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العاشرةاملحاضرة   

 عنوان املحاضرة

 البيمارستانات   -الحمامات

 الحمامات:

عرف بناء الحمامات منذ أقدم العصور، وفي الحضارة العربية اإلسالمية استفادوا من بناء الحمامات 

واإلسةةالمية خاةةةرة بالحمامةةات  ن الرومانيةةة فةةي ر ةةوور أسةةءوو صميةةاء ورصةةميو الحمامةةات، وبانةة  ا ةةدن العربيةةة 

 الدين اإلسالمي حث على النظافة قبل بل صالة.

وقةةد بانةة  الحمامةةات بدايةةة هنةةي ة الأندسةةة، اةةو أةةةذ مت ةة  الحمةةام فةةي الت ةةور فةةي ضةةوء حا يةةات 

املجتمعات وتعكس الجانب الفني والحضاري لتءك العصور، حيث طبع الحمام اإلسالمي ب اهع ديني يتناغو مع 

اعةةد اليةةرعية اإلسةةالمية، وقةةد اشةةمام فةةي الحمةةام أن يفةةون منةةدود ا نافةةذ لةةرس فيةة  أبةةواو لةةي ف  حةةرارة القو 

غرفت ، و دران  سميكة أي مبني من الحجر الصءب، وأن يفون واسع وقد ذكر ال برب ابن سرنا:)ةيا الحمام 

الف ا لح فإن  ال يتءةو مةن أ نةام ما قدم بناؤه واتنع بناؤه وعذو ماؤه، وذلك  ن العذو يْباء وورطب أكثا بت

 رؤذي البدن ...  ( ووقنو صلى الباامي)البارد(، والوس امي)الدافئ(، والجوامي)الحار(، 

 لال تمةةةةا  فةةةةي ا ناسةةةةبات 
ي
 صذ رضةةةةو قاعةةةةة اسةةةةتقبان، تيةةةةفل مفانةةةةا

ي
  امةةةةا

ي
 ا تماعيةةةةا

ي
لعبةةةة  الحمامةةةةات دورا

صنهةةةا تنةةةةمء لءرنةةةاء بفرصةةةة ال ةةةرو  مةةةن ا  ةةة ن وقضةةةةاء  االحتفاليةةةة ولتبةةةادن اوراء أو لعقةةةد الصةةةفقات، باإلضةةةافة

 أوقات ممتعة من صحياء حفالت لءغناء والرقص، ومن أشأر الحمامات:

 الحمام الروماني في درعا :

ففةةةةي مةةةةدةل الحمةةةةام يو ةةةةد بابةةةةان رأرنةةةةيان وبداةءةةةة  يو ةةةةد أر ةةةةع صةةةةاالت بنرةةةة   ميعأةةةةا مةةةةن الحجةةةةارة 

وبمقايرس كبياة علةى شةفل مةداميك منتظمةة متنةاووة االررفةا  مةع و ةود أةاديةد الباخلتية ا ن ورة هيفل  يد, 

 في الجدران , ونوافد مغءقة بمصاريع ةيبية مزدو ة من ال ار  والز ا  ا ءون من الداةل.

كمةةا ي تةةةوي الحمةةةام علةةةى أحةةةواة خ ا يةةة مفتوحةةةة وضةةةع  داةةةةل الجةةةص بةةين ربةةةاأز مةةةن القرميةةةد, فةةةي 

فل مرركةزة علةةى الجةةدران ور تةوي علةةى أنابرةةب ا يةاه النةةاةن وونةةدفع ا ةاء مةةن ةةةالن حةين رفةةون القبةاو مةةن ا سةة

قناطل من الفتار ردةل فةي أقنيةة معةدة فةي الجةدران, صضةافة لةذلك كنةر  حجةرات الحمةام بةا لوا  الرةاميةة 

 قة معمدة. وخور  بالرسوم الجداروة وفرش  أرضية الحمام بالرةام , كما رو بناء ساحات مكيوفة مزونة بأرو 
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 حمام نور الدين الشهيد:

 ةةو مةةن أقةةدم حمامةةات دميةةا القديمةةة ا صةةنفة فةةي قاأمةةة المةةااو العةةا ي فةةي سةةو  الب وروةةة ا تفةةر  مةةن 

 سو  مدح  باشا.بناه النء ان نور الدين خنفي ) اليأيد(.

البنةةاء عبةةارة عةةن بنةةاء أاةةري مفةةون مةةن غةةرف وقاعةةات لالسةةت مام وقاعةةة لالسةةتقبان واالسةةمااحة, يتةةأل  

 كناأر الحمامات الدميقية من االاة أقنام هي: 

 القنو البارد)الباامي(

 القنو الفارر) الوس امي(.

 القنو الحار) الجوامي(
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 حمام يلبغا الناصري:

القرو من قءعة حءب، ووا أة الحمةام مزونةة با ةداميك ا تناوبةة بةالءونين أميأه ا ميا يءبغا الناصري ب

ا سود وا صفر، والقنو الباامي يتأل  من أر ع ايوانات معقودة في بل ايوان مص بة، ويعءو الباامي قبة مزونةة 

ا غةرف صةغياة بزةارف نبارية، والقنو الوس امي والجوامي مؤل  من قاعات رأرنةة ي ةي  اهةا أر ةع ايوانةات ف هة

في بل منها  رن حجري، وأرضية القنو الداةلي)الناةن( مبء ة بحجةارة متناوبةة بأسةاليب  ندسةية متداةءةة 

 بديعة التناسا.

 
 ويعتبا حمام يءبغا من الحمامات الفرودة التي ما خال  ر اف  على أصالتها. 

 
 

 البيمارستانات 

 البيمارستان القيمري:

أسن  سي  الدين القيمري, بناه في حي الصةالحية , رةأار البيمارسةتان القيمةري بيمارسةتان نةور الةدين 

 زوة على بل منها مداةل صلى غرف أةرى.الذي بني داةل ا دينة. وامل    مر ع ل  أر عة أواوون مرك

مدةل البيمارستان مبني ب روقة ا بءا ول  قوس مزةرفة, ووتو  البوابةة مقةرنص فتةو واالاةة أسة ر 

 كتابية.

خون بالزةارف النبارية ا تيابكة بين ا حرف فهي على در ةة عاليةة مةن الدقةة ورتضةمن أخ ةار الءةوتس, 

 االنتقان من التقي  ا يو ي صلى ال راخ ا مءوبي ا نرف في الزةرفة. ووكي   ذا النو  من الم يين بداية
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ونظةةةةرا لةةةةدور ا نةةةةاار الجميءةةةةة وا يةةةةا د البانوراميةةةةة فةةةةي تنةةةةريع عمءيةةةةة اليةةةةفاء رةةةةو رزووةةةةد  ميةةةةع غةةةةرف 

 البيمارستان ا وا أة للجنوو بنوافذ ر ل على مدينة دميا وحداأا الصالحية.

 
 

 البيمارستان األرغوني في حلب: 

يقةةع بةةالقرو مةةن ةةةان الجمةةرد ب ءةةب القديمةةة يعةةود بنةةاؤه لءفمةةاة ا مءوكيةةة. ا بنةة  عبةةارة عةةن باحةةة علةةى 

  انب ها اليمالي والجنو ي أواوون ومن الير  والغرف غرف ةاصة با رض  .

ينةار ا حجةرة يو ةد فةي  ولءبيمارستان مدةالن رأرس ي وفرعي ووؤدي بةاو الةدةل الةرأرس صلةى رد ةة علةى

  درانها فت ات روضع ف ها ا دووة, وعلى اليمين حجرة أةرى لالنتظار وأةرى لءمعاينات ال ار ية. 

 

حظةةي الجةةامع ا مةةوي بدميةةا با تمةةام بةةالد مةةن ر ةةان الدولةةة، وبتاصةةة ال ءيفةةة الوليةةد بةةن عبةةد ا ءةةك 

فجةةاء  ةةذا ا مةةجد مفتةةرة مةةن مفةةاةرة ا مةةووين فةةي مجةةان  ندسةةة العمةةارة، ذلةةك  نةة   ةةاء ر فةةة فنيةةة معماروةةة 

 غاية في الدقة واإلرقان والفتامة.   ة راروخ الجامع: 

س  لءعبادة منذ ألوف الننين أقيو ف ها معبد لإلل  " حدد " اورامي في م ءةع بني ا مجد على أرة كر 

 ضةمن سةور أقةيو 
ي
ا ل  ا ون قبةل ا ةيالد، اةو شةيد فةي العأةد الرومةامي معبةد لإللة  "  ةوبتيا" وا عبةد بةان ميةيدا

صلى كنرنة القديس يوحنةا داةء  الجامع ا موي فيما هعد، وقد ر ون  ذا ا عبد في أواةر القرن الراهع ا يالدي 

 ا عمدان، التي بان  ر تل الجانب الغر ي من ا عبد.

 مةةن الةةذ ب، وقيةةل أنفةةا  706 ةةة    87بنةةي ا مةةجد سةةنة 
ي
م ، وأنفةةا الوليةةد علةةى بناأةة  ةمنةةين صةةندوقا

 ةرا  الدولة سبع سنين  و ءب ل  ما يقارو عيرة آالف عامل.  وقد تعرة ا مجد للحروا عدة مرات عام. 
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م(.  ي تةةةةل  انبةةةة  اليةةةةةمالي طةةةةحن مكيةةةةوف ر ةةةةةي  بةةةة  أروقةةةةةة،  156× 97نةةةةت يل اليةةةةفل أطوالةةةةة  ) م

 وو تل قنم  الجنو ي الحرم, وللجامع االاة أبواو رأرنة رؤدي صلى الصحن، وباو راهع في الحرم. 

 

أقواس النصر في املدن                   الخانات  -املسارح و

ا عمةةاري هيةةفل  الفنةةي و حضةةارات العةةالو القةةديو والتةةي رميةة ت بتنةةو  النتةةا الحضةةارة الرومانيةةة أشةةأر 

التو أةةات الفكروةةةة ممةةا أدى صلةةةى اةتالفأةةا عةةن مجاوراتهةةةا مةةن الحضةةةارات وبالتةةالي امعكةةةس  ةمتعةةةدد  بانةة واضةةح .

ر المااكيةةةةب ومتتءةةةة  فةةةةي أ دافةةةة  ودوافعةةةة  عةةةةن رو أةةةةات العمةةةةاأر ا عاصةةةة ةمتنوعةةةة  علةةةةى نتا أةةةةا ا عمةةةةاري ففانةةةة

 ومن أ و ا برية التي رمي ت بانتنااها لءرومان ا نار  وأقواس النصر. لءعمارة الرومانية .

رغةةو أن ا نةةار  هةةي مةةن ا بريةةة اإلغروقيةةة ا أمةةة ولكةةن ا نةةار  الرومانيةةة ذات طةةاهع متتءةة   ا نةةار :

 .رمي ت ب  عن ا نار  اإلغروقية باالعتماد على الصفات ا عماروة الرومانية

 من أهم املسارح في سورية مسرح بصرى وجبلةو  

 نوو سوروة من اكبا وأكثا ا نار  وا در ات الرمانية اكتماال و ا زوةة فةي العةالو ,   فمسرح بصرى:

ومةةا خان م افظةةا علةةى أ ةةو شةةوا ده التاروتيةةة التةةي مةةر اهةةا. ومنةةر  بصةةرى لةةو يكةةن ب ا ةةة لالكتيةةاف فقةةد بقةةي 

التاروتيةةةة صلةةةى أن أون مةةةن أدةةةةل العةةةروة التةةةي بانةةة  رةةةتو داةةةةل منةةةر  ومةةةدر   اةةةا را منةةةذ بناأةةة , وتيةةةيا الواةةةاأا

بصةةةةرى  ةةةةو الرومةةةةان حيةةةةث بةةةةدأوا هعروضةةةةأو ا دبيةةةةة وبانةةةة  رةةةةتو بالءغةةةةة اليونانيةةةةة والالريريةةةةة بنوع هةةةةا الفوميةةةةدي 

عة والماا يةةةدي, والجةةةدير بالةةةذكر أنةةة  لةةةو يةةةتو العيةةةور علةةةى أي دالأةةةل تيةةةيا صلةةةى اسةةةتتدام ا نةةةر  لعةةةروة مصةةةار 

 الحيوانات كما  و الحان في منر  ردمر. 

وربةةدو منصةةة التمييةةل و ميةةع رفرعاتهةةا غيةةا منقوصةةة وهةةي مزونةةة بم اروةةب وأبةةواو كبيةةاة ووتةةو  البنةةاء 

م وطون منصة التمييل  102روا  منقوف , وشيد ا نر  بالحجر الباخلتي املحلي ووبءد ق ر الحجر ا نتتدم 

م ورتمةةةةةا  ا نصةةةةةة أبةةةةةواو رةةةةةؤدي صلةةةةةى الفةةةةةوالرس وفةةةةةي الجةةةةةدارون  22فةةةةةا  ا نةةةةةر  م ووبءةةةةةد ارر 8.5م وعمقأةةةةةا  45.5

الجانبيين حون ا نصة شرفات بان يجءس عء ها حاكو الوالية وكبار الش صيات والزوار ووصل الباحة بال ار  

ووراء  ممةةةران معقةةةودان مةةةن اليمةةةين والرنةةةار با عمةةةدة الدوروةةةة. ومنصةةةة التمييةةةل عروضةةةة وقءيءةةةة االررفةةةا  منةةةبيا

 الجدار الغر ي لءمنصة باحة مكيوفة تنتتدم لالسمااحة.

صةةةةةفا مةةةةةن ا قاعةةةةةد ا تصةةةةةءة منهةةةةةا مةةةةةا و متصةةةةةص لءيةةةةةيو  وآةةةةةةر لءفرسةةةةةان  37ووجةةةةةد الزاأةةةةةر لءمةةةةةدر  

صةفوف متصصةة لءعامةة. وروصةل صلةى ا نةتووات اليالاةة أدرا  صةاعدة ر ة   5وال بقةة الوسة ث اةو ممةر رءية  

دقةةةةاأا ورتنةةةةع لحةةةةوالي عيةةةةرة آالف ميةةةةا د وباسةةةةت اعة  10وال ةةةةرو  ةةةةةالن ممةةةةرات معقةةةةودة تنةةةةمء بالةةةةدةون 

 ا يا دين من ةاللأا ميا دة وسما  بل ما يجري في باحة العرة بوضو .
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: أ مةةل أاةةر علةةى سةةاحل ا توسةة  واةةامي أكبةةا مةةدر  سةةوري, يقةةع منةةر   بءةةة فةةي مسرررج جبلررة الرومرراني

 الجأة اليرقية من ا دينة القديمة وشيد على أرة سأءية يعود راروخ بناأ  صلى القرن اليامي ا يالدي. 

 منصة التمييل. -طحن ا نر ) الحءبة( -يتأل  ا نر  من االاة أقنام ا در  ) مدر ات الجمأور(

متفر  و و مبني على أقواس وعقود مبرية هيفل  10000-8000م ووتنع لحوالي  90يبءد ق ر ا نر  

در ةةةات,  4در ةةةة أمةةةا العءةةةوي لةةةو يبةةةا منةةة  سةةةور  12در ةةةة وا توسةةة  مةةةن  13دقيةةةا, يتةةةأل  ال ةةةابا النةةةفلي مةةةن 

 رى.در ة ربما ررتهي بروا  معمد منقوف كمنر  بص  35ويعتقد أن العدد اال مالي لءدر ات 

 م  21.5أما الصحن فيبءد ق ره 

 ومنصة التمييل  دار ا ا مامي مزون بم اروب منت يءة ومنتديرة.

 
تعروةةة  أقةةةواس النصةةر كةةةذلك بةةةا قواس النصةةةبية حيةةةث رميةةة ت العمةةةارة الرومانيةةةة فةةةي : أقرررواس النصرررر

 غةةةراة التتءيةةةد الةةةدافع والأةةةدف إلميةةةاء أقةةةواس النصةةةر  ةةةو   ةةةذه التفوونةةةات بأحةةةد سةةةمات الش صةةةية ا أمةةةة .

العنةةةةكري , حيةةةةةث يفةةةةةون موقةةةةةع  ةةةةةذه التفوونةةةةةات فةةةةةي مةةةةةداةل ا عنةةةةةكرات الرومانيةةةةةة داةةةةةةل ا ةةةةةدن, لةةةةةتعكس  ةةةةةذه 

 فةي ا بةامي اإلغروقيةة,  ا قواس اليقة وقدرة الجرش الرومامي بقور  العنكروة .
ي
 صةغياا

ي
و ذا االبتفةار قةد أدى دورا
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 مةةةن أشةةةأر  ةةةذه ا قةةةواسأية اةةةو أصةةةب   صميةةةاأية رزويريةةةة. لكةةةن الرومةةةان رفننةةةوا فيةةة  فبعةةةد بانةةة  وايفتةةة  صميةةةا

 .قوس النصر في الالذقية.

 16م واررفا  12: يقع في حي الصءيبة و و مبني من الحجارة على شفل مر ع ب ون ضءع وقوس النصر

م تعءةةوه نصةة  قبةةةة كرووةةة فةةةي حةةين خةرفةة  الو ةةةوه الداةءيةةة وال ار يةةةة من ورةةات ونقةةو  نةةةافرة رميةةل شةةةارات 

 صر وسيوف ورروس وةوذ ورما  وهي عتاد املحاربين ةالن الفماة الرومانية. الن

ووتأل  من أر ع فت ات رتتء  في اتناعأا من  أة صلى  أة وفو  بل فت ة عقد حجري متقن يرركز 

أسةةةفل بةةةل عقةةةد علةةةى عمةةةود. وفةةةو  ا عمةةةدة ريجةةةان بورنأيةةةة ر مةةةل نضةةةدا ووالحةةة  علةةةى أعمةةةدة و ةةةدران القةةةوس 

 لزمن والتآبل النارج عن رطوبة  و الالذقية.تيوو  بفعل ا

 
 الخانات:

ال انةةات مةةن أرو  ا عةةالو ا اروةةة والنةةياحية التةةي لةةجع  الةةزوار لزوارتهةةا والتمتةةع بجمالأةةا حيةةث رتميةة  

 ذه ال انات بتقنية عالية في البناء والفن. بان ميام  ذه ال انات يماكز بداية في بيوت أو ةانةات ةاصةة رقةام 

ةصيصةةةا  غةةةراة رجاروةةةة حيةةةث بءةةةن ي ءةةةا علةةةى  ةةةذه ال انةةةات فنةةةاد  وأحيانةةةا القرنةةةاروات التةةةي ميةةةأت هنةةةبب 

 الريام التجاري وكثاة القوافل التي بان  ردةل ا دن.

ر ةورت ال انةات ر ةورا كبيةاا حتة  أصةب   أشةةب  هنةو  مغءقةة يتبةادن التجةار ف هةا بضةا عأو, وةاصةةة 

ال انةةةةات فةةةةةي دميةةةةا ةةةةةان الجمةةةةرد  وةةةةةةان الحروةةةةر وةةةةةان الجوةيةةةةة وبءأةةةةةا  فةةةةي العصةةةةر ا مءةةةةوبي. ومةةةةةن أ ةةةةو  ةةةةذه

 متصصة لألقمية.

ةةةان الحروةةةر: يقةةةع داةةةةل أسةةةوار دميةةةا القديمةةةة  نةةو ي الجةةةامع ا مةةةوي الكبيةةةا, سةةة ي بةةةذلك منةةةبة صلةةةى 

مةن  مما مر ةع ورنفةتء بوابةة ال ةان ا زةرفةة مةن طةرف الوا أةة ا بريةة2.500م الت الحرور. ربءد مناحة ال ان 

 ا داميك ا تناوبة وو ي  بال ان ةار يا سبعة وعيرون متزنا.
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يغ ةةةي امل ةةةاخن قبةةةوات سةةةروروة أو متصةةةالبة وهةةةي مةةةن الحجةةةر ا ن ةةةوت وفةةةو  أبوااهةةةا ونوافةةةذ ا أقةةةواس 

 مزونة بمن ورات بديعة الصنع..

 ةةةةث بةةةةأر ع أمةةةةا ال ةةةةابا العءةةةةوي ا تصةةةةل بةةةةدر  مةةةةن د ءيةةةة  يصةةةةل صلةةةةى روا  ميةةةةيد بالحجةةةةارة البيضةةةةاء ومغ

وأر عةةةةةةين قبةةةةةةة صةةةةةةةغياة و ميةةةةةةع القبةةةةةةاو بنرةةةةةةة  بةةةةةةدون رقبةةةةةةة إلدةةةةةةةةان النةةةةةةور. وال ةةةةةةابا العءةةةةةةةوي متصةةةةةةص لءتجةةةةةةةار 

 وا نافرون. 

 
 

 خان الجمرك: 

أحد ةانات مدينة حءب بناه الوالي العيمامي ابرا يو باشا. خاره  م مد باشا ا صةري .  ةو ةةان كبيةا فةي 

 غنية بالزةارف, بان مقرا لءتجار الفرمنيين واالنفءي  الأولنديين.من قة ا سوا  ل  بوابة كبياة 
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فةةي ال ةةان ةمنةةون متزنةةا فةةي ال ةةابا االرضةة ي وسةةبع وسةةبعون متزنةةا فةةي ال ةةابا العءةةوي ووضةةو اسةة بال 

 وقرناروة ومنهءين وممجدا.

 


