
 

 

 

   أعظم خانات الشرق

الذي  فً عهد والً دمشق العثمانً أسعد باشا العظم بنً أسعد باشا هو من أعظم الخانات فً الشرق، خان

م الخانات وأراد الوالً أن ٌكون هذا الخان من أعظ ، (م5535-5521( )هـ5551-5534)حكم ما بٌن عامً

 .م5531 عام وانتهى م5535من عام شهراً  52 استمر البناءفً عصره فكان له ذلك، حٌث 

 المختص)البزورٌة التجاري فً موقعه مدرسة التنكزٌة وحمام نور الدٌن الشهٌد فً سوق الخان ٌتوسط  

 الجنوبٌة الجهة من ٌطل ، ، وجنوب شرق جامع األموي فً مدٌنة دمشق القدٌمة (والبزورات التوابل ببٌع

 ضٌق زقاق على فٌطل الشرقً الجدار أما دكان، 54 على الجهة هذه فً وٌحتوي الضٌق الورق سوق على

 ٌنزلون الخان نزالء كانف حمام نور الدٌن الشهٌد،مفتوح بممر على الشمالٌة  الجهةمن ، معاوٌة نزل ٌدعى

 عبر هذا الممر. الحمام إلى مباشرة

بسبب زلزال  والجنوبٌة الشمالٌة الوسطٌتٌن القبتٌنوقد تعرض الخان بعد ستة أعوام من بناءه إلى تهدم 

، و فً بداٌة الثمانٌنات استملكته المدٌرٌة العامة لآلثار والمتاحف (م5537/هـ5551) بتارٌخدمشق الشهٌر 

 وقامت بترمٌمه. 

 

 



  

 

 

 

 من وٌتألف( م35×31) مابٌن أبعاده تتراوح الشكل مربع مسقط ذو وهو ،0م 0311 بـ الخان مساحة تقدر

 .مركزٌة باحة حول غرفهما تتوزع طابقٌن

 وجعل فائقة بعناٌة الواجهة هذه صممت وقد البزورٌة، سوق على تطل ضخمة بوابة قبل من إلٌه الدخول ٌتم

 أبعادها تبلغ سورٌة، فً األثرٌة المبانً واجهات وأضخم وأجمل أهم من وتعتبر( دكان 53) فٌها

 . الخان مدٌر( الخانجً) لغرفة نافذتٌن على وتحتوي( م50×51)

 

 

 

 



 

 

 

 وهً قاعدة، على ترتكز( سوٌرٌات) القطر صغٌرة أعمدة ثالثة جانبٌه وعلى الواجهة وسط المدخل ٌقع

 سبٌل منهما كل داخل كوتان جانبٌهما على مزخرفة، بتاج وتتنهً ملتفة حلزونٌة ضفائر شكل على منحوتة

 .متتالٌة حجرٌة أقواس بثالثة األعمدة هذه تنتهً الجمال، رائعة بزخارف محاطة دائرٌة نافذة وتعلوهما ماء

 ٌسمٌان حجرٌٌن بمقعدٌن جانبٌه على ٌنتهً م0 بعنق م4 عرضها خارجٌة ردهة من فٌتألف المدخل أما

  .البضائع تنزٌل فً الحمالٌن لمساعدة أو العابرٌن الستراحة استعمال( مسكلتٌن)

 

 من تتألف بالحدٌد مصفحة خشبٌة بوابة خالل من وذلك الرئٌسٌة البوابة هذه عبر الخان إلى الدخول ٌتم

 وٌسهل لؤلشخاص الدخول لٌتٌح لٌالً  ٌستعمل كان الذي خوخة باب ٌدعى صغٌر باب إحداهما فً درفتٌن

 تعلوه دائرٌة قوس من جزء عن عبارة وهو حجري، ساكف البوابة هذه ٌعلو الخان، فً المقٌمٌن حماٌة

 لو فٌما ثانٌة الخان بناء إلعادة ٌكفً ثمنها حالٌاً  مفقودة فخمة ٌاقوتة فٌها توضعت نهإ ٌقال صغٌرة دائرة

 :فٌها كتب دائرة نصف لتشكل منحنٌة زخرفٌة خطوط تلتف الدائرة هذه فوق. تهدم



 

 

 

 

 

 منضد له عقد فالزهر...  سهو فً النجم وسامت...  تشٌد قد والٌمن بالسعد...  ٌقصد الخٌر خان هلل

 تنضد قد الرطب باللؤلؤ...  ببٌت أتى قد تارٌخه...  أسعد الوزٌر المعالً خدن...  كرٌم شهم صدر أنشأه

 5544 سنة، الممجد األسعد األوحد...  بٌمن بنً خان بنً

 :العبارات بعض فٌها كتبت هندسٌة زخارف الكتابة هذه جانبً وعلى

 باب خٌر لنا افتح...  األبواب مفتح ٌا

 هدوء إلى السوق وضجة وضٌق زحمة من مفاجئ، بشكل الخان إلى الجمٌلة البوابة هذه عبر الداخل ٌنتقل

 ٌقع جصٌة، زخارف تزٌنها متقاطعة حجرٌة بعقود مسقوف( م2×50) كبٌر دهلٌز عبر المبنى هذا وعظمة

 م05 ضلعها طول الشكل مربعة باحة إلى الدهلٌز هذا ٌصل. العلوي الطابق إلى ٌؤدي درج جانبٌه على

 فروع أحد من مٌاهها تستمد نافورة مركزها فً ضلع 54 من تتألف الشكل مضلعة كبٌرة بحرة ٌتوسطها

 . بردى نهر

 



 

 

 

 

 لتؤمن تغطٌة دون بقٌت التً المركزٌة الفتحة حول متناظر بشكل تتوزع قباب بثمان الفسحة هذه تغطى

 حوالً ترتفع أقواس أربعة أركانها على تتوزع ضخمة أعمدة أربعة على محمولة ،للخان واإلنارة التهوٌة

 أما ملونة بزخارف منها أربع زٌنت الداخل من مكلسة م، 0.3 وارتفاعها م6 حوالً قبة كل قطر ٌبلغ م،4

 كل فً ضلع 54 ذات رقبة من القباب تتألف اإلنارة، لتأمٌن مضلع خشبً بمنور زٌنت فقد األخرى القباب

 .والزجاج الجبس من معشقة خشبٌة نافذة منها

 بحٌث جماالً  علٌها أضفت التً واألبٌض األسود باأللوان الباحة هذه على المطلة الحجرٌة الجدران تتناوب

 خمسة الباحة من ٌتفرع، بالنفس تأثٌراً  أكثرها ومن الشرق فً األثرٌة المبانً فً الباحات أجمل من تعتبر

 دورات إلى الشمالً الضلع فً الواقع الممر وٌقودنا الشرقً، الثانوي الباب إلى أحدها ٌنتهً ثانوٌة ممرات

 .صغٌرة وضوء وبحرة العثمانً الطراز على المٌاه

 

 

 



 

 

 

 

 ، مباشرة الباحة على تطل وثالثٌة ثنائٌة أجنحة عن عبارة وهً غرفة 21 على األرضً الطابق ٌحتوي

 الطابق أما ،للتجار كمكاتب استخدمت فقد الخارجٌة أما كمستودعات استخدمت الداخلٌة الغرف أن ٌعتقد

 22 حوله وتتوزع المركزٌة الباحة على خشبً درابزون عبر ٌطل م1 عرضه رواق من فٌتألف العلوي

 غرفة إلى أحدها ٌؤدي ثانوٌة ممرات خمسة منه من ٌتفرع غرفة 62 الخان فً الغرف عدد لٌصبح غرفة

 فً( الخانجً) الخان مدٌر غرفة نجد تماماً  المدخل فوق. البزورٌة سوق على تطل بشرفة مزودة كبٌرة

 .التجارٌة الخان حركة على للسٌطرة وذلك الغربً الضلع منتصف

 

 لتأمٌن مختلفٌن منسوبٌن من مؤلفة األرضٌة. م 4-1 مابٌن أبعادها وتتراوح بسٌط للغرف الداخلً التصمٌم

 من خالٌة سمٌكة حجرٌة جدرانها اسطوانٌة نصف قبوات أو متصالبة بعقود وسقفت الهواء حركة تنظٌم

  .التزٌٌنات

 



 

 

 

 

 

 لنشر استخدم وقد األول للطابق الغربٌة الجهة فً ٌتوضع درج خالل من إلٌه الصعود فٌتم السطح أما

 .اآلن حتى بهذا تشتهر دمشق مازالت و وتجفٌفها الفواكه

 الحجرٌة المدامٌك فً واألسود األبٌض اللونٌن وتناوب التناظر مبدأ على الخان فً المعماري التصمٌم ٌعتمد

 توزٌع إلى التناظر هذا حدة من التخفٌف إلى المصمم ولجأ المركزٌة الباحة على المطلة للجدران المشكلة

 .وعلوي أرضً مستوٌٌن وعلى عشوائً بشكل النوافذ

 

 فصنعت واألبواب النوافذ أما المكلس المشذب غٌر الحجر الغرف فً واستخدم للبناء الحجر مادة اعتمدت

 األرابٌسك العربً بالخٌط األرضً الطابق فً األبواب وزخرفت الحشوات طرٌقة على الرومً الخشب من

 الزخارف من ومتنوعة مختلفة تشكٌالت علٌه نقشت الذي الخشب من صنعت فقد العلوي الطابق أبواب أما

 .فافالش والزجاج الجبس مع المعشق الخشب من النوافذ وصنعت الهندسٌة،

 



 

 

 واستخدم المنطقة تجار إلى ملكٌته انتقلت حٌث العشرٌن القرن بداٌة حتى هً كما الخان وظٌفة استمرت

 قبل من استمالكه بعد شاغلٌه من أخلً حٌث الثمانٌنات بداٌة حتى الحال هذا واستمر لبضائعهم كمستودع

 .بترمٌمه قامت التً والمتاحف لآلثار العامة المدٌرٌة

 ربى شلهوب 

 

 


