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 ....الشامّيين بين تجمعنسائمها  الشامّية،وت بيال

 ثانياجلزء ال

 الباحثة نبيلة القوصي

 اكتسبها قد زةممي فريدة فمواصفاته اإلسالمية، العمارة فن مآثر من مأثرة الشامي البيت يعترب
 . احلضاري والتألق االزدهار من قرون خالل

 شهرهتا اقتف وملاذا نشأت كيف تأملية، وقفة إىل منا حتتاج الدمشقية البيوت من الثروة هذه
 البالد؟
 هو الفعال فاملسلم والعظة، العربة ألخذ التأمل من كثري فيها إسالمية سياحية لزيارة ندعوكم 
 ...حوله وملن له الكثري اخلري من فذلك وتفّقه، تدبر دون من معلومة يفّوت ال الذي

  
 انبعثت رائعة إميانية نسائم   قلوبنا شغاف   المست الرائعة، دمشق وأزقة حارات يف جتّولنا أن بعد

 الدمشقي كذل روعة على ودّلت ونفوس، أرض طهارة على أ ّسست اليت الدمشقية الشامية البيوت من
 نبّينا منا يريدها أملت بوقفة دعوتنا لبّيتم فهاّل ... ورسوله اهلل حيبها عمارة بأحسن وعّمرها سكنها الذي

 ؟... العدنان
 

 اويةمس بفسحة الداخل من ومفتوح اخلارج من مغلق عام، بشكل الشامي، الدمشقي البيت
 للضيوف، ربّاينال: قسمني من البيت هذا ويتألف واألشجار، الورود خمتلف من بزرع ماء بركة تتوسطها
 ولكنها نعرفها ال عدة لبيوت أمثلة هي بيوت   بني جولة لنا وسيكون... البيت ألهل مستور واجلّواين
 أهل بيوت المةع هي املقّدسة العالقة فهذه والنفوس، البنيان ونظافة بالطهارة املالئكة عند معروفة
 .... الشام

 وبيت ،أميين السقا بيت: واملتاحف اآلثار مديرية لدى املسجلة الشامية البيوت أشهر ومن
 ...العظم بيت جربي، بيت نظام، بيت السباعي، بيت احللواين،
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 سكناها،ب اهلل أكرمنا اليت األرض قيمة عن فغفلنا أذهاننا عن غاب ما نستذكر إخويت يا هّيا
 لصاحبه سبةن( العظم قصر) يدعى كبري، قدمي شامي بيت أرجاء بني معا   ولنتجول... الشام أمّ  دمشق
 مجال على تدلل منه فاحت قد اليت النسمات بعض عند نقف سنة، مئيت قبل إىل ويعود العظم، خالد
 ... معا   واملتعة الفائدة مبتغني الشاميني، أرواح

 
ـ  اليوم وهو ،6611/6471 سنة ب ين البزورية، وسوق األموي اجلامع بني مكانه: العظم قصر أوال 

 األثرية املباين عداد يف البيوت هذه من عدد بتسجيل اآلثار مديرية قامت فقد الشعبية، للتقاليد متحف
 .واخلراب اهلدم من حلفظها

     



 القوصيالباحثة نبيلة   2 البيوت الشامّية، نسائمها تجمع بين الشاميين

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                       3

 .عريقال الدمشقي للبيت منوذجا   البيت هذا ليكون الرتميم بأعمال املديرية باشرت مث
 ما حصيلة ممّثال   يه،ف املتجّلي األصيل الشرقي واجلوّ  العربية الزخرفة بأنواع غناه من شهرته وتأيت

 متّلكته بابال عند القصر باحة من السائح وقف وإذا... دمشق مدينة عرفتها اليت احلضارات أبدعته
 ملونة ميكمبدا األسفل إىل األعلى من املزخرفة واجلدران الواجهات بني ناظريه يقّلب أين احلرية

 .مرصعة وأحجار منقوشة، وبأشرطة بالتناوب،

 
 للرمحن وذكر   ل  وجال مجال   من الفائدة تبتغي اليت الزائرة النفوس على والسكينة اهلدوء وينعكس

 نرتشف كي لّمواه أن داعية وللعباد عاشقة هلل كانت قد بأيدي عليها ك تب فقد اجلدران، على حمفور
 ....اإلميان رحيق من
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 :البيت وصف
 :وهي أقسام ثالثة من البيت يتألف

 خالد) اشرتاها الرئيسية، اجلادة على تطل قدمية دارا   كان حديث قسم وهو: اخلارجي القسم*
 .للدار الربّاين القسم وتكون لداره، مدخال   فتصبح ليعّمرها( العظم

 
 رائسوع والورود الشمشري بأغراس املزروعة األحواض من عددا   تضم جدا ، واسعة وهي: الباحة*

 األسود، الربكاين جراحل من خبيوط أرضيتها ر صفت والكباد، والليمون واملنوليا النخيل وأشجار اليامسني،
 األسود جراحل من مبداميك مكسّوة واجلدران حبرتان، فيها األزهر، املّزي احلجر من خيوط مع متداخلة
 .اهلندسية التزيينات من إطار يعلوها األزهر، مع بالتناوب
 

   
 
 جنوبية وقاعة غربية يةجنوب قاعة أثريتني، قاعتني بني الباحة من اجلنوبية الناحية يف يقع: اإليوان*
 الربدة قصيدة من ات  أبي مجيل خبط عليها ك تبت القاعة وزخارف طابقني، يعادل مرتفع سقفها شرقية،

 :للبوصريي
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 بدم مقلة من جرى دمعا مزجت        سلم بذي جريان تذكر أمن              

 ينفطم تفطمه وإن الرضاع حب    على شب هتمله إن كالطفل والنفس           
 يصم أو يصم توىل ما اهلوى إن       توليه أن وحازر هواها فاصرف           

 
 ويف زخرفامل احملفور اخلشب: أقسام ثالثة من مؤلف سقف وهلا القبو، فوق: الشرقية القاعة

 .املزخرفة اخلشبية النوافذ مث املرايا الوسط
 من عليها تبك   جدراهنا أعايل يف: غربية مشالية وقاعة الطراز، حديثة: الشرقية الشمالية القاعة

 :الربدة قصيدة
 نصرته اهلل رسول يكن ومن                           
 جنم آجامها يف األ ْسد تلق ه إن                          

 منتقم كل من حافظه فاهلل                             
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 الناحية من ةصغري  غرفة ويوجد مجيلة، حمفورة بزخارف مزينة عليا نوافذ الثالث القاعات وهلذه
 :منها رائعة، شعريّة ألبيات زخارف عليها جتد الشمالية،

 
 تنزال فيما حتصى مل نعم على        أوال واحلمد اهلل ببسم بدأت              
 تال من حيصيه ليس إذ نفسه على             بنفسه لإلله ثناء فمنها              
 املكمال الوجود سر املصطفى على         سالمه مث اهلل صالة ومنها             
 مؤجال تبقي ال رمحن يا فباألمن          ورمحة أمنا اللهم فنسألك             
 وموئال نصريا   يل كن مالك ويا   قويت ضعف رامحا   رحيما   يا وكن             
 منهال يل كن رزاق يا وللرزق     وحكمة علما   وّهاب يا يل وه بْ             
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 :القارئ أخي
 مفخرة عدّ ي فهو حماسنه، بتأمل واالستمتاع فيه التجول من ميلّ  ال العظم لقصر الداخل إن

 دمشق عن الغريب تستنطق املباركة أرضهم وجعلوا ورسوله، اهلل عهد حفظوا الذين الدمشقيني للشاميني
 اجلمال هبذا تعللتم علينا تنادي اليت أرواحكم أمجل ما بل ال الدمشقيون، أيها نفوسكم أروع ما: بقوله

 .جلميلا إسالمنا معامل ترسيخ يف مسريتكم وطابت طبتم... املكان هذا يف املتجّلي واجلالل
 .......فانتظرونا الدمشقية الشامية البيوت بني ما بعد جولتنا تنتهي ومل
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 .جلزاءاهلل القائمني عليه خري ا ىمكتب عنرب وجز  أرشيفالصور من  مالحظة:

 المصادر والمراجع:

 عساكر البن/ دمشق تاريخ
 للبدري/ الشام حماسن

 واملتاحف اآلثار مديرية/ األثرية احلوليات
 الرحياوي القادر لعبد/ ومعاملها تراثها دمشق


