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  "نموذجاً  مدرسة البازرباشي..عمارة المزارات بمدینة حمص السوریة "

    أسامة طلعت عبد النعیم/ د.أ

  على الطایش/د.أ                                                    

  عائشة فتحى حسین./أ                                                           

  :الملخص

مدین��ة حم��ص ف��ى انھ��ا ثال��ث مدین��ة ف��ى الجمھوری��ة الس��وریة م��ن حی��ث  تكم��ن أھمی��ة
المساحة واألھمیة التاریخیة، فقد لعبت دوراً ھاماً فى التاریخ اإلسالمى بشكل مباشر، 
وذل��ك لموقعھ��ا الجغراف��ى كقاع��دة دفاعی��ة محص��نة ض��د الھجم��ات الخارجی��ة م��ن قب��ل 

الب��دو، او بش��كل غی��ر مباش��ر الص��لیبین والتت��ار، او م��ن األخط��ار الداخلی��ة كث��ورات 
  .لمشاركتھا فى دعم الحمالت بشكل كامل لمواجھة اإلعتداءات

م�ن حیث یح�دھا نقطة تقاطع الطریق بین المدن السوریة الرئیسیة تمثل مدینة حمص 
م�ن الغ�رب ، الجنوب مدینة دمشق، من الشرق ت�دمر وحم�اه ، من الشمال مدینة حلب

  .مدینة مصیاف ومن الشمال الغربي البحر المتوسط،

كما كان للنشاط اإلقتصادى نتیجة لموقعھا الجغرافى، وطبیع�ة تربتھ�ا، ومناخھ�ا أث�ره 
فى الثراء المعمارى بھا، والدلیل عل�ى ذل�ك ھ�و ارتف�اع القیم�ة الس�نویة للخ�راج ال�ذى 
كانت تدفعھ الى الدول التابعة لھ�ا عل�ى م�ر العص�ور، وال�ذى اث�ر ب�دوره عل�ى حرك�ة 

سواء بمدین�ة حم�ص او بس�وریا كك�ل، تمثل�ت ھ�ذه الحرك�ة ف�ى كث�رة  البناء والعمران
  .المنشآت المعماریة سواء الدینیة او المدنیة او الجنائزیة

تتمث��ل العم��ارة الجنائزی��ة بمدین��ة حم��ص ف��ى الم��زارات س��واء المس��تقلة او الملحق��ة  
ك�ل عم�ارة  ،ج�اء البح�ث لیلق�ي الض�وء عل�ى -المس�جد ، المدرس�ة -بالمنشآت الدینی�ة 

ذات الخصائص والممیزات المختلفة  ةمنھا وما تتضمنھ من وحدات وعناصر معماری
  -:من خالل منھج بحثي یعتمد على محورین على الوجھ التالي

  .الدراسة المیدانیة ىالمنھج التوثیقي القائم عل :ولاألالمحور 

  .ستقرائي التحلیليالمنھج اإل :ىالثانالمحور 

  :الكلمات الدالة

  .العقد المتقاطع، المئذنة، القبة الضریحیة، الصحن، إیوان، المدرسة، مالحر، حمص

  

                                                 
 مفتشة آثار بالمجلس األعلي لآلثار بمنطقة البحیرة aishafathi@yahoo.com 
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تق��اطع ك��ان لموق��ع مدین��ة حم��ص الجغراف��ي كونھ��ا تمث��ل المنطق��ة الوس��طى ونقط��ة 
اث�ره ف�ى وم�ا نعم�ت ب�ھ م�ن ممی�زات جغرافی�ة عدی�دة، الطریق ب�ین الم�دن الس�وریة، 

 ،ن أنح�اء ش�بھ الجزی�رة العربی�ةتوافد الكثیر من المسلمین مونزوح العدید من القبائل 
وحت�ى  الیھ�ا من�ذ بدای�ة الف�تح اإلس�المىواولی�اء هللا الص�الحین ،الت�ابعین و ،والصحابة

  .ھافیودفنوا حیث عاشوا وماتوا ، نھایة العصر العثمانى

س�واء كان�ت مس�تقلة  األمر الذى اثرى مدینة حمص بالعدید من الم�زارات اإلس�المیة،
نم�وذج جاء البحث لیلقي الضوء على و، )المسجد ، المدرسة(او ملحقة بمنشآت دینیة 
ما تتضمنھ من وحدات وعناصر معماریة ذات الخصائص و لعمارة المزارات الملحقة

  .كنموذج" مدرسة البازرباشي"منھا واختار الباحث  والممیزات المختلفة

  مدرسة البازرباشى 

  )٢٠اثر رقم(

   -:الموقع : أوالً 

، ١ح�ي بن�ي الس�باعيبالمنطقة العقاریة الثانیة المعروف�ة باس�م  ىمدرسة البازرباشتقع 
  .شارع البازرباشىب

  -:المنشئ وتاریخ اإلنشاء :ثانیاً 

بت�������اریخ  ٢\٤٨٥ك�������أثر بق�������رار وزاري رق�������م البازرباش�������ى س�������جلت مدرس�������ة 
   .٢م١٩٤٥\١١\١٢

س�نة وذل�ك طبق�ا للوقفی�ة المؤرخ�ة ف�ى  "الخانق�اه أغ�ااحم�د "مدرس�ة البازرباش�ى أنشأ 
والم���دفون بحج���رة بالزاوی���ة الجنوبی���ة الغربی���ة م���ن ص���حن  )م١٧٤٣ / ھ���ـ١١٥٦(

  .المدرسة

مدرس�ة الخانق�اه  عدة اراضى وعقارات موقوفة على"ان ذاتھا قفیة الوكما ورد بنص 
،ومن ٣"لطلبة العلم وخصص بھا للمعلم والمؤذن واالمام وما یتطلبھ الجامع والمدرسة

  .ھا اسرة آل الخانقاهشي كانت قائمة علیمدرسة البازربا الجدیر بالذكر ان

 س�نة بع�د العص�ر الممل�وكيا ال�ى فالبن�اء الغرب�ى والقب�ة یرجع� اما عن تاریخ االنش�اء
س�نة  العص�ر العثم�انيالمدرس�ة ف�ى م�دخل حین تم تجدید  فى ،٤)م ١٥٦٨/ ھـ ٩٧٦(

                                                 
، ص�ـ م١٩٩٥، الطبعة األول�ي، حم�ص،٢الجزءأٌسر حمص وأماكن العباده، نعیم سلیم الزھراوي، ١

٩٧.  
  .دائرة أثار حمصتقریر  ٢
  .٩٧، صـ ٢نعیم زھراوي، حمص واماكن العبادة،ج ٣
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یس�ى ب�اب ال�دخول الرئعل�ى  یس�ى المثب�توذلك طبقا للنص التأس) م١٧٤٠/ھـ١١٥٣(
  .)٣لوحھ رقم (  ٥للمدرسةواجھة الجنوبیة بال

ورد  بة الي عائلة بنى البازرباشي التىنس مافإ ،)البازرباشى( اما عن سبب التسمیة بـ
رئ���یس أي  "ب���ازار  الباش���ا"، او لكونھ���ا تط���ل عل���ى زھ���راويذكرھ���ا بمخط���وط آل 

  .٦السوق

  -:لمدرسةالوصف المعماري لواجھة ا: ثالثاً 

س�وق (س�احة الب�ازار المقابل�ة ل�ھ  بواجھتھا الجنوبی�ة عل�ى مدرسة البازرباشيتشرف 
 ال�ذى ،)١لوح�ة رق�م (، ٧ش�ارع س�لطان األط�رش عل�ىوواجھتھ�ا الش�رقیة ، )النسوان

فحجبت خلف  أما الواجھة الشمالیة،وقد ھدمت االن حمام الباشا یفصل بین المدرسة و
  .ل القاسميبیت آ خلفت حجبالشرقیة الواجھة و ،بیت آل خانقاه

  لواجھة الجنوبیةا -

تقریب�اً، وقس�مت إل�ى ثالث�ة م ٢٧ح�والي  مدرسة من الشرق ال�ى الغ�ربتمتد واجھة ال
  -:أقسام

  : القسم األول 

بل��غ یفتح��ة ب��اب ال��دخول ال��ي الحمام��ات وھ��ى تتك��ون م��ن فتح��ة ب��اب مس��تطیلھ  یش��مل
ص���ماء خالی���ة م���ن أي  وھ���ىم، ١٫١٠، وعمقھ���ا م٢٫٩٠ارتفاعھ���ا و ،م.٩٠ اتس���اعھا
  .)٢رقم ةحلو( زخارف

  : القسم الثانى

، ویش���مل كتل���ة الم���دخل الرئیس���یة ل���ي الغ���ربإم ١٫٥ول مس���افة یبع���د ع���ن القس���م األ
 ااتس�اعھبل�غ مس�تطیلة معق�ودة بعق�د نص�ف دائ�ري یفتحتة باب  من لمكونةا ،للمدرسة

، م٧٫٣٠یبلغ طولھ تفضى الي ممر مستطیل  ،م.٤٥وعمقھا  م،٣ارتفاعھا وم، ١٫٦٠
ة الب��اب فتح�� یعل��و ل��ي الص��حن مباش��رة،بقب��و ط��ولي یف��تح إمغط��ى م، ١٫٥٠وعرض��ة 

                                                                                                                            
-١١٠٠(م�ن س�نة " یومی�ات"، ت�اریخ حم�ص )محمد مك�ي ب�ن الس�ید ب�ن الح�اج مك�ي(بن الخانقاه  ٤

عم��ر نجی���ب العم���ر، الطبع��ة األول���ي، المعھ���د العلم���ي : ، حقق���ھ وقدم���ھ)م١٧٢٢-١٦٨٨/ھ��ـ١١٣٥
  .١٣٦،١٣٧، صـ م ١٩٨٧الفرنسي للدراسات العربیة، دمشق، 

محم�����د ماج�����د الموص�����لي، الم�����وجز ف�����ي ت�����اریخ مدین�����ھ حم�����ص وآثارھ�����ا، وزارة الثقاف�����ة،  ٥
  .٧٣،صـ١٩٨٤دمشق،

  . ٧٣ماجد موصلي، الموجز في تاریخ حمص ،صـ  ٦
بالمنطق�ة العقاری�ة الثانی�ة المعروف�ة بإس�م بن�ي الس�باعي ٢١١شارع سلطان األطرش ، شارع رقم  ٧
د المجاھ��دین الس��وریین ض��د الفرنس��یین ،ق��اد ث��ورة جب��ل الع��رب، ھ��و اح�� س��لطان باش��ا األط��رش، ١

م، كم��ا ش��ھد معرك��ة المزرع��ة االول��ي والثانی��ة كم��ا ش��ھد ١٩٢٥والث��ورة الس��وریة الكب��ري ع��ام 
 .االستقالل، نقال عن لوحھ مثبة بالشارع ذاتھ عن بلدیة حمص
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ب�یض كت�ب علیھ�ا ب�الخط الرقع�ھ ف�ى طیل مثب�ت علی�ھ لوح�ھ م�ن الرخ�ام األعتب مس�ت
  :)٣لوحھ رقم ( خمس اسطر

  بن عبد هللا سنة نبیھ علىوكتاب هللا و   بسم هللا الرحمن الرحیم   :السطر االول

  ـــــــ من موالناـــ ـــــامرا  یأمر هللا ا ن :السطر الثاني

  ـــــــ شھادة ان ال الھ اال هللا محمد رسول هللاو:السطر الثالث

  تجدد ذلك بالف ومائة وثالثة االلطیف غفر هللا لھ عبد الحاج ----:السطر الرابع

  ٨سنة وخمسین ------------------عبد غفر لھ   ـــــــــ  :السطر الخامس

الكلس االب�یض والبازل�ت االس�مر یتوس�طھا مس�احة یعلو العتب مساحة صماء منفذة ب�
  .مربعة علیھا زخارف حدیثة

 ھاعرض� ك�ل جلس�ة منھ�ا ،ك�ل جان�ب على مكسلتان بواقع واحدة ة المدخلیكتنف فتح
عق�د م�دبب كبی�ر یح�د ھ�ذا كل�ھ وم، .٧٥ارتفاعھ�ا ع�ن االرضوم، .٧٠ھاعمقو م،.٥٥

  .)٤لوحة رقم(م، ٥٫٣٥یرتفع عن االرض بمقدار 

  : لثالثالقسم ا

غیرة ویشتمل على فتحة شباك ص م الى الغرب،١ حوالى یبعد عن القسم الثاني مسافة
 دة بعق�د نص�ف دائ�ري ف�ىش�باببیك مربع�ة معق�و ةربع�تحجب خلفھ�ا بئ�ر م�اء، یلیھ�ا أ

االس�فل  ىدة بعقد نصف دائري بواقع ثالثھ ف�شبابیك مستطیلة معقو یلیھم ستة، صفین
ش�كل (ح�رم المدرس�ة مباش�رة،  عل�ى ف�تحر ان الجمی�ع یوثالثة اعالھم ،والجدیر بالذك

  .)٥لوحة رقم (، )١رقم

  -:التخطیط : رابعاً 

لمدرس��ة ویتك��ون المس��قط األفق��ى  ،٩اً مت��ر مربع�� ٧٤٩الكلی��ة  المدرس��ةتبل��غ مس��احة 
الح�رم، بالجھ�ة الش�مالیة منھ الجنوبیة بالجھة سماوي من صحن مكشوف  البازرباشي

حج��رات س��كن الطلب��ة الش��رقیة  لجھ��ةمص��لي الص��یفي، واالالظل��ة الش��مالیة یتق��دمھا 
             فیش���غل ال���ركن الجن���وبي منھ���ا حج���رة الض���ریح، ة،ام���ا الجھ���ة الغربی���الملحق���ات و
  ).٢شكل رقم( 

  

  

  

                                                 
  .تعذر علي الباحث قراءة باقى النص لتشوه فیھ ٨
  .٩٧، صـ٢م، الزھراوى، اسر حمص، ج١٩٣٣مدینة حمص لعام السجالت العقاریة ل ٩
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  -:من الداخل  مدرسةالوصف المعماري لل: خامساً 

  الصحن:- 
تبل��غ ، طیل العرض�ىیتك�ون الص��حن م�ن مس��قط غی�ر من��تظم الش�كل اق��رب ال�ي المس��ت

 ،م١٢٫٥٠وم��ن الش��مال ال��ى الجن��وب  م،٢١م��ن الش��رق ال��ي الغ��رب التقریبی��ة  ابع��اده
مھدم حالیا نتیجة التعدیالت التى تتم بالمدرسة، یشرف الحرم عل�ى الص�حن م�ن وھو 
مس�تطیلة معق�وده بعق�د نص�ف دائ�ري تعل�وه زخ�ارف نباتی�ة  فتحة ب�اب رئیس�یة خالل

ف اعلى قمة العقد مباش�رة ن�ص كت�ابي داخل شریط مستطیل ویعلو الزخار محصورة
خر غیر مكتمل یقرأ منھ ، یعلوه نص آ"ق مافیھ شك رب الخلقهللا ح"من سطر واحد 

 ،٦ رق��م اتلوح��(          "بع��د م��ن بی��ده الحم��د االف ــــــــ��ـ خمس��ین ــ��ـ خی��ر ـــ��ـ"
 بواق�ع ،شبابیك مستطیلة معقوده بعقد نصف دائري ة، یكتنف فتحة الباب اربع)٧،٢٠

ة ب�اب ب�الطرف الغرب�ي م�ن الواجھ�ة ثنان اعالھم، باالضافھ الي فتحاثنان باالسفل وا
  .فتحت حدیثا

عقود مدبب�ھ  ةمن اربع الصحن من خالل بائكة مكونة ىاما الظلة الشمالیة فتشرف عل
كانت  حجرة، وبالطرف الشرقى منھا یوجد كبیرة ثالث دعامات مستطیلة ىترتكز عل

مستطیلة معق�ودة بعق�د نص�ف الصحن من خالل فتحة باب  تطل علي تستخدم كموضأ
إل��ى الش��رق م��ن فتح��ة الب��اب و، م٢٫٢٠م، وارتفاع��ھ ح��والى١، ابع��اده ع��رض دائ��ري
م، ٢م ، ارتفاعھ�ا ١عرض�ھا  مس�تطیلة معق�ودة بعق�د نص�ف دائ�ري ش�باكفتحة توجد 

  .)٨،٩لوحات رقم ( م.٥٠وترتفع عن األرض بمقدار 
ل��ي الجن��وبي الغرب��ي من��ھ فتح��ة ب��اب مس��تطیلة تفض��ى إفب��الركن  ام��ا الجان��ب الغرب��ي

  .)١٧لوحة ( حجرة الضریح
ث�الث غ�رف  وكان یشغلة ق�دیما ،)١٨لوحة رقم ( ما الجانب الشرقي فھو مھدم حالیاً أ

نصل الیھا من الص�حن، م�ن م، ٢٫٥٠مربعة طول ضلع الواحدة منھا حوالى صغیرة 
ي یبل�غ ابع�اد ك�ل م�دخل ح�والى ابواب مستطیلة معقودة بعقد نص�ف دائ�ر خالل ثالث

متقاطعة، كما كان ال األقبیةبسقف من  وغطى الجمیعم، ١٫٥٠م، وارتفاعھ حوالة .٦٠
م، .٥٠یوج���د فتح���ات ش���بابیك مس���تطیلة معق���وده یبل���غ ابع���اد الواح���دة منھ���ا الع���رض 

ویعلو ھ�ذه الغ�رف غ�رف مثلھ�ا وی�تم الوص�ول الیھ�ا ع�ن طری�ق س�لم م، ١واالرتفاع 
) ٤شكل رق�م (١٠حجرات لسكن الطلبةوكانت تستخدم كدرجة،  ١٧حجرى مكون من 

  .)١٩لوحھ رقم (
 الحرم  

م��ن الش��مال إل��ى الجن��وب مس��تطیلة المس��قط تبل��غ أبعادھ��ا  م��ن مس��احة یتك��ون الح��رم
یبل�غ  كت�ف حج�رى، بكل ركن من أركانھا م١٩٫٥٠الغرب  ىومن الشرق إلم، ٥٫٥٠

                                                 
 .تقریر دائرة اثار حمص ١٠
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م، وم��ن الش��رق ال��ى الغ��رب .٩٠م��ن الش��مال ال��ي الجن��وب منھ��ا تقریب��ا  أبع��اد الواح��د
  .م٦٫٥٥ویبلغ ارتفاع السقف  ،م١٫١٠

قس��م الح��رم ال��ي ث��الث من��اطق بواس��طة ارب��ع دعام��ات بواق��ع اثن��ان بالج��دار الجن��وبي 
  .واثنان بالجدار الشمالي

  ةجدار القبل -

باالس���فل  ةبواق��ع ثالث��فتح��ات ش��بابیك  ارب���ع ىعل�� -الغرب��ي – یحت��وي القس��م االول
وواح�د  ،الطری�ق الع�ام ىد نص�ف دائ�ري تف�تح عل�ق�معق�وده بع عمیق�ھ مستطیلة كبیره

  .)١٠لوحھ رقم ( ى مستطیل طولىعلو

 معق�ودة ص�ماء نص�ف دائری�ةدخلة یتوسطھ  – ةجدار القبل یتوسط –اما القسم الثاني 
 )م. ٥٠م، وعمقھ��ا  ١٫١٠ع��رض (تبل��غ أبعادھ��ا  ،المح��راب دخل��ة تمث��لبعق��د م��دبب 

متوج�ا  میان بواقع واحد على كل جان�برخدیران عمودان مستیكتنف حنیة المحراب 
الحج��رى  الغ��رب م��ن المح��راب یوج��د المنب��ر ىل��وإ ،بت��اج عل��ى ھیئ��ة زھ��رة الل��وتس

 ،ى وم�ازال یح�تفظ بطابع�ھ االص�لىالذي یعود الي العص�ر العثم�ان ، الرخامب المكسى
جات سلم خشبیة در عشرونصل الیھ عن طریق م، ٢یرتفع عن ارضیة الحرم حوالى 

یتص�درھا زخ�ارف رخامی�ة ھندس�یة ب�األلوان تفضي الي جلس�ة الخطی�ب الت�ى ثة حدی
مكسوة بالرخام المزخرف من الداخل نصف دائریة  یعلوھا قبھ سود والبني والبیج،األ

وبك��ل رك��ن م��ن  بواق��ع واح��د بك�ل رك��ن، ترتك��ز عل��ى ارب��ع مثلث�ات كروی��ةوالخ�ارج 
ذو ت��اج بزخ��ارف  مامی��ان، األثن��ان األرك��ان جلس��ة الخطی��ب یوج��د عم��ود رخ��اميأ

ملو زخارف فى صفین على ھیئ�ة مقرنص�ات ، اما الخلفیان یحوقاعدة دائریة كورنثیة
، والى الشرق من المحراب توجد فتح�ة ش�باك تأخذ شكل المحاریب ذات العقد المدبب

 رق��م لوح��ات( دائ��ري تف��تح ال��ي الطری��ق الع��ام، فمس��تطیلھ عمیق��ة معق��وده بعق��د نص��
١١،١٢،١٣.(  

دخل�ة مس�تطیلة معق�وده بعق�د نص�ف دائ�ري  عل�ى ىفیحت�و –الش�رقى  –ثالث القسم ال
فتحت�ة ب�اب ال�ى الش�رق منھ�ا  تمثل المحراب الث�انى وھ�ى ص�ماء خالی�ة م�ن أي ش�ئ،

تفتح ال�ي الطری�ق الع�ام كان�ت ف�ى االص�ل فتحت�ة مستطیلة معقودة بعقد نصف دائرى 
  . )١٤لوحة رقم (  شباك

 الجدار الشمالى -

فتح�ة ب�اب مس�تطیلة معق�وده بعق�د نص�ف عل�ى  –الغرب�ى  –ول من�ھ یحتوي القسم اال
 ةبواق�ع واح�ده س�فلیة عمیق�ھ مس�تطیل ش�باك ت�االي الغ�رب منھ�ا فتح -حدیثة  –دائري 

فیتص�درة  ىمعقوده بعقد نصف دائرى یعلوھا واحده مثلھا اصغر منھا، اما القسم الثان
م،عم���ق ١٫٥٠رض ع��(مح��ور المح���راب تبل��غ ابعادھ���ا عل���ى فتحت��ھ ب���اب مس��تطیلة 

فیحت�وى عل�ى فتحت�ا ش�باك واح�ده س�فلیة مس�تطیلة عمیق�ة   اما القسم الثال�ث ،)م١٫١٠
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 اتلوح��(معق��وده بعق��د نص��ف دائ��رى واخ��ري علوی��ھ ص��غیره معق��وده بعق��د م��دبب،
  .)١٥،١٦رقم

 .من الحرم فخالیین من أي شئ اما الجدارین الشرقي والغربي -
 ظلة الشمالیةال:- 

ن مساحة مستطیلة مستعرضة ابعادھا من الشمال الى الجنوب م تتكون الظلة الشمالیة
یة رواق واحد مغطي بأقب تحصر بداخلھا م،١٦٫٤٠م، ومن الشرق إلى الغرب ٤٫٨٠

  .زخارف سواء كتابیة او ھندسیة يمتقاطعة وھو خالى تماماً من ا

م .٣٠الى الشرق من الظلة، توجد غرفة الموضأ ونصل إلیھا عن طریق سلم بإرتفاع 
م تقریب�اً، مغط��اه ٧قریب�ا، وتتك�ون الغرف�ة م��ن مس�احة مربع�ة المس�قط ط��ول ض�لعھا ت

م م��ن ١بأقبی��ة متقاطع��ة وترتك��ز ارج��ل العق��ود عل��ى الج��داران األربع��ة حت��ى ارتف��اع 
م، ١األرض، یوج��د بالض��لع الش��رقى فتحت��ة ش��باك مس��تطیلة معق��وده ابعادھ��ا ع��رض 

م، ام�ا الج�دار ١غربى ط�ول ض�لعھا م تقریبا، ودخلة مربعة بالجدار ال٢٫٥٠ارتفاعھا 
  .)٨،٩لوحات (  الجنوبي فیحتوى علي فتحة باب وشباك یفتحا الى الصحن

، ١١م تقریب�ا٢٠*١٥كان یتقدم الظلة الش�مالیة المص�لى الص�یفي، وكان�ت تبل�غ ابعادھ�ا 
 .وھى مھدمة األن

 الملحقات  

  -:مجموعة من الملحقات  المدرسةشمل ت

  -:یةالضریحالقبة 

بھ�ا ب�اني المدرس�ة ودفن الغربیة من المدرسة  ةالضریح بالزاویة الجنوبیجد حجرة تو
  .١٢"احمد ال خانقاه"

م، ٥، ابعادھ�ا م�ن الش�مال إل�ى الجن�وب المس�قط مس�تطیلةمس�احة الحج�رة تتكون م�ن 
  :م ، قسمت المساحة الى قسمین ٨٫٦٥ومن الشرق إلى الغرب 

ملس�اء م�ن ال�داخل حجری�ة ة بقب� م، مغط�اه٥مساحة مربعة طول ض�لعھ : القسم األول
مقامة عل�ى ارب�ع مثلث�ات كروی�ة بواق�ع مثل�ث بك�ل رك�ن یلیھ�ا مفصصة من الخارج ،

رقبة القبة وتحتوي علي فتحات شبابیك مس�تطیلة معق�ودة بعق�د نص�ف دائ�ري یعلوھ�ا 
مح�راب  م�ن المرب�ع بالض�لع الجن�وبي، یتوس�ط )٢١،٢٣،٢٤ لوح�ھ رق�م(خوذة القب�ة 

معقوده بعقد نصف دائرى، على جانبیة دخلتان مس�تطیلتان حجرى ذو دخلة مستطیلة 
نف�ذا لتخفی�ف حم�ل الج�دار  معقودتان بعقد نصف دائري بواقع دخلھ عل�ى ك�ل جان�ب،

                                                 
  .تقریر دائرة اثار حمص ١١
 .٧٣ماجد موصلي،  الموجز في تاریخ حمص ، صـ  ١٢
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،  الربع��ات الش��ریفة كخزان��ات حائطی��ة لحف��ظا تبتقلی��ل م��ادة البن��اء، او ربم��ا اس��تخدم
  )٢٢لوحة رقم(

س��م األول م��ن الجھ��ة الش��رقیة، یتك��ون م��ن مس��احة مس��تطیلة تتق��دم الق :القس��م الث��اني
مغطاة بقبو م، ٣٫٦٥م، ومن الشرق الى الغرب ٤٫٤٠ابعادھا من الشمال الى الجنوب 

  .)٢٥لوحة رقم (متقاطع 

 -:المئذنة

كانت المئذن�ة ترتف�ع ب�الركن الجن�وبي الش�رقي م�ن المدرس�ة وتظھ�ر للعی�ان ب�الطریق 
، وبنی�ت ب�الحجر الب�ازلتي م١٢وكان یبلغ ارتفاعھا عن سطح المدرس�ة ح�والي  ،العام

االسود وكسى الجزء العلو بطبقة من الكلس األبیض وقمتھا من القرمید، وكانت تأخذ 
  .)٢٦،٢٧،٢٨لوحة رقم ( الشكل والنمط العثماني بالتخطیط ولكنھا مھدمھ اآلن، 

  -:الحمامات

ي حدیثة بالطرف الشرقي من الواجھة الجنوبیة المطلة على الصحن ولھا باب یفتح ال�
  .الطریق العام

  -:ومادة البناء التغطیة 

ولكن ك�ان ف�ى ، مطلى بالجیر من أي زخارف خالحدیث سقف الحرم بسقف مسطح 
ذو األرب��ع  قب��و متق��اطعبالظل��ة الش��مالیة  ت، بینم��ا س�قفةاالص�ل مغط��ي بأقبی��ة متقاطع��

كم�ا اس�تخدمت الحج�ارة الس�وداء كع�ادة أھ�ل حم�ص ف�ي  ،أرب�ع دعام�اتركائز على 
  .إلى جانب الحجر الكلسي األبیضالبناء 

كانت   -م ٢٠٠٩اغسطس  – بمدینة حمص الباحث من الجدیر بالذكر انھ اثناء تواجد
تقام حفریات اسفل مدرسة البازرباشي ضمن اعمال تجدید وت�رمیم تابع�ة ل�دائرة اث�ار 
حمص، كشفت عن ان المدرسة بنیت على مبني یرج�ع ال�ى العص�ر الروم�انى مك�ون 

ن العقود النصف دائری�ة المرتك�زة عل�ى ال�دعامات الض�خمة، ویتض�ح من مجموعة م
من الكشف تغیطة المبني الرومانى باألقبی�ة المتقاطع�ة، كم�ا عث�ر عل�ى مجموع�ة م�ن 
التیجان وقواع�د األعم�دة ذات الزخ�ارف الكورنثی�ة الت�ي ترج�ع ال�ى الفت�رة ذاتھ�ا مم�ا 

لجم�اجم ض�من الحف��ائر یؤك�د ص�حة الت�أریخ، كم�ا عث�ر عل��ى مجموع�ة م�ن العظ�ام وا
، ولكن ل�م یس�تدل عل�ى ھوی�ة المبن�ي وال الوظیف�ة الت�ى اسفل الظلة الشمالیة بالمدرسة

  .)٣شكل رقم ( كان یقوم بھا
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 -:مدرسةالدراسة التحلیلیة للتخطیط والعناصر المعماریة لل: سادساً 

 عل��ى تحقی��ق أكب��ر مس��احة بتخط��یط الح��رم بمدرس��ة البازرباش��ى  عم��ل المعم��ارى
نة بأقل عناصر إنشائیة حاملة وذلك لتحقی�ق الش�عور باالتس�اع والرحاب�ة وتحقی�ق ممك

ج�و م��ن الخش�وع ال��دیني المطل�وب وظیفی��اً إل��ى جان�ب الحف��اظ عل�ى تواص��ل ص��فوف 
ف�ى ، األمر الذى ظھ�ر م�ن قب�ل ١٣المصلین دون انقطاع تطبیقا لتعالیم الدین اإلسالمي

بمدرس��ة البازرباش��ي مماث��ل لح��رم ج�اء او ،)م٧٠٥/ ھ��ـ ٨٧(الج�امع األم��وي بدمش��ق 
یشرف على الص�حن م�ن خ�الل ع�دد م�ن األب�واب  ، بحیثمساجد مدینة حمصلحرم 

، وج�امع دحی�ھ )م١١٢٨/ ھ�ـ٥٥٢(التى تعلوھا النوافذ كما فى الجامع النوري الكبی�ر 
، ١٤)م١٨٨١/ ھ���ـ ١٢٩٩(، وج���امع ال���داالتي )م١٥٦٨/ ھ���ـ ٩٧٦(الكلب���ي قب���ل ع���ام 

ویرجع ذلك إلى طبیعة المناخ حیث عمل المعم�ارى عل�ى االحتف�اظ بالمن�اخ المناس�ب 
للمصلین داخل الحرم بسبب البرودة واألمطار الغزیرة شتاًء والحار صیفاً، كم�ا وج�د 

  .١٥بالجامع األموي بدمشقمن قبل 
 ف��ى مدرس��ة  كان��ت البس��اطة ھ��ى األم��ر الغال��ب عل��ى زخرف��ة الج��دران ب��الحرم

والذى جاء خالي من الزخارف عدا الزخارف الھندسیة المحیطة بالمنبر  ،البازرباشى
، المنش�أت الدینی�ة بمدین�ة حم�صویظھر ذلك بوض�وح ف�ى ، الحجري المكسو بالرخام

والتى جاءت شبھ خالیة من الزخارف، فنجد بقایا استخدام الوزرات الرخامیة الملون�ة 
ف�ي ج�دار المح�راب بالج�امع  لتكون أشكال مختلفة تعطي جم�ال متناس�ق ویظھ�ر ذل�ك

/ ھ��ـ١٢٩٩(، وك��ذلك وج��دت ف��ي ج��امع ال��داالتي )م١١٢٨/ ھ��ـ٥٥٢(الن��وري الكبی��ر 
 .ولكن یرجع إلى تجدیدات فى العصر الحدیث) م١٨٨١

  النص�ف دائ�ري وھ�و م�ا اعتن�دنا یأخ�ذ الش�كل  بمدرسة البازرباش�يجاء المحراب
، وال�ذى نج�دة م�ن قب�ل ینعلى محراب الحرمكما اشتمل  ،مساجد مدینة حمصتواجده ب

تمیزت  ، ومن الجدیر بالذكر ان)م١٨٨١/ ھـ١٢٩٩(فى جامع الداالتي  بمدینة حمص
معظم المحاریب بمساجد مدینة حمص بالبساطة فى التك�وین والفق�ر ف�ى الزخرف�ة ف�ى 

قب���ل ع���ام (معظ���م األحی���ان كم���ا ف���ى ج���امع دحی���ة الكلب���ي، ومس���جد الش���یخ مس���عود 
، وزاوی��ة عم��ر )م١٦٩٣/ ھ��ـ ١١٠٥قب��ل ع��ام ( ، ومس��جد عكاش��ة)م١٥٦٨/ھ��ـ٩٧٦

                                                 
ور العب�اده القدیم�ھ ف�ي بشار یاسر عبد الھادي، االسالیب المتبعھ ف�ي تس�قیف ف�راغ الح�رم الھ�م د ١٣

، جامع��ھ عماری��ھ، كلی��ھ الھندس��ھ المعماری��ھه دبل��وم ف��ي الھندس��ھ الم، بح��ث لنی��ل ش��ھادمدین��ھ حم��ص
  .٥م، صـ ٢٠٠١البعث، 

عائشة فتح�ي خ�تعن، العم�ائر اإلس�المیة الدینی�ة بمدین�ة حم�ص الس�وریة من�ذ بدای�ة األی�وبي حت�ي  ١٤
  .١٣٤م، صـ ٢٠١٥، رسالة ماجستیر،نھایة العصر العثماني، دراسة آثاریة معماریة

حم�د عج�وه، أث�ر البیئ�ھ الطبیعی�ھ عل�ي عم�ارة الق�اھرة من�ذ نش�أتھا حت�ي نھای�ة عماد محمد محم�د أ١٥
، رس��الة ماجس��تیر، كلی��ة اآلث��ار، جامع��ة "دراس��ة تطبیقی��ة عل��ي مص��ادر المی��اه"العص��ر الممل��وكي 

األروق�ھ ف�ي العم�اره العربی�ھ اإلس�المیھ تطورھ�ا ملك شحفھ،  ،١٠٢،صـم٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤القاھرة، 
لھ أُعدت لنیل درجة الدبلوم في الھندسھ المعماریھ، كلیة الھندسھ المعماریھ، وآثارھا في سوریا، رسا

  .٦٢العربي صبري، المنشأت الدینیھ، صـ ، ٢٧، صـ ٢٠٠١-٢٠٠٠جامعة البعث، 
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/ ھ��ـ ١٣٠٠قب��ل ع��ام(ومس��جد عم��ر النبھ��ان ) م١٧١٠/ھ��ـ١١٢٢قب��ل ع��ام (الص��حن 
 .١٦)م١٨٨٢

 الدینی�ة بمدین�ة المنش�آت  م�ن بمدرس�ة البازرباش�ى وغیرھ�ا وتظھر أھمیھ الصحن
فبس�بب ارتف�اع كانعكاس مباشر لطبیعة المناخ الذي تتمیز ب�ھ مدین�ھ حم�ص، حمص، 

الحرارة بفصل الصیف فكان البد من وجود منفذ لتجدید الھ�واء وتلطیف�ھ داخ�ل درجة 
الحرم، وإلنخفاض الحرارة فى فصل الشتاء كان البد من توزیع الوح�دات المعماری�ة 

، باإلض�افة إل�ى أن المعم�اري تحك�م ف�ى كمی�ة ١٧على الص�حن لتحقی�ق ال�دفء داخلھ�ا
الجانبیة عن طریق اس�تخدام فتح�ات  الھواء واإلضاءه التى تدخل إلى الحرم والظالت

، كما انھ جاء لیمثل ١٨األبواب والشبابیك ولم یترك الحرم مفتوح مباشرًة على الصحن
  .دور الحركة واإلتصال بین الوحدات داخل المدرسة

 یعط�ى  حی�ث جوامع حم�صلمدرسة البازرباشى مماثل لمظھر  المظھر الخارجي
على فتحات المداخل وبعض الفتحات العلویة ت الواجھات تحتوى جاء، فانطباعاً جافاً 

مك�ان للعب�ادة ول�م یتط�رق  ابوصفھ المنشأةللتھویة، حیث ركز المعماري على وظیفة 
، إل��ى جان��ب تجنب��ھ عج��اب الم��اره بواجھتھ��اإل��ى زخرف��ة الم��داخل وفتحاتھ��ا إلث��ارة إ

إل�ى ، ١٩تعرض الواجھات للعوام�ل المناخی�ة المختلف�ة الت�ى تفس�د الل�ون والش�كل الع�ام
جان��ب ت��وفیر األم��وال لالھتم��ام بت��دعیم المدین��ة ض��د األخط��ار الت��ي داھمتھ��ا ط��وال 

ف�ى زخرف�ة  ھاقتص�ر اس�تخدامتعاقبھ علیھ�ا، فنج�د ان المعم�ارى الفترات التاریخیة الم
خط�وط أفقی�ة ك�ل منھ�ا بع�رض م�دماك م�ن الل�ون –نظام األبلق بعض الواجھات على

فى العقد المدبب المح�دد للم�داخل بالمنش�آت  -البازلت–،واللون األسود الكلساألبیض 
الدینیة بمدینة حمص أي تعاقب اللونین فى األبنیة وھو ظاھرة معماریة كانت منتشرة 

 .٢٠) م٧٠٥/ ھـ٨٧(منذ قبل اإلسالم فى العمائر البیزنطیة بالجامع األموي بدمشق 
  م�ن بمدرس�ة البازرباش�ى كم�ا وج�د  استخدام مدخل واح�د المعماري على اقتصر

ف��ى مس��اجد مدین��ة حم��ص، كم��ا ف��ي مس��جد أب��ي لب��ادة ومس��جد الش��یخ ناص��ر آل قب��ل 
الزوای�ا كزاوی�ة عم�ر الص�حن،  ھ، الشیخ مسعود، عم�ر النبھ�ان، وف�ىطلیمات، عكاش

وزین العابدین، وكان لوجود المنشآت ذات المدخل الواح�د العدی�د م�ن األمثل�ة بدمش�ق 

                                                 
  .١٣٦، رسالة ماجستیر، صـ عائشة فتحي، العمائر اإلسالمیة ١٦
ة حت�ى نھای�ة العص�ر الممل�وكي، محمد امین محمد، عماره المجمعات المعماریھ االسالمیة بالقاھر١٧

  .١٠،صـ١٩٨٧رسالة دكتوراه، كلیھ  الھندسھ ،جامعة القاھرة، 
  .٥٠العربي صبري، المنشأت الدینیھ، صـ  ١٨
سوسن خماسمیھ، دراسة أشكال الفتحات الخارجی�ھ وتطورھ�ا ف�ي مس�اكن حم�ص القدیم�ھ، بح�ث  ١٩

وائ�ل س�مھوري، جامع�ة . م.ش�نیاره، دب�ول . م.لنیل شھادة دبل�وم ف�ي الھندس�ھ المعماری�ھ، إش�راف د
 .١١، صـ ١٩٩٧البعث، 

السید عبد العزیز سالم، القیم الجمالیھ في العم�اره االس�المیھ ،محاض�رات الموس�م الثق�افي الثال�ث  ٢٠
سعاد ماھر، مس�اجد مص�ر وأولیاؤھ�ا الص�الحون، ،٢٤م،صـ ١٩٦٣-١٩٦٢لجامعة بیروت العربیة 

  .٣١٨،صـ ١ج



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٢٦ 

، الترب�ھ )م١٢٨١-١٢٧٧/ھ�ـ٦٨٠-٦٧٦(مدرسة السلطان الظاھر بیبرس البندق�داري 
اس���تخدم المعم���اري كم���ا  ، )م١٢٩٤-١٢٧٩/ ھ���ـ ٦٩٤-٦٧٨(التكریتی���ھ بالص���الحیھ 

مباش��رًة دون أي إنكس��ارات، وھ��و ال��ذى  الص��حنؤدى إل��ى ال��ذى ی��الم��دخل المباش��ر 
م�ود ودار وجدناه من قبل فى مدینة دمشق بالعصر الزنكى ببیمارستان ن�ور ال�دین مح

والمدرس��ة النوری��ھ الكب��ري وبج��امع الب��زوري  لمدرس��ة العمری��ةالح��دیث النوری��ة وا
ج�اء الش�كل الع�ام للم�داخل بحم�ص ، كماومدرسة السلطان الظاھر بیب�رس البندق�داري

بسیطا جداً حیث یتك�ون م�ن فتح�ة ب�اب مس�تطیلھ قلیل�ة العم�ق معق�ودة بعق�د، وھ�و م�ا 
عل��ى الج��انبین  خل بوج��ود المكس��لتینمدرس��ة البازرباش��ي، كم��ا تمی��ز الم��دوج��دناه ب
، وھ�و أم�ر اعت�دنا وج�وده ف�ى اوتأمینھ� درس�ةالب�واب ال�ذى یق�وم بحراس�ھ الملجل�وس 

 .٢١العمائر السوریة وخاصة المملوكیة
  األم�ر ٢٢الحجرة الضریحیة بقبة مفصصة من الخارج ملساء م�ن ال�داخلغطیت ،
 لم ینتشر بشكل كبیر بمدینة حم�ص حی�ث ل�م یص�لنا س�وى نموذج�ان وھم�ا القب�ھ ىالذ

والقب���ة ) م١٥٦٨/ ھ���ـ ٩٧٦قب���ل ع���ام (الض���ریحیة الملحق���ة بمس���جد الش���یخ مس���عود 
وم�ن النظ�ر إل�ي  ،)العصر العثمانى( بضریح ذى الكالع الحمیرىالضریحیة الملحقة 

القبة الضریحیة وتكوینھا المعماري نجد انھا تتكون م�ن أرب�ع وح�دات، األول�ي وھ�ى 
رخامیة محاط�ة بحج�رة خش�بیة، ث�م  فسقیة الدفن وتكون تحت األرض یعلوھا  تركیبة

یلیھا الثانى وھو تربی�ع القب�ة وھ�ى الج�دران األربع�ة الت�ي تح�دد مس�احتھا، ث�م الثالث�ة 
وھ��ى ٢٣وھ�ى منطق��ة االنتق��ال، ث��م الرابع��ة وھ��ى رقب�ة القب��ة المس��تدیرة یعلوھ��ا الخ��وذه

الج��زء النص��ف ك��روي ال��ذي یعل��و رقب��ة القب��ة والت��ى تعط��ي للمبن��ى ش��كلھ الظ��اھري 

                                                 
عل�ي مدین�ة الق�اھرة وعمارتھ�ا من�ذ  ةتطبیقی� ةدراس"من المدینة اإلسالمیة أأسماء محمد إسماعیل، ٢١

،ص��ـ م٢٠٠٧رس��الة دكت��وراه، كلی��ة اآلثار،جامع��ة الق��اھرة، " نش��أتھا حت��ي نھای��ة العص��ر الممل��وكي
١٦٣. 

، وھو شق في وسط القبر، وقیل القبر "ضریح"اطلق علي المكان الذي یواري فیھ جسد االنسان  ٢٢
ر بال لحد، وسمي ضریحاً ألنھ یشق في األرض، أو ألنھ انضرح علي جانبي القبر كلھ، وقیل ھو قب

وزاد ) م٦٩١/ ھ�ـ ٧٢(فصار في وسطھ،  عرف�ت من�ذ أواخ�ر الق�رن األول الھج�ري بقب�ة الص�خره 
ث��م ) م١٢/ ھ��ـ ٦(وانتش��رت خ��الل الق��رن ) م١١/ھ��ـ٥النص��ف الث��اني م��ن الق��رن (اإلھتم��ام بھ��ا ف��ي 

بھ اإلتباع فأصبح ال تخلو منشأه من وجود مدفن ملح�ق بھ�ا اال فیم�ا ن�در، أصبحت فیما بعد سنھ واج
  .١٩القباب في العماره االسالمیھ، دار النھضھ العربیھ، بیروت، صـ ،صالح لمعي مصطفي

محمد مصطفي نجیب، مدرسھ األمی�ر كبی�ر قرقم�اس وملحفاتھ�ا، رس�الھ دكت�وراه غی�ر منش�وره،  ٢٣
مخت��ار الكس��باني ، ج��امع االمی��ر تم��راز االحم��دي، مخط��وط  ،٤٨٥م، ص��ـ ١٩٧٥جامع��ة الق��اھره، 

، محم�د حم�زه إس�ماعیل الح�داد، ١٤٤، ص�ـ ١٩٨٦رسالة ماجستیر ،كلیة اآلث�ار، جامع�ة الق�اھره ، 
القباب قي العماره المصریة االسالمیة القبھ المدفن نشأتھا وتطورھا حتي نھای�ھ العص�ر الممل�وكي ، 

، ولفرد جوزف دللي، العماره العربیھ بمصر ٥٥م، صـ ١٩٩٣االول ، مكتبھ الثقافھ الدینیھ، الطبعھ 
محمود احمد، الھیئ�ھ العام�ھ المص�ریھ :في شرح الممیزات البنائیھ الرئیسیھ للطراز العربي، ترجمھ 

 .٣٩م، صـ ٢٠٠٠للكتاب، الطبعھ الثانیھ ، 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٢٧ 

، وجاءت الخوذة بالضریح كرویة حجری�ة ٢٤دب من الخارج والمقعر من الداخل المح
معظ�م القب�اب الباقی�ة بمدین�ة  خالیة من الزخارف وھ�و األم�ر ال�ذى وج�د م�ن قب�ل ف�ي

 .٢٥دمشق وحلب والتى ترجع إلى العصر الزنكي واالیوبي والمملوكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
یل، م��واد البن��اء ران��دا س��لمان إس��ماع: انظ��ر ةالحجری�� ةلمعرف��ھ المزی��د ع��ن أس��لوب بن��اء القب�� ٢٤

وإس��تخداماتھا ف��ي إنش��اء القب��اب، بح��ث لنی��ل درج��ھ دبل��وم ف��ي عل��وم البن��اء والتنفی��ذ، كلی��ة الھندس��ھ 
، بشار یاسر عبد الھادي، األسالیب المتبعھ في ٤٦م ، صـ ٢٠٠١-٢٠٠٠المعماریھ، جامعة البعث، 

ھادة دبل�وم ف�ي الھندس�ة تسقیف فراغ الحرم ألھم دور العباده القدیمھ في مدینة حمص، بحث لنی�ل ش�
محم��د غ��انم ناص��یف مك��ي، كلی��ة الھندس��ة المعماری��ة، جامع��ة البع��ث، . م.د: المعماری��ة، إش��راف

، نور محمد كسیبي، دراسھ تحلیلیھ إنشائیھ إلستخدامات الحجر في عمارة حم�ص ١٣م، صـ ٢٠٠١
 .٥١ القدیمھ، بحث لنیل درجة الدبلوم، كلیة الھندسھ المعماریھ، جامعة البعث ،صـ

، العمائر اإلسالمیھ الدینی�ھ والمدنی�ھ الباقی�ة ف�ي مدین�ة دمش�ق خ�الل محمود مرسي مرسي یوسف ٢٥
،ص�ـ  م٢٠٠٢/ھ�ـ١٤٢٣، كلی�ة اآلث�ار، جامع�ة الق�اھرة، "رسالة دكت�وراه"العھدین الزنكي واألیوبي 

٢٥٥.  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٢٨ 

  
  "عبدهللا السباعى.عن م"مدرسة البازرباشي قطاع رأسى للواجھة الجنوبیة ل) ١شكل رقم(

  
  "عبدهللا السباعى.عن م"مسقط افقى لمدرسة البازرباشي ) ٢شكل رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٢٩ 

  

  "عمل الباحث"م ٢٠٠٩مسقط افقى لمدرسة البازرباشي ) ٣شكل رقم(

  

 "عبدهللا السباعى.م"قبل الھدمقطاع رأسى للواجھة الشرقیة لمدرسة البازرباشي )٤شكل رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٠ 

  

  "بلدیة حمص"مدرسة البازرباشى، عنوان المدرسة عن ) ١ھ رقملوح( 

  

  "عمل الباحث" القسم االول والثاني بالواجھة الجنوبیةمدرسة البازرباشى، ) ٢لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣١ 

  

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، النص المثبت اعلى المدخل الرئیسى) ٣لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"الواجھة الجنوبیةمدرسة البازرباشى، المدخل ب) ٤لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٢ 

  

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، القسم الثالث بالواجھة الجنوبیة) ٥لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"واجھة الحرم على الصحنمدرسة البازرباشى، ) ٦لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٣ 

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، النص اعلى باب الحرم ) ٧لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"ة البازرباشى، واجھة الظلة الشمالیة على الصحنمدرس) ٨لوحھ رقم(

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٤ 

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، واجھة حجرة الموضأ على الصحن) ٩لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، القسم الغربى من جدار القبلة ) ١٠لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٥ 

  

  "ثعمل الباح"مدرسة البازرباشى، المحراب ) ١١لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، الجزء االوسط من جدار القبلة ) ١٢لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٦ 

  

  "عمل الباحث" نبرمدرسة البازرباشى، صدر الم) ١٣لوحھ رقم(

  

  "عمل الباحث" مدرسة البازرباشى، القسم الشرقى من جدار القبلة) ١٤لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٧ 

  

  "عمل الباحث"ن الحرم مدرسة البازرباشى، القسم الغربى م) ١٥لوحھ رقم(

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، القسم الشرقى من الحرم ) ١٦لوحھ رقم( 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٨ 

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، الركن الجنوبى الغربى من الصحن ) ١٧لوحھ رقم(

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، الجانب الشرقى المھدم من الصحن ) ١٨لوحھ رقم(

  

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٩ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "دائرة اآلثار"١٩٨٨الصحن  لىعالجزء الشرقى واجھة مدرسة البازرباشى،) ١٩لوحھ رقم( 

   
  "دائرة اآلثار"١٩٨٨الصحن  لىع الواجھةمدرسة البازرباشى،) ٢٠لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤٠ 

  

  "أمیة ابو زید"م عن ٢٠٠٠القبة الضریحیة عام مدرسة البازرباشى،) ٢١لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"٢٠٠٩القبة الضریحیةبالجدار الجنوبى شى،مدرسة البازربا )٢٢لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤١ 

  

  "عمل الباحث"٢٠٠٩منطقة االنتقال بالقبة الضریحیةمدرسة البازرباشى،) ٢٣لوحھ رقم(

  

  "عمل الباحث" ٢٠٠٩القبة الضریحیة من الخارج  مدرسة البازرباشى،) ٢٤لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤٢ 

  

  "عمل الباحث"٢٠٠٩ةمدخل القبة الضریحی مدرسة البازرباشى،) ٢٥لوحھ رقم(

  

موقع الصور القدیمة "١٩المئذنة والواجھة الجنوبیة ق مدرسة البازرباشى،) ٢٦لوحھ رقم(
  "بمدینة حمص



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤٣ 

  

  "عمل الباحث" ٢٠٠٩الباقى من سلم المئذنة مدرسة البازرباشى،) ٢٧لوحھ رقم(

  

  "عمل الباحث"م ٢٠٠٩المئذنة المھدمة مدرسة البازرباشى،) ٢٨لوحھ رقم(

  

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤٤ 

"Building shrines of the Syrian city of Homs ..madrsh 

Bazrbashi model" 

Dr.Osama Talaat Abdel Naeem   Dr. ali AhmedTayish 

Aisha Hussein Fathi 

Abstract: 

The importance of the city of Homs in it the third city in the 

Syrian Republic in terms of area and historical importance, it has 

played an important role in Islamic history directly, to its 

geographical position as a base defensive immune from external 

attacks by the Crusaders and the Tatars, or internal dangers 

Kthorat Bedouin, or a indirect participation in campaigns to 

support fully to confront the attacks. 

The city of Homs represents the intersection of the main road 

between the Syrian cities point where bordered on the north city 

of Aleppo, from the south of Damascus, from the East Palmyra 

and Hama, from the West Mediterranean, and the north-west city 

of Masyaf. 

As for economic activity as a result of its geographical position, 

the nature of the soil, the climate and its impact on the rich 

architectural, and proof of this is the rise in the annual value of 

the abscess, which was paid to the affiliate countries over the 

centuries, and that after a turn on the movement of construction 

and urbanization, both the city of Homs or Syria as a whole , this 

movement represented in the large architectural installations, 

whether religious, civil or funeral. 

The funerary architecture city of Homs in the shrines, whether 

independent or attached to religious establishments - the mosque, 

Almadrsh-, came research to shed light on the architecture of 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤٥ 

each and component units and architectural elements with 

characteristics and different features through a research-based 

approach on the two axes in the following manner: - 

The first axis: the documentary approach based on field study. 

The second axis: inductive analytical approach. 

Key words: 

Homs,  Chaple, school, Iwan, Courtyard, Dome Mausoleum, 

Minaret, Cross Arch. 


