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الباحثة نبيلة القوصي
بعد أن جتولنا يف أسواق دمشق القدمية ،ومتتعنا بقدم أرضها وقباب مسائها وبألوان
بضائعها الزاهية...
كان ال َّ
بد للزائر والتاجر من التوقف للراحة واالستجمام ،أو لعقد صفقة جتارية ما ..ومن
هنا برزت أمهية اخلانات يف العمارة اإلسالمية ،فهي أبنية خمصصة إلقامة املسافرين وقوافل
التجار ،واخلانات لفظة فارسيّة األصل ،أُطلِقت على مكان مبيت املسافرين.
ُ
السفر خارج املدن املتباعدة ،والثاين داخل املدن
واخلانات نوعانّ :
األول أقيم على طُُرق ّ
ُ
والتّجمعات السكنية.
األول يُبىن يف بادئ األمر على منابع املياه وجماري األهنار؛ ويبتعد الواحد من
كان النّوع ّ
أي ما يقارب الثالثني كيلومتا .وكان اخلان يق ّدم اخلدمات للتّجار
اآلخر مسرية هنا ٍرّ ،
السفر ليال.
وّ
الرحالة واملُسافرين كافة ،ويوفّر هلم الراحة وجينّبهم مش ّقة وخماطر ّ
ٍ
وإسطبالت خمتلفة إليواء العربات وأنواع احليوانات
يضم اخلان مستودعات حلفظ البضائع
ّ
الزرائب .فاخليول تأنف من روائح اإلبل .والبغال ال تسكن مع احلمري.
اليت ال تتجانس يف ّ
جمهزة بلوازم إصالح املركبات ومعدات للعناية بال ّدواب ورعايتها .وإىل
وكانت اإلسطبالت ّ
الصحن ومشرب البهائم ،الفرن
جانب تلك املرافق واخلدمات ،هناك احلوض يف وسط ّ
احلمام.
واملُصلى ،وكذلك ّ
ني أو من ٍ
ِ
تغريت مع املوقع .فقد تكون من ط ٍ
قرميد
استُعملَت يف بناء اخلانات مواد ّ
ٍ
مشوي أو ينء ،يف العراق وإيران ومصر ،أو من حجارةٍ
الشام وتركياّ .أما
كلسية أو بازلتيّة يف ّ
ّ
حتتل أركانه
من حيث التّصميم ،فكان اخلان مربع املسقط ،إمجاال وغالبا بطبقتني اثنتنيّ ،
مدعم وبوابة مص ّفحة ضخمة حمكمة
أبراج للمراقبة وال ّدفاع .وقد حييط به سور خارجي ّ
موزعة بني الطّبقتني أو يف العليا
اإلغالق ليال ،وكأنّه حصن صغري .وكانت غرف املسافرين ّ
قد فيها املسافرون ،على
فقط .ويف بعض اخلانات املتواضعة ،كانت قاعة النّوم مشتكة ير ُ
منص ٍ
ات مر ٍ
تفعة عن األرض .وكانوا جيلسون عليها هنارا.
ّ
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السهول كانت أوسع من خانات اجلبال .كما كانت خانات
ومن املالحظ أ ّن خانات ّ
الصحن املكشوف .ولقد أخذت اخلانات إمجاال ،بعد انتشار
البالد الباردة ختلو من ّ
ِ ٍ
ٍ
لكن هذا
اإلسالم ،تصميمني رئيسنيّ :
األول إيراين ب َقاعات متطاولة موازية للصحن املركزي .و ّ
ٍ
جانب
التّصميم ما لبث أن أخذ شكل األواوين .وقد احتلت البوابة يف عمارته مركزا على
أضالع وصح ٍن مركزي حتيط به األروقة،
كب ٍري من األمهّيةّ .أما التّصميم الثاين فهو بأربعة
ٍ
قدمي العهد ،يعَُرف بالطّراز البحر األوسطي.
ّأما النّوع الثاين فكان خانات املدن اليت كانت تشتك مع خانات الطّرق يف ما تق ّدم من
ُ
ٍ
وتضم مرافق ،وختتلف عنها يف أخرى ،إضافة إىل ما كان ميكن أن تق ّدمه املدينة
خدمات؛
ّ
ٍ
الضروريات
لزوارها ،كاحلمام واملسجد واملطعم وشغل البيطار وغري ذلك من ّ
بشكل أفضل ّ

احلساسة على مفارق الطّرق وجماري
والكماليات .وكما كانت خانات الطّرق متثّل احملطّات ّ
السور أو داخله أيام
املياه ومراكز احلدود ،لذلك احتلّت خانات املُُدن مداخل املدن ،خارج ّ
السلم ويف قلب األسواق وجوار احلمام واملسجد.
ّ
ٍ ٍ
وم ّروجي
كانت وظيفة اخلان يف املدينة استقبال التجار
بشكل عام ،من باعة اجلُملة ُ
الشراء ،وكأ ّن املكان
يتم البيع و ّ
البضائع ومراسلي املستوردين والوسطاء .ويف هذا املكان كان ّ
ٍ
بضاعة دار ،صار
لكل
مل يعد إليواء املُسافرين بل استقباهلم ريثما ّ
يتمون جتارهتم .وكما كان ّ
مؤسسه أو مالكه؛ فهنالك خان احلرير وخان
هلا خان يرتبط امسه هبا ،إن مل يرتبط باسم ّ
الصابون يف طرابلس ،وخان
احلبالني يف دمشق ،وخان اجلوخ يف استنبول ،وخان اخليّاطني و ّ
الزيت وخان احلرير يف حلب .وكان بعضها عظيم االتّساع كخان اجلُمرك يف حلب الذي
ّ
ضم اثنني ومخسني خمزنا ،وسبعا وسبعني غرفة وسوقني
يعود تارخيه إىل عام 1751م .فقد ّ
الضوء من ٍ
قبب عشر تعلوها .وكان جمموع دكاكينه
مبنيني باحلجر امل َ
هندم ،يصل إليهما ّ
ُ
ثالمثائة وأربعة وأربعني ،وإىل جانبها سبيالن ومسجد.
بشكل ٍ
ٍ
مر العصور .فأخذ ختطيط صح ٍن مركز ٍي
تصميم خان املدينة،
عام ،مل ّ
يتغري على ّ
ٍ
بالصحن بوائك أُقيمت الدكاكني حتتها ،لتبقى أبواهبا
يتوسطه حوض .وحتيط ّ
مكشوف ّ
مؤسسة دينيّة
احلر صيفا ومن املطر شتاء .ومن النّاحية اإلدارية ،قد يكون اخلان ّ
حمميّة من ّ
ٍ
ٍ
مرتبطة ٍ
مسجد أو إطعام مسك ٍ
ني أو فق ٍري.
مدرسة أو
بوقف ُحي ّول ربعه لصيانة
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كل تلك اخلانات إالّ عدد قليل؛ واقتصرت خدماته على استعمال مستودعاته
مل يبق من ّ
ودكاكينه من قبل مستأجرين ،ال جتمعهم إالّ نادرا جتارة مشتكة أو ِم َهن واحدة ،ورّّبا
سكنت غرفة عائالت فقرية.
املخصصة إلقامة املسافرين وقوافل التّجار ،وهي هلا أمهّيتها
فاخلانات إذا هي األبنية
ّ
اخلاصة يف العمارة اإلسالمية ،حيث عُ ِرفَت منذ العصور اإلسالميّة األوىل.
وأقدم خان أنشئ يف العصر اإلسالمي ،اخلان الذي بناه اخلليفة األموي هشام بن عبد
امللك عام 101هجري  527 -ميالدي ،على مقربة من قصر احلري الغريب يف البادية
السورية ،وقد نقش على ساكف بوابته كتابة تذكر اسم املعماري (ثابت بن أيب ثابت)
والتاريخ  101هجري .وقد حفظت يف املتحف الوطين بدمشق.
وقد اشتهرت اخلانات بواجهاهتا املزينة بزخارف ٍ
الضخمة اليت
مجيلة ومداخلها القوسيّة ّ
ُّ
كانت تُغلَق بواسطة مصرعي ٍ
باب خشب مص ّفح باحلديد والنّحاس .وأصبحت أكثر باحاهتا
ّ
مسقوفة بالقباب والعقود.
وإن عدد اخلانات اليت كانت يف دمشق ومازال القليل منها باقيا ،يدل على مدى ازدهار
احلياة االقتصادية والتبادل التجاري بني دمشق وغريها من املدن السورية أو العواصم
اإلسالمية ،وخباصة املدينتني املقدستني مكة املكرمة واملدينة املنورة ،فلقد كانت مواسم احلج
ذهابا وعودة هي من أخصب املواسم وأطوهلا ،ولقد أثرت الظروف السياسية واالقتصادية يف
الدول اجملاورة ويف سورية ،على املواسم االقتصادية ،مما نراه واضحا يف تزايد أو إمهال اخلانات
عرب التاريخ .
و أقدم خان يف دمشق هو دار الضيافة يعود إىل عام 123ه520/م ،مث خان أما جور
ويعود إىل عام 267ه757/م .وهذا يعين إن اخلانات يف دمشق أنشئت منذ العصر األموي
واستمرت إىل العصر العباسي ،مث الفاطمي وقد ورد اسم القيسارية الفخرية اليت تعود إىل عام
131ه1012/م.
ولقد ورد ذكر أمساء اخلانات يف كل عصر ففي العصر الزنكي زادت عن العشرين خانا،
وأمساء اخلانات اليت تعود إىل العصر األيويب تزيد عن هذا العدد .ومل يبق من هذه اخلانات
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اليوم أي أثر .أما اخلانات اليت أنشئت يف العصر اململوكي ،فلقد بلغت مئة ومخسني خانا
بقي منها ،خان الد ّكة فقط.
وبلغ عدد اخلانات اليت أنشئت يف العصر العثماين ثالثة ومثانني خانا ،بقي منها خان
املرادية وخان اجلمرك وخان الزيت وخان سليمان باشا وخان أسعد باشا وخان السفرجالنية
وخان الزعفرانية وخان العامود وخان الرز وخان العصرونية وخان القيشاين وخان التوتون
الصواف وخان الصنوبر وخان السلق وخان القطن وخان اجللود وخان مردم بيك
وخان ّ
وخان اجليجاوي وخان الكزبري وخان مشوط وخان القوتلي ،مث وكالة العشا ووكالة كحالة.
وتفتقر أكثر اخلانات إىل مصادر تارخيية ،سواء منها اخلانات املتبقية واملاثلة حىت اليوم أو
الدارسة املهدومة .وال بد من القول إن مجيع اخلانات املتبقية ،مسجلة يف القوائم األثرية،
وهذا يعين أهنا حتت محاية السلطة األثرية ورعايتها  -على الورق  ،-وال جيوز هدمها وتغيري
أوصافها حىت ولو أرادت ذلك السلطات البلدية أو الوقفية( ،مع مالحظة التعدي وسرقة
أقسام من اخلانات بسبب وجود التقصري واإلمهال الذي ظهر من اجلهة املوكل إليها مراعاة
اآلثار ،حىت مير املار وال يتنبه لوجود هذه اآلثار وهلذه اخلانات وال حول وال قوة إال باهلل).
وبشكل عام اجلامع املشتك يف عناصر التخطيط العمراين يتألف من :صحن واسع يف
الوسط ،ويتوسطه بركة ماء كبرية ،مستودعات وخمازن وحوانيت مفتوحة إليداع البضائع ،ويف
الطوابق العليا غرف للسكن والنوم وتقوم فوق املستودعات.
وقد ازدهرت أكثر يف العصر اململوكي ،ولكن العناية اخلاصة كانت يف العهد العثماين،
فتوسع األراضي أدى إىل االهتمام أكثر ببناء اخلانات املوزعة على الطرقات وداخل املدن،
وأمهيتها تنبع من االزدهار االقتصادي والتجاري الذي بدأ العامل االسالمي يتمتع به يف فتة
االستقرار السياسي.
كما واشتهرت اخلانات بواجهتها املزينة بزخارف مجيلة ،ومداخلها القوسية الضخمة ،اليت
اعي باب خشب مصفح باحلديد والنحاس ،والباحات املسقوفة بالقباب أو العقود.
تغلق ّبصر َ
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