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احلمامات العثمانية
يف حي امليدان الدمشقي

دراسة تارخيية أثرية
الدكتورة فاطمة هنداوي)1(

)1( عضو الهيئة التدريسية في قسم اآلثار - جامعة دمشق. 
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ملخص البحث
يتحــدث هــذا البحــث عــن احلمامــات العثمانيــة يف حــي امليــدان، وتضمنــت الدراســة توضيــح تاريــخ املبنــى 
ونشــأته، مــع توصيــف لتفاصيلــه مــن الناحيــة املعماريــة، إضافــة إىل حتليــل العناصــر اإلنشــائية، وحتليــل 

منــط البنــاء والزخرفــة يف احلمامــات العثمانيــة.
متهيد:

بــدأت مدينــة دمشــق، يف منتصــف القــرن العاشــر اهلجــري = الســادس عشــر امليــادي، تشــهد توســعات 
ــًة اجلهــة اجلنوبيّــة. ملحوظــة، فامتــدَّت خــارج الســور مــن جهاتــه األربــع، وخاصّ

يقــع حــي امليــدان يف اجلنــوب الغربــي مــن مدينــة دمشــق، ويعــدّ مــن أكــر أحيائهــا مســاحة وســكاناً. وهــو 
ــه األوىل إىل العصــر األمــوي، حــن كانــت  ــاء املدينــة خــارج الســور، إذ تعــود بدايات إىل ذلــك مــن أقــدم أحي
ــن عبــد  ــاً لســباقات اخليــل والفروســيّة، وتذكــر بعــض املصــادر أن اخلليفــة األمــوي الوليــد ب أرضــه ميدان
امللــك كان حيضــر ســباقات اخليــل الــي كانــت تُقــام يف أرض هــذا امليــدان الفســيح. كمــا كان يُخيِّــم بــأرض 
امليــدان ُزوّار املدينــة، ســواء مــن القوافــل التجاريــة، أو ممــن يرافقــون القــادة واألمــراء، حيــث إنّ املدينــة 
القدميــة داخــل الســور أخــذت تضيــق عــن اســتيعاهبم، وشــكلت هــذه املخيمــات النــواة األوىل لتشــكيل هــذا 

احلــي العريــق. 

ــة كبــرة نظــراً ملوقعــه اجلغــرايف اهلــام، فهــو بوابــة دمشــق ونافذهتــا إىل جنــوب  وقــد اكتســب احلــي أمهيّ
ســورية، ونقطــة التبــادل التجــاري مــع األردن واحلجــاز وفلســطن ومصــر. ويُذكــر أنّ هنايــة امليــدان اجلنوبيّــة 
عُرفــت ومــا تــزال تُعــرَف باســم البوابــة، اختصــاراً لتعبــر )بوابــة اهلل أو بــاب اهلل(، ألهنــا تــؤدّي إىل بــاد اهلل، 

وهــي األماكــن املقدســة يف احلجــاز والقــدس)2(. 
واجلديــر بالذكــر أن حلــي امليــدان دورًا مهمًّــا يف تســهيل ســفر قافلــة احلــج الشــامي إىل احلجــاز، 
وتزويدهــا باملــؤن واجِلمــال )املعروفــة مبوكــب اجلــردة( حيــث إنّ القافلــة كانــت تعــر احلــيَّ يف طريقهــا إىل 
الديــار املقدســة، وعنــد عودهتــا عــر الطريــق املمتــدِّ مــن الســويقة مشــاالً وحتــى البوابــة جنوبــاً، الــذي يُعــرف 
بالطريــق الســلطاني )مســي بذلــك لكثــرة مــرور الســاطن والــوالة منــه()3(، وهــذا مــا دفــع يف البدايــة إىل 

)2( حي الميدان في العصر العثماني: بريجيت مارينو، ص76
)3( تسمية السلطاني هي من مصطلحات العصر العثماني، تُطلَق في دمشق كثيراً على المواضع التي تُحاذي (الدرب السلطاني(، وهو الطريق الرئيسي الرسمي 

الذي يقطع الشام وضواحيها، ويمر بجوار السور الغربي للمدينة القديمة عند باب الجابية، بعد أن يكون قد مر بالقلعة وجامع السنجقدار، ثم يجتاز ضاحية 
الميدان جنوباً حتى يصل إلى بوابتها (بوابة هللا(، ومنها ينطلق إلى الحجاز أو فلسطين ومصر.

وهذا الطريق سمي سلطانيًّا، ألنه المعبر الرسمي لكل من محمل الحج وقوافل الجردة والدورة لخفارة طريق الحج من قطاع الطرق. والجدير بالذكر أن الطريق 
ذاته يمر بسويقة صاروجا (سوق ساروجة(، وتسمى المحلة هناك (ساروجة سلطاني(، ثم ينزل جنوباً باتجاه البحصة البرانية ويلبغا، ثم ساحة المرجة ودار 

المشيرية، وبعدها يستمر إلى محلة السنجقدار والقلعة.
دمشق في مطلع القرن العشرين: أحمد حلمي العالف، ص56.
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ــمَّ إنشــاء الــدور الســكنية. إنشــاء أســواق خلدمــة احلجــاج والتجــار، ومــن ثَ
وقــد تنوَّعــت هــذه األســواق مثــل ســوق اخليــل واجلمــال واجلزماتيــة والنحاســيات وغرهــا، كمــا تنوَّعــت 
ــة أو حمــات  ــا صوفي ــت مســاجد أو زواي ــن، ســواء كان ــزوار واملاري ــة لتأمــن احتياجــات ال ــق اخلدميّ املراف

ــى. ــة، الــي أكســبت احلــيَّ أصالــة وغِنً جتاريــة متخصصــة ومحامــات وغرهــا مــن املعــامل احلضاريّ
ونظــراً هلــذه األمهيــة فقــد اســتقطب امليــدان أعــدادًا كبــرة مــن الســكان مــن املناطــق اجملــاورة والبعيــدة، 
قدمــوا إليــه للمتاجــرة أو هربــاً مــن االضطرابــات، وهلــذا ازداد امتــداده باجتــاه اجلنــوب واندجمــت بــه 
بالتدريــج قريــة القبيبــات، وغــدا طــول احلــي مــن بــاب اجلابيــة الــذي يربطــه بدمشــق إىل هنايتــه اجلنوبيــة 
مــا يزيــد علــى ثاثــة كيلــو مــرتات، ثــمّ أخــذ بالتوســع علــى اجلانبــن، ونظــراً إىل هــذا االمتــداد قســم امليــدان 
ــة أقســام: امليــدان التحتانــي، وهــو األقــرب إىل دمشــق، وامليــدان الوســطاني، وامليــدان  اصطاحــاً إىل ثاث

الفوقانــي الــذي ينتهــي بالبوابــة.
أواًل _ محامات دمشق:

وكان مــن الطبيعــي أن يشــهد حــي امليــدان عمليــة بنــاء مشــيدات دينيــة وأبنيــة مُخصَّصــة ألغــراض 
ــة  ــزت منطق ــا متيّ ــًة. كم ــة، ختــدم احلجــاج واملســافرين والتجــار وســكان احلــي عام ــة واجتماعيّ اقتصاديّ
امليــدان بكثــرة احلمامــات املشــيدة هبــا، وذلــك بســبب تزايــد أعــداد اخلانــات والنــزل اخلاصــة بالتجــار 

واحلجّــاج املســافرين املنتشــرة يف احلــي. 
وقــد أمجــع الذيــن ســاحوا يف أحنــاء املمالــك العثمانيــة، وبعــض الديــار الشــرقيَة، علــى تفضيــل محامــات 
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دمشــق علــى غرهــا، ملــا فيهــا مــن اإلتقــان والنظــام واهلندســة وغــزارة امليــاه وإتقــان اخلدمــة واإلكــرام 
واالعتنــاء)4(. واشــتهر يف تصميــم احلمامــات العامــة خمططــان اثنــان مــن حيــث الشــكل، األول طغــت فيــه 
القاعــة الدافئــة علــى مــا ســواها، فكانــت مثانيــة األضــاع أو باثــي عشــر ضلعًــا، أمّــا املخطــط الثانــي فهــو 
طــويل، تصطــف فيــه قاعــات مســتطيلة، وحتتــل القاعــة األوىل مركــز الصــدارة، ويف أحيــانٍ كثــرةٍ كان يُكتفــى 

بثــاث قاعــات الرانــي والوســطاني واجلوانــي:
1_ الرانــي: وهــو باحــة مســقوفة بعــدد مــن العقــود املتقاطعــة، اّلــي تتاقــى يف قبــة، تصطــفُّ يف جوانبهــا 
النوافــذ امللونــة والزجــاج، يف أعاهــا رقبــة ترتفــع مشــكلة مــا يُشــبه املنــور أو الــرج، وهــو مؤلــف مــن جمموعــة 

نوافــذ جتتمــع لتكــون ختمــة القبة. 
ويّتخــذ الرانــي شــكاً رباعيّــاً، تنتصــب يف وســطه حبــرة مــن الرخــام امللــون، ويف وســطها نافــورة تنطلــق 
منهــا امليــاه لتنثــر الرطوبــة والنشــاط يف الرانــي. أمـّـا األرضيــة فهــي مرصوفــة حبجــارة مصقولــة، ويتخلَّلهــا 
تشــكيات بديعــة مــن الرخــام، تتضمَّــن أشــكااًل هندســية تتتــاىل يف انتظــام وتناظــر بديــع للنفــور مــن الفــراغ. 
واجلــدران عــادة مؤلفــة مــن أقــواس حجريــة تســتند عليهــا القبــة، وحتــت كل قــوس أُقيمــت مصطبــة، وهــذه 

املصاطــب خيلــع الزبائــن عليهــا ألبســتهم قبــل الدخــول، أو تســتخدم لاســرتاحة بعــد االســتحمام.
2_ الوســطاني: ندخــل إليــه عــن طريــق بــاب يف الرانــي، يــؤدي إىل دهليــز، تقــع يف ركــن مــن أركانــه أماكــن 
ــة  ــه تنتقــل إىل هبــو ذي مصطبتــن، وفيــه ميــرُّ  ممشــى مبلــط بباطــات حجري الراحــة )املراحيــض(. ومن

)4( الروضة الغناء في دمشق الفيحاء: نعمان القساطلي. ص109-108
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وبقايــا  الدخــان  حتتهــا  مــن  ميــرُّ  وورديــة،  ســوداء 
ــار. ــتَ الن ــمَّى بي ــاه، وتُس ن املي ــخِّ ــي تُس احلــرارة اّل

3_ اجلوانــي: وهــو القســم الداخلــي مــن احلمــام، 
ويتألــف مــن ممــرٍّ أوســط، يُســمَّى بيــتَ النــار، وهــو 
أشــدُّ حــرارة مــن الوســطاني، وعلــى جانبيــه إيوانــان 
ــي تتدفــق إليهــا امليــاه احلــارة  تتصدرمهــا األجــران اّل
والبــاردة، وعلــى جانــي كل إيــوان ويف صــدره تنفتــح 

أبــواب ذات أقــواس معقــودة مــن اآلجــر أو احلجــر.

القميــم: وهــي اجلنــاح اخلارجــي مــن احلمــام، ويضمّ 
اخلزانــة، وهــي حجــرة ســقفها منخفــض، تســاعد علــى 
عــدم تريــد خبــار املــاء. ويتــمُّ تأمــن اإلضــاءة هنــاراً 

بشــبابيك علويــة حمكمــة القفــل مــن الزجــاج. 
وتســتمدّ احلمامــاتُ امليــاهَ مــن الطوالــع القريبــة، 
اّلــي تـُـزوِّد مدينــة دمشــق بامليــاه املســتمدة بدورهــا مــن 

ــة.)5( األهنــار القريب

وهنــا يتضــح أن اجلوامــع واحلمامــات يف حــي امليــدان قــد اســتمدّت امليــاه مــن هنــر القنــوات والديرانــي. 
ــاه، ينقســم قســمن، قســم  ــاء دمشــق القدميــة باملي ــزوّد أحي ــرع الرئيســي الــذي ي ــو الف ــوات: ه وهنــر القن
ي البيــوت  ع امليــاه إىل الطوالــع، لتُغــذِّ يــروي األحيــاء اجلنوبيــة مــن دمشــق، وقســم جيــري شــرقاً، حيــث تُــوزَّ

واملســاجد والكنائــس واحلمامــات.
ــا وكفرسوســة والقــدم وبعــض بســاتن  ــردى، يســقي أراضــي داري ــي: فــرع مــن فــروع هنــر ب هنــر الديران

ــي.)7( ــر الداران ــا وبنه ــر داري ــرف أيضــاً بنه ــزّة وبعــض بســاتن الشــاغور، يُع ــدان وامل املي
ولقــد ارتبــط عــدد احلمامــات يف دمشــق بعــدد ســكاهنا، وتوسُّــعِها العمرانــي، وتناقــص عــدد هــذه 
احلمامــات مــع الزمــن بــدءاً مــن القــرن الثامــن اهلجــري حتــى احلــادي عشــر حتديــداً ثــم بــدأ يتزايــد. وتــوارث 
العمــل يف احلمامــات أســرٌ معينــة، وكان هلــذه احلرفــة شــيخها، شــأهنا شــأن بقيــة احلــرف، وغالبــاً مــا يتــمّ 
اللقــاء يف محامــات احلــارات القريبــة مــن منــازل األســر، إاّل أّننــا ناحــظ أن بعــض احلمامــات كانــت وقفــاً 

علــى فئــات اجتماعيــة معينــة.
)5( التاريخ العمراني لدمشق بين 923-1373هـ/1516-1918م: لطفي فؤاد لطفي. ص329.

)6( دراسة تاريخية واجتماعية حول الماضي والحاضر. المؤسسة العامة لمياه عين الفيجة بدمشق.
)7( معجم دمشق التاريخي: قتيبة الشهابي. ص327

خمطط يوضح موقع احلمامات واجلوامع يف مدينة دمشق 
وضواحيها ومتديدات املياه إليها)6(.
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ثانيًا _ محامات حي امليدان:
وقــد تأّثــرت  املشــيدات املعماريــة يف حــي امليــدان بعــدد مــن املعطيــات، كانــت ســببًا يف إعــادة ترميــم أو 
جتديــد أو إعــادة بنــاء عــدد مــن املبانــي. نذكــر منهــا أوالً زلــزال 1173هـــ، الــذي أحلــق الضــرر مبــآذن بعــض 
املســاجد، كمــا تصدّعــت جــدران العديــد مــن املبانــي وتشــّققت، وأدّت الزلزلــة إىل هــدم الســقوف، يف حــن 

اهندمــت بيــوت ال تُحصــى .
»إنــه يف ســنة ثــاث وســبعن ومائــة وألــف ســادس ربيــع األول، يف الســاعة العاشــرة مــن الليــل، قــد رجفــت 
األرض مقلقــة لريــاح عواصــف ورعــود قواصــف، فطاشــت هلــا العقــول وحصــل العيــاذ بــاهلل غايــة الذهــول، 
قت اجلدران، وهُدِّمت يف الشــام بيوتٌ ال تُحصى، وســقطت رؤوس مآذن دمشــق.  وختلَّعت الســقوف، وتشــقَّ
ويف ثانــي يــوم مــن تلــك الليلــة صحــوة النهــار رجفت األرض وزلزلت زلزلة شــديدة، فســقط جــزءٌ من منارة 
اجلامــع الشــريف األمــوي الشــرقية، ومــا مــن منــارة إال وهــى بناؤهــا، حتــى إن منــارة الســليمية بصاحليــة 
دمشــق طــارت منهــا حصــة وافيــة وســقطت، واجلامــع املظفــري هبــا أيًضــا ومنــارة ســيباي واجلامــع املعلــق 
ــارات جوامــع  ــة امليــدان، وبقيــة من ــة مســجد األقصــاب ومبحل وجامــع حســان وجامــع األمــر منجــك مبحل

دمشــق تقصَّفــت، ومل يســلم منهــا إال النــزر القليــل. 
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ــوم األربعــاء، ففــي  ــي بي ــع الثان ــم اســتهّل شــهر ربي ث
ليلــة اإلثنــن ســادس الشــهر املذكــور بعــد صاة العشــاء 
باجلامــع الشــريف بنحــو ثلــث ســاعة رجفــت الرجفــة 
العظمــى والزلزلــة الكــرى، الــي مل يُــرَ ومل يُعهَــد مِثلُهــا 

يف ســوالف العصــور«.
ومــن األحــداث الــي شــهدها احلــي معركــة امليــدان 
وذلــك يــوم اجلمعــة يف 7 أيــار ســنة 1926، فقــد أقــضَّ 
جماهــدو امليــدان مضاجــع الفرنســين، واشــتبكوا مــع 
مخــس  زهــاء  اســتمرَّت  مبعركــة  الفرنســية  القــوات 
ســاعات، بقيــادة الشــيخ حممــد األمشــر. كانت خســائر 
حــي امليــدان 90% مــن دكاكــن وحوانيــت و25% مــن 
البيــوت، وُقتــل مــن النفــوس الريئــة عــدد كبــر بتأثــر 
ــت احلملــة مســاجد الرفاعــي  القنابــل املدمــرة، ودكَّ

والســاحة والدقــاق.
وقــد نشــر إيكوشــار ولوكــو عــام 1360هـــ دراســات 

ــة: قيّمــة عــن محامــات دمشــق)8(، ذكــر فيهــا أمســاء ســتن محامــاً، ويف امليــدان ورد ذكــر احلمامــات اآلتي
1_ محام التوتة: 

يف امليدان، مشايل امللجأ، ويُسمَّى محام التوتية، وكان من احلمامات العاملة حتى عام 1380هـ/1960م.
2_ محام اجلديد: 

غربــي الطريــق العــام، إىل الشــمال مــن محــام الــدرب، أُغلــق عــام 1370هـــ/ 1950م، ثــم حتــوَّل إىل قاعــة 
لصنــع النشــاء. وبعدهــا حتــوَّل إىل منشــرة للخشــب، واتُّخــذ الباقــي دورًا للســكن.)9(

3_ محام الدرب:
يقــع احلمــام يف حــي الدقــاق يف ميــدان ســلطاني غــرب الطريــق العــام، مقابــل جامــع القبيبــات )الكرميي(. 
وكان يقــع إىل مشاليِّــه محــام اجلديــد، وإبــان الثــورة الســورية ُقصــف وجَدَّدتــه حســيبة النــوري. وقــد هُــدم 

احلمــام منــذ ســنوات، وال زال الشــارع حيمــل امســه. ذكــره إيكوشــار ووصفــه منــر كيــال بالتــايل:
د عــام 1346هـــ، جدّدتــه احلاجــة حســيبة بنــت ســليم النــوري، بعدمــا  » يقــع يف ميــدان ســلطاني، وقــد جُــدِّ
ــرِّب أثنــاء الثــورة الســورية عــام 1925م، ويــدّل علــى ذلــك الفتــة رخاميــة مثبَّتــة فــوق بابــه ُكتــب  ُضــرب وخُ

عليهــا: مــن يطلــب العافيــة مــن الــرب فليقصــد محــام الــدرب، وقــد ذكــره إيكوشــار كمــا ذكــره املنجــد.)10(

)8( حمامات دمشق وتقاليدها: منير كيال. ص55
)9( خطط دمشق ودراسات في تاريخ دمشق الطبوغرافي وآثارها القديمة: صالح الدين المنجد. ص55.

)10( حمامات دمشق وتقاليدها: منير كيال. ص106

خمطط محام الدرب)11(
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4- محام عقيل:
ــي ســنة  يقــع يف ميــدان حقلــة، مقابــل جامــع الشــيخ يعقــوب، هــو مــن محامــات القــرن الثالــث عشــر، بُ
1220هـــ، جــدَّده الســيد ســليم النــوري، وقــد أقفــل أبوابــه ســنة 1375هـــ.)12( ومــا يــزال البنــاء قائمــاً إاّل أّنــه 

فقــد وظيفتــه، وهُِجــر بعــد هتــدُّم معظــم حيطانــه وســقفه.
ــام يســتقبل الرجــال يف  ــه: »كان هــذا احلم ــال بقول ــر كي ــه من ــره املنجــد، ووصف ــا ذك ــره إيكوشــار كم ذك
فــرتة مــا قبــل الظهــر، والســيدات مــن الظهــر حتــى غــروب الشــمس، وهــو حيتــاج إىل عنايــة كبــرة ليســتطيع 
االســتمرار يف كونــه محامــاً، ألنّ القائمــن عليــه كمــا يبــدو اليهمُّهــم مــن أمــر احلمــام أكثــر مــن مجــع املــال 
واعتبــار أن مــردوده قليــل، فــإن عمليــات التخريــب والرتقيــع ستســتمر حتــى خيــرب. وهــذا احلمــام يعتمــد 
علــى ميــاه بئــر فيــه الســتعماالته املختلفــة وميــاه الفيجــة للشــرب. وكذلــك يَســتعمل كغــره القمامــَة والنشــارة 

كمــادة الوقــود«.)13(
5- محام فتحي:

يقــع يف حــي امليــدان الوســطاني غــرب الطريــق العــام، جنــوب مقــام ســيدي صهيــب، يعــود للقــرن الثامــن 
عشــر امليــادي، وقــد اعترتــه املديريــة العامــة لآلثــار واملتاحــف منوذجـًـا لآلثــار العثمانيــة، وســجلته بالرقــم 
21. بنــاه فتحــي أفنــدي الدفرتدار)14(عام1156هـــ/1743م. وهــو الــذي بنــى مدرســته املعروفــة يف القيمريــة، 
وبنــى احلمــام ليكــون وقًفــا عليهــا ال ليغتســل فيــه النــاس جماًنــا، ويأخــذ كل واحــد » قرصــن مــن الصفيحــة« 
ــوري احلمــام عــام  ــدي عــارف آغــا الن ــال، جــدَّد الســيدان شــفيق وحممــود ول ــر كي كمــا يقــول األســتاذ من
1361هـــ كمــا هــو مــدون عليــه، وبقــي احلمــام قيــد االســتخدام لعشــر ســنوات، حيــثُ أغلــق عــام 1371هـــ، 

  .Jacques Langhade: Damas Extra- Muros. Midan Sultani. Damas. 1994. P53 )11(
)12( دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين 906-922هـ/ 1500-1520م: أكرم حسن العلبي. ص525

)13( حمامات دمشق وتقاليدها: منير كيال. ص103
)14( فتحي أفندي الدفتردار: هو فتحي بن محمد بن محمود القالقنسي، من عائلة كانت تعمل في مجال الحياكة، ثم أصبح فتحي الدفتردار أمين الخزينة في 
دمشق، ولشأنه الكبير كثر اتباعه وخدمه، وغدت داره منتدى األدباء وأصحاب الموسيقى واأللحان، وتردد عليه األدباء والشعراء، ثم تعاظم نفوذه حتى بات 

يُعرف باسم سلطان دمشق (بنى مسجًدا في القيمرية وحماًما في الميدان(، توفي  1159هـ.
أعالم الفكر في دمشق بين القرنين األول والثاني عشر للهجرة: إحسان سعيد خلوصي، ص 275
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وحتــوَّل إىل مســتودع للحبــوب ثــم مســتودع لألخشــاب.)15( 
ــه مّت احلجــز علــى ملكيــة ضيــاع النــوري ملصلحــة  ويف بيــان املديريــة العامــة للمصــاحل العقاريــة يُذكــر أّن

احملافظــة، ورهنــه ملصلحــة الســلطات األثريــة.
ــي  ــا )ثاث ــف مــن قوســن، كلٌّ منه ــام، تتأل ــى الشــارع الع ــة عل ــة املطلّ ــه اخلارجي ــام  بواجهت ــز احلم يتميّ
الفصــوص(، األول يتضمــن بابـًـا خشــبيًّا مبصراعــن يعلــوه ســاكف قوســي، وحيــفُّ بالقــوس زخــارف حجريــة 
ذات شــكل هندســي، ويعلــوه صــفٌّ مــن املــزررات املتناوبــة بــن األســود والرتقــايل، أمّــا اإليــوان الثانــي 
فيتضمــن ســبيل مــاء، وهــو متناظــر مــع اإليــوان األول حيــث يعلــو الســبيل نقــش حجــري، ويعلــو قوســه أيضــاً 
صــفٌّ مــن املــزررات، وبــن اإليوانــن أربعــة نوافــذ خشــبية مبصراعــن ذات شــبك حديــدي، يعلــو كاًّ منهــا 

قــوسٌ عاتــق مزيــن بزخــارف هندســية يف الوســط، ونباتيــة يف الزوايــا. 
ويف أعلــى ومنتصــف الواجهــة دائرتــان مزينتــان بزخــارف نباتيــة وهندســية، وبــن الدائرتــن مســتطيل 
مزخــرف بأشــكال هندســية، حييــط بــه مســتطيل رخامــي، ذو لــون برتقــايل، يليــه مســتطيل آخــر ذو زخــارف 
هندســية ونباتيــة، والواجهــة مأطــرة بشــريط حجــري مــن الفسيفســاء، والواجهــة حاليّــاً ذات مداميــك 
متناوبــة مــن احلجــر األبيــض واألســود والرتقــايل، قدميــاً وقبــل عمليــات الرتميــم كان القســم العلــوي فقــط 
ــة، يف حــن  ــرة ومربع ــذة خشــبية صغ ــى ناف ــن احلجــر األســود، ويف األعل ــا القســم الســفلي م ــق، بينم أبل

)15( دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين 906-922هـ/ 1500-1520م: أكرم حسن العلبي. ص526
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ــر  ــذة إث ــه إىل ناف ــه وحتويل ــي، مت إغاق ــى الران ــح مباشــرة عل ــابٌ كان يفت ــة ب ــذة الثاني ــكان الناف ــع م توضَّ
عمليــة الرتميــم. 

ــت تســتخدم كمســتودع،  ــرة، كان ــة صغ ــه غرف ــق قصــر، يوجــد عــن ميين ــز ضي ــاب إىل دهلي ــؤدي الب وي
ثــم ينحــرف الدهليــز إىل اجلنــوب لينفــذ عــر بــاب صغــر إىل الربانــي، اّلــذي يتشــّكل مــن صحــن مربــع 
ــة، يف وســطها  ــة بركــة مــاء مثمَّن ــة تضــمُّ ســتَّ عشــرة نافــذة. وحتــت القب ــى رقب ــة، ترتكــز عل مســقف بقب
نافــورة مــاء، الركــة مــن الداخــل مغطــاة بطبقــة إمسنتيــة، ومــن اخلــارج مكســوة بالرخــام امللــون واملقســم إىل 

مربعــات مزينــة بنجمــات رباعيــة أو سداســية أو مثمنــة.    
أمّــا أرض الرانــي فهــي مرصوفــة بالرخــام واحلجــر الكلســي الرتقــايل اللــون واألســود. ويُطــّل علــى 
ــد  الصحــن أربعــة أواويــن، الشــمايل واجلنوبــي مرتفعــان عــن مســتوى األرضيــة علــى شــكل مصطبــة يُصعَ
إليهــا بدرجتــن نصــف دائريتــن مــن احلجــر الكلســي، وأســفل كل مصطبــة أربــع كــوات صغــرة لوضــع 
األحذيــة. ويف جــدار اإليــوان الشــمايل كتبيــة. يف حــن يضــم جــدار اإليــوان الشــرقي ثــاثَ نوافــذ تطــّل علــى 
ــى  ــن أيضــاً، وعل ــا بدرجت ــد إليهم ــن، يُصع ــه إىل مصطبت ــم يفصل ــاب القدي ــد كان مدخــل الب الشــارع، وق
جــداره ثــاث لوحــات خشــبية ُكتــب عليهــا آيــات قرآنيــة »مــا شــاءاهلل. بــاهلل املســتعان. توكلــت علــى اهلل«. 
ومــن اإليــوان الغربــي يتــم االنتقــال إىل الوســطاني املقســم إىل قســمن، األول: ويتــم الولــوج إليــه عــر بــاب 
ــع يف اجلهــة اجلنوبيــة منــه دورات امليــاه )مرحاضــان(، ويتابــع املمــر مشــاالً،  يــؤدي إىل ممــر مســتطيل يتوضَّ
يف اجلــدار الغربــي عــر بــاب ذي ســاكف قوســي، يُفضــي إىل الوســطاني األول، وهــو عبــارة عــن صحــن 
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متوســط مســقف بقبــة نصــف دائريــة، متمركــزة علــى مقرنصــات جصيــة، يتخلـّـل القبــة كــواتُ التهويــة املغطــاة 
ــع يف الطرفــان الشــمايل واجلنوبــي مصطبتــان متناظرتــان مــن حيــث الشــكل، يُصعــد  بالزجــاج امللــون، ويتوضَّ

لــكل منهمــا بدرجــة صغــرة نصــف دائريــة، سُــقف كل منهــا بقبــة ذات كــوات مغطــاة بالزجــاج امللــون. 

ومــن البــاب املتوضــع يف اجلــدار الغربــي ذي القــوس العاتــق يتــم االنتقــال إىل الوســطاني الثانــي: الــذي 
يضــم ثاثــة أقســام، الشــمايل واجلنوبــي متناظــران، يتألــف كل منهمــا مــن غرفــة مربعــة الشــكل، ســقفها 
عبــارة عــن قبــة ترتكــز علــى مقرنصــات جصيــة مرفوعــة علــى اجلــدران املطليــة بالكلــس األبيــض واألزرق. 
ويتوضــع يف الغرفــة الشــمالية جــرن مــاء مربــع الشــكل يصــب إليــه املــاء مــن صنبــور يشــبه رأس الثــور. أمّــا 
األرضيــة فقــد رُصفــت بالرخــام ذي اللــون الرتقــايل واحلجــر األســود، بينمــا األرضيــة يف الغرفــة اجلنوبيــة 
ــقفت بقبــة  ــا القســم األوســط فيتشــكل مــن صالــة مســتطيلة، سُ مرصوفــة باحلجــر األســود واألبيــض. أمّ
نصــف دائريــة، ترتكــز علــى مقرنصــات ثاثيــة األقــواس، يتتخلَّــل القبــة كــواتٌ مغطــاة بالزجــاج امللــون، 

وأرضيــة الصالــة مرصوفــة باحلجــر األســود والرخــام امللــون، وتضــمُّ قناتــن للمــاء. 
وجبانــب اجلــدار الغربــي جرنــان حجريــان مربعــا الشــكل، وبــاب ذو قــوس عاتــق يفضــي إىل القســم 
اجلوانــي: وهــو أيضــاً مقســم إىل ثاثــة أقســام، القســم األوســط مســتطيل الشــكل، ســقفه قبــة ذات كــوات 
ــا إىل  ــى أربعــة أقــواس، ويف الشــرق تتوضــع مصطبــة صغــرة، أمّ ــون، ترتكــز القبــة عل مغطــاة بالزجــاج املل
ــع حلتــان حجريتــان كبرتــان للمــاء، وجرنــان حجريــان مربعــا  الغــرب فتوجــد فتحــة بيــت النــار، حيــث تتوضَّ
ــه قناتــان للمــاء. يف حــن  ــا األرضيــة فمكســوّة باحلجــر األســود والرخــام األبيــض، اّلــذي يتخلّل الشــكل، أمّ

ُطليــت اجلــدران بالكلســة البيضــاء والزرقــاء.
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أمــا القســمان الشــمايل واجلنوبــي فهمــا متناظــران ومتشــاهبان مــن حيــث الشــكل والتوزيــع، ويتألــف  كل 
منهمــا مــن إيــوان ينفتــح بقــوس علــى القســم األوســط، ُطليــت جــدران اإليــوان بالكلــس األبيــض واألزرق، ويف 
اإليــوان الشــمايل جرنــان حجريــان مربعــا الشــكل، ويف اإليــوان اجلنوبــي جرنــان دائريــان. ولــكل إيــوان بابــان 
ــقفت بقبــة ترتكــز علــى  شــرقي وغربــي، يفضــي كل بــاب إىل مقصــورة إفراديــة صغــرة مربعــة الشــكل، سُ
مقرنصــات جصيــة، ويتخلــل القبــة كــوات إضــاءة وهتويــة مغطــاة بالزجــاج امللــون. ُكســيت أرضيــة املقصــورات 
ــن  ــان، أحدمهــا م ــان دائري ــايل، ويوجــد يف كل مقصــورة جرن الشــمالية بالرخــام واحلجــر األســود والرتق
الرخــام واآلخــر مــن احلجــر. أمــا املقصــورات اجلنوبيــة فاألرضيــة مكســوة باحلجــر األســود واألبيــض، ويف 

كل مقصــورة جرنــان مــن احلجــر.
شُــيِّد احلمــام مبــواد البنــاء املتوفــرة يف دمشــق، حيــث اســتُخدم احلجــر كمــادة أساســية يف إنشــاء 
اجلــدران، كمــا اســتُخدم اآلجــر يف بنــاء القبــاب والقبــوات، ألن احلجــر واآلجــر يتميــزان بكوهنمــا مــن مــواد 
البنــاء ذات الســعة احلراريــة العاليــة، الــي تُحافــظ علــى حــرارة صــاالت االســتحمام كوهنــا تؤمــن عــزل 

الفــراغ الداخلــي عــن اخلــارج، وبالتــايل التخفيــف مــن اخلســران أو الكســب احلــراري.
ــاز  ــه ميت ــن أّن ــى ودراســة خمططــه املعمــاري تبيّ ــق وتوصيــف املبن ــة وتوثي مــن خــال الدراســة امليداني
ــا يعطــي  مبســقط خطــي طــويل ميتــد باجتــاه شــرق غــرب، حيــث إن أقســامه تتوّضــع برتتيــب متتــاٍل ممّ
امتــداداً طوليّــاً ملســقط احلمــام. كمــا متيّــز احلمــام بــأن صالــة الرانــي كانــت واســعة وكبــرة نســبًة لغــره 
ــادة يف تشــيد  ــت الع ــام يف احلــي، وكان ــع احلم ــة موق ــد أمهيّ ــة، ممــا يؤك ــك احلقب ــات يف تل ــن احلمام م
اجلوانــي أن يكــون مســتطيل الشــكل تعلــوه قبــة متطاولــة، إال أنــه يف محــام فتحــي اعتُمــد علــى الفراغــات 
املربعــة الشــكل اّلــي تعلوهــا قبــوة كبــرة، يف الرانــي واجلوانــي، حيــث اســتُبدلت القبــوة املتطاولــة يف 
ــا  ــي، لكنه ــراغ الران ــت تُغطــي ف ــي كان ــة ال ــا حجــم القب ــارب يف حجمه ــرة تق ــة كب ــة دائري ــي بقب اجلوان
ــز  ــى جوائ ــات عل ــد يف تســقيف قســم اخلدم ــث. يف حــن اعتم اهنــارت واســتُبدلت بســقف مســتٍو حدي

ــى أقــواس تنقــل بدورهــا احلمــوالت إىل اجلــدران.  ــة عل خشــبية حممول
ــقفت بقبــوات متصالبــة ذات شــكل رباعــي مبنيــة مــن اآلجــر، ترتكــز علــى  أمــا بقيــة األقســام فقــد سُ
قاعــدة مربعــة ويتــم االنتقــال مــن القبــوة إىل القاعــدة املربعــة باالعتمــاد علــى احلنايــا الركنيــة أو املثلثــات 

الكرويــة، الــي تنقــل بدورهــا محولــة الســقف إىل اجلــدران ومنهــا إىل األرض.
ــري  ــة اهلامــة أيضــاً يف احلمــام األقــواس. حيــث اســتُخدم القــوس نصــف الدائ مــن العناصــر املعماري
اجملــزوء، الــذي تقــل فتحتــه عــن نصــف دائــرة يف األبــواب والشــبابيك، كذلــك اســتُخدم القــوس اجلديــد 
ــف مــن  الــذي خيتلــف عــن القــوس الــذي ظهــر يف العصــر العباســي، وهــو عبــارة عــن قــوس مكســور مؤلَّ
جزأيــن الرأســي مســتقيم والســفلي حمــدب، أمــا يف العصــر العثمانــي فقــد أصبــح القســم املســتقيم مُقعَّــراً 

قليــاً حنــو اخلــارج)16(.

)16( مدينة دمشق تراثها ومعالمها: عبد القادر ريحاوي. ص222
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وياحــظ يف صالــة الرانــي وصــاالت االســتحمام ظهــور عنصــر معمــاري متميــز يتمثــل باخلــزن 
ــوس  ــى الشــكل املســتطيل، وتعلوهــا ق ــاظ عل ــع احلف ــي تنوَّعــت قياســاهتا م ــات، وال ــة أو الكتبي اجلداري
مدبَّبــة، ومتيَّــزت الكتبيــات يف فــراغ الرانــي بعمــق كبــر نســبيّاً، أمــا الكتبيــات الداخليــة فهــي عبــارة عــن 
فتحــات جداريــة قوســية، اســتُخدمت يف الرانــي لتنضيــد مابــس الزبائــن، ويف الداخــل كرفــوف لوضــع 
أدوات االســتحمام، أضافــت فضــاً عــن تأديتهــا لدورهــا الوظيفــي مجاليــًة للجــدران وأغنــت الواجهــات 

ــة. الداخلي
ومــن الناحيــة الزخرفيــة فــإنّ املظهــر الداخلــي حلمــام فتحــي مرتف وغــي بالتفاصيل الكثــرة واملتنوعة، 
حيــث يضــمُّ غالبيــة أنــواع الزخــارف الــي ازدهــرت يف العصــر العثمانــي، وهــذا يؤكــد أمهيــة مركــز احلمــام 

االجتماعي. 
وبــرزت الزخــارف بشــكل رئيســي يف أرضيــات صــاالت احلمــام كافــة، ومتيّــزت بتشــكياهتا الرخاميــة 
ــدت نوعــاً مــا أحيانــاً وبألــوان متعــددة، وكانــت  واحلجريــة، الــي رُصفــت وفــق أشــكال هندســية، تعقَّ
ــذت بالرخــام األبيــض املكحَّــل باألســود والرخــام  ــر بإطــار حييــط بتلــك الزخرفــة، ونُفِّ مبعظمهــا تُؤطَّ
ف وهــي عبــارة عــن تشــكيل قطــع  املــزاوي واحلجــر األســود والــوردي، كمــا اســتُخدمت الزخرفــة باملشــقَّ

ــة.   ــة البحــرات التزييني ــات ويف واجه ــة يف األرضي ــى شــكل زخرف ــة عل الرخــام امللون
وقــد احتــوى احلمــام علــى حبــرة يف الرانــي، وأخــرى يف الوســطاني، وهــي حبــرة رخاميــة مثانيــة 
ــون  ــة الشــكل. ونظــراً لك ــوش هندســية مربع ــض مكحــل باألســود، ذي نق األضــاع، مكســوة برخــام أبي
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الوســطاني مكانــاً للجلــوس واالســرتاحة للمســتحمن فــإن هــذه البحــرات تعطــي مجاليــة للفــراغ، فضــاً 
ــارد. ــا كمصــدر للمــاء الب ــة، واإلفــادة منه ــاخ ونشــر الرطوب ــل املن عــن دورهــا يف تعدي

ومــن العناصــر الزخرفيــة املتميــزة يف محــام فتحــي املقرنصــات الــي وُجــدت بأشــكال عديــدة ومتنوعــة 
يف كافــة فراغــات االســتحمام، كمــا اســتُخدمت يف زوايــا القبــاب كعنصــر انتقــال بــن الفــراغ املربــع والقبــة 
الدائريــة، وجتــدر اإلشــارة إىل أن املقرنصــات اســتُخدمت أيضــاً أســفل القبــوات، كعنصــر زخــريف وإنشــائي 

يف آن واحــد، وتنوعــت أشــكاهلا كطاســة احملــراب تــارة أو حمــززة كالصدفــة تــارة أخــرى.
أمــا الزخــارف اجلصيــة فنجدهــا يف محــام فتحــي أســفل املصاطــب يف الرانــي، ويف فــراغ الوســطاني، 
ــل، املــؤدي إىل القســم األول مــن  ــاب املقاب ــه متامــاً يف الب ــاب الدخــول، وأخــرى مشــاهبة ل ــى ب واحــد أعل
اجلوانــي. وتشــكلت الزخــارف اجلصيــة علــى هيئــة زخــارف نباتيــة متثــل زهــرة اللوتــس، وعــروق نباتيــة 

حميطــة هبــا تعتــر مــن أهــم أشــكال الفــن اإلســامي.
ع القمريــات املخرتقــة للقبــاب  كمــا توجــد تشــكيات زخرفيــة مميــزة يف احلمــام مــن خــال طريقــة تــوزُّ
عــت بشــكل زخــريف هندســي جنمــي، أو بشــكل دروب متتاليــة، وختتلــف يف محــام  والقبــوات، والــي توزَّ

ع تلــك القمريــات.  فتحــي كل قبــة أو قبــوة عــن األخــرى بطريقــة تــوزُّ
6- محام الرفاعي:

يقــع يف حملــة اجلزماتيــة، جنــوب جامــع الرفاعــي، شــرق الطريــق العــام. املســجل لــدى املديريــة العامــة 
لآلثــار واملتاحــف بالقــرار رقــم )س-437( لكونــه مــن احلمامــات األثريــة. عــدّه إيكوشــار مــن محامــات القــرن 
الســادس عشــر امليــادي_ العاشــر اهلجــري تعــرّض للحريــق عــام 1925 نتيجــة قصــف القــوات الفرنســية 

حلــي امليــدان، وجــدّده رضــا العابــد. 
ــاه نبــع الفيجــة للشــرب، وكان يســتخدم القمامــة  ــى مي ــاه بئــر الســتعماالت العامــة، وعل ــى مي يعتمــد عل

ــة لاشــتعال كوقــود لتســخن املــاء. واملــواد القابل
يطــّل احلمــام علــى الشــارع العــام عــر بوابــة ذات مصــراع خشــي مــن ردفــن، وليــس لــه أي واجهــة 
خارجيــة مطلــة علــى الشــارع، باســتثناء هــذا البــاب الــذي يــؤدي عــر ممــر إىل الربانــي، وهــو حديــث أُعيــد 

إعمــاره بعــد احلريــق علــى غــرار مــا كان عليــه ســابقاً ومبــواد تقليديــة. 
والرانــي عبــارة عــن ردهــة مســتطيلة يتوســطها حبــرة مثانيــة األضــاع، حيــفُّ هبــا مــن جهــة  الشــمال 
واجلنــوب مصاطــب مرتفعــة بدرجتــن، يتوســط اجلــدار اجلنوبــي نافذتــان تطــان علــى شــارع فرعــي، 
أمــا اجلهــة الغربيــة فيفصلهــا مدخــل احلمــام إىل مصطبتــن، ويتصــدر اجلهــة الشــرقية إيــوان حتيــط بــه 

املصاطــب. 

والســقف عبــارة عــن قبــة تســتند علــى رقبــة مثمنــة، ترتكــز علــى أربــع دعائــم، يف الزاويــة الشــمالية 
الشــرقية مدخــل منخفــض يعلــوه ســاكف حجــري علــى شــكل قــوس نصــف دائــري، يُفضــي إىل ردهــة صغــرة 
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تضــم املراحيــض ومصاطــب علــى اجلانبــن، سُــقفت بقبتــن ذات كــوى مغطــاة بالزجــاج امللــون، ترتكــز 
القبتــان علــى قــوس نصــف دائــري يف الوســط ومقرنصــات جصيــة يف الزوايــا، ويوجــد يف الدهليــز جــرن 
مــاء حجــري مســتدير الشــكل، أمــا أرض املدخــل فقــد ُكســيت باحلجــر األســود، واجلــدران مغطــاة بالرخــام 
امللــون. ويوجــد مدخــل ذو ســاكف، قوســه نصــف دائــري منخفــض، يــؤدي إىل املشــلح، وهــو علــى شــكل 
ــقفت بقبــة ذات كــوى مغطــاة بالزجــاج،  مقصــورة مســتطيلة مبلطــة بالرخــام األبيــض املكحــل باألســود، سُ
ترتكــز علــى أربعــة أقــواس، جدراهنــا مطليــة بالكلــس، أمــا القســم الســفلي مــن اجلــدران فمغطًّــى بالرخــام 
امللــون للحــد مــن تأثــر املــاء والرطوبــة، وحتتــوي املقصــورة علــى ســتة أجــران، ثاثــة منهــا حجريــة وثاثــة 
رخاميــة، ويف الشــرق إيــوان يضــم ثاثــة أجــران، وعــر ردهــة جنــوب الوســطاني الثانــي ننتقــل إىل اجلوانــي.

والردهــة ســقفها قبــة نصــف دائريــة ترتكــز علــى دعائــم، يتفــرع مــن الردهــة شــرقاً إيــوان منفــرد، ســقفه 
ف  مقبًّــى وفيــه جــرن واحــد، وعــر بــاب إىل اجلنــوب مــن القســم الوســطاني ننتقــل إىل القســم اجلوانــي املســقَّ
بقبــة نصــف دائريــة، ترتكــز علــى أربعــة أقــواس، كل قــوس منهــا فتحــة إيــوان يطــّل علــى اجلوانــي، ويف الزوايــا 
ــاب  ــقفت بقب ــن األربعــة سُ ــون. واألواوي ــات مغطــاة بالزجــاج املل ــا قمري ــة يتخلّله األربعــة مقرنصــات حجري
ــى أربعــة أقــواس. وقــد ُكســيت جــدران  ــوان عل ــة يف كل إي ــات مغطــاة بالزجــاج، وترتكــز القب يتخلَّلهــا قمري
ــا  ــان فيهم ــان صغرت ــان جداريت ــي  فجوت ــن الشــمايل واجلنوب ــي بالرخــام املشــقف، ويف كا اإليوان اجلوان

حــوض مــاء. ويف كا اإليوانــن الشــرقي والغربــي جــرن مــاء.
ويفصــل بــن األواويــن األربعــة أربعــة صــاالت مربعــة، اثنتــان مشاليتــان، أرضياهتمــا مرصوفــة باحلجــر 
األبيــض واألمحــر، ويف وســط كل منهــا قنــاة جــر للميــاه، وجدراهنــا مطليــة بالكلــس األبيــض، ويف كل غرفــة 

يوجــد جــرن مــاء رخامــي. 
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خيتلــف محــام الرفاعــي عــن محــام فتحــي مــن حيــث املســقط، حيــث مل يأخــذ محــام الرفاعــي املســقط 
ــة مــن  ــه القاعــة الدافئ ــى في ــف تطغ ــه مســقط خمتل ــا هــو احلــال يف محــام فتحــي، وإمنــا ل الطــويل، كم
ــي بقســم اخلدمــات بشــكل غــر مباشــر عــر ممــر  ــع. حبيــث ارتبــط الران حيــث احلجــم وطريقــة التوزي
طويــل ومنكســر، وذلــك للحمايــة مــن الظــروف املناخيــة، كمــا أنّ املمــر املنكســر حيجــب الرؤيــة مــن اخلــارج 
للداخــل. ومــن الناحيــة اإلنشــائية متيَّــز احلمــام ببنيــة معماريــة خمتلفــة، حيــث إن القســم الرانــي مســتوى 
أرضيتــه أعلــى مــن بقيــة أقســام احلمــام، وذلــك حيقــق الفصــل الوظيفــي، كمــا لــه دور تقــي يتعلــق بعمليــة 
ضــخ امليــاه، حيــث إن األرضيــات يف القســم اجلوانــي أيضــاً متيــل ميــاً خفيًفــا باجتــاه جمــاري التصريــف 

لتحقيــق ســهولة تصريــف امليــاه.
امتــاز احلمــام بنظــام توزيــع ميــاه مــدروس بدقــة، مينــع تســرُّب امليــاه، وهــذا النظــام مشــابه مــن حيــث 
املبــدأ لنظــام تصريــف امليــاه يف محــام فتحــي، وحــال غالبيــة احلمامــات الدمشــقية القدميــة، نظــراً إىل 
ــدرس وينّفــذ  أن املــاء جيــري بصــورة دائمــة وبغــزارة علــى األرض، وعليــه فــإن تصريــف امليــاه جيــب أن يُ

بعنايــة، وذلــك لتجنُّــب الصعوبــات الــي يُمكــن أن يتســبَّب عنهــا تســرُّب امليــاه. 
الرانــي هــو الفــراغ الوحيــد الــذي ال حيــوي تصريًفــا مباشــرًا للمــاء، حيــث يوجــد فتحــة بالقــرب مــن 
البحــرة، وكذلــك فتحــة يف الردهــة املؤديــة إىل القســم اجلوانــي، تبعــث امليــاه إىل اجملــرور مــروراً بقســاطل 
تصريــف دورات امليــاه، والبــاط يف املمــر املــؤدي إىل الوســطاني، وكذلــك يف قســمي الوســطاني واجلواني، 

ــي جمرايــة الدخــان ) بيــت النــار(، ويشــكل أســاس تصريــف ميــاه احلمــام.)17( يُغطِّ
ــف  ــة لتســهيل تصري ــا بصــورة خفيف ــاط فيه ــل الب ــع املقصــورات ميي ــإن مجي ــة أخــرى ف ــن ناحي  وم

ــى نوعــن:  ــات عل ــاه يف احلمام ــف املي ــإن تصري ــايل ف ــاه. وبالت املي
تصريف على وجه الباط.- 
تصريف عن طريق القناة املمتدة حتت األرض. - 

ويتشــابه محــام الرفاعــي مــع محــام فتحــي يف مــواد البنــاء، وقــد متيـّـز محــام الرفاعــي بإكســاء اجلــدران 
بالرخــام واحلجــر األســود، وذلــك هبــدف عــزل الرطوبة العالية يف احلمام، وخاصة يف األقســام املخصصة 
لاســتحمام، نظــراً للتعــرض الدائــم والغزيــر للميــاه. ومّت تنفيــذه مــن خــال تشــكيات هندســية بســيطة 
وغــر معقــدة، ولكنهــا متوازنــة يف نســبها ومتنوعــة يف ألواهنــا وتعــود للفــن االســامي األصيــل، وتُســمَّى 

ــا جنمية)18(. أطباًق
ــز محــام الرفاعــي بعــدم املبالغــة بزخارفــه، حيــث  ومــن ناحيــة العناصــر الفنيــة والزخرفيــة فقــد متيَّ
بــدت بســيطة ومتنوعــة، بــرزت بشــكل أساســي يف أرضيــات كافــة الصــاالت بتشــكيات رخاميــة وحجريــة 

)17( دراسة الحالة اإلبداعية في تصميم حمامات مدينة دمشق القديمة: جوسلين مراد. ص163.
)18( األطباق النجمية أو المثمنات أو المضلعات النجمية هي من أساسيات الزخرفة اإلسالمية الهندسية، فالطبق النجمي يبدأ برسم مربع، داخله دائرة تمس 

أضالعه، ومن ثم يبدأ التقسيم. تُقسم الدائرة لتكون شكالً نجمياً بعد التصنيف ورسم األوتار واألقواس. األطباق النجمية لها مقاسات كثيرة تبدأ من ثماني األضالع 
وتصل إلى 32 ضلعاً، ألوانها تتسق مع ألوان التصاميم والطراز اإلسالمي كاألحمر، البني، األخضر واألزرق بدرجاته، يستخدم في تعشيق األخشاب لتصميم 
منابر المسجد، وكذلك المشغوالت التي تطعم بالصدف. ويرى مفهوم المركزية في الفن اإلسالمي في األشكال الهندسية، والتي يعبر عنها الطبق النجمي، فهو 

عبرة عن صورة اشعاعية تتحرك في اتجاه معين ولكن بصورة ثابتة في مركز الزخرفة. 
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ــل باألســود والرخامــي املــزاوي واحلجــر  ــذت بالرخــام األبيــض املكحَّ رُصفــت وفــق أشــكال هندســية، نُفِّ
األســود والــوردي. كمــا اســتُخدمت البحــرات والقمريــات واملقرنصــات والســقف العجمــي.

ــاه االســتحمام يف  ــل الوعــاء الــذي يســتقبل مي ومــن العناصــر املتميــزة يف احلمــام األجــران، الــي تُمثِّ
الصــاالت املُخصَّصــة لذلــك، حيــث يوجــد يف كل صالــة عــدد مــن األجــران، الــي كانــت تُوضــع ليجتمــع 

حوهلــا املســتحمن.
ويف احلمــام عــدد كبــر مــن األجــران بعضهــا حجريــة، والبعــض اآلخــر رخاميــة بألــوان خمتلفــة، تتميَّــز 

بتشــكيات هندســية متنوعــة، وبعضهــا ذو نقــوش وأزهــار نافــرة.
ــة ومتابعــة، وإىل  ــام: هــذا عــن محامــات امليــدان يف العصــر العثمانــي، وهــي حباجــة إىل عناي يف اخلت
اهتمــام أكــر مــن املعنيــن بآثــار دمشــق، وعــدد منهــا حيتــاج إىل ترميــم، وبعضهــا اآلخــر يتطلــب إصاحات 

عديــدة. 
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