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 " قصر العظم"

 متحف التقاليد الشعبية 

 ميالدي   1749هجري /  1163

 الباحثة نبيلة القوص ي

 ..   القدمية أجواء احلياة الشامية فيها بعض من نتنسمالقدمية،  يف دمشقرحلة حنو قصر العظم 

املبكرة                              واحدا  من أفضل مناذج العمارة و  ،من أهم وأمجل القصور يف الفرتة العثمانية قصر العظم يعترب 
الكبرية الدمشقية  العام    ، للبيوت  العظم يف  ببنائه وايل دمشق أسعد ابشا  م،  1749هـ/   1163أمر 

 .                                       ليكون دارا  لسكنه بعد توليه والية الشام

         متحفا    أصبح   ، ترميمه يف مخسينيات القرن املاضي  بعد و   يف العصر احلديث،  دمره اإلستعمار الفرنسي
 .للتقاليد الشعبية

 : اتريخ بنائهاملوقع و 

                                           بني اجلامع األموي مشاال  وسوق مدحت ابشا )الشارع    ما،  يقع القصر وسط مدينة دمشق القدمية
، يعترب هذا البناء من أهم املباين  2م  5500ابلقرب من البزورية وميتد على مساحة    ،               املستقيم( جنواب  

  .مدينة دمشق القدميةالتارخيية الضخمة املوجودة يف 

ميثل طراز هندسة بنائه البيت الشامي التقليدي، حيث ما تزال  ، و م1749هـ    1163  بين سنة  
بيت نظام يف مئذنة  ) ، و (كبيت السباعي يف حملة الدقاقني)  توجد على شاكلته جمموعة من البيوت،  

اجلوانية)، و(الشحم العمارة  أميين يف  بيت  )، و (العظم يف سوق ساروجةبيت خالد  )، و ( بيت سقا 
 .غريهم(، و مكتب عنرب يف حملة مئذنة الشحم)، و(جربي خلف قصر العظم

ببنا  لسكنه بعد توليه والية الشام،                ليكون دارا    ،وايل دمشق أسعد ابشا العظم  ء قصر العظمأمر 
شا العظم موقع هذا  اختار أسعد اب قد  و ،  هو من أهم مقاصد السياح يف مدينة دمشق القدمية         حاليا  و 

 .  القصر بعناية فائقة



 الباحثة نبيلة القوصي                                                                                                     مقصر العظ

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                       2

  1312يعتقد أن قصر العظم يقع على بقااي القصر الذهيب لتنكز احلاكم اململوكي لدمشق من عام 
ومن احملتمل أن هذا البناء اململوكي قد هدمه االجتياح املغويل ملدينة دمشق على يد    ،م  1339ولغاية  

عام   القصر   ويقالم،    1401تيمورلنك  فوق  بين  قد  تنكز  لـ  الذهيب  القصر  أن  الشعيب  ابملوروث 
م، ويقوم القصر   680األخضر، قصر معاوية بن أيب سفيان احلاكم األموي األول خلالفة بين أمية عام  

اليت  الروماين، واهليلينسيت، و -ألخضر بدوره على اآلاثر الكالسيكية ملدينة دمشق من العصر البيزنطيا
 .  اآلرامية املبكرةترقد فوق املستوايت الفارسية و 

العظم    أبن  :يقالو  ابشا  االقتصادية  ختار  اأسعد  املزااي  من  ليستفيد  القصر  هلذا  اجلغرايف  املوقع 
سواق الرئيسية يف املدينة القدمية، حيث يتمركز يف نقطة تقاطع هامة بني طرق  والسياسية لسوقني من األ

وابلقرب من هذا القصر    ..القوافل املارة مبدينة دمشق القدمية، بني اجلامع األموي وبني الشارع املستقيم
اخلان اسم                                                                                     بىن أسعد ابشا العظم خاان  للقوافل التجارية أو مركزا  الستقبال هذه القوافل وقد محل هذا

 .   "خان أسعد ابشا"

 ؟العظم  ابشا أسعدمن هو ف

  هذه   جد  كان  قونية،  يف   نشأ  الذي  بك   إبراهيم  األمري  ابن  ابشا  إمساعيل  ابن  ابشا  أسعد  الوزير  هو
  على  واللغات   العلوم  ودرس  م،  ١٧٠١  /ه  ١١١٣  سنة   دمشق  يف  ابشا  أسعد        و ل د   ،املعروف  األسرة
  فأكثر   واألبنية  اخليل  جبياد  ولع  واآلداب،  العلوم  ببعض        وأل    والعربية   والفارسية  الرتكية   فحذق  عصره،  عادة

 .م١٧٤٣  /ه  ١١٥٦  سنة   الوزارة   رتبة   انل  ث   مريمريان  رتبة   فنال   محاة،   على  والايته   أول  وكانت   منهما، 

  احلج   أمري  وكان  ،سنة  عشرة  أربع  هناؤو ش  فأدار  ابشا،  سليمان  لعمه     ا  خلف  دمشق  والية  إىل        ن ق لث   
  عنها          وع ز ل  سيواس  ونؤ ش       توىل    م  ١٧٥٥  /ه  ١١٦٩  وسنة   شاهقة،  وأبنية  كبرية          أعماال    وترك  ،   ا  أيض
  ركب   على  العرب   هبا  قام  إليه        فتنة    نسبة  بسبب  عليه  الدولة  لتغري  روسجق  إىل          وأب ع د  عامني،  حنو  بعد

 5  يف  روسجق  إىل  طريقه  يف         وق ت ل  مماليكه،  من  الغزي  زاده  مكي  ابشا  حسني  خلفه  عهد  يف  احلج
 .       مح ام داخل أنقرة مبدينة وذلك  م، ١٧٥٧ /ه ١١٧١ شعبان
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  وبناء   ة البزوري  يف  داره  قرب خان أسعد ابشا"  ، "أوقافه  فمن  كثرية،  وخريات   عظيمة  أوقاف  له  كانت
  ألبناء   النعمان        معر ة  يف  الشهري  اخلان  أبنيته  ومن  ،الكسوة  وجسر  دمشق،  بظاهر  زينب  السيدة  مقام

  ألبناء   واخلان          املعر ة،  قرب  شيخون  خان  يف     ا  أيض  السبيل  ألبناء  العظيمة           والرب  كة          واحلم ام  واخلان  السبيل،
 بدمشق،   قصره  يف  الكربى  القاعة   ربع  حنو   حجمها  فخمة  قاعة  وفيها   محاة،   يف  احلكومة  ودار  السبيل
          الده انني   أيدي  حتت  من  اآلن  خارجة  كأهنا  حىت  والدقة  النظافة  بغاية         ح ف ظت  قد     ا  نقش   أمجل  ولكنها

ع  العظيمة          والرب  ك،  العهد  ذلك   يف  محاة  حوشة  وفيها             واملزو  قني،   احلج  طريق  يف  بناها  اليت  املتينة           والق ال 
  املدن   وبقية  واملدينة  مكة   يف          واملرب ات   اخلريات   من  أجرى  ما  عدا  ،والفحلتني  واألخضر  املعظم  يف  منها
 ؤوهنا . ش      توىل   اليت

 :   "قصر العظم  "

سنوات من أجل إمتام   3من أمهر الصناع والعمال يف دمشق، عملوا خالل  800يذكر التاريخ أن 
                                                                         إذ اجتهد وكالء العمل حبثا  عن أعمال فنية يف دمشق وسورية الكربى وجنوب بصرى من ،  هذا القصر

الباشا ومثال ذلك   األعمدة الرومانية املأخوذة من بصرى واملوجودة يف فناء  أجل تزيني مكان إقامة 
وتوقفت كل أعمال البناء املنزلية يف مدينة دمشق يف الفرتة العثمانية بسبب اخلدمة اإللزامية ،  احلرملك 

كما قطعت متديدات املياه العامة حىت    ،اليت فرضها الباشا على النجارين والبنائني من أجل بناء القصر
 العظم. ل التمديدات الصحية لقصرانتهاء أعما

إلقامته يف       ا  واختذه املفوض السامي الفرنسي مقر   1898  ،زار القصر امرباطور أملانيا غليوم الثاين عام
.ث اشرتته احلكومة الفرنسية من ورثته وحولته إىل معهد 1920سورية  على  الفرنسي    االنتداب بداية  

العلمية الثورة    ،للدراسات  عام  وإابن  القصف    1925السورية  خالل  ألضرار كبرية  القصر  تعرض 
 الفرنسي لدمشق. 

قامت املديرية العامة لآلاثر واملتاحف ابستمالك القصر وأجرت عليه الرتميمات الالزمة الستخدامه 
م مت افتتاحه كمتحف للتقاليد الشعبية والصناعات اليدوية ومت جتهيز عدة قاعات  1953ويف العام  

 .الفلكلور الشامي و  من العادات والتقاليد تعرض الكثري
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 :أقسامه 

والسلملك وهو جناح    ،يقسم القصر إىل جناحني رئيسيني احلرملك وهو اجلناح املخصص للنساء
 وهناك جناح اثلث للخدم هو اخلدملك. ،للضيوف من الرجال

 ومن أهم قاعاته:

والتدريسـ   الكتابة  املدرسة    : قاعة  تدرس  وتعرض مشهد  اليت كانت  )الكتاب(  القدمية  التقليدية 
 التالميذ القرآن الكرمي واللغة العربية والعمليات احلسابية البسيطة. 

تعرض أاثث دمشقي قدمي مصنوع من خشب اجلوز املطعم ابلصدف البحري    :قاعة االستقبالـ  
 واملغطى بقماش األغباين املصنوع من خيوط احلرير املوشى ابلذهب والفضة.

تعرض مناذج لآلالت املوسيقية الشرقية النفخية والوترية واإليقاعية    :قاعة اآلالت املوسيقية الشرقيةـ  
 مع جمموعة من الغرامافوانت واالسطواانت الشمعية اخلاصة وفيها صور ألعالم املوسيقا العربية. 

الصدفـ   من  :  قاعة  املصنوع  املنزيل  واألاثث  األدوات  من  جمموعة  فيها  املطعم نشاهد  اخلشب 
 ابلصدف. 

تعرض مشهد العرس التقليدي القدمي واألزايء اليت كانت ترتديها العروس يف هذه    :قاعة العروسـ  
 املناسبة واهلدااي اليت كانت تقدم هلا مع جمموعة من األواين الزجاجية. 

 تعرض مشهد من احلياة اليومية للعائلة الدمشقية اجلدة والكنائن.  :قاعة احلمايةـ 

شاهد فيها أاثث خشيب مصنوع من خشب اجلوز املطعم بعظم اجلمل وقدم  ن  : قاعة امللك فيصلـ  
 . 1918هدية للملك فيصل عام 

تعرض مشهد حململ احلج الشامي القدمي مع أمري احلج والسنجق كذلك لباس احلجيج    :قاعة احلج ـ  
ثناء استقبال القافلة وتوديعها، عرض يف  واهلدااي اليت حيضروهنا من مكة واالحتفاالت الدينية اليت تتم أ

وسط القاعة مصاحف مكتوبة ابلذهب والفضة والتقومي اهلجري وأمساء هللا احلسىن وحبة قمح كتب  
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عليها ستة أبيات شعر يف مدح األمري زيد شقيق امللك فيصل وبيضة كتب عليها سورة الواقعة وطرمار  
  بشكل كامل. ورقي كتب علية آية الكرسي وتضم القرآن الكرمي

تعرض ما كان يتم يف املقهى الشعيب من تسايل وألعاب كاحلكوايت وصندوق    :قاعة املقهى الشعيبـ  
 العجايب ومسرح خيال الظل.

تعرض جمموعة من األسلحة القدمية اليت استعملت يف الدفاع عن سوراي كالسيوف   :قاعة السالحـ 
 واخلناجر ولباس احلروب و البنادق . 

وهو منوذج مصغر عن محامات السوق العامة مؤلف من ثالثة أقسام براين وهو املشلح    : حلمامقاعة اـ  
 اجلواين وهو مكان االستحمام و الوسطاين منطقة متوسطة احلرارة وكذلك بعض أدوات االستحمام.

اثث  وهي قاعة استقبال الباشا وتعرض مشهد الباشا مع احد الفالحني ووكيله ا وأ  :القاعة الكربىـ  
من   جمموعة  مع  العريب  واخليط  ابألربيسك  واملزخرف  ابلصدف  املطعم  اجلوز  خشب  من  مصنوع 

 الفضيات. 

اجللدايتـ   واألحزمة    :قاعة  اجللد كاألحذية  من  املصنوعة  واألغراض  لألدوات  مناذج  وتعرض 
 واحلقائب وصانع اجللد مع األدوات املستخدمة يف الصناعة. 

النسيج ـ   الدمشقي كالدامسكو والربوكار واألغباين والصاايت تعرض مناذج    :قاعة  النسيج  وأنواع 
 واألحزمة والنول.

 يف اإليوان مشهد دكان اخلشب وبعض األدوات اخلشبية. ـ 

 .وفيها عرض مشهد صناعة الزجاج وبعض األواين الزجاجية :صناعة الزجاجـ 

املستخدمة يف هذه الصناعة من حفر ونقش  تعرض مناذج لصناعة النحاس واألدوات    : قاعة النحاسـ  
وختفيت ابإلضافة جملموعة حناسية مزينة مباء الذهب ومباء الفضة وعلى اجلدران اخلارجية جمموعة من  

 االطباق الكبرية اليت تستخدم لتناول الطعام وجمموعة من الصناديق اخلشبية يف مدخل القصر. 
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حال إجيادها يف    متآاثر شر، اليت    وأآاثر خري  إما  وهي  ،  ﴾           آاث ر ه م        ﴿بقى  تو   ناسميوت الهكذا  و  
 لغريك. ، أفضل ما عندك لك و سيقرأ عنك        غدا  حياهتم بعد مماهتم، فاخرت لنفسك أيها القارئ اليوم و 

 قد تكون آاثر اإلنسان بسبب كلمة يقوهلا أو يكتبها!  و 

 فماذا مسع؟ ، هي كلمة مسعها من شيخه البخاري لكتابه الصحيحمام اإلسبب تصنيف  لقد كانو 

                                                                                      قال البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو مجعتم كتااب  خمتصرا  لصحيح سنة النيب صلى هللا  
، اجلامع الصحيح  أحاديث املصطفى يف  : فوقع ذلك يف قليب فأخذت يف مجعالبخاري  عليه وسلم، قال

أصح كتاب بعد القرآن الكرمي    فرتكيف نفس األمام البخاري،  ،  لقد أمثرت كلمة إسحاق بن راهوية  نعم
 .مازلنا نستفيد منه و من النفع العظيم الذي وكم 

ينفع غريك، ليكون بذلك صدقة مستمرة لك، إىل أن تلقى هللا عز و  فاخرت اخلري الذي ينفعك و 
 .جل
 
 املصادر و املراجع:   

 ـ سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر / املرادي 

 عيسى إسكندر املعلوف/  قصر آل العظم يف دمشق  ـ 

 ـ احلوليات األثرية / مديرية اآلاثر و املتاحف 


