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 (2) اخلانات يف دمشق القدمية

وحنن هنا سوف نذكر اخلانات يف دمشق القدمية، مث نقوم بزيارة أهم وأمجل هذه اخلانات، وهو 
خان أسعد باشا العظم، وهذا ال يلغي أمهية الباقي، وإمنا لوضوح معاِلم هذا اخلان يف بنائه ومجال 

 سبحان اهلل ويف هناية املطاف احلمد هلل. زخرفته، ولنردد أثناء التجوال 
 :دة يف دمشق أثناء العصر اململوكيأما عن اخلانات املوجو

ئ عام  -1 ميالدي وقام ببنائه األمري سيف الدين  1221 –هجري  528خان جقمق، أنشم
املوجودة عند  وباين املدرسة اجلقمقية للسلطة يف دمشق اململوكي الوايل بجقمق نائ

الباب الشمايل للجامع األموي، ويشاهد اخلان اليوم يف سوق مدحت باشا )سوق 
 ( من اجلانب الشمايل.جقمق سابقا  

 ."دوكومانوس"هذا السوق الذي كان يف العصر الروماين السوق الرئيسي للمدينة 
ة مكشوفة وهلذا اخلان الصغري بوابة مزخرفة كبرية، تنتهي بعد دهليز مسقوف إىل باح

مستطيلة، كانت هلا بركة سداسية، ولقد أحيطت بغرف عددها مثانية عشر غرفة، ويف 
جانبيها إيوانان من الشرق والغرب مغطيان بقبوة متصالبة. ويصعد إىل الطابق العلوي من 

م 1228درجني يف الدهليز، وفيه اثنتان وعشرون غرفة، سقوفها كانت مقببة قبل حريق 
  سطحة.مث أعيد بناؤها م

خان باشا غريب جقمق، ال يعرف من بناه، ويعترب يف أول سوق مدحت ، يقع كةالد خان  -2
الدكة أقدم خان مازال قائما  حىت اليوم، وتسميته تعود إىل منصة حجرية فيه كانت 
تعرض عليها اجلواري واألقنان لبيعها، ولذلك أطلق عليه أحيانا  اسم خان اجلواري، ويقع 

 باشا.يف سوق مدحت 
وهو مؤلف من باحة مكشوفة حماطة بثمانية غرف، ومثة قاعة كربى يف الزاوية الشمالية 
الشرقية، ومازالت أعمدة املنصة أو الدكة قائمة يف الباحة اليت زالت منها الربكة ذات 
االثين عشر ضلعا . ويف الدهليز الذي يعقب بوابة اخلان غرفتان من كل جانب. واخلان 

 أرضي فقط.مؤلف من طابق 
 



 الباحثة نبيلة القوصي                                                                                (2ات يف دمشق القدمية )اخلان

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                       2

 اخلانات املوجودة يف دمشق يف العهد العثماني :
هجري ويقع إىل اجلنوب  272/252خان احلرير، بناه الوايل درويش باشا أيام واليته  -1

، ويطلق عليه اسم قيسارية درويش باشا. وقد الغريب من اجلامع األموي يف سوق احلرير
، 2م 2822ة هذا اخلان الواسع أوقفه لصاحل جامع الدرويشية وملحقاته وتبلغ مساح

وتنفتح بوابة اخلان املزخرفة من طرف الواجهة املبنية من مداميك متناوبة من احلجر النحيت 
األبيض واألسود، وحييط باخلان خارجيا  سبعة وعشرون خمزنا ، وعندما نتجاوز البوابة وبعد 

شوفة احملاطة بتسعة عشر اخرتاق الدهليز املغطى بقبتني متصالبتني، نصل إىل الباحة املك
خمزنا  لكل خمزن مستودع. ويف وسط الباحة بركة. ويغطى املخازن قبوات سريرية أو 
متصالبة، وهي مبنية من احلجر النحيت األسود، وفوق أبواهبا ونوافذها أقواس مزينة 
مبنحوتات بديعة ونصعد إىل الطابق العلوي من درجتني يف الدهليز، ونصل إىل رواق 

غطى بأربع وأربعني قبة صغرية، وخلفه تقوم اثنتان ومخسون غرفة مغطاة بقبوات حميط م
سريرية، ومثة غرفة واسعة خترج من خمطط اخلان يف الزاوية الشمالية الشرقية وتقوم فوق 

م ومبقتضى وقفية مراد باشا مت بناء 1821ه/1221خمزن يف الطابق األرضي يف عام 
 ان الصابون.. وخان املرادية الذي يسمى البزستان.قيسارية ابن القطان اليت تسمى خ

أما القيسارية فهي بناء صغري مؤلف من طابقني حول باحة مربعة ويف الطابق العلوي 
قر فيها رجال من ، يستجبانب اخلانات واألسواق، تكون رواق مغطى بإحدى عشرة قبة

ما يسمى أمني جباة. حيث نشأ منذ بداية اإلسالم  -موظفون  -الدولة : حرّاس 
ْب، والذي وظيفته االشراف على البيع والشراء،  ْحَتسم

ُ
السوق، الذي ُعرمَف فيما بعد بامل

ب بتعاليم الشرع، أصبح لوظيفة  واألوزان واملكاييل، ومكافحة الغش، وعندما ارتبط احملتسم
 احملتسب شأن كبري يف الدولة، وأوسعهم نفوذا منذ القرن احلادي عشر هجري.

 هجري. 212خية، الكائن يف سوق اخلياطني بناه الوايل أمحد مشسي باشا عام خان اجلو  -2
ومبين ، هجري 1128خان سليمان باشا، الكائن يف سوق مدحت باشا بيَن عام  -1

مبداميك بيضاء وسوداء بالتناوب. وهو كباقي اخلانات هندسة وميتاز بباحة مستطيلة  
ة. وحول الباحة تقوم سبع عشرة غرفة وخمزن كانت مغطاة بقبتني زالتا ومازالت آثارمها باقي

 وإسطبل ودورتان للمياه.
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أما الطابق العلوي فهو مؤلف من رواق مغطى بقبوات متصالبة وحماط بتسع وعشرين 
غرفة ذات نوافذ من الطرفني؛ الداخلي واخلارجي، وهلذا اخلان أبواب ثالثة تقع يف الزاوية 

اخلان بأمر الوايل سليمان باشا العظم سنة  اجلنوبية الغربية، لقد ابتدأ بناء هذا
م، ويف عصر ابن أخيه أسعد باشا سنة 1711ه/1182م وانتهى 1712ه/1128
 م ابتدئ ببناء خان أسعد باشا.1721ه/1181

خان اخلياطني الذي أنشأه الوايل العثماين شعبان أمحد مشسي باشا سنة  -2
خان اجلوخية. وهو مؤلف من م، فإنه يقع يف سوق اخلياطني وكان امسه 1881/هـ212

بوابة مزخرفة، ودهليز يف طرفيه درج وقاعة واسعة، لعل أحدها كانت مطبخا . وينتهي 
الدهليز بباحة مستطيلة مؤلفة من مربعني، وحماطة برواق، ولعل الباحة كانت مغطاة 

غرفة،   بقبتني هلما أثر واضح يف زوافر وأركان القباب املتبقية. وحييط بالباحة اثنيت عشرة
كل غرفة مؤلفة من قسمني تعلو كل واحدة قبة. أما الطابق العلوي فكان مؤلفا  من عدد 
مماثل من الغرف اليت يتقدمها رواق مقىب يدور حول الباحة ويشرف عليها. ويعّد هذا 

 اخلان أقدم اخلانات العثمانية يف دمشق.
قع غريب اجلامع األموي. وله خان املرادية فكان موقوفا  على فقراء احلرمني الشريفني وي -8

مخسة أبواب وهو مؤلف من بناء مربع وملحق مستطيل، ويتألف البناء املربع من باحة 
مربعة حماطة بأربعة وعشرين خمزنا  عدا ثالثة وعشرين خمزنا  خارجيا . أما امللحق فهو دهليز 

  .يشكل مدخال  خلان اجلمرك
م فهو خيتلف مبخططه عن 1821سنة  خان اجلمرك وهو من منشآت الوايل مراد باشا -1

مجيع اخلانات، إذ ميتد على شكل زاوية قائمة من دخلة السليمانية إىل سوق احلرير باجتاه 
الشرق. ولقد ورد وصفه يف وقفية مراد باشا وصفا  دقيقا  مع وصف املرادية، وهو يتضمن 

ازن عضادات حتمل أقواسا  ثالثة ومخسني خمزنا  كبريا  ومثانية خمازن صغرية، وتقوم بني املخ
 يستند عليها تروس حتمل تسع قباب ذات رقاب ونوافذ.

مقابل خان أسعد باشا يقوم خان صغري يضم جمموعتني من املخازن،  :خان العمود -7
بينهما مازال قائما  عمود حيمل أساس عقود، مما يدل على أنه كان حيمل أعصاب قبتني 

من طابقني ويطلق على هذا اخلان اسم خان تغطيان باحيت اجملموعتني، وهو مؤلف 
 .خان الصدرانيةوليس بعيدا  عن هذا اخلان، يقوم  العمود وال يعرف تارخيه الدقيق.
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وخيتلف خمططه عن باقي اخلانات، بسبب مساحة األرض احملدودة  :خان الصدرانية -5
ن األرض الضيقة، ويلفت النظر حبلوله اهلندسية اليت أدت إىل االستفادة من كل جزء م

إلقامة املخازن والغرف حول باحة مستطيلة وحدودها ثالثة عشر خمزنا . أما غرف الطابق 
 العلوي فهي مهدمة ومهجورة.

 يشبه هندسيا  خان الصدرانية وهو معاصر له. :الزعفرانيةخان  -2
 


