خالي صٍشن تمٍة ِذٌٕح دِشك اٌمذٌّح فً اٌحشٌمح ،جٕىب غشب اٌجاِع األِىي ،ششق صىق
اٌحٍّذٌح تصً إٌى ِىاْ صاحش ٌطٍك عٍٍه "تٍّاسصتاْ إٌىسي" ِتحف اٌطة واٌعٍىَ عٕذ
اٌعشب" ،وهى تٕاء خصص وّشفى ٌٍّضاوٍٓ واٌفمشاء ثُ تحىي ٌٍصثح واحذاً ِٓ أشهش اٌّشافً
وِذاسس اٌطة واٌصٍذٌح فً اٌثالد اإلصالٍِح ،تعٍُ فٍه وثاس األطثاء.
وٌعتثش اٌثٍّاسصتاْ إٌىسي ِٓ أهُ اٌّثأً اٌتاسٌخٍح فً اٌّذٌٕح ،وهى أحذ ثالثح"تٍّاسصتأاخ"
شٍذخ فٍها ،فاألوي تًٕ لثٍه وواْ ٌعشف تاصُ "تٍّاسصتاْ اٌذلالً" ثُ صًّ تاٌعتٍك تعذ تٕاء
تٍّاسصتاْ ٔىس اٌذٌٓ ،واَخش تًٕ فً ِٕطمح اٌصاٌحٍح وٌذعى "اٌثٍّاسصتاْ اٌمٍّشي".
تًٕ تّاسصتاْ إٌىسي فً عهذ اٌٍّه اٌعادي ٔىس اٌذٌٓ ِحّىد اٌزٔىً عاَ 345هـ،َ5534/
واشتشط فً ولفه أْ ٌىىْ ِخصصا ً ٌٍفمشاء واٌّضاوٍٓ ،وال ٌّٕع ِٕه األغٍٕاء ،إرا ٌُ تتىفش
تعض األدوٌح إال فٍه ،وِٓ جاء إٌٍه فال ٌّٕع ِٓ ششاته ،وائٕا ً ِٓ واْ ،وٌّا حضش ٔىس اٌذٌٓ
إٌى اٌثٍّاسصتاْ أحضش ٌه ششاب فششته ولاي" :هزا حالي عًٍ وعٍى جٍّع اٌّضٍٍّٓ ِثًٍ"،
وأولف عٍٍه جٍّح وثٍشج ِٓ اٌىتة اٌطثٍح.
وواْ اٌثٍّاسصتاْ ٌتضع ألٌف وثالثّائح صشٌش وواْ اٌّشضى ٌتٍمىْ اٌذواء واٌغزاء واٌىضاء
ِجأا ً حتى ٌتّاثٍىا ٌٍشفاء ،وواْ ٌفذ إٌٍه األطثاء ِٓ وً اٌثالد وٌؤدي وظٍفح هاِح تاإلضافح إٌى
ِعاٌجح اٌّشضى ،وهً تذسٌش وإعذاد اٌطالب ٌٍىىٔىا أطثاء ،ولذ عًّ فً اٌطثاتح فٍه أشهش
األطثاء اٌعشبِٕ ،هُ اتٓ صٍٕا واٌزهشاوي.

وتذكر بعض المصادر التاريخية أن المسلمين قد أسروا أحد الملوك الفرنج ،وعند استشارة نور
الدين لمجلس أعيانه ،تم اإلتفا عل أن يفك أسر ذذا الملك مااب ددية مالية تصر

د بنا

البيمارستان ليكون مشف يادم الدوا والعالج.
و يعد البيمارستان من أذم العمائر الدمشاية التاريخية الت سب أن تواجد ديها مشف ومدرسة
للطب ،وقد جا د وصية للموك بالبيمارستان ما يل :
"دليباشر ذلك قابضا ً أموا ذذه الجهة ،متادما ً إل الخدام والاومة بحسن الخدمة للعاجز
والضعي  ،مؤكداً عليهم د أخذذم بالاو اللين ،دون الكالم العني  ،وليعلم أذ المكان أن
ورا ذم من ياابلهم عل التاصير ،وليذ جهده د ذلك".
وقد طب ذذه المبدأ منذ اليوم األو ذلك أن أو أطبائه الطبيب محمد بن عبد هللا المظفر الباذل
المتود سنة  075ذـ ،وكان يدور عل المرض  ،ويالحظ أحوالهم ،وبين يديه المشردون
وخدام المرض  ،وكان يكتب لهم ما يناسبهم ،ديؤت إليهم به د الحا  ،دإذا درغ من ذلك طلع
إل الالعة ،وتفاد مرض السلطان ،دإذا درغ من ذلك ،جلس د اإليوان الكبير يلا دروس
الطب عل األطبا والصيادلة ،ويارأ الطالب ،وتطرح المسائ الطبية ،وال يزا معهم د ذلك
مادار ثالث ساعات ،ثم يعود إل داره.

وعندما زاره ابن جبير سنة 085ذـ ذكر أن له قومة بأيديهم األزمة المحتوية عل أسما
المرض  ،وعل النفاات الت يحتاجون إليها من األدوية واألغذية وغير ذلك ،واألطبا يبكرون
ك يوم ويتفادون المرض  ،ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من األدوية واألغذية حسبما يلي بك
إنسان منهم ،وللمجانين المعتالين أيضا ً ضرب من العالج".
تعرض البيمارستان خال حاب تاريخية طويلة إل تغييرات وتعديالت شت  ،دلاد قام الطبيب
بدر الدين ابن قاض بعلبك "والذي كان رئيسا ً لألطبا والجراحين" سنة  9329م _ 727ذـ
بتوسيع البيمارستان وأضا

دسحة سماوية ثانية مع خمس غر  ،و د سنة  790ذـ قام

الصاحب شمس الدين البهنس بتجديد إحدى قاعاته.
و قد تعرض للدمار سنة  852ذـ عل يد تيمورلنك ،وبعد رحيله عاد الستابا المرض عل
نطا ضي  ،وقام الشيخ يوس
مكانا ً عظيما ً يعر

الباعون د حدود سنة  805ذـ بضبط البيمارستان ،وعمر ديه

به ،واشترى أماكن وأضادها إل وقفه.

ود العصر العثمان  ،ول نظارته (شوربزه حسن) الذي عمر جامع الياغوشية وخان المرادية،
دأقام شعائره بعد أن كانت قد اندثرت ،وعمر أوقاده ،وأت ديه من حسن التنمية ما ال مزيد عليه.
ولاد أشارت بعض الكتابات التاريخية المناوشة ديه إل أنه قد تم ترميم بعض أجزائه د الفترة
المملوكية أيام السالطين الملك الظاذر بيبرس ،قالوون ،الناصر محمد.
واستمر البيمارستان عل وضعه ذذا حت أوائ الارن الرابع عشر وانته عصره بعد بنا
المشف الجديد بدمش  ،وغادره أطباؤه العشرون إل األبد.
و د عهد السلطان عبد الحميد سنة  9298ذـ تحو إل مدرسة للبنات و من ثم تحو إل
مدرسة تجارية سنة  9208ذـ حت رمم أخيراً عام  9297ذـ وأصبح متح للطب والعلوم
عند العرب.

يعتبر المدخ الرئيس للبيمارستان األثر األكثر ثرا ً د عناصر الواجهات الخارجية حيث يفتح
بالواجهة الغربية ،له باب ذو مصراعين من الخشب ،مصفحان بالنحاس ،ومزخردان بالمسامير
النحاسية الموزعة ذندسياً.

يعلو الباب زخار

جصية جميلة ،صممت من تسع مداميك من المارنصات الت تعتمد عل

شك الورقة المجودة ،وذذا النوع من التشكي دن جديد د سورية أت به السالجاة ،كما أن
تجوي

البوابة دن جديد أيضاً ،حيث تشاذد األقواس المؤلفة من سبعة دصوص ،كما تتكرر

األقواس الحدودية لسلسلة البوائك الصم مرتين د الداخ ضمن االنحنا ات ويتخل تلك
المحاريب الصم أعمدة جدارية تتفرع من أعالذا عل شك شجرة النخي .
يل الباب غردة مربعة "الدركاه" تاوم ماام الدذليز وطو ضلعها 0م ،مزودة بإيوانين صغيرين
شمال وجنوب  ،ومساودة بعاد مزين بزخار ذات أقواس ومارنصات جصية تشابه زخار
بوابة البيمارستان.
تنفتح الدركاه من الجهة الجنوبية عل دسحة سماوية شبه مربعة أبعادذا 90×35م تتوسطها
بركة ما مستطيلة أبعادذا  8.0×7م ،ويحيط بالفسحة أربعة أواوين ،تنفتح عل جانب ك
إيوان غردتان وك دراغات ذذا األثر مساودة بالعاود المتااطعة ،وتحم جدران الدركاه أشرطة
كتابية تشير ألعما اإلصالح الت تمت د العصر المملوك وسافت بابة عالية تغطيها
المارنصات من الداخ والخارج وتعتبر ذذه الابة مع قبة تربة نور الدين الاريبة من
البيمارستان مثالين دريدين د العمارة السورية.
و تنفتح الدركاه عل صدر اإليوان الغرب الذي يغطيه قبو برمي مدبب ويفتح عل الصحن
بعاد مخموس ،ود اإليوان زخار من المارنصات وبابان يفتحان عل جانبيه ويوص ك
منهما إل قاعة مستطيلة وياود ك منهما إل باب آخر معاود يوص إل الفنا ويعلو ك باب
منور من الجص المفرغ بشك زخار نباتية ،أما اإليوان الشمال المااب دهو مشابه لإليوان
الغرب ويفتح مثله عل الصحن بعاد مخموس.

أما اإليوان الجنوب ديتميز بكسوته الرخامية وبمحرابه الرخام الرائع المسطح والمزخر
الذي يعلوه عاد من الرخام الملون محمو عل عامودين مدمجين يعلوذما تاجان كورنثيان
وحليت كوشتا عاد المحراب بالفسيفسا الرخامية وتحم الكسوة الرخامية شك الزنباة الت
تمث رنك نور الدين.
ويعتبر اإليوان الشرق األكبر د البيمارستان وأبعاده 7.0×8م وكان مخصصا ً لجلوس األطبا
وإلاا المحاضرات وذو كذلك معاود مث اإليوان الغرب ويفتح به كتبيات.

ربى شلهوب

