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اخلانات يف دمشق القدمية ()3
خان أسعد باشا
من بناه :من بناه هو وايل دمشق أسعد باشا العظم حيث انتهت عمارته سنة 1111هجري
 1173/ميالدي .أصاب اخلان الزلزال الشهري عام  1113هجري 1171 /ميالدي .هت ّدمت
عناصر من قباب اخلان ،ومتّ ترميمها فيما بعد.
وهي قطعة فنية نادرة تتوسطها بوابة
وصف اخلان :للخان واجهة حجرية ضخمة يف اجلهة الغربية َ
اخلان الضخمة املعقودة باملقرنصات.
باب اخلان مبصراعني
حيتوي اخلان على عدد من املخازن التجارية ،وعلى مسجد صغري ،ويغلَ ُق ُ
ص ّفح باحلديد واملسامري.
كبريين من اخلشب املُ َ
جصية ،وعلى جانيب الدهليز درج
يؤدي املخل إىل دهليز مسقوف بِعقود متقاطعة تزيّنها زخارف ِّ
ي ،وينتهي الدهليز بقنطرة مفتوحة على صحن اخلان الواسع.
يؤدي إىل الطابق العُْل ِو ّ
جصية.
اآلجّر فيها زخارف ِّ
يُغَطي سقفه قبّة ِّ
متوسطة ،وتنتهي القبّة بطاسة مبنية من ُ
وحتيط بالصحن املخازن التجارية واملستودعات يف الطابق األرضي وتتوسط الصحن بركة ماء
اق طويل مطل على الصحن ومسقوف بِع ٍ
قود متقاطعة ،ويلي
حجريّة ،أما الطابق العلوي فلهُ ِرَو ٌ
ُ
الرواق غرف صغرية.
يُع ّد خان أسعد باشا من روائع اخلانات يف العمارة اإلسالمية .يقع وسط سوق البزورية يف
الّت استمرت سنةً وشهرين،
دمشق .بناه وايل دمشق أسعد باشا بن إمساعيل العظم ،وانتهت عمارتهّ ،
عام 1173م.
حيتل اخلا ُن رقعةً مساحتها مخس مائة مرت مربّ ٍع ومسقطه مربّع الشكل .وللخان واجهةٌ حجريةٌ
ّ
الضخمة املعقودة باملقرنصات
ضخمةٌ يف اجلهة الغربية ،وهي قطعةٌ فنّيةٌ نادرةٌ
تتوسطها بوابة اخلان ّ
ّ
ُ
ٍ
والدالّيات احلجرية .ويتألّف اخلان من طبقتني وحيتوي على ٍ
مسجد
عدد من املخازن التّجارية وعلى
ٍ
حتتل
صغري .يُغلَق بابه مبصراعني كبريين من اخلشب املص ّفح باحلديد واملسامري ،وواجهته ّ
الرئيسيّة ّ
ٍ
معقود باملقرنصات اجلميلة الّت تنتهي
تؤدي إىل إيو ٍان
جانبًا من سوق البزوريّة.
وبوابته حجريّة فخمةٌ ّ
ّ
ُ
ٍ
بالصحن.
جانيب اإليوان مقعدان حجريان ُحييطان ّ
يف أعالها َ
بص َدفَة؛ وعلى ّ
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مسقوف ٍ
ٍ
ٍ
جانيب ال ّدهليز،
وعلى
ة.
جصي
زخارف
نها
ي
ز
ت
،
متقاطعة
بعقود
يؤدي املدخل إىل دهلي ٍز
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
العليا .وينتهي ال ّدهليز بقنطرةٍ
مفتوحة على صحن اخلان الواسع ،وهو باحة مربّعة
در ٌج ّ
يؤدي للطّبقة ُ
الطول ،ضلعها سبعة وعشرون مرتا ،مبلّطة باحلجر األسود ،تتوسطها بركةُ ٍ
ماء كثرية األضالع،
ّ
ً ُ
ِ
موزعة بصورةٍ متناظرةٍ على أطراف ِم َورين متعامدين.
ويغطّي سقفه قبّة متوسطة ،حوهلا مثاين قباب ّ
قبة مثانية أمتار ،كلّها ِممولة على ٍ
والقباب متساويةٌ يف احلجم واالرتفاع ،وقطر كل ٍ
عقود حجريٍّة
ّ
تستند على أربع عضائد حجرية مربعة يف وسط الصحن من ٍ
جهة ،وعلى جدران اخلان ال ّداخلية من
ّ
ّ ّ
ٍ
ٍ
صفوف ِممو ٍلة على إحدى وعشرين عقدةٍ حجريٍّة.
موزعة على ثالثة
جهة أخرى ،وهي ّ
ٍ
ٍ ٍ
ٍ
الزوايا
كل قبة من قاعدة مربّعة يعلوها أربعة أقواس حجريّة ،تصل بينها زوايا؛ وحتمل هذه ّ
تتألّف ّ
واألقواس طارة القبة ،مث تليها الرقبة املؤلّفة من ٍ
طاسة مبنيّ ٍة باآلجر ،تُزيّنها زخارف جصيّة .وتوجد يف
ّ
كل منها نافذة مستطيلة.
طاسة القبة فتحة مغطّاة مبُ ّنوٍر مضلّ ٍع ذي عشرة
ٍ
أضالع ،يف ّ
وتضم هذه الطبقة ثالثة
بالصحن املخازن التجارية واملستودعات يف الطّبقة األرضية.
حتيط ّ
ّ
ٍ
طل
وعشرين خمزنًاُ ،معظمها ّ
مصمم على شكل أجنحةّ .أما يف الطّبقة العُليا ،فيوجد رواق طويل ُم ّ
متقاطعة .ويلي الرواق غرف صغرية يبلغ عددها أكثر من أربعة ٍ
على الصحن ،مسقوف ٍ
ٍ
غرف.
بعقود
ّ
ّ
املتطورة واملتأثرة بطابع العهد العُثماين من ناحية
أهم مناذج العمارة اإلسالميّة ّ
يُعتَََب هذا اخلان من ّ

الصروح احلضارية.
عتَب من أمجل ّ
هندستها وفنوهنا وخمطّطها اجلميل .لذلك فهو يُ َ
ٍ
بإتقان ،وقبابه التّسع الّت متيزه عن
أهم مميزات هذا اخلان سعته وفنون صنعته احلجرية املن ّفذة
إن ّ
ُ
الرئيسية البديعة املّزينة باملقرنصات والدالّيات اجلميلة،
بقية اخلانات ،إضافةً إىل ضخامة ّبوابته
ّ
ُ
ُ
كونة من اللّونني األبيض واألسود ،واألقواس الّت حتيط جبميع أحنائه ،فضالً عن روعة
وحجارته املُ ّ
الضوء والظّل.
توزيع ّ
يستحق خان أسعد باشا حبثاً مستقالً ،فهو آبدة معمارية تفوق نظائرها يف مجيع أحناء البالد الّت
انتشرت فيها اخلانات اإلسالمية .ولقد وصفه "المارتني" عند زيارته إىل دمشق ،بكثري من اإلعجاب
والتقدير لصانعيه ومصمميه.
أنشئ هذا اخلان يف عام 1171ه1173/م وانتهى بناؤه عام 1111ه1177/م وهو ملك
خاص لوايل دمشق أسعد باشا العظم مث انتقلت ملكيته فيما بعد إىل عدد من التجار ،مث استملكته
مديرية اآلثار مؤخراً ورمم الستخدامه سوقاً سياحية للصناعات الشعبية.
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يقع هذا اخلان يف سوق البزورية الشهري حيث باعة العطارة والسكاكر ،إىل جانب محام تارخيي
أنشئ يف عصر نور الدين بن زنكي .وتبلغ مساحة هذا اخلان  2722م ،2وميتاز بواجهة عريضة يف
وسطها بوابة ضخمة مزخرفة ،يعلوها ساكف مزخرف بقوسني بارزين متشابكني وفوقهما جتويف من
املقرنصات حييطه قوس مركب من أحجار متشابكة مسننة بلونني أبيض وأسود متناوبني ،وفوقه
نافذتان وعلى جانيب القوس من األعلى نوافذ مستطيلة ،ومن األسفل فتحتان مزودتان بفسقيتني .ويف
واجهة البناء اجلنوبية الغربية  31خمزناً .وبعد دهليز عريض يستوعب غرفتني للحراسة ومصعدي
الدرجتني ،نصل إىل باحة ذات فتحة مساوية دائرية توحي أهنا كانت مغلقة بقبة ،ويف وسط الباحة
بركة مثمنة .وجدران الباحة الّت تشكل واجهات الغرف مبنية باحلجر األسود واألبيض مبداميك
متناوبة .وحييط الفتحة السماوية مثانية قباب تغطي الباحة عدا مركزها مبساحة 121م 2ولقد أعيد
ترميم بعض هذه القباب مؤخراً .وهي ترتفع عشرين مرتاً.
مزود
ويتألف هذا اخلان من طابقني؛ الطابق السفلي وحيوي واحداً وعشرين خمزناً أكثرها ّ
مبستودعات .ويف القسم الشمايل الغريب مسجد صغري ينفتح إىل خارج اخلان.
ويتألف الطابق العلوي من أروقة مشرفة على الباحة ،وخلفها مخسة وأربعون غرفة ،وجناح
للمراحيض .ومجيع الغرف مغطاة بقباب صغرية ،وذات أبواب ونوافذ مازالت حتتفظ بأصالتها مع
أقفاهلا إن واجهة هذا اخلان ومشهده الداخلي يثريان اإلعجاب بروعة الزخرفة والتنسيق اللوين ،مع
دراسة رائعة للفضاء الداخلي.
للصور امللونة والّت تظهر مدى روعة
هذا وصف بسيط خلان أسعد باشا ،نرتك باقي الوصف َ
صص ِاهتَا وأبدعت يف ِ
مجاهلا ،فَتَرُك ْوا آثاراً ُّ
تدل عليهم فسبحا َن اهلل
العمارة اإلسالميّة ،الّت َّ
تنو َع ْ
ت يف ختَ ُّ َ
َ
واحلمد هللِ يف ِ
البدء واخلتم.
ُ

من روائع العمارة اإلسالميَّة  /للرحياوي.
دمشق وتراثها  /للرحياوي.
كتاب دمشق ،مدينة إسالمية ج 1111/2للباحثني األملانيني وولتسنغر وفاتسنغر حتقيق ملواقع
املنشآت اإلسالمية.
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