عنوان املحاضرة
املحاضرة األولى
املباني التاريخية الخدمية
الخانات -البيمارستان
تشكل العمارة التجارية جزءا مهما من البنية الفيزيائية للمدينة اإلسالممية ولححالأ ن ظنماليأل األسالوا
في اإلسمم كان وثق صلة بالروح اإلسممية منه بالنمأل البلديالة ولالأل تعالرل الاريالارية ماللم لبالل العلالر ا ملالوك
ما البادستان و البازارستان اإليران ي سو الاماش عند العلماليين.
وتع الالد عم الالارة ان ال الالاا م الالن ا ب الالان التجاري الالة األساس الالية الع الالا ظ ت الالوي ع الالى م الالا ن لع الالر الي الالل و لام الالة
التجار ووجود اسطبما لححيوالاا.
كالال الالع الفعاليال الالاا االلتلال الالادية األساسال الالية ظجال الالري دايال الالل ان الال الالاا الرئريال الالة وظتجمال ال ال ال ان الال الالاا فال الالي
منطاة م ددة من ا دينة وكان ا النوع من ا ر زية باينا للعيان في الارون الوسطى.
خان الدخان بمدينة الالذقية:
مالالن األبنيالالة ا ن شالالرة فالالي مدينالالة الم ليالالة والعالالا مالالا زاا هعاالالها خلالالى يومنالالا ال ا وان الالاا فالالي الشالالر مالالا
عريالق و الكالان ان الان معالالد مالن معالالالأل ا دينالة البالالارزة ويالالرال ا قريالون ن اليالالمجاة وا مالن بالالد ب نشالاء ان الالالاا ثالالأل
ي ال ا باالل شالالار ابت الالداء مالالن الاالالرن الي الالادل عشالالر للمالاليمد ل ش الالهد روة ال شالالار ا وظطور الالا ف الالي الاالالرليين الي الالاه
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 رسال ا جرظالاله
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انحكومالالة سالالنة 1866م .جالالاء هيالاله ن عالالدد ان الالالاا بالم ليالالة  8يالالالاا مالالا الوثالالائق ان طيالالة تشالاليأ خلالالى ن العالالدد
ثأ من لي.

الوصف التاريخي:
لم الرا أل ميت الاله ع الالى ري الالق انش الالآ الي الالاا ي نش الالطع ال ال ات عملي الالة عم الران ان ال الالاا الع الالا كال الالع تي الالت دم
بملابة الفناد وا نازا و مرا ز التبادا التجاري ومازالع

ان الاا لائمة اعى اآلن هعد ن تغيأا وظيفت ا

ل ر من ا يان الديان و يان التبغ ال ي ايتيأ ليكون مت فا ياصا بمدينة الم لية وما اولها.
هفال العلالالر العلمالالان ظمالالع زراعالالة التبالالغ فالالي الم ليالالة وي اصالالة ديالالان بالالو ري الالة الال ي صالالب مطلويالالا فالالي
العالالالأل .وف الالي وايالالر الا الالرن اللالالامن عش الالر ل ال ظج الالار التب الالغ الالر ة ظ الالع اسالالأل الالر ة ظجالالار التب الالغ و الكالان مار الالا ي الالان
الديان .وكالع انحكومة العلمالية لد الرا زراعة التبغ بالم لية من عام 1874م.

الوصف املعماري:
بن الالاء ث الالري جمي الالل يتوس ال انته الالة انتنويي الالة م الالن مدين الالة الم لي الالة ب الالالار م الالن ا ين الالاء التج الالاري مج الالاورا
لشا ئ الب ر ال ي يفلله عن ادياة عامة ( ا نشية).
ظبلالغ ميالالااته 2750متالالأ مر ال وظ الالي بالاله ادياالالة واسالالعة ميالالاات ا ثالالأ مالالن تالالار يتميالالز البنالالاء بمكالالان
بارز من انحدياة يبلغ وا البناء 60م وعرضه 45م ظتوسطه سااة دايلية ولها 28م وعرضها 23م.
والبن الالاء بوص الالفه انح الالالي يت الالهل

معمم الاله م الالن دع الالائأل ال مة مر ع الالة ظ م الالل س الالاوها معا الالودة وكله الالا مبني الالة

بانشتر الرم ي ا يتعمل اعى اليوم بالم لية.
للبن الالاء م الالديمن األوا يف الالت ف الالي الواجه الالة الش الالمالية وف الالي ج الالدار ا الش الالر ي ب الالا ينف الالت ع الالى س الاللأل ت الالري
مقلال مالالن  22درجالالة ومب الالا ضالالمن انتالالدار .ويبالالدو ن ا الالديل الشالالمالي الكالان م للالالا إلديالالاا الباالالا اآلظيالالة مالالن
ا ن الالا ق انتبلي الالة والع الالا كال الالع تع الالأ ا دين الالة .م الالا خن الي الاللأل مي الالم للتج الالار وم الالوظف أل عن الالد وص الالولهأل ا دين الالة ن
يلعدوا خلى ا كاظب ا وجودة في الطابق العلوي .وا ديل اللان منه ظ رج الباا ا هيهة للشحن.
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والبن الالاء عب الالارة ع الالن الالاباين را الالوا و الالو بن الالاء ان الالان  .والط الالابق األوا  .الط الالابق األرا الالوا يتوس الالطه هن الالاء
م شول ظطل عليه وظ ي به من كل انتهاا رولة م مولة ع ى دعائأل ترية .الروا انتنو ظتلدر سالع
لاعالالاا ع الالى صال وااالالد الااعتالالان األولالالى واللاليالالة سالالاوهها عاالالود متلالالالبة مالالا الااعالالة اللاللالالة واعالالى اليادسالالة
س الالاوهها عب الالارة ع الالن لب الالو وف الالي بداي الالة ال الالروا م الالن انته الالة الغريي الالة خل الالى الش الالماا يوج الالد م الالديل ص الالغيأ يف الالوا خل الالى درج
تري يقدي خلى سط البناء.
م الالا ال الالروا الش الالر ي هه الالو عب الالارة ع الالن ص ال واا الالد م الالن ال الالدعائأل انشتري الالة الع الالا ظ م الالل الي الالا  .وال الالروا
الغر ا اابل تشكله صفان من الدعائأل انشترية.
ما الطابق العلوي هاد يد هو الزاوية انتنويية الغريية من سط الطابق األراوا .ويتالهل مالن الو
وصالة ظتوزع اولها الغرل والااعاا ال بيأة اا الياول ان شبية والتزيرناا انتميلة.
واجهال الالاا الطال الالابق األوا يتوسال الالطها مال الالن األع ال الالى لواه ال ال لل ال ال دائريال الالة تعلو ال الالا ج ال الالة مللليال الالة اا سال الالط
لرميالالدي امالالر وظتالالوزع ع الالى اليمالالين والريالالار الالرهاا اا عمالالدة رياميالالة جميلالالة و لالالوال دائريالالة ميالالننة .يتميالالز
البناء بض امته ومتالته وظ ناسب عناصر ا عمارية وظوزع جن ته امل تلفة ومولعه الهام.

الوظيفة املتحفية للخان:
اهت الالت ي الالان ال الالديان مت ال ع الالام 1984م هع الالد ن كالالان مهم الالم هع الالد انت الالمء ث الالأل لام الالع ا ديري الالة العام الالة
لآلثار وا تاا ب يمئه وظنميفه وظنميمه وظزويد باآلثار الاديمة.
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واالي الالا يل الالا ال الالدور العل الالوي لح الالان للمديري الالة العام الالة لآلث الالار وا ت الالاا بمدين الالة الم لي الالة م الالا ال الالدور
األراوا وا قل من يمس لاعاا رئرية ظأل ظوظيفها مت فيا ع ى الن و اآلت :
القاع ةةة ا ة  :وظا الالأل  :س الالع ي الزائن ع الالر ه الالا اآلث الالار ا ش الالفة ف الالي مول ال وجاري الالع ون الالي لم الالا ج ع الالن
الف الالار البيالالي وا لالالون وا الالزين به الالكاا ب ريالالة ونالالي لمسالالت داماا ا مزليالالة اليوميالالة ومجموعالالة امالالة مالالن الالالرلأل
الف اري الالة ا توي الالة باللغ الالة األوجاري ي الالة واألكادي الالة وظمل الالاا اإلل الاله خي الالل ومجموع الالة م الالن األوانال ال ا ل الالنعة م الالن ا رم الالر
ونس ة عن األبجدية ا شفة في وجاريع.
القاع ةةة الياني ةةة :اث الالار مول ال اب الالن الالان األث الالري :وزع الالع اآلث الالار ل الالس س الالع ي الزائن ع الالر ظا الالأل م ش الالفاا
مهالالا الالالدمى الف اريالالة اا الالكاا خنيالالالية وايواليالالة ومجموعالالة مالالن األيتالالام االسالالطوالية ا يالالت دمة فالالي ظوثيالالق
األعمال الالاا التجاريال الالة و دواا ورصول جال الرا ملال الالنوعة مال الالن ال أولال الالز خضال الالاهة خلال الالى لالال الالب للال الالب اليال الالبائي ال أولزيال الالة
والن اسية العا كالع تيت دم ساسا للتبادا التجاري بين دوا او ا توس .
القاع ةةة اليالي ةةة :اآلث الالار ال مس الالي ية ( يول الالان  -روم الالان – بيزلط ال ) :ظت الالوزع اثار الالا ف الالي يم الالس ي الزائن ع الالر
ظاأل مجموعة من الناود الفاية وال أولزيالة والتماثيالل البشالرية واألوانال الف اريالة ا تنوعالة األ الكاا وانشتالوم
ول الالوارير م الالن الزج الالاج والي الالرج الف اري الالة اا زي الالارل خني الالالية ولباظي الالة تع الالس ص الالورة م الالن اي الالاة املتتم ال الديني الالة
والفني الالة واالجتماعي الالة ولم الالا ج م الالن ا ل الالنوعاا العممي الالة والعاجي الالة مع الالود ظاري الالا خل الالى م الالا ب الالين الا الالرن اللال ال لب الالل
ا يمد واعى الارن ان امس ا يمدي.
القاعةةة الباةعةةة :اآلثالالار اإلسالالممية :ظاالالأل سالع يالزائن عالالر ه الالا لمالا ج مالالن اليالاليأاميي الال ي ازد الالرا
ص الالناعته ف الالي العل الالر اإلس الالمم خض الالاهة خل الالى مجموع الالة ام الالة م الالن النا الالود ال أولزي الالة والفا الالية و م الالز م الالن ال الالدلاليأ
ال بية األموية ولميا من الزرد ا عدن وس صفوي ومصح

رين يرج خلى بداية الارن العشرين.

الااع الالة ان امي الالة :الف الالن انح الالدي  :ه الالا ثمث الالون لوا الالة زي ي الالة مرس الالومة م الالن وال ال الي الالاال الي الالوري ما
ظاأل ظماثيل جلية ويشبية و ترية.
القاعة السادسة :يللع ميتودعا نحفأ و ر فة اآلثالار ا شالفة فالي م اهمالة الم ليالة  .مالا ظالأل
ظوظي ال اديا الالة ا ت ال
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مت ال ف الالي اله الالواء الطل الالق موزع الالة ه الالا اث الالار تري الالة وريامي الالة تع الالود للعل الالر ال مس الاليك

واإلسمم و

اآلثار لوامها ظماثيل ترية ألشال اص و الوا د و للالا ظ كاريالة ول ريالة تعلو الا تابالاا بلغالاا

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.
الوص ةةف الت ةةاريخي :بن الالا م الراد جلا الالا م الالين ان الزائن الي الاللطالية  974ال ال 1554م وكال الالع الغاي الالة من الاله
استأااة وهند و عام للمياهرين علأل 1982م ظأل ظرميأل ا ان ان وصدر لرار بت ويله خلى مت

م ي.

الوص ةةف املعم ةةاري :ظتمي الالز جمي ال ان ال الالاا ب الالاالنغم ل الالو ال الالدايل ووج الالود س الالااة واس الالعة يتوس الالطها
مس الالتد م ال وج الالود األرول الالة املحيط الالة بهجن الالة ان الالان وم الالديل واس ال رئ الالرس ظمي الالز باالتي الالاع لي الالهولة دي الالوا التج الالار
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والبا الالا م ال وج الالود الب الالا ال بي الالأ ف الالي الفت الالة الل الالغيأة امل لل الالة ل ه الراد( يوي الالة) وا ما الالأ يل الالو ان الالان م الالن
النواه .
وكان مقل من دور وااد م سا بارظفاع سب متار ي ع ى من ان الاا اا الدورين .و و عبارة
عالن ر عالة جن الالة ملاللبة اليالالا تعلالو سالالطواها بالراج وظتاالدمها األرولالالة الر الياة بهلواسالالها ا دببالة ولنا ر الالا
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:
البيمارستان و وا بناء يد األميأ الزلكال لالور الالدين هعالد وصالوله خلالى دمشالق ولالد مالوا بنالاص بفديالة
ً
دهعها اد ملوت اإلهرلج ،والبيمارستان و لدم مي شفى الزاا لائما في العالأل اإلسمم .
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وي الالتأل ال الالديوا خليال الاله ع الالأ بوابال الالة يل الالا د ليال الالز مر ال ال الشال الكل و لب الالة م رو يال الالة اا مارلل الالاا دايليال الالة
ويارجي الالة ظ الالقدي خل الالى باا الالة اا واوي الالن ر ع الالة.وتعت أ البواب الالة ث الالأ العناص الالر ا عماري الالة انت الالديرة با مام الالة ف الالي ال ا
البن الالاء ،ها الالد امل الالع ف الالي عم الالا ألوا م الالرة ف الالي الع الالالأل اإلس الالمم لوا الالة اا مارلل الالاا ظك الالاد ظك الالون مي الالط ة وس الالول
ين شر ا التجديد الش ي في دمشق يما العهدين األيو ا ملوك وفي األلاضوا يما العلر اليحتو ي .

رظالالب ال ا البنالالاء وهالالق م طال بهر عالالة ووايالالن ،ميالالتورى مالالن عمالالارة ا الالدارل اليالالحتولية النماميالالة الال ي
ً
است دم ياا في العلرين األيو وا ملوك في ليأ من بنيت ا ما الصحن ظتوسطه بر ة ماء ،وله ر واجهاا
لكل من ا ،اإليوان الغر

و امتداد للد ليز ويقدي خلى ترظين ميتطيلتين في مواجهته ،واإليوان الشر ي وس

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

ً
دوء .
النيخي مطعمة بانتا األسود  ،ما اإليوان الشمالي ههو ثأ األواوين
ظ ال الالوا خلال الالى مت ال ال للطال الالب والعلال الالوم عنال الالد العال الالر هوظفال الالع لاعاظال الاله لتعال الالر األدواا الطبيال الالة و سال الالاليب

ا عانتة لديما ومعمأل ما يتعلق بهمور الطب والليدلة.
ياأل ا ت
املحنطة.
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ر لاعاا رئرية للعلوم واللالية للطب واللاللة للليدلة والراهعة للطيور وانحيوالاا

قاعة ةةة ال ة ة  :عال الالر فال الالي ال ال الااعال الالة دواا وم طو ال الالاا ولواال الالاا ورسال الالوم بيال الالة ولمال الالا ج ألدواا
جراايالالة .خضالالاهة خلالالى ماتنيالالاا لهالالا عملالالة بالطالالب الرورالالي خضالالاهة خلالالى عالالر مشالالا د بيالالة جلالالية ظملالالل الف الالا
اليريري في الطب العر ال ي ا تمل عدة مور مها اإلللالاا خلالى ا الري

و الو يبال

الكوا وايالن ميالاءلته

ع ى اواله ان اصة( جا النب ).

قاعةةة ال يةةور النيوانةةات ا نن ةةة :لريالالع ظاري يالالة باالالدر مالالا نالالي تعليميالالة ظ الالوي ع الالى لمالالا ج مالالن
يور وايوالاا متنوعة م نطة تشيأ خلى ا تمام العر هعلأل انحيوان والبيطرة .وهنون الليد.
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قاعةةة الص ةةيدلة :للعالالر ا تم الالام بيالالأ بمج الالاا النباظالالاا الطبي الالة وظر يالالب األدوي الالة و الالو م الالا معالالرل هعل الالأل
الليدلة ولعر في
الطبية م
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ر يواصها.

الااعة لما ج ظملل هع

األدواا واألجهزة .ما عر جدوا ياص بهسماء النباظاا

قاعةةة العمةةو  :تعالالر فالالي ال الااعالالة لمالالا ج و دواا عرييالالة ولواالالاا هنيالالة ظال ر بتطالالور العلالالوم عنالالد
العر .
ويللع ا مالر الشالمالي الشالر ي ليكالون م تبالة ظاالأل تبالا وم طو الاا بيالة الغايالة من الا خايالاء ظاليالد
كالالان متبع الالا بالبيمارس الالتان اي ال كالالان يا الالأل لاع الالة ص الالنفع ع الالى رهوهه الالا الالعى ال ت الالب الطبي الالة لتك الالون م الالادة لدراس الالة
الطالالم ومرجعالالا للطالالم  .و ال لي يلل الالع ا مالالر انتنالالو الشالالر ي ا اابالالل ل الاله ارهالالة خدارة ا ت ال  .مالالا الط الالابق

العلوي هاد يلا ليكون مار ديرية اثار دمشق.
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