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 إدارة األعمال   الكلية   

       

 املباني التاريخية واملتحفية  اسم املقرر 

 الثالثة املحاضرة   اإلدارة السياحية والفندقية القسم  

 

 المباني التاريخية والمتحفية 
 ) المدارس( 

 :  المدرسة الظاهرية في دمشق

 :تاريخ المدرسة

تقع المدرسة في حي الكالسة من العمارة الجوانية، قبالة المدرسةةة العايليةةة الك ةة        

تنسب المدرسة إلى الظاه  بي  س ال ندقداري, قامت المدرسة الظاه يةةة ى ةةى يار مةةن 

أىظةةةو يدر يموةةةر دأشه هةةةا  ةةةر ة تةةةدىى بةةةدار الععيقةةةيا ا ةةة ر   فةةةي العرةةةد ال ةةةا مي 

 بنزدل األ  اف الع ويين فيراا

أصبحت هذه الدار من الددر الوري ة مما جع رةةا م  ةةحة لنةةزدل العظمةةا  فيرةةا 

فمةةةذ ح ةةةت األسةةة ة األنو يةةةة مدننةةةة يموةةةر، سةةةرن هةةةذه الةةةدار   يةةة  األسةةة ة  نجةةةو الةةةدنن 

أنةةةون بةةةن  ةةةاايس دالةةةد السةةة ااي  صةةةالخ الةةةدنن األنةةةو يس دأ يةةة  الم ةةة  العةةةايلا  عةةةد 

  األميةة  فةةارس الةةدنن أقاةةاي المسةة ع ن انق اض الددلة األنو ية، ان ق ت الدار إلى م ةة 

األتا  ، دمن درث   ا ةة  يت هةةذه الةةدار ل كةةوي مدرسةةة دمةةدفناه ل م ةة  الظةةاه  بي ةة س ، 

الذي أدصى أي ندفن ى ى الا ير العام ق يباه من ياريةةا، دأي ن نةةى ى يةة  هنةةا ، فةة أ  

ر عةةةين ألةةة  الم ةةة  السةةةعيد أي ندفنةةة  يا ةةةت السةةةور، فاب ةةةا) يار الععيقةةةي بةةةة   ثمانيةةةة دأ

يرهةةةو  نقةةة ةسس دأمةةة  أي تهيةةة  معالمرةةةا دت نةةةى مدرسةةةة ل وةةةاف ية دالحن يةةةةا فةةةدفن الم ةةة  
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السةةعيد دالةةده فةةي يار الععيقةةي، يار األسةة ة األنو يةةة فةةي  قعةةة تحةةي  برةةا قبةةان أىةةا و 

الم ةةو  األنةةو يين  العةةايل دصةةالخ الةةدنن، نك مةةز فةةي الةة  إلةةى أي الم ةة  الظةةاه  هةةو 

 اشمة، دإي ل  من   عية الم   دأبر   مهت ما لرؤال  الم و ا  دارث هذه األس ة الح 

 تطور المدرسة:  

  ةةت المدرسةةة محافظةةة ى ةةى المرمةةة ال ةةي أدجةةد  ألج رةةا تةةدري  أمةةور الةةدنن 

مسا أم  دالي يمور مدحت  ا ا أي تضةةو   1878هة/    1295دالحدنث لكن  عد ىام  

في هذه المدرسة الك ب المبعه ة في مدارس يموةةر األ ةة  ،  وفةةاه ى يرةةا مةةن الضةةيا) 

 دأي تمد إليرا أندي المخ  سين  النرب دال يع،  

عةةت الك ةةب مةةن ىوةة   ةةزاين   يةة ة فةةي يموةةر دتةةوم د ةةعرا فةةي ت  ةةة الم ةة  جم

الظاه  في المدرسة الظاه ية دال  لم ان را دلياق را ل  ةة  الها،ةةة، د بةةع يف ةة    سةةما  

الك ةةب، دىةةين الةةوالي لرةةا المحةةافظين، لكةةت داحةةد مةةنرو مةةاي ي قةة   فةةي الوةةر  د وا ةةاه 

ه  الجزايةة يا دالم نةةى اليةةوم ،وةةهت  خمسةةين ق  ةةاها دد ةةعت الك ةةب  مرمةةة الوةةي   ةةا

 ما ،ع ف  المر بة الظاه يةا 

 الصفات المعمارية للمدرسة:  

مس ، ت ةة ل  مةةن 31× 31،قةةوم ال نةةا  ى ةةى قاعةةة م  عةةة تق يبةةاه ى ةةى مسةةاحة  

 ا قين ،حوياي ى ى مجموىة من اله ف  انت مخصصة ل دراسة داليوم ت مو ل ظرةة  

اةةةالن الع ةةةو ما ةةةة ى ةةةى  احةةةة سةةةمادية فةةةي  مظرةةة  حسةةةن ل ماالعةةةة دل كةةةوي ق  ةةةة ل
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دسارا ب  ة ما  مسةة دن ة ت وسةة  الصةةحن ثةةو اينةةواي دميةة  اثنةةاي مةةن األىمةةدة, دى ةةى 

 ،مين الدا ت إلى المدرسة ،  ح  ان غ فة الض يحا 

 -الواجرةةةةةة اله  يةةةةةة هةةةةةي الواجرةةةةةة ال ييسةةةةةية ل مدرسةةةةةة ألي الواجرةةةةةا  األ ةةةةة   

لسةةرنية دالمحةةال  ال جاريةةة، دالواجر ةةاي اله  يةةة مالمسةةة ل منةةا ل ا - اسةة هنا  الجنو يةةة

دالجنو يةةة موةةيدتاي  األحجةةار المنحوتةةة الم قنةةة، دفةةي أىالهةةا  ةةو  مسةة دن ة، تحيارةةا 

  ةةارف هندسةةةية م  ل ةةةة مةةةن يدايةةة  م دا  ةةة, دتن رةةةي الواجر ةةةاي    ةةةار حجةةة ي  سةةةي  

 ن  ل  من أحجار م ناد ة بين األسوي داألبيض

ينما المد ت ،  ح فةةي الواجرةةة اله  يةةة دت ةة ح فيرةةا نوافةةذ دالواجر اي م وابر اي ب 

المدفن الجنو ية دت ميزىن اله  يةةة بوجةةوي توةةريت    فةةي فةةي أىالهةةا ن ةة ل  مةةن قم يةةة 

داسةةعة م  وحةةة ،حةةي  برةةا نقةةئ مةةن الةةدداي  الم قا عةةة، دهةةي القم يةةة ال ةةي تاةةت ى ةةى 

 الض يحينا

 
لمةةةد ت  دهةةةو عبةةةارة ىةةةن  ةةةان دي وسةةة  الواجرةةةة اله  يةةةة دال ييسةةةية ل مدرسةةةة ا

دص  ا ، ،ع وه ثالثةةة أ ةة  ة   ابيةةة دق يةةة  م ني   حجار بيضا   خو، اد مص اىين
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دمؤر ة ، الس  ي مؤل  من سا ين دهو أشه  األ ةة  ة ى  ةةاه د ةةن   الوقةةت ،وةةرت 

سةةاش  البةةان دهةةو منقةةو   خةة  اله ةةث  النسةةخي المم ةةو يس  ،ع ةةو األ ةة  ة الك ابيةةة 

فةةةةي  دا،اهةةةةا الدا  يةةةةة  اسةةةة اي مظ ي ةةةةاي صةةةةهي تاي ، ن ةةةةي  صةةةة ين مةةةةن المق نصةةةةا 

 المق نصا  ص  من الحنا،ا الضح ة، ت   ع فوقرا  اسة مظ ية   ي ةا

 
الةةةد ول مةةةن المةةةد ت نةةةؤيي إلةةةى  احةةةة سةةةمادية غي  مسةةةقوفةس م  عةةةة الوةةةرت 

   عةةاي ن وسةةارا  حةة ة مسةة دن ة ا ديوجةةد جنةةو ي الباحةةة غ فةةة المةةدفن، دالجرةةة الوةة قية 

 احة تحوي ى ى  ا قين من اله فال ب 

 

مس، 13×13توجد فوق الزادية الجنو ية اله  ية ل مدرسة، دتح را المدفن الم  ع 

دالعبةةة عبةةارة ىةةن قبةةة م سةةا  مدببةةة، تسةة ند إلةةى رقبةةة مضةة عة  ابق ةةين الابقةةة الع ويةةة 

 ةا ال) دفي  ت   ع نافذة توأم مقوسمهمنة األ
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العرةةةد المم ةةةو ي، فقةةةد  سةةةيت الجةةةدراي مةةةن فةةةي المةةةدفن ن ج ةةةى رقةةةي ال ةةةن فةةةي 

األسةةة ت  ال  ةةةةام دال  ةةةةام الم ةةةةوي ى ةةةةى  ةةةرت   ةةةةارف هندسةةةةية سةةةةرمية د سةةةةي أى ةةةةى 

الجدراي  ال سي سا  الزجاجيةةة ال ةةي تمهةةت منةةا     ي يةةة أبةة    جماليةةة  ةةج ة النخيةةت 

ا   الا ي يةةة مسةة مدة مةةن فسي سةةا  لعاةةا  داسةة خدام  ةةج ة النخيةةت دال نةة الدالةةة ى ةةى ا

 جامع األموي ال
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 المدرسة الجقمقية:

 تاريخ المدرسة:

تقةةع المدرسةةة  ةةمالي الجةةامع األمةةوي، فةةي يموةةر القد،مةةة بنيةةت ى ةةى أنقةةاض 

مر بةةاه لتن ةةام، ثةةو حولةةت إلةةى  انقةةاه داح  قةةت أ،ةةام  ثةةو أصةةبحتبنةةا  قةةد،و،  ةةاي ت  ةةة 

مسا   ةةت  1400هةةة /  803العةةدداي المهةةولي ى ةةى يموةةر فةةي ىرةةد تيمورلنةة  ىةةام  

 ادجدي بنا ها ددسعرا   حج  الصوايسشذل  إلى أي جا  األمي  جقمر

اسةةة م   المدرسةةةة تةةةؤيي د ي  رةةةا  ةةةالل العصةةةور، فةةةي أدا ةةة  القةةة ي ال اسةةةع 

   ,اه ل ع يو األداليىو ،  انت   ما  

فيرةةةا قسةةةو اب ةةةدايي دقسةةةو ر ةةةدي  ثةةةانويس، تحولةةةت إلةةةى مقةةة  ل ح قةةةة المولويةةةة، 

مس،  1941هةةة/ 1360د  ةةت  ةةذل  إلةةى أي أصةةي ت  قن  ةةة مةةن  ةةاي ا  الح  ةةا  ىةةام 

 هدمت سق  قاىدترا د عض جدرانرا دأحدثت فيرا   اله ىاماها  

يةةة العامةةة ل،ثةةار، دممةةا نبةة  اس م   ى ى هذه الحال إلى أي اه مت برةةا المدن  

األاهاي إلى أهمية هذه المدرسةةة هةةو مةةا تع  ةةت لةة  مةةن سةة قة لوحاترةةا الحج يةةة اا  

الز ةةارف الجمي ةةة، فةة أ   ةة درة المحافظةةة ى يرةةاا د مةةا أي مدن يةةة األدقةةاف لةةو ترةة و 

رةةا برةةا  هيةة اه فقةةد قامةةت المدن يةةة العامةةة ل،ثةةار  االه مةةام برةةا  هيةة اه يىايترةةا إلةةى حال  

األدلى، دالمدرسة اليوم مق اه لم ح  الخ  الع  ي دهي فةةي غا،ةةة الجمةةال دايبةةدا)  عةةد 

 اااله مام الك ي  الذي لقي  
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 الوصف المعماري للمدرسة: 

مس تقةةةةدر  16 -18بنيةةةةت المدرسةةةةة ى ةةةةى رقعةةةةة تكةةةةاي تكةةةةوي م  عةةةةة أ والرةةةةا  

مسةةاح را  مةةاي ين د مةة  دثمةةانين م  عةةاه تح ةةوي صةةحن صةةهي ، ت وسةةا  ب  ةةة مهمنةةة 

 دأر عة أدادين مخ   ة األ وال دت  ة تع وها قبة ىالية تح ت الزادية الو قيةا 

ن الا يعةةةةي توجيةةةة  ل مدرسةةةة داجر ةةةةين فقةةةة  همةةةا الوةةةةمالية دالوةةةة قية، د ةةةاي مةةةة 

 فالواجرةةةة الوةةةمالية: العنا،ةةةة إليرةةةا يدي األ ةةة يين نظةةة اه ي ةةة افرا ى ةةةى الا يةةةر العةةةاما 

مةةةدما  م ناد ةةةة  32عبةةةارة ىةةةن مةةةدامي  حج يةةةة ن  ةةةم ارت اىرةةةا غيةةة  مرسةةةية ىةةةديها 

األلةةواي منرةةا األسةةوي داألبةةيض دالةةوريي  مةةا تحةةوي  ةة ي   ويةةت مةةن الز ةةارف ى ةةى 

 اف ي رةةةت ببعضةةةرا  وةةةرت ن نةةةادن ال ةةةوي بةةةين ال ةةةوي  ةةةرت حجةةةارة مقصوصةةةة األ ةةة 

األسةةوي دالةةوريي، ،ا ةةر ى يرةةا اسةةو الموةة  يا  أد الانجةةا  المةةزررة ان ت ةةع فةةوق هةةذا 

الوةةة ي  الز  فةةةي مةةةدما  حجةةة ي اد لةةةوي أصةةة   ،ةةة تي  عةةةد الةةة   ةةة ي  مةةةن الك ا ةةةة 

دياةةوق الةةواجر ين الوةةمالية دالوةة قية،ا ،ضةةاف إلةةى الةة  ىنصةة     فةةي   ةة  عبةةارة 

ىةةن أحجةةار منحوتةةة األ ةة اف م صةةوفة فةةي أى ةةى الجةةدار إلةةى جانةةب  عضةةرا ،ا ةةر 

مو  يا  أ    في  حووة مس دن ةس  حيث ت و ع حووة   ى يرا اسو الو فا ، دهنا 

فوق  ت نافذةا نالحظ أي ال ناي اس هت هةةذه الةةورية فو ةةع فةةي م  زهةةا  رنةة س األميةة  

ميةة  ثالثةةة حقةةول منرةةا نقةةئ  جقمةةر أي  ةةعاره  عبةةارة ىةةن قةة   مةةن الحجةة  األصةة  
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ى ي  الةةدداة دأيدا  الك ا ةةة رمةةز  الدداياريةةةسس أد أمانةةة السةة  ال ةةي  ةةاي ،وةةه را األميةة  

 ىند الس ااي دفي الحقت األدس    س   ي  ح   ى ي    ساي صهي اي،ا

 
دي ةةةة ح المةةةةد ت فةةةةي الاةةةة ف اله  ةةةةي ل واجرةةةةة الوةةةةمالية، دالبةةةةان عبةةةةارة ىةةةةن  

سةةةو ،حةةةي   ةةة  مةةةن الخةةةارج مقعةةةدنن مةةةن الحجةةة ،  120 مصةةة اىين مةةةن الخوةةةب  عمةةةر

،حي      اف البان   ي  حج ي ،  ةةذ  ةةرت قولبةةة حج يةةةا ،ع ةةو البةةان قةةوس ىةةاتر 

دمةةةن ثةةةو  ةةة ي   ويةةةت مةةةن الز ةةةارف دهةةةي مةةةن الحجةةةارة الم دا  ةةةة اد ال ةةةوي األسةةةوي 

 داألبيضا نن ري البان  عقد من المق نصا  ال ي تن ري  صدفة جمي ة  
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ت مم  منكس  نؤيي إلةةى غ فةةة صةةهي ة م  عةةة الوةةرت، تح ةةوي ى ةةى ن ي المد  

نافذتين إحداهما تات إلى الخارج داأل    نحو الدا ت، سق  هةةذه اله فةةة ى ةةى  ةةرت 

 ىقد م قا عة تم   في الزدا،ا ى ى حجارة  ار ة، دهذه اله فة تؤيي إلى الصحنا 

حجةةارة الم ونةةة مس،  سةةيت أر ةة   ال 14 -13الصحن لةة   ةةرت الم  ةةع تق يبةةاه  

دال  ةةام درصةة ت فةةي لوحةةا  هندسةةية منرةةا الم  ةةع دمنرةةا المسةة ايت دمنرةةا المه ةةث اد 

 ألواي مخ   ة ن وسا  ب  ة ما  مهمنة مرسوة  ال  ام دالز ارفا  

إاا ت م نةةةا   ةةةارف السةةةقوف بةةةدا لنةةةا أنرةةةا قةةةد تن سةةةب فةةةي مو ةةةوىرا إلةةةى ال ةةةن 

 العهماني دأنرا غ يبة ىن العص  المم و يا  

أمةةا ال   ةةة تقةةع فةةي الزاديةةة الوةة قية مةةن المدرسةةة، نوجةةد فيرةةا ق ةة اي ىاي،ةةاي مةةن 

ال ةة ن أحةةدهما لتميةة  جقمةةر دا  ةة  ألمةة ا م  عةةة الوةةرت  ةةول  ةة عرا أر عةةة أم ةةار 

دنصةةة  الم ةةة ا دل    ةةةة مةةةد ت  وةةة ي نةةةؤيي إلةةةى الصةةةحن دنافةةةذة فةةةي  ةةةت جرةةةة مةةةن 

 جرات  األر عا  

 الوصف المتحفي للمدرسة: يضم المتحف مايلي:  

ش ا ا  ى  ية تعوي إلى ما ق ت ايسالم, نقوت ى ةةى الحجةة  مهةةت نقةةئ  •

 ما328النمارة  اسو ام ئ العي  تعوي إلى 

 واهد الق ور نعوي إلى ال   ا  الع  ية دايسالمية المخ   ة مهةةت  ةةاهدة  •

 ما682هة/  64ق    يد بن ثابت األنصاري  
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 او ا  من الق  ي الك يوادثاير دمخ  •

 نمااج ىن تاور األ جد،ة   الخ  الع  ي ى   العصورسا •

 ما 15 -12ش ا ا  ى ى ال خار دالمعدي دالزجاج تعوي إلى الق نيين   •

 مجموىة من رسايت الخ  داألقالم دالمحاب  القد،مةا •

 ش ا ةةةا  مخ   ةةةة ى ةةةى درقيةةةا  دف مانةةةا  تعةةةوي إلةةةى ىصةةةور إسةةةالمية  •

 مخ   ةا  

يا ت صالة الع ض  من الخزاين / الوثاير دالمخاو ا / دى  ت   •

 ا

لقى أث ية تعوي إلى ال   ا  الع  يةةة ايسةةالمية دال ةةي تحةةوي ثةةالث نسةة   •

 ى ى رسايت    ت من ق ت الن ي   سا  

دهي ال سالة األدلى  انت موجرة إلى م   الحبوة النجا ةةيا داألصةةت  •

 مح و ة في الجم ية الجه امية ال  ياانية ا

سةةةةالة الهانيةةةةة  انةةةةت موجرةةةةة إلةةةةى م ةةةة  مصةةةة  المقةةةةوق ا داألصةةةةت ال   •

 مح و ة في م ح   ون  ابي في اس ان ولا

 ال سالة الهالهة  انت موجرة إلى م   البح ين المنذر بن ساداا •
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