . 0 وليد األخرس، األوضاع السياسية واالقتصادية، ص  -1
 .03 وليد األخرس، األوضاع السياسية واالقتصادية، ص  - 
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من بين هذه الجوامع التي تم بناؤه في العصر المملوكي،  ( )نداروكان جامع المهم
تكمن أهمية دراسة هذا هذا الجامع دراسة تاريخية وصفية، و سوف نقوم بدارسة

وزخرفتها الفريدة والتي توجد فيها مؤثرات األسطوانية مئذنته  طراز :أولا : الجامع
ولم يكن لها مثيل في مصر والشام، ويعتبر أول  من العمارة المغولية في الهند،

 . ظهور للمآذن األسطوانية في حلب في العصر المملوكي

في ظل األحداث الجارية في سورية، هذا الجامع الدمار الذي تعرض له  :ثانياا 
وواجهة المدخل، فحاولنا تتبع هذه والقبلية ة ي أدت إلى دمار في المئذنة والقبوالت

م وحتى تاريخ إتمام هذا البحث في نهاية 044 داية األحداث عام األضرار منذ ب
 .م 04 عام 

 الموقع

في  (3)بجامع القاضي يقع تجاه المحكمة الشرعية، مقابل باب النصر أيضًا يعرف
 . (8)محلة أو حارة باب النصر

سويقة علي التي تقع في محلة باب النصر وهو من أهم المباني  يقع في محور
 .(8)الدينية التي تقع فيها

 منشأ الجامع

بن بلبان حسام الدين المهمندار، ال يعرف تاريخ ( الحسين)أنشأه األمير الحسن 
إنشائه على وجه التحديد حيث ال يوجد نقش تأسيسي على الجامع ولم تذكر 

حيث ذكرت معظم المصادر أن تاريخ إنشائه في . المصادر التاريخية سنة إنشائه
في كتابه كنوز إال ان أبو ذر . عشر الميالديالرابع / أواسط القرن الثامن الهجري

                                                 
وهي وظيفة من وظائف أرباب السيوف، مهمة المهمندار تلقي الرسل الواردين : المهمندار -  

وعلى المهمندار أن يظهر أمامهم . وأمراء العربان وغيرهم مما يرد على أهل المملكة وغيرها
قوة السلطنة وشدة بأسها، ووجدت هذه الوظيفة في نيابة حلب إذ كان صاحبها يعين بمرسوم من 

،  ؛ الطباخ، أعالم النبالء، ج  ، ص1القلقشندي،صبح األعشى، ج. )ة المملوكية مباشرةالسلطن
 (3 ، ص ؛ عادل عبد الحافظ حمزة، نيابة حلب، ج ص
تقع هذه الحارة داخل باب النصر وهي مقابلة لباب النصر من الداخل : حارة باب النصر - 3

بك، وشمااًل جادة الخندق، وغربًا سويقة ويحدها من الجنوب حارة الفرافرة وشرقًا حارة شاهين 
علي وبندرة اإلسالم، وكان في هذه الحارة مباني كثيرة وعظيمة من بينها جامع المهمندار، 
وكانت تعرف قديمًا بباب اليهود ألن محال اليهود من داخل الباب ومقابرهم خارجه، فاستقبح 

صر وصارت تعرف الحارة التي تجاهه وقوع هذا االسم عليه فسماه باب الن الملك الظاهر غازي
؛ خير الدين األسدي، أحياء حلب    4، ص الغزي، نهر الذهب، ج) .حارة باب النصر

 (. 401؛ عبد الفتاح قلعه جي، حلب القديمة والحديثة، ص 44وأسواقها، ص
 .484؛ عبد القادر ريحاوي، العمارة العربية اإلسالمية، 1 4، ص  الغزي، نهر الذهب، ج- 8
 .   4، صأوابد سويقة عليفيد، جان كلود دا   - 8
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الذهب يذكر أنه اطلع على وثيقة الوقف الخاص بالجامع وذكر ما وقف عليه 
 .وتاريخ وثيقة الوقف وهو العاشر من شوال سنة اثنتين وسبعمائة

عند البحث عن تاريخ وفاة المنشئ لم تذكر المصادر التي :(40)فيما أكد باحث آخر
ذكرت تاريخ وفاة أخيه محمد بن بلبان ناصر الدين ترجمت له تاريخ وفاته ولكن 

وبذلك يكون التاريخ الذي ذكره ابن .م80 4/ هـ 38ابن المهمندار وهو عام 
العجمي بعيدًا كثيرًا عن تاريخ وفاة أخي المنشأ، وبالتالي فإن التاريخ األصح هو ما 

ن أ تصف القرن الثامن حيث من الممكنذكرته معظم المصادر والكتب وهو من
ن يكون تاريخ خمسين سقط من تاريخ وثيقة الوقف، إذ من المرجح أ يكون رقم
 .م   4/هـ  3إنشائه سنة 

 أوقافه

هي على شكل أراضي في قرية هذا ووقاف األ أوقف على هذا الجامع مجموعة من
أمام الجامع، واستولى ابن جمال يقع وبيت  ( 4)وحصة في حمَّام إعزاز (44)السموقة

على هذه الدار وعوض عنها بعقار آخر، وقد اشترط حسام الدين على الدين يوسف 
 /هـ 0 4أيار  8 فاق هذا في تيًا ومعماريًا وشاذًا وقد عقد اإلتوظيف جاب

 .م 488

وأنشأ عمر بن موسى بن علي الذي عين مهمندار والية حلب أوقافًا هامة في 
 .الجامع، وخصص ثلث وارداتها لهذا وغيرها ( 4)مناطق حلب وعينتاب

وقد خصص األمير مقبل بن عبد اهلل وقفًا لصالح الجامع واشترط في العقد الذي 
م على تعيين ثالثة أشخاص يجيدون حفظ القرآن لقراءة بعض    4أبرم في عام 

اآليات القرآنية في الجامع قبل الصالة الجماعية في أيام الجمعة من على المنبر 
م الهائل أروقة هذا الجامع   48دم زلزال عام وَخصََّص له راتبًا شهريًا، وقد ه
 (41)الباهر ونجت قاعة الصالة فقط

 

 

                                                 
 . 3 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص - 40
وتتبع إداريًا ناحية تل كم،  0 تقع هذه القرية في منطقة إعزاز وتبعد عنها : السموقة  -44

 (8  ، هامش في الصفحة 4جأبو ذر، كنوز الذهب، . )كم 4رفعت وتبعد عنها 
 (448، ص1الحموي، معجم البلدان، ج. )في شمال شرق حلب عزاز، تقع -  4
قلعة حصينة بين حلب وانطاكية، وكانت في العصر المملوكي من أعمال : عينتاب  - 4
 ( 43، ص1معجم البلدان، ج  الحموي، .)حلب
 . 410، ص4ج، اريخ حلبت؛ أردافازد سورمايان،  8  ، ص4ج ، كنوز الذهب،أبو ذر - 41
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 وصف الجامع في المصادر التاريخية

في كتابه كنوز الذهب ( م4138/ هـ881المتوفى )الحلبي وصفه المؤرخ أبو ذر
هذا الجامع نيِّر، كَثير المياه له منارة لم يوجد في مملكة  :بقوله ( 4)في تاريخ حلب

الشام أحسن منها بل وال في مصر أظرف منها، وله منبر من الرخام األصفر 
 .وكذلك سدته

فيها من الصنائع من أولها إلى رأس قبتها بحيث أن الناظر إليها ال  وهذه المنارة 
حتها وتركيبها من األحجار يميز حجرًا من حجر من األشكال المختلفة في ن

المخرمة وقبتها، إلى جانب هذا الجامع مسجد قديم لم يغيره الواقف وإنما جعله إلى 
 . جانب جامعه من الغرب وفتح بينهما

جامع المهمندار في كتابه نهر الذهب ( بداية القرن العشرين)وصف المؤرخ الغزي 
، ومن أحسن مافيه متهدمةآلن عامر وفيه بعض الجهات وهو ا :( 4)في تاريخ حلب

منارته التي تستغرق الطرف بصناعة بنائها ومن عجيب أمرها أنها مائلة إلى 
الغرب، وبالجملة فان هذا الجامع معمور تقام فيه الصلوات والجمعة ، مكتوب على 

ملعون ابن ملعون من تعاطي تصوير ما فيه روح بقرب هذا الجامع أو )يمنة الداخل 

روح ليجمع الناس عليها أو يبيعها ومن فعل ذلك كان داخال في  برفع صورة ما فيه
عموما قوله صلى هللا عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال 

 .تابة القدم وهي خالية من التاريخوالذي يلوح على هذه الك( أحيوا ما خلقتم

 : وصف الجامع

ومدخله من الجهة  ظالت أكبرها القبلية،لجامع من صحن تحيط به أربع يتألف هذا ا
  .الغربية

 : المئذنة

تتألف المئذنة من خمسة طوابق، قاعدة مربعة ثم مرحلة انتقال من الشكل المربع 
، ثم يليه قسمين (43)والمقرنصات إلى الشكل األسطواني، يليه قسم مزين بالمحاريب

 .رف جميلة، يليهما شرفة المؤذنينمزينين بزخا

                                                 
 .  8  ، ص4ج -  4
 .  1 4الغزي، نهر الذهب، ص -  4
عنصر إنشائي وزخرفي يعمل عادة من أحجار تنحت وتجمع في أشكال : المقرنصات   - 43

ذات نتوءات بارزة تؤلف حليات معمارية تتكون من صواعد وهوابط تشبه خاليا النحل تتدلى في 
أركان القباب  طبقات مصفوفة بعضها فوق بعض في أماكن مختلفة من العمائر اإلسالمية مثل

وشرفات المآذن و الواجهات والنوافذ والعقود واألعمدة والمداخل وغير ذلك من األجزاء التي 
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لطابقيين المئذنة من قاعدة مربعة يعلوها بدن، الطابق األول منه مثمن ، واتتألف 
ضلع   4، وينتهي البدن بشرفة دائرية مسقفة بشرفة مضلعة الثاني والثالث دائريين

 : م 4، ارتفاعها طها جوسق مثمن مسقف بقبة مخروطيةويتوس

ضلعها الشرقي م، تحتوي في 1، م وارتفاعها 8 ، مربعة طول ضلعها : القاعدة
سم، وأبعاد المدخل 8 على مدخل المئذنة والذي يتقدمه عتب ارتفاعه 

ويعلوه عتب مستقيم، كما يعلو ضلعيه الجنوبي والغربي نقش كتابي  0،33× 4،3
إلهي لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ماكنت قط أهال إذا زدت تقصيراا »هذا نصه 

 « ضالتزدني تكرما كأني بالتقصير أستوجب الف

يحتوي الضلع الغربي على توقيع باني المئذنة أو الذي أعاد بناء المئذنة سنة 
ويتميز الضلع الجنوبي لهذه القاعدة . م وهو محمود بن محمد الرومي 481

يتم االنتقال . بأحتوائه على ساعة شمسية وهي أول مئذنة تحتوي على ساعة شمسية
وزين سطح . ثمن من خالل مثلثات هرميةمن القاعدة المربعة إلى الطابق األول الم

 .(48)هذه المنطقة بزخارف غائرة ذات أشكال هندسية

م وارتفاعه  4،4هذا القسم من المئذنة مثمن الشكل طول ضلعه : الطابق األول
زين هذا القسم من خالل جعل كل ضلع من أضالعه على شكل مستطيل . م 4،8

ماسي الفصوص محاط بإطار بارز يتوسطه شكل محراب غائر ذو عقد مفصص خ
حجري بارز، ويتشكل من تالقي الفص األوسط لكل عقد مع اإلطار العلوي شكل 

نتقال من هذا الطابق ذو المقطع ويتم اإل. ينتهي هذا الطابق ببروز حجري. مةالمي
المثمن إلى الطابق الذي يليه من خالل مدماك جعلت فيه المناطق المقابلة لزوايا 

 .(48)ول على شكل مقرنصاتأضالع الطابق األ

م يتميز بكثرة  8، سطواني الشكل، ارتفاعه هذا القسم من المئذنة أ: الطابق الثاني
ما باقي هذا منه شريط من األوراق الثالثية، أ حيث يزين المدماك األول.زخارفه

القسم فقد عمل على شكل تضليعات رأسية يفصل بين كل واحدة واألخرى شريط 
كما يحيط بقمة هذا القسم شريط على شكل ضفائر ويحتوي هذا على شكل جدائل، 

القسم على نافذة جنوبية على شكل مرمى السهام، ينتهي هذا الطابق بمدماك مزين 
 .(0 )بخطوط بارزة منكسرة، شكل الفاصل بين هذا الطابق والطابق الذي يليه

                                                                                                                            
عاصم رزق، معجم مصطلحات العمارة ، . )كانت تصلح لقبول ه العنصر المعماري و الفني

 ( 8 ص
 . 8 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص - 48
 . 8 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص - 48
 . 8 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص - 0 
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م، وهو كثير  4،8ارتفاعه  سطواني الشكل أيضًاهذا القسم أ: الطابق الثالث
الزخرفة مثل الطابق الذي قبله حيث يزين المدماك األول صف من المقرنصات،أما 

، عات منكسرة رأسية على هيئة داليةباقي هذا القسم فقد عمل على شكل تضلي
ويفصل بين كل ضلع والتي تليها شريط على شكل ضفائر، ويحيط بقمة هذا الطابق 

يط على شكل ضفائر، ينتهي هذا الطابق ببروز حجري كما الطابق السابق شر
ستناد الشرفة الدائرية، حجري آخر أكبر منه يشكالن منطقة أدائري يليه بروز 

ويسقف الشرفة مظلة خشبية . م0،8والتي يحيط بها درابزين حديدي ارتفاعه 
  4دعامة خشبية وهي أول مظلة في حلب ذات   4ضلع تستند على  4مضلعة 

 .(4 )كانت المظالت في المآذن قبله مربعة أو مثمنةضلع حيث 

 : الجوسق

جديد م، يسقفه قبة مخروطية تدل على ت4،8مثمن الشكل، ارتفاعه هو عبارة عن 
و عندما أعيد بناء المئذنة فتحت جهته الغربية الجوسق أو قمته في العصر العثماني أ

للممشي الذي يقف  وذلك بعدم بناء ضلعي المثمن في هذه الجهة ، لتشكل مدخل
وهذا النمط لم يظهر من قبل في المآذن في مدينة حلب حيث كان . عليه المؤذن

من  يعمل مدخل في أحد أضالع الجوسق أو يكون الجوسق مفتوح حيث يكون مؤلفًا
بناء  أعمدة لم يتم سد الفراغ بينها، أما أن يترك ضلعان من أضالع الجوسق بغير

 .(  )ول مرةأما في هذه المئذنة يظهر أل

 :القبة

كما في غالبية مساجد هذا العصر، ضلع   4تستند القبة في جامع المهمندار على 
إلى الشكل الكروي بواسطة سروال حجري أو  ةالمربع من القاعدةنتقال ويتم اإل
 .(  )مقلوبةهرمية مثلثات 

وقد تهدمت هذه القبة في الوقت  .تم ترميمهان نت بعد أسمالقبة الحالية من اإل
 .الحالي نتيجة الحرب الدائرة في سورية بشكل عام وفي مدينة حلب بشكل خاص

 : المنبر

، والمنابر الحجرية ة والمزخرفةساد في العصر المملوكي المنابر الخشبية البسيط
منبر جامع المهمندار مبني من الحجر ومزين المزينة بالمرمر الملون، وكان 

                                                 
 . 8 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص - 4 
 . 8 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص -   
 . 0  نجوى عثمان مساجد حلب، ص -   



  81دراسات يف آثار الوطن العربي  

 3211 

، وتحمل قبة المنبر أربعة أعمدة مزينة من األعلى بالمقرنصات، رمم (1 )مربالمر
  .في العصر الحديث

 : المحراب

وله عمودان بتاجين مقرنصين على كل  جامع المهمندار من الحجر األصفر محراب
  .(  )قوس المحراب مدبب على شكل حدوة الفرس، جانب من المحراب عمود

 : السدة

الحجر ومحمولة على عمودين من المرمر وله دربزين من  سدة الجامع مبنية من
  .(  )الحجر مشبك

 اإلضافات التي طرأت عليه في العصور الالحقة

 .(3 )م وانهدمت القبلية وأعيد بناءها 410/ هـ 80تعرض هذا الجامع لزلزال 
م حدث زلزال في مدينة حلب وتأثر هذا الجامع، 4 48/ هـ3  4في عام و

 . (8 )م4801/ هـ   4الشرقية والشمالية وأعيد بناءها عام فخربت األروقة 

 التي تهدمت بزلزالم 4848/هـ3  4عام أعيد بناء األروقة الشرقية والشمالية 
وُجعلت الشمالية حجازية فيها أحواض وضوء وُبلَِّط م، 4801/هـ   4عام 

 . (8 )الصحن بالبالط الحجري

لة نقضت المئذنة بعد أن كانت مائو، م1 48/هـ 1 4رممَّ الجامع ودهن عام 
حوالي وم ُسّد الرواق الغربي بمنجور األلمنيوم، 4880حوالي عام وأعيد بناؤها، 

م رممت األروقة الشرقية وجددن بالزريقة والدهان والبالط فأصبحت صالحة 4881
 .(0 )للصالة بعد أن كانت مهجورة

 وضع الجامع في ظل األحداث الجارية في سورية

م، فقد تعرض الجامع ومئذنته مثل غيره 044 الحرب الدائرة في سورية منذ نتيجة 
من المنشآت األثرية للدمار بسبب مايحصل اآلن في سورية وذلك  ألولى مرة في 

 .م 04 / 3/8 يوم 

                                                 
 . 8  نجوى عثمان مساجد حلب، ص - 1 
 . 8  نجوى عثمان مساجد حلب، ص -   
 . 03 نجوى عثمان مساجد حلب، ص -   
 . 08 نجوى عثمان مساجد حلب، ص - 3 
 . 08 نجوى عثمان مساجد حلب، ص - 8 
 . 4  نجوى عثمان مساجد حلب، ص - 8 
 . 08 ،  صمساجد حلبنجوى عثمان،  - 0 
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شكل شبه كامل مما أدى إلى فقد تهدمت القبة ب الوضع الحالي للجامع سيء جدًا
 .بته بأضرار كبيرةسقوطها فوق المنبر الرخامي وإصا

ا بالطابق األول، ة مما أدى إلى فجوة كبيرة فيهمصابة بقذيف لمأذنة فهي أيضًاأما ا
باإلضافة إلى تعرض أقسامها العلوية إلى طلقات من الرصاص أثرت قلياًل على 

 .(4 )زخرفتها وهي آيلة للسقوط في أي لحظة

تهدم جزء من جدار وبالنسبة لصحن الجامع فهو بحالة سليمة نوعا ما ماعدا 
 .(  )القبلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 4 - https://www.google.com.eg5131/ 2/31،  ، موقع عاشق الترحال. 

15-http://www.dgam.gov.syl,   المديرية العامة لآلثار والمتاحف السورية موقع ،
 .م 04 /40/  

https://www.google.com.eg/
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 البحثنتائج 

تأثرت عمارة مدينة حلب الدينية في العصر المملوكي بعمارة الفترات السابقة،  -
ولكن التغيرات زادت أكثر فأكثر، وأضحت هامة؛ وأكثرها كان من وحي عمارة 

من القاهرة، وفي العقود األخيرة من الفترة المملوكية، جاءت التأثيرات أحيانًا 
 .(  )الشمال، حيث بدأت بواكير العصر العثماني

ظهر الشكل األسطواني ألول مرة في بعض مآذن مدينة حلب المبنية بالحجر  -
 .منها جامع المهمندار وجامع الرومي

نها من المآذن التي تحتوي على بدن مؤلف من تتميز مئذنة جامع المهمندار بأ -
ول مئذنة تبنى في مدينة وهي أ .عدة طوابق تجمع بين مسقطين مثمن ودائري 

 .وهذا النمط خصوصًا حلب وفق هذا الطراز عمومًا

ضالع أفقية ندية فقد جعل سطح بدنها على شكل أالعمارة الهب تأثير المئذنة  -
 (1 )، وقد ظهر هذا الطراز في الهند كما في مئذنة قطب منارومنكسرة

 .(  )م 448/هـ88 

عمودية، حيث يزين الطابق الثاني لهذه ظهور الزخارف على شكل تضليعات  -
  .ات األضالع المنكسرة دالية الشكلزخارف ذ وأيضًا.المئذنة تضليعات عمودية

وجود ساعة شمسية في قاعدة المئذنة وهي أول مئذنة تحتوي على ساعة  -
 .شمسية

 
 

 
 
 
 

                                                 
 .83جان كلود دافيد، حلب مدينة التاريخ، ص -   
تعتبر منارته األطول من نوعها . قطب منار هو معلم تاريخي هندي يقع بالقرب من دلهي - 1 

يضم . في الهند وثان أطول المنارات في تاريخ العالم اإلسالمي بعد منارة الجيرالدا في أشبيلية
م إلى الجنوب الشرقي من  المجمع مبان أخرى، وهي منفصلة عن المسجد األصليعلى بعد نحو 

م وتستدق كلما اتجهنا إلى أعلى،  4وهي منارة ذات مسقط مستدير قطره من أسفل نحو المسجد، 
شرفات مستندة كوابيل مشكلة بطريقة وتتكون هذه المئذنة من خمسة طوابق يفصل بينها أربع 

 ,Hillenbrand, Islamic architecture, The American university in Cairo)       .زخرفية بديعة

p158أحمد رجب محمد علي، المساجد األثرية في الهند، ص ؛   ) . 
 . 8  القصير، مآذن حلب الباقية، ص عبد الرزاق -   
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 م4883، دار القلم العربي، حلب 4فالح بكور، جزآن، ط
، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، (م4148/ه4 8شهاب الدين أحمد بن علي ت )القلقشندي  - 

 .م 00 تح فوزي أمين، دار الذخائر، القاهرة 
مج،  ، معجم البلدان، (م4  4/ه    الرومي ت شهاب الدين أبو عبد اهلل)ياقوت الحموي  - 

 . م4881دار صادر، بيروت 

 :المراجع العربية -
أحمد رجب محمد علي، تاريخ وعمارة المساجد األثرية في الهند، الدار المصرية اللبنانية،  .4

 .م4883القاهرة 
بيروت قلعه جي، دار قتيبة، خير الدين األسدي، أحياء حلب وأسواقها، تح عبد الفتاح  . 

 .م4880
 .م 488، دار القلم العربي، حلب حلب تاريخها ومعالمها األثريةقلعة شوقي شعث،  . 
 -18 / م43 4-0  4)عادل عبد الحافظ حمزة، نيابة حلب في عصر سالطين المماليك  .1

 .م000 ، جزآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة (هـ  8
 .م000 والفنون اإلسالمية، مكتبة مدبولي، القاهرة عاصم رزق، معجم مصطلحات العمارة  . 
مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  ظ، اآلثار والفنون اإلسالمية، عبد اهلل عطية عبد الحاف . 

 .م003 
 .م4888مؤسسة الرسالة، بيروت عة جي، حلب القديمة والحديثة، عبد الفتاح قل .3
ئصها وآثارها في سورية، منشورات العمارة العربية اإلسالمية خصا، عبد القادر ريحاوي .8
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 .م4888حلب 
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 .عن عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية. مخطط جامع المهمندار( 1)شكل رقم 
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 .الباقية

 
النقش والساعة الشمسية على الواجهة الجنوبية لقاعدة المئذنة، عن عبد ( 4)شكل رقم 

 .الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية
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 .25/11/2112، موقع عاشق الترحال
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 .2112/ 25/11، عاشق الترحال
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الدمار الذي لحق بالقبة والمئذنة وواجهة الجامع، عن المديرية العامة لآلثار ( 9)لوحة رقم 

 .25/11/2112، والمتاحف
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Mosque Almanmndar 

Historical descriptive study 

Dr. Walid Alakhras 

Abstract: 

 The mosque is known as the Mosque of the judge to the Sharia 

court is located, it was built by Hussein bin belpin Hossam Eddin 

Almanmndar in the mid-8th century AH / 14 m. The endowments 

of this mosque are in the form of land in the village of Asamoukh 

and share in the pride and bath house in front of the mosque, it 

has stipulated Hossam El Din to recruit collector and 

architecturally bizarre. 

 The mosque distinctive its minaret, sits, was not found in the 

Kingdom of Sham best of them, and has a platform of yellow 

marble consists of the minaret of the five-story building, its base 

a square and then move from the square shape to form the 

cylindrical stage, followed by the Department of decorated 

Palmharib, followed by two Mazinin beautiful motifs, followed 

balcony muezzins, and the minaret of the decorations from the 

first to the top of the dome of the beholder so it does not 

distinguish a stone from the stone of different shapes in carved 

and installation of perforated stones. 

The mosque suffered in light of the ongoing events in Syria in 

general and in particular to the destruction of the city of Aleppo 

in parts. 

Aim of the research is: Showing the importance of this mosque 

from an architectural perspective and the study of architectural 

elements, and innovations that have occurred in this mosque, and 

most importantly, the study of the mosque in the current situation 

and Matard him damages under the existing war in Syria, the 

annex to the pictures necessary and charts 


