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 )الرتبة العمادية(
 شقمأقدم تربة يف صاحلية د

 الباحثة نبيلة حسن القوصي

 : الررامإخويت
/  اهلجري سمن القرن الساد األوليف النصف  ضيق بسراهنات القدمية دمشق مدينة أخذت
من اخل ر  ي ة اااحملريا  األدن و املدب الذعر يف قلوب اهلاربني من  ، فعندماامليالديالثاين عشر 

 ية....السرانالرثافة  زدادإىل دمشق، فأخذت ت جلئوا الصلييب،
، ھ594 إليها يف ان نور الدين الزنريإىل أن هيأ اهلل عز وجل قدوم السل وظل األمر كذلك 

 عادف ه،نهابو ي بدؤوا يبني الذينة للصلالفذ   ومواجهته الباسلة بشجاعته د للمدينة هيبتهاأعاالذي 
خارج السور  ليؤسسوا عورون اهلاربون من ب ش األعداء،وانفرج املذ يعم البالد، ستقراراألمن واال

بالت ور والتوسع  استمر الذي األحياء،تلك  وأقدم فران حي الصاحلية أول ..جديدة. القدمي أحياء  
 ..تنافس دمشق القدمية ،مدينة مستقلة حىت أصبح

 :دمشقإخويت سائحي مدينة 
: ، وهي كالتايلثالثيف سفح قاسيون كانت ا املصادر التارخيية واألثرية بأن مباين الصاحلية األوىل ختربن

 واليت تعد منوذجاً للرتب املبنية من بعدها. العمرية، ومن مث الرتبة العمادية،مسجد احلنابلة، واملدرسة 
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واليوم نأخذكم  ..من خالل زاوية ) معامل وأعيان ( املسجد واملدرسة كنا قد أتينا على تعريف
 وشغفاً  نزداد شوقاً ل فيها املعلومة التارخيية، واملتعة الروحية،الرتبة العمادية،  لزيارةيف جولة سياحية 
 .جيعلنا من اهلل ورسوله أقرب..ر أرض بالدنا مبا ونبحث كيف نعم  

من أرض دمشق العزيزة، حفظها  جديدة عرفةمباً وشغف اً،فلنحضر ورقة وقلم ،يا إخويت هيا معاً 
 ني.اللهم آم .ن من كل مرروه وشر.اهلل وسائر البلدا

 الرتبة العمادية:

السل ان نور  أمراءأحد كبار  ،سبت للعماديست يف جبل قاسيون، ون  هي أول تربة وقبة أس  
 .1164/ 565الدين صاحب بعلبك وتدمر، تويف سنة 

هو نائها وأمجعت املصادر أن تاريخ ب .الرتبة وثيقة مهمة ل راز معماري يف مدينة دمشق. متثل
 القباب األيوبية اليت عرفت يف ذلك العصر. األوىل من لقبةيف أيام السل ان نور الدين، وتعد ا

 .وتدمر وأع ى أوالد العمادي بعلبكالزنري عليه وقال: )ق ص  جناحي(،  حزنفلما مات العمادي، 

 موقعها:

 تقع الرتبة مشايل الرتبة اجلركسية، بسفح قاسيون يف حي التغالبة.
، عناصرها املعمارية اليت اشتملت عليها.. أما ثابتة إليه نسبة (العمادية) :تبباب الرتبة ك  على 

 أواخر العصر اململوكي..، إىل األيوبيةالقباب على غلب خاص   رازفقد أصبحت فيما بعد منوذجاً ل
 أما الوصف املعماري للرتبة فهو كالتايل :

 ،تشر  الرتبة على جادة التغالبة بواجهتها الشرقية، فيها املدخل الذي يؤدي إىل باحة مساوية
 حتيط اا عدة غر  حديثة، والرتبة تقع يف ال ر  الشمايل من الباحة.

،  لرنه مغلق حالياً  ..باب الرتبة الرئيسي يقع يف اجلدار الغريبو واجهتها من احلجر املنحوت، 
رجتف  كما   .منها حالياً  حت نافذة على شرل باب للرتبة خي 

يف كل جدار من جدران الرتبة قوس عال ترترز و جدران الرتبة حجرية مرسوة ب بقة كلسية، 
بقي منها رقبتها احلجرية ف، هدمت قبل سنوات طويلة، عليه قبة السقف، والقبة مبنية من اآلجر

 املضلعة.
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تفاصيله نظريه الذي يوجد يف ببه يش )الرنك(، صياجلشعار الور احملراب ذلك على حميوجد 

والئه لنور  الشعار يف الرتبة العمادية دليل على اإليوان الغريب لبيمارستان نور الدين، ووجود نفس
  .ن، الذي كان العماد أمري حجابه..الدي
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ن حفظا عهد هذه البالد وعمروها باخلري ذيلال رحم اهلل العمادي والسل ان نور الدين الزنري،
 ري خلف خلري سلف بسريهم احلسنة.الع اء، فرانوا خو 

 : إخويت
 سراهنا تدل على رقي  دمشق، مدينة املنتشرة هنا وهناك يف املتنوعة  إن املباين التارخيية واألثرية

ارس املديضم  ،اً ضخم اً تارخيي ا  ومتحف اً تعد أرشيف وهي بذلك ..يف الدين والفن والعلم وأهلها
: وتقول لك ،بني األحياء، لتخاطبك أنت أيها السائح املسلم عةً وز  ت... مواملساجد واألضرحة والرتب
 .. (.فأين هي آثارك؟ ) هذه آثارهم تدل عليهم،

 ولرم حسن اإلتباع واخلتام، اللهم آمني .  نسأل اهلل لنا
 

 املصادر :

 .القالئد اجلوهرية / البن طولون
 العمارة اإلسالمية / عبد القادر الرحياوي.

 احلوليات األثرية العربية السورية.
 


