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 عنوان املحاضرة

 املحاضرة األولى 

الخدمية املباني التاريخية   

البيمارستان  -الخانات  

تشكل العمارة التجارية جزءا مهما من البنية الفيزيائية للمدينة اإلسالممية ولححالأ  ن ظنماليأل األسالوا  

البلديالة  ولالأل تعالرل الاريالارية ماللم لبالل العلالر ا ملالوك  في اإلسمم كان  وثق صلة بالروح اإلسممية منه بالنمأل 

  ما البادستان  و البازارستان اإليران   ي سو  الاماش عند العلماليين.

وتعالالالالد عمالالالالارة ان الالالالالاا مالالالالن ا بالالالالان  التجاريالالالالة األساسالالالالية العالالالالا ظ تالالالالوي ع الالالالى  مالالالالا ن لعالالالالر  اليالالالالل  و لامالالالالة 

 التجار ووجود اسطبما لححيوالاا.

اللتلالالالالالادية األساسالالالالالية ظجالالالالالري دايالالالالالل ان الالالالالالاا الرئريالالالالالة وظتجمالالالالال   الالالالال   ان الالالالالالاا فالالالالالي كالالالالالالع الفعاليالالالالالاا ا 

 منطاة م ددة من ا دينة  وكان   ا النوع من ا ر زية باينا للعيان في الارون الوسطى.

 خان الدخان بمدينة الالذقية: 

اا فالالي الشالالر  مالالا  مالالن األبنيالالة ا ن شالالرة فالالي مدينالالة الم ليالالة والعالالا مالالا زاا هعاالالها خلالالى يومنالالا  الال ا  وان الالال

عريالق وكالالان ان الان معالالد مالن معالالالأل ا دينالة البالالارزة ويالالرال ا قريالون  ن اليالالمجاة  وا مالن بالالد  ب نشالاء ان الالالاا ثالالأل 

 يالال ا باالل شالالار ابتالالالداء مالالن الاالالرن اليالالالادل عشالالر للمالاليمد  ل شالالالهد  روة ال شالالار ا وظطور الالا فالالالي الاالالرليين اليالالالاه  

 عشر واللامن عشر.

وكالان يراىالالى عنالالد بنالالاء ان الالاا  ن ظكالالون لريبالالة مالالن انحمامالالاا وانتوامال  و ن ظكالالون عتبالالاا  بوا  الالا عاليالالة 

تيالم  بمالالرور انتمالالاا بهامالهالالا ألن انتمالالاا كالالالع وسالاليلة للناالالل الوايالالدة فالالي ظلالالي األيالالام وفالالي خالالالاء رسالال ا  جرظالاله 
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الوثالالائق ان طيالالة تشالاليأ خلالالى  ن العالالدد   يالالالاا  مالالا 8م. جالالاء هيالاله  ن عالالدد ان الالالاا بالم ليالالة  1866انحكومالالة سالالنة 

    ثأ من  لي.

 الوصف التاريخي:

لمالالالرا أل ميتالالاله ع الالالى  ريالالالق انشالالالآ اليالالالاا ي نشالالالطع الالالال ات عمليالالالة عمالالالران ان الالالالاا العالالالا كالالالالع تيالالالت دم 

وظيفت ا بملابة الفناد  وا نازا و مرا ز التبادا التجاري ومازالع     ان الاا لائمة  اعى اآلن هعد  ن تغيأا 

 ل  ر من ا يان الديان  و يان التبغ ال ي ايتيأ ليكون مت فا ياصا بمدينة الم لية وما اولها.

هفالال  العلالالر العلمالالان  ظمالالع زراعالالة التبالالغ فالالي الم ليالالة وي اصالالة ديالالان  بالالو ري الالة الالال ي  صالالب  مطلويالالا فالالي 

ر التبالالالغ وكالالان مار الالالا يالالالان العالالالأل. وفالالالي  وايالالر الاالالالرن اللالالامن عشالالالر  لالال  ظجالالالار التبالالالغ  الالر ة ظ الالالع اسالالأل  الالالر ة ظجالالا

 م.1874الديان. وكالع انحكومة العلمالية لد الرا زراعة التبغ بالم لية من  عام 

 الوصف املعماري:

بنالالالالاء  ثالالالالري جميالالالالل يتوسالالالال  انتهالالالالة انتنوييالالالالة مالالالالن مدينالالالالة الم ليالالالالة بالالالالالار  مالالالالن ا ينالالالالاء التجالالالالاري مجالالالالاورا  

 لشا ئ الب ر ال ي يفلله عن ادياة عامة ) ا نشية(.

متالالأ مر الال  وظ الالي  بالاله ادياالالة واسالالعة ميالالاات ا   ثالالأ مالالن   تالالار  يتميالالز البنالالاء بمكالالان 2750غ ميالالااته ظبلال

 م.23م وعرضها 28م ظتوسطه سااة دايلية  ولها 45م وعرضه 60بارز من انحدياة  يبلغ  وا البناء 

 والبنالالالاء بوصالالالفه انحالالالالي يتالالالهل   معممالالاله مالالالن دعالالالائأل  الالال مة مر عالالالة ظ مالالالل سالالالاوها معاالالالودة وكلهالالالا مبنيالالالة

 بانشتر الرم ي ا يتعمل اعى اليوم بالم لية.

للبنالالالاء مالالالالديمن األوا يفالالالت  فالالالالي الواجهالالالة الشالالالالمالية  وفالالالالي جالالالدار ا الشالالالالر ي بالالالا  ينفالالالالت  ع الالالى سالالالاللأل  تالالالالري 

درجالالة ومب الالا ضالالمن انتالالدار. ويبالالدو  ن ا الالديل الشالالمالي كالالان م للالالا إلديالالاا الباالالا   اآلظيالالة مالالن  22مقلالال  مالالن 

ا دينالالالالة.  مالالالالا خن اليالالالاللأل ميالالالالم  للتجالالالالار ومالالالالوظف  أل عنالالالالد وصالالالالولهأل ا دينالالالالة  ن  ا نالالالالا ق انتبليالالالالة والعالالالالا كالالالالالع تع الالالالأ

 يلعدوا خلى ا كاظب ا وجودة في الطابق العلوي. وا ديل اللان  منه ظ رج الباا   ا هيهة للشحن.
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لطالالالالابق األوا . الطالالالالابق األراالالالالوا يتوسالالالالطه هنالالالالاء والبنالالالالاء عبالالالالارة عالالالالن  الالالالاباين  راالالالالوا و الالالالو بنالالالالاء ان الالالالان . وا 

طل عليه وظ ي  به من كل انتهاا  رولة م مولة ع ى دعائأل  ترية. الروا  انتنو   ظتلدر  سالع م شول ظ

لاعالالاا ع الالى صالال  وااالالد   الااعتالالان األولالالى واللاليالالة سالالاوهها عاالالود متلالالالبة   مالالا الااعالالة اللاللالالة واعالالى اليادسالالة 

يل صالالالغيأ يف الالالوا خلالالالى درج سالالالاوهها عبالالالارة عالالالن لبالالالو  وفالالالي بدايالالالة الالالالروا  مالالالن انتهالالالة الغرييالالالة خلالالالى الشالالالماا يوجالالالد مالالالد

  تري يقدي خلى سط  البناء. 

 مالالالا الالالالروا  الشالالالر ي ههالالالو عبالالالارة عالالالن صالالال  وااالالالالد مالالالن الالالالدعائأل انشتريالالالة العالالالا ظ مالالالل اليالالالا . والالالالالروا  

 الغر   ا اابل تشكله صفان من الدعائأل انشترية.

تالهل  مالن   الو  ما الطابق العلوي هاد  يد هو  الزاوية انتنويية الغريية من سط  الطابق األراوا. وي

 وصالة ظتوزع اولها الغرل والااعاا ال بيأة  اا الياول ان شبية والتزيرناا انتميلة.

واجهالالالالالاا الطالالالالالابق األوا يتوسالالالالالطها مالالالالالن األع الالالالالى لواهالالالالال  للالالالالال  دائريالالالالالة تعلو الالالالالا ج  الالالالالة مللليالالالالالة  اا سالالالالالط  

ميالالننة. يتميالالز لرميالالدي  امالالر  وظتالالوزع ع الالى اليمالالين والريالالار  الالرهاا  اا  عمالالدة رياميالالة جميلالالة و لالالوال دائريالالة 

 البناء بض امته ومتالته وظ ناسب عناصر  ا عمارية  وظوزع  جن ته امل تلفة ومولعه الهام.

 

 

 الوظيفة املتحفية للخان:

م هعالالالد  ن كالالالان مهمالالالم هعالالالد انتالالالمء  ثالالالأل لامالالالع ا ديريالالالة العامالالالة 1984اهتالالالت  يالالالان الالالالديان  مت الالال  عالالالام 

 وظنميمه وظزويد  باآلثار الاديمة.لآلثار وا تاا  ب يمئه وظنميفه 
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وااليالالالالا يلالالالالا الالالالالدور العلالالالالوي لح الالالالان للمديريالالالالة العامالالالالة لآلثالالالالار وا تالالالالاا  بمدينالالالالة الم ليالالالالة   مالالالالا الالالالالدور 

 يا ع ى الن و اآلت : األراوا وا قل  من يمس لاعاا رئرية ظأل ظوظيفها مت ف

   وجاريالالالع ونالالالي لمالالالا ج عالالالالن : وظاالالالأل : سالالالع يالالالزائن عالالالر  ه  الالالا اآلثالالالار ا   شالالالفة فالالالي مولالالالالقاعةةةةة ا   ةةةة   

الف الالار البيالالي  وا لالالون وا الالزين به الالكاا ب ريالالة ونالالي لمسالالت داماا ا مزليالالة اليوميالالة  ومجموعالالة  امالالة مالالن الالالرلأل 

الف اريالالالالة ا  تويالالالالة باللغالالالالة األوجاري يالالالالة واألكاديالالالالة وظملالالالالاا اإللالالالاله خيالالالالل ومجموعالالالالة مالالالالن األوانالالالال  ا لالالالالنعة مالالالالن ا رمالالالالر 

 اريع.ونس ة عن األبجدية ا   شفة في  وج

: اثالالالار مولالالال  ابالالالن  الالالان  األثالالالري: وزعالالالع اآلثالالالار لالالالس سالالالع يالالالزائن عالالالر  ظاالالالأل م  شالالالفاا القاعةةةة اليانيةةةةة

  مهالالا الالالدمى الف اريالالة  اا   الالكاا خنيالالالية وايواليالالة ومجموعالالة مالالن األيتالالام االسالالطوالية ا يالالت دمة فالالي ظوثيالالق 

لالالالالالب اليالالالالالبائي ال أولزيالالالالالة األعمالالالالالاا التجاريالالالالالة و دواا ورصول جالالالالالرا  ملالالالالالنوعة مالالالالالن ال أولالالالالالز  خضالالالالالاهة خلالالالالالى لالالالالالالب ل

 والن اسية العا كالع تيت دم  ساسا للتبادا التجاري بين دوا او  ا توس .

بيزلطالالال (: ظتالالالوزع اثار الالالا فالالالي يمالالالس يالالالزائن عالالالر   –رومالالالان   -: اآلثالالالار ال مسالالالي ية ) يولالالالان القاعةةةة الياليةةةة

ة ا تنوعالة األ الكاا وانشتالوم  ظاأل مجموعة من الناود الفاية وال أولزيالة والتماثيالل البشالرية واألوانال  الف اريال

ولالالالالوارير مالالالالن الزجالالالالاج واليالالالالرج الف اريالالالالة  اا زيالالالالارل خنيالالالالالية ولباظيالالالالة تع الالالالس صالالالالورة مالالالالن ايالالالالاة املتتمالالالال  الدينيالالالالة 

والفنيالالالة واالجتماعيالالالالة  ولمالالالا ج مالالالالن ا لالالالنوعاا العمميالالالالة والعاجيالالالة معالالالالود ظاري الالالا خلالالالالى مالالالا بالالالالين الاالالالرن اللالالالالال  لبالالالالل 

 ا يمد واعى الارن ان امس ا يمدي.

: اآلثالالار اإلسالالممية: ظاالالأل سالع يالالزائن عالالر  ه  الالا لمالا ج مالالن اليالاليأاميي الالال ي ازد الالرا القاعةةة الباةعةةة

صالالالالناعته فالالالالي العلالالالالر اإلسالالالالمم  خضالالالالاهة خلالالالالى مجموعالالالالة  امالالالالة مالالالالن الناالالالالود ال أولزيالالالالة والفاالالالالية و مالالالالز  مالالالالن الالالالالدلاليأ 

 ارن العشرين.ال  بية األموية ولميا من الزرد ا عدن  وس  صفوي ومصح   رين يرج  خلى بداية ال

الااعالالالة ان اميالالالالة: الفالالالن انحالالالالدي : ه  الالالا ثمثالالالالون لواالالالة زي يالالالالة مرسالالالومة مالالالالن والالالال  اليالالالالاال اليالالالالوري  ما 

 ظاأل ظماثيل جلية ويشبية و ترية.

يللع ميتودعا نحفأ و ر فة اآلثالار ا   شالفة فالي م اهمالة الم ليالة .  مالا ظالأل   القاعة السادسة:

وزعالالالة ه  الالالا اثالالالار  تريالالالة ورياميالالالة تعالالالود للعلالالالر ال مسالالاليك  ظوظيالالال  ادياالالالة ا ت الالال   مت الالال  فالالالي الهالالالواء الطلالالالق م
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اص و الوا د و للالا  ظ كاريالة ول ريالة تعلو الا  تابالاا بلغالاا واإلسمم  و    اآلثار لوامها ظماثيل  ترية ألشال 

 لديمة ومجموعة  امة من التيجان واألعمدة والاواعد واأل نال.

 

 

 خان مباد باشا بمعبة النعمان: 

يا  ان ان في  طر ا دينة الشر ي. ويتميز ان ان با ياااا الواسعة العا تياعد في عملية التوظي  

 ا ت ف . ولار  ان ان من منطاة ال شار اللوااا الفييفيائية.

ايالالالالة منالالالاله م وكالالالالالع الغ1554 الالالالال 974بنالالالالا  مالالالالراد جلاالالالالا  مالالالالين ان الالالالزائن اليالالالاللطالية   الوصةةةةف التةةةةاريخي:

 م ظأل ظرميأل   ا ان ان وصدر لرار بت ويله خلى مت   م  ي.1982استأااة وهند  و  عام للمياهرين  علأل 

: ظتميالالالز جميالالال  ان الالالالاا بالالالاالنغم  ل الالالو الالالالدايل ووجالالالود سالالالااة واسالالالعة يتوسالالالطها الوصةةةف املعمةةةاري 

يالالالهولة ديالالالوا التجالالالار مسالالالتد مالالال  وجالالالود األرولالالالة املحيطالالالة بهجن الالالة ان الالالان ومالالالديل واسالالال  رئالالالرس ظميالالالز باالتيالالالاع ل
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والباالالالالا   مالالالال  وجالالالالود البالالالالا  ال بيالالالالأ فالالالالي الفت الالالالة اللالالالالغيأة امل للالالالالة ل هالالالالراد) يويالالالالة( وا ماالالالالأ يلالالالالو ان الالالالان مالالالالن 

  النواه  .

وكان مقل  من دور وااد م  سا  بارظفاع سب   متار   ي  ع ى من ان الاا  اا الدورين. و و عبارة 

ج وظتاالدمها األرولالالة الر الياة بهلواسالالها ا دببالة  ولنا ر الالا عالن  ر عالة  جن الالة ملاللبة اليالالا  تعلالو سالالطواها  بالرا

 ا رظفعة وساوهها ا عاودة.

و الو معالر  للواالالاا الفييفيالائية ا   شالالفة فالي منطاالالة ا عالرة ومالا اولهالالا  ولعالد    الالأ مت ال  للواالالاا 

 ويوجد ليأل ياص بم تبة اا الشحنة وني عبارة عن م طو اا يدوية  تبع ب   اليد.

 

 

 البيمارستان النوري في دمشق:  

وا بنالاص  بفديالة  البيمارستان  و  وا بناء  يد  األميأ الزلكال  لالور الالدين هعالد وصالوله خلالى دمشالق  ولالد مال 

 في العالأل اإلسمم 
ً
 .دهعها  اد ملوت اإلهرلج، والبيمارستان  و  لدم مي شفى الزاا لائما
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لبالالالالة م رو يالالالالالة  اا مارللالالالالاا دايليالالالالالة كل  و ويالالالالتأل الالالالالديوا خليالالالالاله ع الالالالأ بوابالالالالالة يل  الالالالا د ليالالالالالز مر الالالال  الشالالالالال 

ويارجيالالالة ظالالالقدي خلالالالى بااالالالة  اا  واويالالالن  ر عالالالة.وتعت أ البوابالالالة   ثالالالأ العناصالالالر ا عماريالالالة انتالالالديرة با مامالالالة فالالالي  الالال ا 

البنالالالاء، هاالالالد املالالالع فالالالي  عم الالالا ألوا مالالالرة فالالالي العالالالالأل اإلسالالالمم  لواالالالة  اا مارللالالالاا ظكالالالاد ظكالالالون ميالالالط ة وسالالالول 

 التجديد الش  ي في دمشق يما العهدين األيو   ا ملوك  وفي األلاضوا يما العلر اليحتو ي .ين شر   ا 

 

رظالالب  الال ا البنالالاء وهالالق م طالال  بهر عالالة  ووايالالن، ميالالتورى مالالن عمالالارة ا الالدارل اليالالحتولية النماميالالة الالال ي 

 في العلرين األيو   وا ملوك 
ً
ر ة ماء، وله  ر   واجهاا في  ليأ من  بنيت ا  ما الصحن ظتوسطه ب  است دم  ياا

لكل من ا، اإليوان الغر    و امتداد للد ليز ويقدي خلى  ترظين ميتطيلتين في مواجهته، واإليوان الشر ي  وس  

األواويالالن وكالالان مكالالان لتالالدرلس الطالالب، ثالالأل اإليالالوان انتنالالو   لالال ي ظالالأل ظ ويلالاله خلالالى لاعالالة لللالالمة  و الالو مالالزين ب تابالالاا 

 .اإليوان الشمالي ههو   ثأ األواوين  دوًء  ود ، مابان   النيخي مطعمة بانتا األس

ظ الالالالالوا خلالالالالالى مت الالالالال  للطالالالالالب والعلالالالالالوم عنالالالالالد العالالالالالر  هوظفالالالالالع لاعاظالالالالاله لتعالالالالالر  األدواا الطبيالالالالالة و سالالالالالاليب 

 ا عانتة لديما ومعمأل ما يتعلق بهمور الطب والليدلة. 

للطيور وانحيوالاا ياأل ا ت    ر   لاعاا رئرية للعلوم واللالية للطب واللاللة للليدلة والراهعة 

  املحنطة.
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: عالالالالالر  فالالالالالي  الالالالال   الااعالالالالالة  دواا وم طو الالالالالاا ولواالالالالالاا ورسالالالالالوم  بيالالالالالة ولمالالالالالا ج ألدواا قاعةةةةةة ال ةةةةة 

جراايالالة. خضالالاهة خلالالى ماتنيالالاا لهالالا عملالالة بالطالالب الرورالالي  خضالالاهة خلالالى عالالر  مشالالا د  بيالالة جلالالية ظملالالل الف الالا 

ا الري  و الو يبال   الكوا  وايالن ميالاءلته  اليريري في الطب العر   ال ي ا تمل عدة  مور   مها اإلللالاا خلالى

  ع ى  اواله ان اصة) جا النب (.

 

: لريالالع ظاري يالالة باالالدر مالالا نالالي تعليميالالة ظ الالوي ع الالى لمالالا ج مالالن قاعةةة ال يةةور  النيوانةةات ا نن ةةة

  يور وايوالاا متنوعة م نطة تشيأ خلى ا تمام العر  هعلأل انحيوان والبيطرة. وهنون الليد.
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: للعالالر  ا تمالالالام  بيالالأ بمجالالالاا النباظالالاا الطبيالالالة وظر يالالب األدويالالالة و الالو مالالالا معالالرل هعلالالالأل الصةةةيدلةقاعةةة 

الليدلة  ولعر  في     الااعة لما ج ظملل هع  األدواا واألجهزة.  ما عر  جدوا ياص بهسماء النباظاا 

 الطبية م    ر يواصها.
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: تعالالر  فالالي  الال   الااعالالة لمالالا ج و دواا عرييالالة ولواالالاا هنيالالة ظالال  ر بتطالالور العلالالوم عنالالد قاعةةة العمةةو 

 العر  . 

ويللع ا مالر الشالمالي الشالر ي ليكالون م تبالة ظاالأل  تبالا وم طو الاا  بيالة الغايالة من الا خايالاء ظاليالد 

راسالالالة كالالالان متبعالالالا بالبيمارسالالالتان ايالالال  كالالالان ياالالالأل لاعالالالة صالالالنفع ع الالالى رهوههالالالا  الالالعى ال تالالالب الطبيالالالة لتكالالالون مالالالادة لد

الطالالم  ومرجعالالا للطالالم .  و الال لي يللالالالع ا مالالر انتنالالو   الشالالر ي ا اابالالل لالالاله ارهالالة خدارة ا ت الال .  مالالا الطالالالابق 

 .العلوي هاد يلا ليكون مار  ديرية اثار دمشق

 

 

 


