الباحثة نبيلة القوصي

احلمامات اإلسالمية القددية يف دمشق
ّ

احلّّاِاخ اإلسالٍِح اٌمدميح يف دِشك
"احلمد هلل الذي جعل الشام يف وجو األرض شامة خضرا ،وأجرى ماءَىا الفضي على ثراىا
فسر َح
أدار من ادلاء خالخيل على سوق األشجار ،وأرسل كف النسيم دبشط ادلطر َّ
كالذىب ،و َ
رؤوس عرائس الغصون ،ومجَّلها حبلل ذات أكمام من سندس أخضر ومعص َفر صبغة صنعة من ىم لو
ساجدون.
َّس أرضها إذ ىي مرتع ومربع ألصفيائو ،وحباىا لسكن األنبياء واختارىا موطناً لعباده
وسبحانو قد َ
األولياء".
لعبد اهلل البدري رمحو اهلل
من علماء القرن  8ه
يف كتابو :حماسن الشام
احلمامات اإلسالمية القددية ،واليت
فمن حماسن الشام اليت ذكرىا البدري وابن عساكر يف تارخيوَّ ،
مألت الشام ودمشق خاصة ،إشارةً ألمهية النظافة والطهارة يف اإلسالم ،وإن األخبرة اليت تنبعث منها

لدليل على ذلك ،فهي تنادي ادلسلمني من خالل ىذه الروائح العطرة،
بروائح العود وادلسك اجلميلة ٌ
وجل.
جلعل النظافة والطهارة عنواناً ذلم ،وجواز سفر لالتصال باهلل َّ
عز ّ
وما السخان القدمي الذي الزم ادلدرسة العمرية يف الصاحلية للقرن السادس اذلجري ،والذي كان
ديثل مركزاً الرتياد الناس طلباً لالستحمام فيو ،دليالً على أمهية النظافة والطهارة يف ديننا احلنيف،
والذي ُوِج َد على جانب النهر بالقرب من البيوت.
احلمامات تظهر كمظاىر اجتماعية  ..منها ادلتعة والتسلية
ولكن  ..ومع مرور الزمن ،أخذت َّ
عز وجل ،وىذا
فقط ،مع العلم بأن اإلسالم جيعل ادلباحات أو يقلبها إىل عبادات إذا ربطها بادلوىل َّ
من أسرار روعة ديننا يف بناء احلضارات اإلنسانية.
ولألسف  ..نتيجة األلفة واالعتياد عند ادلسلمني على النعم ،ينسون ادلنعم إذا نسوا عملية الربط
التعود على النِعم بالن ِ
للمْنعِ ْم .وخري دليل على ذلك ربت
ىذه باستمرار ،فتظهر آفة األُلفة و ُّ
َ
ْ
ِّسيَان ُ
احلمامات ،العثور على لوحة قددية جداً تعود إىل القرن السابع اذلجري ،يف جنوب جامع
عنوان َّ
ِ
ب عليها:
العفيف يف الصاحليةُ ،كت َ
رب ٍ
" َم ْن يَطْلُ ِ
فليقص ِد اهللَ مثَّ محَّام العفيف"
لطيف
ب العافيةَ ِم ْن ٍّ
ُ
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احلمامات اإلسالمية القددية يف دمشق ،وبني جوارمنا رممل نية
ف على أىم َّ
واآلن ...ىيَّا معاً َّ
نتعر ُ
وجل ،فهيَّا.....
الفائدة وادلتعة معاً للتقرب من اهلل َّ
عز ّ
حول األرض مشرقةً يف ِ
يقول مالك بن بين" :احلضارة تسري كما تسري الشمسَّ ،
أفق
تور َ
ُ
فكأَّنا ُ
ُ
أفق ٍ
ِ
متحولةً إىل ِ
آخر".
ىذا
الشعب مثَّ ِّ
شعب َ
وتفقد ِّ ِ
واحلضارات قد زبضع لظاىرة التقليد دون أن ُسبحى َشخ ِ
َصالَتِها ،ونتاج
صيَّتُ َها،
ُ
ْ
مقومات أ َ
َ
ادلضارات جهد مرتاكم ،تتبادلو األمم ،تؤثِّر وتتأثَّر ،بنسب خمتلفة .ونلمس ذلك يف الفنون ادلعمارية
ّ
اإلسالمية.
فعندما انتشر اإلسالم يف بالد الشام والعراق وفارس ومصر ومشايل إفريقيا ،كانت الفنون السائدة
ٍ
وقتئذ الفن الساساين والبيزنطي ،ىذه الفنون كانت مصدراً مباشراً للفنَّانني يف الدولة العربية اإلسالمية
وطوروا ِ
عناصَرَىا.
اقتبسوا عنها َّ ُ
الفن البيزنطي والساساين رأيناه يرجع إىل
فن جديد دلرحلة جديدة ،وإذا ما حللنا َّ
ىذا شأن كل ٍّ
كونَت حضار ٍ
ات يف بالد الشام
أصول كربى سابقة لو ،فهي من صنع الشعوب العربية القددية اليت َّ
وتطوَر فيما بعد.
وبالد الرافدين؛ أي :فن شرقي  +فن غريب جاءَ من االحتالل الروماين واليوناين َّ
العامة اليت
ومن ادلنشآت ادلعمارية اإلسالمية ادلميزة واليت ربكي لنا حكاية ىذا التطورَّ ،
احلمامات ّ
احلمامات العربية يف العهد اإلسالمي إىل النمط
عُ ِرفَت يف العهد األموي والعباسي ،وتعود أصول ىذه َّ
الروماين.

وٌىٓ متٍَّصَخ مبٍصاخ فنٍح ِٓ حٍث منط اٌثناء ومبٍصاخ ِٓ حٍث اذلدف ،فادلسٍُ اٌسالً احلضازي

اٌري ٌستط دوِاً تني ادلرعح واٌفائدج ،أو تني اٌدٍٔا واَخسج ،فاحلَّّاِاخ ٌٍسد إلشاٌح األوساخ فمط،
إمنا هبدف اٌرمسُّب ِٓ اهلل عصَّ وجً ،تاحلصىي عٍى ٔظافح جسدٌَّح وصحٍَّح ذمىّي ادلسٍُ وذعٍنه عٍى
اٌطاعاخ ،عندَ ذٌه جعًَ ادلسٍّىْ احلَّّاِاخ اٌعاِّح وسٍٍح ذلدف زالً.
احلمامات العربية اإلسالمية عن الرومانية بالتايل:
ّأما من حيث ادليزات الفنية ،فقد اختلفت َّ
 -1دبا َّ
أن اإلسالم مبين على الطهارة ادلعنوية فقد ألغيت ادلغاطس راكدة ادلياه ،ومل تعد موجودة يف
احلمامات العربية اإلسالمية.
َّ
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َّ -2
احلمامات الرومانية تألفت من ثالث أقسام :القسم البارد ،القسم ادلعتدل ،القسم احلار،
أن َّ
الرباين وىو البارد ،والوسطاين يقابلو ادلعتدل ،القسم
ويقابل ىذا التقسيم يف العمارة اإلسالمية :القسم َّ
اجلواين ويقابلو احلار.
َّ
احلمام العريب اإلسالمي عند الناس ،وأصبح يتَّصل بواجبات دينية
ومع الزمن ...تطور أثر َّ
واجتماعية ،مرتدياً لباساً شعبيَّاً تقليديَّاً فيما بعد.
احلمامات العربيَّة القددية ،وأقدم محَّامات يف سورية من
التعرف على ىذه َّ
ما يهمنا يف ىذا السياق ُّ
قبل اإلسالم ،محَّامات أفاميا ،تدمر ،بصرى ،شهبا.
وأقدم محَّام عريب إسالمي يف بالد الشام ىو محَّام قصر عمرة ويعود إىل العصر األموي.
حلمامات قددية كانت ملحقة بالقصور األموية يف سورية مثل محَّام قصر احلري
وىناك آثار معمارية َّ
الغريب الذي بناه اخلليفة األموي ىشام بن عبد ادللك.
احلمامات اليت بنيت فيو من أقدم محَّامات مدينة دمشق يف
ننتقل إىل العصر السلجوقي الذي تعترب َّ
البزوريّة يف عهد نور الدين زنكي ،والزالت موجودة وحبالة جيدة ،دما يعكس نزاىة وإخالص عامل
البناء ادلسلم ،وادلهندس ادلسلم.
نعود إىل العهد السلجوقي وذمعل محَّام نور الدين منوذج تلك الفرتة لنميزه عن بقية محَّامات العصور
التالية ،ىيَّا معاً...
محَّاَ ٔىز اٌدٌٓ:

ُّ
أقدم محَّامات دمشق القددية ،يقع يف سوق البزورية قرب خان أسعد باشا.
يعد َ
احلمام
احلمام فهي :باب َّ
أنشأهُ السلطان نور الدين يف القرن السادس اذلجريَّ ...أما تفاصيل ىذا َّ
من اجلهة الغربية ينفتح على دمر ،مغطى بقبوة نصف أسطوانية يؤدي إىل القسم الربَّاين ادلربَّع الشكل،
وىذا القسم مسقوف بقبة ترتكز على مثلثات كروية ،األعمدة األربعة احلاملة للقبة ِّ
تشكل أربعة
مصاطب اثنتان منهما كبريتان شرقية وغربية ،واثنتان ثانويتان :مشالية وجنوبية ..ويتوسط الرباين بركة
احلمام.
احلمام ،والفائض يغذي باقي أجزاء َّ
ماء تغذى من خزانات َّ
أمايف جانب االيوان الشرقي الشمايل مدخل يؤدي إىل ردىة صغرية فيها خدمات صحية ،مغطاة
بقبتني نصف كرويتني ،يف مشاذلا مدخل إىل الوسطاين تظللو ثالث قباب.
اجلواين وىو مستطيل الشكل تعلوه قبة ذات قطع ناقص.
وإىل الغريب منو ينفتح َّ
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احلمام بالرخام ادلزين بأشكال ىندسية مجيلة.
رصعت أرضية َّ
ستني عاماً خلت ،واستعملت بعض أجزائو خمازن ذبارية.
ُمهل َّ
احلمام منذ َ
أ َ
أعيد تشغيلو.
ويف عام  1975متَّ استمالكو وردمت أجزاؤه ،و َ
ويعترب حاليَّاً من أىم ادلعامل التارخيية والسياحية يف دمشق.
التجول فيو؟
فما ىو رأيكم وشعوركم بعد ُّ

فأِا محَّاِاخ اٌعهد األٌىتً  696 – 965هـ

والعمائر األيوبية بشكل عام يغلب عليها طابع البساطة والتقشف ،والقوة وادلتانة ،بسبب حالة
احلرب.
ولكنها امتازت بإتقان التخطيط ،وبالعناصر الزخرفية اجلميلة ،وىذا يدل على ميزة احلضارة العربية
اإلسالمية من احلضارات السابقة.
وإليكم مناذج من محَّامات العهد األيويب:
( )1محَّاَ اجلىشج :تقع يف حملة سوق ساروجة ،جرى عليها تعديالت يف قاعة ادلشلحَّ ،أما بقية

احلمام العريب األيويب.
أقسامها فما تزال حمافظةً على وضعها األصلي ،وتعترب منوذجاً كامالً دلخطط َّ
( )2محَّاَ اٌسسوجً :تقع يف حملّة الشاغور ،وما تزال فيها أاقسامها األصلية.
احلَّّاِاخ يف اٌعهد اٌعثّأً
احلمامات يف ىذا العهد فهي:
َّأما أىم َّ
( )1محَّاَ فرحً :يف حملَّة ادليدان.

( )2محَّاَ اٌسفاعً :يف حملَّة ادليدان.
( )3محَّاَ اٌماشأً :يف سوق احلرير ،ولكن لألسف ربولت منذ سنوات طويلة إىل سوق ذباري،
على الرغم من احتفاظها بادلخطط العام ذلا ،وألواح القاشاين اليت كانت تكسوا جدارىا وواجهتها.

ربوَل كذلك لألسف إىل مصنع لألقمشة ،وترجح ادلصادر أن يكون
( )4محَّاَ سىق اخلٍاطنيَّ :

معاصراً يف بنائو للخان اجملاور لو ،خان اجلوخية.
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وهنان محَّاِاخ عدٌدج شاٌد تسثة شك اٌطسق ،وأعّاي اذلدَٔ ،روس ِٓ أمهها:
محَّاَ ادلٍىح :واليت تقع يف مشايل جامع الدرويشية ،وقد عمرت يف عام  1136ه يف القرن الثامن
عشر ميالدي.
حلمامات دمشق القددية ،واليت تقوم على جلب انتباه السائح ادلسلم
وىكذا ...بعد استعراضنا َّ
احلمامات ادلغلقة ،وللوقوف وراء ىدفها
ادلتجول بني أزقة دمشق القددية ،دلعرفة ماذا وراء أبواب ىذه َّ
ادلعنوي ،سيجد اجلواب ينبع من داخلو ،من فطرة ادلسلم اليت فطرىا اهلل على حب النظافة والطهارة،
كما قال النيب صلى اهلل عليو وسلم( :إن اهلل نظيف حيب النظافة).
عشر من الفطرة :قص الشارب ،إعناء اللحية،
وادلراد بالفطرة يف قول النيب صلى اهلل عليو وسلمٌ ( :
السواك ،استنشاق ادلاء ،قص األظافر ،غسل الرباجم ،ونتف اإلبط ،وحلق العانة ،وانتقاص ادلاء،
وادلضمضة).
قال الشوكاين يف ادلراد بالفطرة ىنا :ىذه اخلصال أو مجلة أشياء اختارىا األنبياء ودعوا إليها
وقام هبا ،كان
واتفقت عليها الشرائع اإلذلية دلوافقتها طبيعة اإلنسان اليت خلقو اهلل عليها ،فمن فعلها َ
عز وجل،
ذلك منسجماً مع جبلتو اليت خلقو اهلل عليها ويثاب فاعلها إن قصد بفعلو التقرب إىل اهلل َّ
ُّ ٍ
كل ٍ
وجل.
من اهلل َّ
إسالمنا! ٌ
ىدف ر ٍاق وراءَ ِّ
أي روعة ُ
عمل يوجب لإلنسان َ
ديتاز هبا ُ
القرب َ
عز ّ
تأم َل يف فهم أسرار ىذه السنة جيد اجلواب الشايف لقلبو يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليو
ومن َّ
احلبشي رضي اهلل عنو قائالً( :يا بالل ،حدثين بأرجى ٍ
عمل عملتَوُ يف
وسلَّم عندما َ
سأل بالالً
َّ
عملت عمالً أرجى عندي من أين مل
يدي يف اجلنةَّ ،قال ما
مسعت دف
فإين
نعليك بني َّ
َ
اإلسالم ّ
ُ
ُ
ِ ِ
أتطهر طهوراً يف ٍ
ساعة من ٍ
ب يل أن أصلّي).
َّ
ليل أو َّنار َّإال صلَّ ُ
يت بذلك الطهور ما ُكت َ
ىدف وجودنا على
فما أروع أن يرب َ
كل خطوة ،فهذا ُّ
لب أو ُ
ط ادلسلم حياتَوُ الدنيويّة باآلخرة يف ِّ
عمارهتا.
األرض أثناءَ َ
ِ َّ ِ
عز وجل التوفيق يف فهم معاين (قُ ْل ِسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ين ِمن
ُ
نسأل اهلل َّ
ض فَانظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
للتأم ِل والفهم ،وليس ِ
للعبث والتسلية وإضاعة الوقت دو َن فائدة.
التجو ُل ُّ
قَ ْب ُل  )..فالسريُ و ّ
َ
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