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 حمام العثماني بمدينة حمص

 دراسة آثارية معمارية

 منصــور عبد الـرازق. د

  :ملخص
تستهدف هذه الورقة البحثية دراسة أحد الحمامات الباقية بمدينة حمص من الفترة 

وتتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها تعد األولى من نوعها لدراسة الحمام من  .العثمانية
وتعد هذه الدراسة دراسة توثيقية كاملة لوحدات الحمام . الناحية المعمارية واآلثارية

وقد تعرضت الدراسة لتأريخ . وعناصره المعمارية التي ال زالت باقية بحالة جيدة
لتأسيسي المثبت أعلى مدخله، وتضمنت أيضا الحمام طبقا لما ورد على النقش ا

كما . وصفا شامال لكافة وحدات الحمام بما تحتويه من عناصر معمارية مختلفة
تعرضت الدراسة أيضا إلى المصادر المختلفة التي كانت تمد الحمام بالمياه، هذا 
ية باإلضافة إلى دراسة أساليب التسخين التي كانت متبعة في تسخين الوحدات الداخل

وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على تأثر الحمام بأحداث الثورة السورية . للحمام
وقذفه عدة مرات، مما أدى إلى تعرض الكثير من وحداته إلى التصدع واالنهيار، 

هذا وتحتوي هذه الدراسة على عدد من . وحثت على ضرورة الحفاظ عليه وترميمه
ة التي صورت جميعها من جانب الباحث األشكال التوضيحية واللوحات الفوتوغرافي

م، مع العلم أن جميع األشكال التوضيحية 0202حين زيارته للمدينة في صيف 
 .واللوحات الفوتوغرافية التي وردت بالدراسة تنشر ألول مرة في هذا البحث

 :الكلمات الدالة
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تعد مدينة حمص ثالث المدن السورية في األهمية بعد دمشق وحلب، حيث أن موقعها 
بالنستتبة لستوريا بشتكل عتام نتيجتة لوقوعهتتا  الصتدارةاالستتراتيجي جعتل منهتا مركتز 

على مفترق الطرق التجارية الضخمة التي تمتد بين تدمر شرقا حتى البحتر المتوستط 
، (0)اآلتية من الشمال أو الجنتوبافل التجارية غربا، كما كانت هذه المدينة مراحا للقو

بهتتذا االستتم جتتاءت نستتبة إلتتى  (0)وقتتد أشتتارت المصتتادر التاريخيتتة أن تستتمية المدينتتة
 .( )حمص بن المهر بن جان بن مكنف، وقيل بن مكنف العمليقي

حيتث ستطع نجمهتا منتذ أن حكمهتا  ،ولهذه المدينتة جتذور ضتاربة فتي أعمتاق التتاريخ
وذلت   ،اليونانيون وتحولت إليها الطرق التجارية منتذ بدايتة القترن الثالتث قبتل المتيالد

ية خاصة في ظتل ابعد كسوف مملكة قادش وأفول نجمها، كما نعمت هذه المدينة برع
 ، وظلتت( )الحكم الروماني لها، وكانت من المراكز العسكرية الهامتة فتي تلت  األثنتاء

على أهميتها إلى أن فتحها المسلمون بقيادة أبو عبيدة بن الجراح وخالد بتن الوليتد فتي 
 .(1)م وذل  في زمن الخليفة عمر بن الخطاب6 6/هـ01سنة 

وفي ظل الحكم اإلسالمي كانت حمص واحدة من أهم المدن الشامية، وذل  منذ الفتت  
فتي مقدمتة المتدن الستورية ألنهتا اإلسالمي لها ومرورا بالخالفة األموية التتي جعلتهتا 

كانت مقصدا للخلفاء والكثير من أمرائهم، وفي زمن العباسيين تراجعت أهميتهتا عمتا 
إال أنهتا حافظتت علتى مكانتهتا  ،كانت عليه زمن األمويين لبعتدها عتن مركتز الخالفتة

، وظلتتت لهتتذه المدينتتة مكانتهتتا فتتي زمتتن كتتال متتن (6)بالنستتبة لستتائر المتتدن الستتورية
الفاطميين واأليوبيين وكذل  الممالي  الذين أعادوا لبالد الشتام هيبتهتا بعتدما لحتق بهتا 
من دمار وتخريب على يد التتار، ومع نهاية الدولة المملوكية حكمت حمتص كييرهتا 

م، وكانتت فتي تلتت  0106/هتـ200متن بتالد الشتام متن قبتتل الدولتة العثمانيتة منتذ عتتام 
 .( )رابلسالفترة أحد األلوية التابعة لط

                                                 

كليىىة الىى ع عقىى  ب، " العىىرو والكىىرر عثىىر الع ىىور "بىىالممتمر الىى ولي ال ىىا    هىى ا الث ىى  ألقىى * 

م، وألقىىي أ  ىىىا  6102 ىىار   2– 4 فىىي الركىىر اآلداو والعلىىوم اسنسىىانية، جا عىىة قسىىا  السىىىو   

كليىىة اآلاىىار، جا عىىة الىى ع عقىى  ببىىالممتمر الىى ولي الوث ل اىىار اسسىىا ية فىىي الم،ىىر  اسسىىا ي، 

 .م6102د سمثر 00-8في الركر   القاهر 
 .0ص ،0جـ ،نعيم سليم الزهراوي، حمص& محمود عمر السباعي  (0)
أشار بعض الباحثين إلى أن وجود المدينة كان سابقا السمها، أي أن نسبة المدينة إلى حمص بتن  (6)

مكنف العمليقي ال سند له، حيث أن ذل  االسم لم يترد فتي التتوراة أو فتي اآلثتار القديمتة، وكتان أول 
 .  منير الخوري أسعد، تاريخ حمص، ص. ذكر له في بداية القرن الرابع قبل الميالد

 .606ص ، ، جـالحموي، معجم البلدان (2)
 . ، ص0نعيم سليم الزهراوي، حمص، جـ& محمود عمر السباعي  (4)
 . 0 ، ص0منير الخوري أسعد، تاريخ حمص، ق (5)
 .001، ص0منير الخوري أسعد، تاريخ حمص، ق (6)
 .01، صتاريخ حمص، المكي (7)
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وقد تخلفت لنا من كل عصر متن العصتور اإلستالمية التتي مترت علتى مدينتة حمتص 
عدد من اآلثار المعمارية، بعضها طوي مع صفحات التاريخ وأصب  في عداد اآلثتار 
الدارسة، والكثير منها ال زال باقيا وشاهدا على عظمتة الحضتارة اإلستالمية فتي تلت  

ستالمية الباقيتة بالمدينتة فيمتا بتين العمتائر الدينيتة التتي المدينة، وقد تنوعت العمائر اإل
يتتأتي علتتى رأستتها جتتامع خالتتد بتتن الوليتتد التتذي يقتتع فتتي الجهتتة الشتتمالية الشتترقية متتن 

ومتر بتالكثير متن التجديتدات المدينة، حيث بني هذا الجامع على قبر الصحابي الجليل 
 .(1)العثماني التي كان آخرها أيام السلطان عبد الحميد في أواخر العصر

ومتتن المنشتتلت المعماريتتة التتتي تميتتزت بهتتا مدينتتة حمتتص وذاعتتت شتتهرتها علتتى متتر 
العصتتور التاريخيتتة قلعتهتتا الشتتهيرة التتتي تقتتع علتتى تلتتة عاليتتة بتتالطرف الجنتتوبي متتن 

، وهذه القلعة تعد من أشتهر قتالع المتدن اإلستالمية وال زالتت أطاللهتا باقيتة (2)المدينة
 .فوق تلتها

انتشترت أيضتا المنشتلت المدنيتة التتي متن  ،المنشتلت الدينيتة والعستكريةوعالوة على 
والتتتي يتتأتي علتتى رأستتها الحمامتتات العامتتة،  ،ضتتمنها المنشتتلت ذات الصتتفة الخدميتتة

وفكرة وجود الحمامات العامة بمدينة حمتص لتم تكتن وليتدة العصتر اإلستالمي، وإنمتا 
والتنقيبتتات األثريتتة عتتن  ، فقتتد كشتتفت الحفتتائر(02)عرفتتت قبتتل اإلستتالم بقتترون عديتتدة

العامة التي يعود تاريخهتا إلتى الفتترة اليونانيتة وقتت أن ت الكثير من الحمامات اأساس
 .(00)كانت حمص تابعة لليونانيين في القرن الثالث قبل الميالد

وفيما يتعلق بالفترة اإلستالمية فقتد شتهدت خاللهتا الحمامتات العامتة رواجتا كبيترا فتي 
 ،تمام حكتام ووالة التدول اإلستالمية بشتكل عتام بهتذه المنشتلتمدينة حمص نتيجة اله

لحث مبادئ اإلسالم علتى النظافتة والتطهتر والتتي تمثتل الوظيفتة األساستية لمثتل هتذه 
المنشلت السيما وأن معظم البيتوت كانتت تخلتو فتي تلت  الفتترة متن المصتادر الدائمتة 

                                                 
 . 0أيوب سعدية، حمص أم الحجارة السود، ص (8)
 .606، ص موي، معجم البلدان، جـالح (9)
كان لفكرة الحمامات العامة بوادر في المعابد المصرية القديمة ولكنها لم تكن بتنفس الهيئتة التتي  (01)

لكهنة وال يشترط فيته اشتهرت بها بعد ذل ، حيث كانت مجرد حجرة صييرة تلحق بالمعبد لطهارة ا
ويقتال أن أول  .Abd al-Mohsen el.Khashab (A.), Ptolemaic and Roman baths, p4 .المتاء الحتار

من وضع الحمام هو سيدنا سليمان عليه الستالم وذلت  ربطتا متع قصتته ببلقتيس ملكتة ستبأ حتين أراد 
الزواج منها ووجدها شعراء، فسأل عما يزيل ذل  فأشتارت إليته الجتن باتختاذ النتورة والحمتام فكتان 

أبقتراط  وــاتخذ الحمام هم اليونان وأن أول من اتخذه ه الحمام من يومئذ، وقد قيل أيضا أن أول من
الطبيب المشهور، وقيل أيضا أندروماخس، والجمع فيما بين اآلراء السابقة كلها ممكن، ذل  أنه متن 
. المحتمل أن يكون وضعه أحد ما ولم تشعر به العامة ثتم وضتعه اآلختر وأظهتره فتبعته النتاس عليته

، كتتتاب اإللمتتام بتتلداب دختتول الحمتتام ؛ الحستتيني، 01، ص0جتتـ ، الطبتتري، تتتاريخ األمتتم والملتتو 
، ب النزهة الزهية في أحكتام الحمتام؛ المناوي، كتا 0، ص0، البداية والنهاية، جـ؛ ابن كثير0 ص
 .01ص

 .   أيوب سعدية، حمص أم الحجارة السود، ص (00)
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ن النستي  العمرانتي للمتدن، للمياه ما جعل الحمامات العامتة أحتد األركتان األساستية مت
وقتتتتتد اشتتتتتتهرت متتتتتدن الشتتتتتام بشتتتتتكل عتتتتتام بكثتتتتترة الحمامتتتتتات منتتتتتذ فتتتتتترة صتتتتتدر 

وتأصلت عادة اعتيادها لدى السكان وأصبحت من المظاهر األساسية التتي (00)اإلسالم
 .   ترسم عادات وتقاليد تل  المنطقة

فقتط وإنمتا هتر ولم تقتصر وظيفة الحمامات العامة بمدينتة حمتص علتى النظافتة والتط
حيتتث كانتتت الحمامتتات العامتتة بشتتكل عتتام واحتتدة متتن أهتتم  .تعتتدتها ألغتتراض أختترى

وستتائل التستتلية التتتي اعتمتتد عليهتتا الكثيتترون فتتي قضتتاء أوقتتاتهم فتتي فتتترة العصتتور 
الصحبة واألحباب فيه لتقى هذه المنشلت بمدينة حمص مسرحا يكانت ، و( 0)الوسطى

التتذي خلتتت فيتته المدينتتة متتن أمتتاكن  يقصتتدونها لقضتتاء أوقتتات فتتراغهم فتتي الوقتتت
التجمعتات والمقتاهي التتي لتم تصتب  متواجتتدة ضتمن النستي  العمرانتي إال فتي أواختتر 

، هذا باإلضافة إلى أن الحمامتات كانتت ( 0)قرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينلا
مقصتتتدا إلحيتتتاء العديتتتد متتتن المناستتتبات االجتماعيتتتة مثتتتل حفتتتالت التتتزواج والختتتتان 

 . (01)وغيرها

دينتتة حمتتص ختتالل العصتتر مونتيجتتة لمتتا تقتتدم فقتتد كثتترت أعتتداد الحمامتتات العامتتة ب
اإلسالمي حتى وصتل عتددها الثنتين وعشترون حمامتاي، وقيتل ثمانيتة عشتر منهتا أحتد 

، وقد توزعت هذه الحمامات بشكل أساسي حتول (06)عشر حماماي كبيراي وسبعة صيار
، وعلى أية حال فلم يتبقى ( 0)ألسواقالجامع النوري وفي األزقة والحارات ومناطق ا

هذا البحث  يأحدها الذي نحن بصدد الحديث عنه ف(01)منها حاليا سوى أربعة حمامات
 .وهو حمام العثماني

                                                 
(06)

 ن المعروف تار  يا أن   ن ال،ام ب،كل عام تميزت بانك،ار ال ما ات العا ىة فىي ال  ىارات  

السابقة عل  اسسام، وقى  انكقلىت تلىل العىاد  الييىا فىي فكىر  الى ر اسسىام الكىي ت ىمست الع  ى   ىن 

نمىىا ا ال ما ىىات ال،ىىيير  و سيىىا حمىىام ق ىىير عمىىرا ال،ىىيير، و مىىا  ىى لل علىى   ىىير   ىى ن ال،ىىام 

أن نساء دخلن على  أم "ال ما ات العا ة في فكر  ال ر اسسام  ا رواه أحم  وأبو  علي والطثراني ب

و  لل  لىل " سلمه رضي هللا عسيا فسألكين  ن أنكن؟ قلن  ن أهل ال،ام، قالت  ن أال او ال ما ات

، المسى رع .عل    ى  ىير  بىاد ال،ىام بيى ه المس،ىعت واعكيىاد أهليىا علييىا  سى  فكىر  الى ر اسسىام

 .077الكرغيب والكرهيب، ص
 .86أحم  عث  الراز ، وسائل الكسلية عس  المسلمين، ص ( 0)
 .0 0، ص0نعيم سليم الزهراوي، حمص، جـ& محمود عمر السباعي  (04)
 .012، 011، ص 0نعيم سليم الزهراوي، حمص، جـ& محمود عمر السباعي  (05)
 .1  ، صالد الشامية، جولة أثرية في البوصفي أحمد زكريا (02)
 . 1أيوب سعدية، حمص أم الحجارة السود، ص (07)
(01)

لم يتبقى من حمامات حمص في الوقت الحالي سوى أربعة حمامات، وهي حمتام الصتيير وهتو  
أقدم الحمامات األثريتة الباقيتة بالمدينتة ويعتود تاريخته للفتترة األيوبيتة وهتو مستتيل حاليتا كمستتودع 

حمتتام الثتتاني هتتو حمتتام العصتتياتي، وكتتان هتتذا الحمتتام باقيتتا بكامتتل عناصتتره لتختتزين المالبتتس، وال
ووحداته المعمارية حتى أصابته قذيفة أثناء أحداث الثورة السورية أدت إلى تدميره، ولتم يتبقتى منته 
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 :موقع الحمام 

الشتهير بحمتص، حيتث يقتع ذلت   (02)يقع حمام العثماني بالقرب من جامع البازرباشي
الحمتام أيضتا متن الجهتة الجنوبيتة  الجامع بالجهة الشمالية متن الحمتام، ويشترف علتى

شارع يعرف باستم شتارع المنصتور، ويطتل متن جهتته اليربيتة علتى كتل متن شتارع 
، ونالحظ أن هذه المنطقتة التتي يقتع فيهتا الحمتام تعتد (0)شكل الهادي وسوق الصاغة

متتن المنتتاطق التجاريتتة الهامتتة فتتي المدينتتة، حيتتث يتضتتمن محتتيط الحمتتام العديتتد متتن 
ة الشهيرة التي يأتي على رأسها سوق البازرباشي وهو متن األستواق األسواق التجاري
د عليهتا المدينتة، وهتو ستوق مكشتوف يتصتدره جتامع البازرباشتي متالرئيسية التي تعت

ي تلتت  المنطقتتة فتتالمتتذكور والتتذي عتترف علتتى استتمه، وعتتالوة علتتى ذلتت  تتمركتتز 
الذهبية فتي مجموعة من األسواق منها سوق الصاغة المتخصص في بيع المشيوالت 

 .حمص بأكملها، وهنا  أيضا سوق المنسوجات وغير ذل  من األنشطة التجارية

ووقوع الحمام في تل  المنطقة المتكدسة باألسواق القديمة يعد من المواصفات الهامتة 
التي اعتمد عليها قديما في اختيار موقع الحمام، حيث أن األسواق التجارية التي كانت 

ممتا كتان  ،مية يتزاحم عليها العامتة متن داختل المدينتة وخارجهتاتعقد في المدن اإلسال
يستلزم تواجد الحمام بجوار األسواق تلبية الحتياجات العامة حتى اشتتهر الحمتام منتذ 

 .(02)القدم باسم حمام السوق

 :المنشئ وتاريخ اإلنشاء 

الرئيستي لحسن الحظ أن الحمام ال زال محتفظا بلوحته التأسيسية مثبتة أعلى المتدخل 
للحمام، وهي من الرخام األبيض ومنقوش عليها ستة أبيات شعرية بختط الثلتث منفتذة 

، وتمت اإلشارة إلى منشئ الحمتام بالشتطر األول (0)شكل بالحفر البارز على الرخام
متتن البيتتت الختتامس متتن هتتذه األبيتتات منستتوبا إلتتى عائلتتة متتن العتتائالت الشتتهيرة التتتي 

بنتتي "ال لشتتخص بعينتته، وهتتذه العائلتتة هتتي عائلتتة استتتوطنت حمتتص فتتي تلتت  الفتتترة 
 .كما وردت في األبيات الشعرية المذكورة" الجندي

وبني الجندي من األسر العريقة التي كانت تعيش في مدينتة حمتص فتي القترن الثالتث 
التاسع عشر المتيالدي، وقتد جتاءت هتذه األسترة متن معترة النعمتان ثتم /عشر الهجري

                                                                                                                            

ستوى أطتتالل، والحمتام الثالتتث هتو حمتتام الباشتا متتن الفتترة العثمانيتتة، وهتو متبقتتي بكامتل عناصتتره، 
ن الحفتتظ، ولكنتته ميلتتق وغيتتر مستتتخدم فتتي أيتتة وظيفتتة، والحمتتام الرابتتع هتتو حمتتام وبحالتتة جيتتدة متت

 .العثماني، وقد خصص هذا البحث لدراسته
يعد هذا الجامع أحد الجوامع الشهيرة بمدينة حمص، والتي يرجع تاريخها إلى الفتترة العثمانيتة،  (09)

رئتتيس الستتوق، وقتتد عتترف الجتتامع بتتذل  لوقوعتته بستتوق البازرباشتتي " البازرباشتتي"ومعنتتى كلمتتة 
أيتوب ستعدية، حمتص أم ". ستوق النستوان"الشهير بحمتص، وكتان هتذا الستوق معروفتا قتديما باستم 

 .06السود، صالحجارة 
(02)

 . 049، ص«الس،اط الكجارع في حلب»  م  ز ود،  
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حمتتص، وقتتد تتتم العثتتور علتتى وثتتائق صتتادرة متتن المحكمتتة امتتتدت إقامتهتتا إلتتى مدينتتة 
الشتترعية بحمتتص تشتتير إلتتى انتمتتاء أستترة آل الجنتتدي إلتتى العبتتاس عتتم الرستتول عليتتة 

، وبالتالي فهي من األسر ذات النسب الشريف والمكانتة المرموقتة (00)الصالة والسالم
 .(00)بمدينة حمص

بالبيت األخير من األبيات الستة التي أما فيما يتعلق بتاريخ إنشاء الحمام فقد جاء مثبتا 
وذلت  بطريقتة حستاب الجمتل متمتثال  ،تحتويها اللوحة التأسيسية المثبتة أعلى المتدخل

وبحستاب تلت  العبتارة نجتد أنهتا  "هذا نعيم الحتور والولتدان..  يبأط ءبما"في عبارة 
األبيتات ، وهو نفتس التتاريخ المنقتوش باألرقتام أستفل ( )شكل هـ01 0تكافئ تاريخ 

 .الشعرية

والواقع أن تاريخ هذا الحمام يظهر به إشكالية عند تحليل المصطلحات الواردة ضمن 
األبيات، حيث أن أحد هذه المصطلحات يشير إلى أن هذا النص هو نص تجديد وليس 

وهتذا " وإلى بني الجنتدي ستما تجديتده"إنشاء، فالشطر األول من البيت الخامس نصه 
لجندي قاموا بتجديد الحمام فقط، مما يوحي أنته كتان موجتودا قبتل يوحي إلى أن بني ا

وبنتوه حستب "جتاء نصته هذا التاريخ، ولكن الشتطر الثتاني متن نفتس البيتت الشتعري 
وهتذا يتدل علتى أن متا قتام بته بنتي الجنتدي كتان بنتاء للحمتام ولتيس " الجهد واإلمكتان

قتد تتم "جتاء نصته الرابتع مجرد تجديد، هذا باإلضافة إلى أن الشطر األول من البيتت 
وفي ذل  إشارة أخرى إلى أن ذل  النص هو نص إنشتاء ولتيس " هفي عون اإلله بناؤ

التي ذكرت حمامات حمتص ( 0)إلى أن المصادر التاريخيةأيضا تجديد، هذا باإلضافة 
لم تشر من قريب أو من بعيد إلى ذل  الحمام قبل تل  الفترة، وهذا يترج  أن التتاريخ 

م هتو تتاريخ إنشتاء 0121/هتـ01 0التنقش التأسيستي أعلتى مدخلته وهتو الوارد على 
، والجمتتع فيمتتا بتتين المصتتطلحين التتدالين علتتى التجديتتد والبنتتاء فتتي نقتتش ولتتيس تجديتتد

واحد، ربما يوحي بوجود حمام مندثر سابق لهذا الحمام فتي نفتس موقعته، ثتم تتم بنتاء 
ة أيضتا يكتون التترايخ التوارد الحمام الحالي على أنقاضه نفس الموقع، وفي تل  الحالت

 .بالنقش هو تاريخ إنشاء أيضا

 

 
                                                 

 .12، ص نعيم سليم الزهراوي، حمص، جـ&  محمود عمر السباعي (60)
تعد أسرة بني الجندي من األسر الشهيرة بمدينة حمص والتي شيل أفرادها العديد من المناصب  (66)

حاكما لقلعة حمص وكانت وفاته القيادية، ومثال ذل  عبد الرحمن الجندي الذي كان 
م، وحافظ الجندي مفتي 2 01/هـ0021م، وأمين الجندي مفتي دمشق توفي سنة 0161/هـ0010

م، عبد الرازق الجندي الذي كان حاكما لمدينة حمص وكانت  011/هـ 2 0حمص توفي سنة 
لزهراوي، نعيم سليم ا&  محمود عمر السباعي .م، وغيرهم الكثير0112/هـ 2 0وفاته في سنة 

 .12، ص حمص، جـ
(0  )

 .09المكي، تار خ حمص، ص
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 :الوصف المعماري للحمام 

مستتاحة مستتتطيلة غيتتر منتظمتتة األضتتالع، ويحتتده متتن الجهتتة الشتتمالية يشتتيل الحمتتام 
ساحة البازرباشي، ومتن الجهتة اليربيتة شتارع الهتادي وستوق الصتاغة، ومتن الجهتة 
الجنوبيتتة شتتارع المنصتتور، ومتتن الجهتتة الشتترقية حتتارة فرعيتتة تصتتل بتتين شتتارع 

ديثتتتة المنصتتتور وستتتاحة البازرباشتتتي، ويحتتتيط بالحمتتتام فتتتي الوقتتتت الحتتتالي مبتتتاني ح
ومحالت تجارية تفصل بين واجهاتته والمحتيط الختارجي لته، وبالتتالي فتمن الحمتام ال 

متتن الواجهتتة اليربيتتة، ويتكتتون الشتتمالي جتتزء اليشتترف علتتى الختتارج إال متتن ختتالل 
أقسام وهتي البرانتي والوستطاني والجتواني  ةالحمام بشكل عام من كتلة الدخول وثالث

 .( )شكل متبوعة بعد ذل  بالقميم

 :واجهة الغربية ومدخل الحمام ال

حيتتث إنهتتا تتضتتمن متتدخل الحمتتام فتتي  ،تعتتد الواجهتتة اليربيتتة هتتي الواجهتتة الرئيستتية
الطتترف الشتتمالي منهتتا، ويتقتتدم هتتذه الواجهتتة فتتي الوقتتت الحتتالي صتتف متتن المحتتالت 

تفصل فيمتا بينهتا وبتين الشتارع الختارجي فيمتا عتدا الجتزء الشتمالي  التجارية الحديثة
كتلتتة التتدخول، ونالحتتظ أن الواجهتتة ككتتل مبنيتتة متتن الحجتتر األستتود التتذي يتضتتمن 

الذي تشتهر به مدينة حمص، وهي بسيطة جدا من ناحية الزخارف، كمتا  ( 0)البازلتي
 .أنها واجهة صماء وتخلو تماما من النوافذ والفتحات

م ثتتم تكمتتل امتتتدادها فتتي اتجتتاه 6.1ويمتتتد الطتترف الشتتمالي للواجهتتة للخلتتف بمقتتدار 
الشمال، وفي هذا الجزء نجد كتلة الدخول للحمام، وهتي متن النتوع التتذكاري اليتائر، 

م، وعمقهتتا فتتي 2 .0تبلتتف فتحتتة اتستتاعها وتتكتتون متتن دخلتتة غتتائرة مستتتطيلة الشتتكل 
مدبب الشكل نفذت حافته الداخلية بهيئة سم، ويتوجها من أعلى عقد 1 سمت الواجهة 

، وفتتي صتتدر تلتت  الدخلتتة نجتتد فتحتتة التتدخول (0)لوحتتة متعرجتتة علتتى شتتكل زجتتزاج
م، ويوجتد 0.02م، وارتفاعهتا 0.02للحمام، وهي عبارة عن فتحة مستطيلة اتساعها 

ستتم، 1 ستتم وعمقهتتا 1 علتتى كتتل متتن يمينهتتا ويستتارها مكستتلة حجريتتة ارتفاعهتتا 
يتوج فتحة الدخول من أعلى عتب حجري مستقيم يعلوه نفيس سم، هذا و1 وعرضها 
 .وعقد عاتق

                                                 
تميزت مدينة حمص دون غيرها من مدن القطر الستوري بمقتاطع األحجتار البازلتيتة الستوداء،  (64)

ولتذل  اشتتتهرت المدينتتة منتتذ القتتدم باستتتخدامه فتتي مبانيهتتا حتتتى أن أبنتتاء حمتتص كتتانوا يقدستتونه فتتي 
اإلسالمي كان له شهرة واسعة النطاق في بناء العمتائر اإلستالمية، وقتد العهود الوثنية، وفي العصر 

التدين الموصتلي،  عمتاد. الحمصيون على تزيينه بأشكال مختلفة من الحجارة الكلسية البيضتاء اعتاد
 .006، صربوع محافظة حمص
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وعلتتتى التتترغم متتتن بستتتاطة الواجهتتتة إال أن المعمتتتار ميتتتز كتلتتتة المتتتدخل بزختتتارف 
عن طريق الدم  بين األحجار البازلتية السوداء واألشرطة الرخامية بيضاء (01)األبلق

 تحتتة التتدخول للحمتتاماللتتون والتتتي تتنتتاوب متتع بعضتتها التتبعض علتتى يمتتين ويستتار ف
، وعالوة على ذل  قام المعمار بشيل منطقة النفيس التي تعلو عتبتة المتدخل (0)لوحة

بزخارف من الرخام األبيض تشبه إلى حد كبير أشكال األسهم، وقد قام بتنفيذها بهيئة 
بحيتث تظهتر رؤوستها جميعتا ختارج  ،إشعاعية وكأنها تنطلق ألعلى من مركز واحتد

مشار إليها، ويعلو ذل  تكوين زخرفي متن الرختام األبتيض محصتور منطقة النفيس ال
داخل مساحة عقد المدخل على شكل ثالث مناطق مرتبة بشكل أفقي، اليمنى واليسرى 
منها على شكل مستطيل رأسي شيل من الداخل بمعينين من الحجر البازلتي األستود، 

رية مكتوبتتة بختتط مربتتع شتتيل متتن التتداخل بستتتة أبيتتات شتتع أمتتا الوستتطى فتأختتذ شتتكل
، وتحمل هذه (0)لوحة ومنفذة بالحفر البارز على أرضية من الرخام األبيض(06)الثلث

 ص بالحمام، وقد جاء نصها كاآلتي األبيات النقش التأسيسي الخا

 حمام أنس محكم البنيان .....نعم النعيم لقاصدي 

 بتسلسل في أبدع اإلتقان تجري على نيرانه أنهاره

 عذب المزيل برودة األحزان حسن بنائه عن مائه ينبي 

 وحما حماه من األذا بأمان قد تم في عون اإلله بناؤه

 وبنوه حسب الجهد واإلمكان وإلى بني الجندي سما تجديده

 هذا نعيم الحور والولدان أطيب ءيبري الضنا أرخ بما

0 01 

منطقة مستطيلة الشتكل  ونالحظ أن كل شطر من األبيات السابقة جاء محصورا داخل
حددت بمطارات بارزة من الرخام، وقتد جتاءت هتذه األبيتات متبوعتة بتتاريخ اإلنشتاء 
مكتوبا باألرقام، ويحيط به متن علتى اليمتين واليستار فترع نبتاتي منفتذ بتالحفر البتارز 

 .على الرخام

                                                 
اإلستالم، ويقصتد زخرفة األبلق أحد الطرق القديمة التي استخدمت في زخرفة العمائر منذ قبتل  (65)

بهتتا استتتخدام القطتتع الحجريتتة المصتتقولة ذات األلتتوان الطبيعيتتة المختلفتتة فتتي بنتتاء واجهتتات المبتتاني 
بحيث يتم االستفادة من تنتاوب األلتوان الطبيعيتة ألحجتار البنتاء لينتت  عتن ترتيبهتا وفتق نظتام معتين 

ستامي أحمتد عبتد الحلتيم،  .تكان له دورا إيجابيا في تحلية الشتكل العتام لهتذه المنشتل مظهر زخرفي
 .Martin Briggs, Mohammadan architecture, p.183 ؛ ،  الحجر المشهر، ص 

يعد خط الثلث أحد أهم أنواع الخطوط التي استخدمت في زخرفة العمائر اإلسالمية في بالد  (62)
وعشرون الشام بشكل عام، وقد سمي بذل  نتيجة مقارنته بخط الطومار الذي يبلف سمكه أربع 

محمد كرد علي، . شعرة من شعر البرزون في حين أن خط الثلث يبلف سمكه ثماني شعرات فقط
 .0 0، ص خطط الشام، جـ
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 :القسم البراني

ختتارجي الستتابق يتتتم التوصتتل للقستتم البرانتتي متتن الحمتتام متتن ختتالل البتتاب الوحيتتد ال
ميطتى بقبتو متدبب يبلتف امتتداده اإلشارة إليه، حيث نصل من خالله إلى دهليز قصير 

داختل القستم البرانتي ( 0)م، ويؤدي عنتد نهايتته بشتكل مباشتر0.02م، وعرضه 0.22
من الحمتام، ويتكتون البرانتي بشتكل عتام متن دورقاعتة وستطى مربعتة الشتكل يتعامتد 

 .( )لوحة، ( )شكل(01)عليها أربعة إيوانات

 :الدورقاعة

وقد كسيت أرضيتها ببالطات من ، 0م6تتكون من مساحة مربعة الشكل طول ضلعها 
الرخام متعددة األلوان ومختلفة األحجام، وتنخفض أرضتيتها بشتكل عتام عتن أرضتية 

مثمنة الشكل من الرختام األصتفر  (02)اإليوانات المحيطة بها، ويتوسط مساحتها فسقية
لبالطتتات الرخاميتتة المستتتخدمة فتتي تكستتية أرضتتية الدورقاعتتة، يشتتبه إلتتى حتتد كبيتتر ا

ويخرج من هذه الفسقية نافورة مرتفعة من الرخام األبيض مكونة من ثالثة مستويات 
 ،متتالية من أسفل ألعلى، وقد نفذ كل مستوى منها علتى شتكل وريتدة متعتددة البتتالت

                                                 
من المعتاد في مداخل الحمامات أن تكون من النوع المنكسر، لما يعود ذلت  بتالنفع الكبيتر علتى  (67)

، حيتتث أن المتتدخل المنكستتر جمهتتور المستتتحمين متتن ناحيتتة، وعلتتى الحمتتام نفستته متتن ناحيتتة أختترى
يحجب من بداخل الحمام عن أعين المارة، كما أنه يساعد فتي كستر تيتارات الهتواء الداخلتة للحمتام، 
وعلى الرغم من ذل  جاء مدخل حمام العثمتاني متن النتوع المباشتر، وفتي ذلت  شتذوذ عتن القاعتدة، 

شر، وإنما هنا  الكثير من األمثلة وليس معنى ذ  أنه الحمام الوحيد الذي جاء مدخله من النوع المبا
منصور عبتد الترازق، الحمامتات العامتة . سواء في حمص أو خارجها جاءت مداخلها من هذا النوع

 .06 بمدينة حلب، ص
يعد ذل  النمط من التخطيط هو النمط الشائع في تخطيط القسم البراني بحمامات حمص، حيث  (68)

الباقية بالمدينة تخطيط القسم البراني منها عبارة عن دورقاعة نالحظ أن الحمامات الثالثة األخرى 
وسطى يتعامد عليها أربعة إيوانات، وهي حمام الصيير ، العصياتي، وحمام الباشا، ولم يقتصر 
ذل  األمر على حمامات حمص وحدها وإنما يعد هذا النمط هو األكثر شيوعا في الحمامات الشامية 

أكثر نماذج الحمامات الباقية بها يتكون القسم البراني منها من ذل   بشكل عام، ففي دمشق نجد أن
، حمام القرماني، حمام الورد، (البزورية)النمط من التخطيط المتعامد، ومثال ذل  حمام نور الدين 

وكذل  الحال في مدينة حلب ومثال ذل  حمام بزدار، حمام القاضي، حمام األفندي، وحمام يلبيا 
 Michel Ecochard& Claude Lecoeur, Les Bains de Damas, p69; Carole.الناصري

Hillenbrand, The Crusades Islamic perspectives, p277.                                 ة، عادل زياد
 ،منصور عبد الرازق، الحمامات العامة بمدينة حلب ؛(0)الحمامات الباقية بمدينة دمشق، شكل 

 . 2 ص
الفسقية من العناصر الهامة التي تميز القسم الخارجي من الحمامات العامة بشكل عام، فهي  تعد (69)

من ناحية تساعد على تلطيف درجة الحرارة من خالل الماء المنساب منها، ومن ناحية أخرى تعد 
عنصر جمالي يساهم إلى حد كبير في تجميل ذل  القسم الذي يعد بمثابة قسم االستقبال لواردي 

  2  منصور عبد الرازق، الحمامات العامة بمدينة حلب، ص .حمامال
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ة معطيا بتذل  شتكل جمتالي حيث ينساب الماء من أعلى النافورة إلى المستويات الثالث
 .  ( )لوحة بديع

 ويتتتتوج الدورقاعتتتة متتتن أعلتتتى قبتتتة ضتتتخمة متتتن اآلجتتتر ذات قطتتتاع نصتتتف مستتتتدير
، وترتكتتز هتتذه القبتتة علتتى منتتاطق انتقتتال متتن مثلثتتات كرويتتة فتتي األركتتان (1)شتتكل

األربعتتتة ناتجتتتة عتتتن المستتتاحات المحصتتتورة بتتتين أرجتتتل عقتتتود اإليوانتتتات المحيطتتتة 
مناطق االنتقال المشار إليهتا رقبتة مضتلعة مكونتة متن اثنتى عشتر بالدورقاعة، ويعلو 

بواقع نافذة واحدة بكل ضلع منها، وتتكتون كتل نافتذة  ،يشيلها اثنى عشرة نافذة ،ضلع
متن فتحتة مستتطيلة متوجتتة بعقتد نصتف مستتدير، وهتتذه النوافتذ كانتت ميشتاة جميعهتتا 

الزجتاج الشتفاف إلضتاءة  بالجص والزجاج الملتون إال أنهتا ميلقتة حاليتا بشتبابي  متن
، ويعلو الرقبة المضتلعة المشتار إليهتا استتدارة ختوذة القبتة التتي الدورقاعة من الداخل

 يلتف حول قاعدتها أربع نوافذ تأخذ نفس شكل النوافتذ الموجتودة فتي الرقبتة المضتلعة
يشتيل كتل  ،، ويزين باطن خوذة القبة أربتع حشتوات جصتية مربعتة الشتكل(1)لوحة 

نباتيتتة منفتتذة بتتالحفر البتتارز واليتتائر علتتى الجتتص تلتتتف حتتول زخرفتتة  منهتتا زختتارف
 ".محمد -هللا "قوامها أخرى كتابية 

الحشتتوات  وتنتهتتي ختتوذة القبتتة عنتتد قمتهتتا بفتحتتة مثمنتتة الشتتكل يلتتتف حولهتتا عتتدد متتن
المنفتتذة علتتى شتتكل وريتتدات وأوراق نباتيتتة، ويعلتتو هتتذه الجصتتية الصتتييرة الحجتتم و

متتثمن متتن اآلجتتر فتتت  بأربعتتة أضتتالع منتته أربتتع نوافتتذ (2 )نوسالفتحتتة أعلتتى القبتتة فتتا
ويتتوج ذلت  الفتانوس قبيبتة صتييرة  ،مستطيلة إلضاءة وتهوية الدورقاعة متن التداخل

 .(6)لوحة من اآلجر أيضا

ويحتيط باألضتالع األربعتتة للدورقاعتة أربعتتة إيوانتات تشترف علتتى داختل الدورقاعتتة 
البراني بشكل عام متمثال في الدورقاعة واإليوانات بكامل اتساعها، ونالحظ أن القسم 

 .(0 )المحيطة بها جاء أكثر ارتفاعا وعلوا عن باقي أجزاء الحمام

 

                                                 
يعد أحد أهم وسائل اإلضاءة داخل الحمامات، وبالتحديد بالقسم البراني، وخاصة في حمامات  (21)

الشام بشكل عام، حيث أن الشكل المميز للقسم البراني بهذه الحمامات عبارة عن دورقاعة وسطى 
األربعة وييطيها قبة مرتفعة تنتهي عند قمتها بفتحة يثبت أعالها فانوس تلتف حولها اإليوانات 

منصور عبد الرازق، الحمامات العامة بمدينة حلب،  .يستخدم في اإلضاءة والتهوية على حد سواء
 . 0 ص

من المعتاد في الحمامات العامة بشكل عام أن يكون سقف القسم الخارجي أكثر ارتفاعا من  (20)
اخلية للحمام، حيث أن درجة الحرارة في ذل  القسم ال تختلف كثيرا عن خارج الحمام الوحدات الد

وبالتالي فليس هنا  مانع من علو سقفه أو حتى احتوائه على فتحات تشرف على الخارج، أما 
، فيالبا ما يأتي سقفها (القسم الدافئ والحار)الوحدات الداخلية متمثلة في الوسطاني والجواني 

ى يقلل من مساحة المحيط الداخلي لها وبالتالي يحافظ على درجة الحرارة ويسهل منخفض حت
 .60المناوي، النزهة الزهية،  .التحكم فيها
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 :اإليوان الشمالي

مستتطيل الشتكل حيتث يبلتف اتستاعه  وهويقع ذل  اإليوان في مواجهة دهليز المدخل، 
م، وييطيه قبو مدبب متن اآلجتر يشترف بكامتل اتستاعه علتى داختل 6.22م، وعمقه6

ستم 22 بمقتدار(0 )، ويشيل الجزء الشرقي منته مصتطبة مرتفعتة( )لوحة  الدورقاعة
ويتم الصعود إليها من خالل سلم حجري من ثالث درجات، وفي خلفية اإليوان هنا  

م، ويتتم الصتعود إليهتا متن  ة ترتفتع عتن أرضتية اإليتوان بمقتدار مساحة أخرى معلق
خالل سلم خشبي مستحدث، وبالجدار الشرقي لإليوان هنا  دخلة مستتطيلة بهتا نافتذة 

 .صييرةتشرف على خلوة 

 :اإليوان الجنوبي

هتتو اإليتتوان المقابتتل لإليتتوان الستتابق، وهتتو مكتتون متتن مستتاحة مستتتطيلة حيتتث يبلتتف 
م، ويتوجه قبو مدبب من اآلجر يشرف بكامتل اتستاعه علتى 2 .0م، وعمقه 6اتساعه

داختل الدورقاعتتة، ويشتتيل أرضتيته متتن أستتفل مصتتاطب مرتفعتة عليهتتا وستتائد حديثتتة 
الستتتراحة المستتتحمين، وفتتي صتتدر اإليتتوان عنتتد قمتتة عقتتد القبتتو المتتتوج لتته قمريتتة 

 .مستديرة لإلضاءة والتهوية

 :اإليوان الغربي

م، 6حيث يشرف على داختل الدورقاعتة بفتحتة مقتدارها  ،عبارة عن مساحة مستطيلة
م، ويتوجه أيضا قبو مدبب من اآلجر يشرف بكامل اتساعه على 2 . كما يبلف عمقه 

يته متن ستم، ويصتعد إل22ن الدورقاعتة بمقتدار داخل الدورقاعتة، وترتفتع أرضتيته عت
 خالل سلم حجري متن ثتالث درجتات عنتد منتصتف واجهتته، وبالجتدار الجنتوبي منته

دخلتان كل منهما عبارة  هدخلة حائطية مستطيلة الشكل ومتوجة بعقد موتور، وبصدر
مستطيل متوج بعقد نصف مستدير، أما الجدار الشمالي فيوجد في طرفته اليربتي عن 

وتشترف هتذه النافتذة علتى الختارج مطلتة ، م2 .0م، وعمقهتا 0نافذة عميقتة اتستاعها 
 .ى يمين الداخل إليهعلى المدخل الخارجي للحمام بحيث تقع عل

 :اإليوان الشرقي

م، ويتوجته 2 .  وعمقتهم، 6يتكون ذل  اإليوان من مساحة مستطيلة، ويبلف اتساعه 
، وترتفتع أرضتيته بكامتل اتستاعه علتى داختل الدورقاعتةقبو مدبب من اآلجر يشترف 
سم، ويصتعد إليته متن ختالل ستلم حجتري متن ثتالث 22عن أرضية الدورقاعة بمقدار

                                                 
يتميز القسم الخارجي من الحمام باحتوائه على عدد من المصاطب المرتفعة التي تحيط بجدران  (26)

احة، حيث أنها تستخدم في اإليوانات من الداخل، وهذه المصاطب تعرف باسم مصاطب الر
استراحة المستحمين قبل وبعد االستحمام، ويصعد لهذه المصاطب من خالل ساللم من الحجر 

منصور عبد الرازق،  .المكسي بالرخام أحيانا وتفرش بالمفروشات الفخمة والوسائد الملونة
 . 2 الحمامات العامة بمدينة حلب، ص
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منتصف واجهته األمامية، وبصدره دخلتتان حائطيتتان كتل منهمتا عبتارة درجات عند 
م، ويتوجته متن أعلتى 2 .0ستم، وارتفاعته 2 عن مستطيل رأسي عمقته فتي الجتدار 

عقتد نصتف مستتتدير وبتالطرف الجنتوبي متتن نفتس الضتلع هنتتا  فتحتة بتاب مستتتطيلة 
باب نصل متوجة بعقد موتور نصل من خالها إلى دهليز مستعرض على اليسار منه 

من خالله إلى مساحة غير منتظمة األضتالع مستتخدمة كمقهتى حتديث ملحتق ببرانتي 
 .الحمام، وعلى اليمين منه باب نصل من خالله إلى موضع القميم

وفي منتصف الضلع الشمالي هنا  فتحتة بتاب مستتطيلة يتوجهتا عقتد نصتف مستتدير 
وييطيهتا قبتو  من صنجات حجريتة تتؤدي إلتى خلتوة صتييرة غيتر منتظمتة األضتالع

نصف برميلي من اآلجر، ويشتيل الجتدار الجنتوبي دخلتة حائطيتة ميطتاة بقبتو متدبب 
علتتى يستتارها فتحتتة بتتاب أختترى متوجتتة بعقتتد متتدبب متتن صتتنجات حجريتتة نصتتل متتن 

 جتدارالبتاب الواصتل للوستطاني و الحائطيتةإلى الوسطاني، ويتقدم تل  الدخلة  اخالله
 .صيير مستحدث داخل مساحة اإليوان

 :القسم الوسطاني

يعد ذل  القسم ثاني أقسام الحمتام إال أنته يعتد أول أقستام الحمتام الفعليتة التتي تتتم فيهتا 
مراحل االستحمام، ويعرف هذا القسم بهتذا االستم فتي الحمامتات الشتامية بشتكل عتام، 

يته فتي مستتوى أرضتية فتي المستاحة متن البرانتي، وتكتون أرضتوغالبا ما يكون أقتل 
ن سقفه يكون منخفضتا عنته للحفتاظ علتى درجتة حرارتته، ويتتم التوصتل البراني إال أ

إليه في هذا الحمام من خالل فتحة باب صييرة بالضلع الجنوبي من اإليتوان الشترقي 
م، ويتوجها من أعلى عقد متدبب الشتكل، ونصتل 0من البراني، وهذه الفتحة عرضها 

ينتهي ذلت  التدهليز إلتى م، و0.02م وامتداده 0من خاللها إلى دهليز مستطيل عرضه
دركتتاة مستتتطيلة الشتتكل ميطتتاة بقبتتو متتدبب يشتتيل محيطتته عتتدد كبيتتر متتن المضتتاوي 
الزجاجية الملونة، وعلتى يستار التداخل لهتذه التدركاة متن التدهليز الستابق هنتا  فتحتة 
بتتاب نصتتل متتن خاللهتتا إلتتى دهليتتز مستتتعرض يفتتت  عليتته ثالثتتة أبتتواب تتتؤدي إلتتى 

بالحمتتتام ، ونالحتتتظ أن مستتتاحة التتتدهليز المستتتتعرض المتتتراحيض الثالثتتتة الملحقتتتة 
كبير  دوالمراحيض ميطاة جميعها من أعلى بقبو واحد مدبب الشكل يشيل محيطه عد

متتن المضتتاوي الزجاجيتتة الملونتتة مرتبتتة فتتي شتتكل زخرفتتي علتتى هيئتتة نجمتتة رباعيتتة 
ي الرؤوس، وعلى يمين الداخل إلى الدركاة السابقة الذكر هنا  فتحة باب أخرى تفض

 .رة إلى القسم الوسطاني من الحماممباش
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ونالحظ أن القسم الوسطاني بهذا الحمام يتميز بأنه مقسم إلتى قستمين بواقتع وستطاني 
ولتيس حمامتات  (  )ل عتامكوهو ما يميز الحمامتات الشتامية بشت ،أول ووسطاني ثاني

 .(1)شكل حمص وحدها

 :الوسطاني األول

مباشتترة بعتتد المتترور فتتي التتدهليز الواصتتل بتتين يلتتي الوستتطاني األول برانتتي الحمتتام 
م، 02. م، وعرضتتها 2 .1القستتمين، ويتكتتون متتن حجتترة مستتتطيلة الشتتكل طولهتتا 

وأرضتيتها مفروشتة ببالطتتات متن الرختتام األبتيض واألستتود مرتبتة علتتى شتكل رقعتتة 
شيلت مستاحته  نصف برميلي، وييطي هذه الحجرة من أعلى قبو ( )لوحة الشطرن 

 .( )لوحة بير من المضاوي الزجاجية المتعددة األلوانبأكملها بعدد ك

ونالحتتتظ أن الضتتتلع الشتتتمالي لحجتتترة الوستتتطاني األول مصتتتمت تمامتتتا ويخلتتتو متتتن 
الدخالت أو النوافذ، وبمنتصف الضلع اليربي هنا  حوض رخامي ذو واجهة نصف 

وهتذه التوزرات  ،ات متن الرختام األصتفر واألستودبوزر مستديرة غشيت من الخارج
مرتبة في شكل رأسي، ويوجد خلف هذا الحوض في سمت الحائط دخلة مجوفة تشبه 
حنايتتا المحاريتتب وهتتذه الدخلتتة معقتتودة بعقتتد نصتتف مستتتدير نفتتذت صتتنجاته بتتاللونين 

وبالضلع الشرقي المقابل للضتلع الستابق  .واألسود على غرار النظام المشهر األصفر
اته هما مستطيلة الشكل ويتوجها عقد موتور نفذت صنجهنا  فتحتي باب، الشمالية من
هي الفتحة الواصلة بين حجرة الوسطاني األول والدهليز وفق النظام المشهر أيضا، و

 ،اآلتتتي متتن البرانتتي، أمتتا الفتحتتة الجنوبيتتة فهتتي أكثتتر اتستتاعا وارتفاعتتا متتن الستتابقة
لتتق عليهتتا بتتاب ويي ،ويتوجهتتا أيضتتا عقتتد موتتتور نفتتذت صتتنجاته وفتتق النظتتام المشتتهر

خشبي حديث، وتصل تل  الفتحة إلى خلوة صييرة مربعة الشكل ميطتاة بقبتة ضتحلة 
 .ذات مضاوي مقامة على مثلثات كروية في أركانها األربعة

أما الضلع الجنوبي من حجرة الوسطاني األول فيوجتد بالجانتب اليربتي منته دخلتتين  
أرضية كل منهما عن أرضتية مستطيلتين يتوج كل منهما عقد نصف مستدير وترتفع 

                                                 
الحمامات الشامية بتقسيمه إلى قسمين، ويعد ذل  تتأثير مباشتر يتميز القسم الوسطاني في غالبية  (22)

متن عامتل المنتاخ التذي أثتر علتى أستلوب تشتييل الحمامتات وطريقتة تستخينها، فالمنتاخ الشتامي فتتي 
فصل الشتاء يكون قارص البرودة ولذل  حتافظ المعمتار علتى أستلوب التستخين الجتاف التذي يعتمتد 

ل أرضتيات الجتواني، وعلتى العكتس متن ذلت  يكتون المنتاخ على سريان ممرات الهواء الساخن أسف
شديد الحرارة في فصل الصيف، وبالتالي فالكثير متن واردي الحمامتات يرغبتون عتن دختول القستم 
الجتتواني لشتتدة حرارتتته ويتتتم االكتفتتاء بالتتدخول إلتتى القستتم الوستتطاني فقتتط، ومتتن هنتتا كتتان البتتد متتن 

حيتزا كبيترا متن مستاحة الحمتام ألنته يعتد القستم الرئيستي االهتمام بذل  القسم معماريا وجعله يشتيل 
للحمام في فصل الصتيف، وذلت  علتى عكتس متا نجتده فتي الحمامتات المصترية علتى ستبيل المثتال، 

القسم استثنائيا وال يزيد كيانه المعماري عن مجترد حجترة صتييرة تمثتل  ذل = =ون وجودـحيث يك
منصور عبد الرازق، الحمامات العامتة بمدينتة  .داخليمرحلة انتقالية بين قسمي الحمام الخارجي وال

 .26 حلب، ص 
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م، ويبتدو أنهمتتا كانتتا مستتخدمان فتتي حفتتظ متعلقتتات 0حجترة الوستتطاني األول بمقتتدار 
الحمام أو لجلوس المستحمين، وبالجانب الشترقي متن الضتلع نفسته فتحتة بتاب أخترى 

 .(1)لوحة متوجة بعقد نصف مستدير تصل مباشرة إلى الوسطاني الثاني

 :الوسطاني الثاني

للوستتطاني الثتتاني متتن ختتالل فتحتتة البتتاب الواقعتتة بتتالطرف الشتترقي متتن  يتتتم التوصتتل
الضلع الجنوبي للوسطاني األول، وييلق على هذه الفتحة باب خشبي ثبت على سمت 
الجتتدار متتن جهتتة الوستتطاني الثتتاني، وهتتذا البتتاب يتتتم غلقتته تلقائيتتا بطريقتتة ميتتزان 

الوستطاني الثتاني التذي يتكتون ، ويفضي هذا الباب مباشترة داختل (1)لوحة (  )الخيط
حيث يبلف اتساع تل   ،من قاعة مستطيلة الشكل أقل اتساعا من قاعة الوسطاني األول

، وييطيها قبو نصف برميلي من اآلجر ومكسو بطبقة (2)لوحة م1. ×م1 .6القاعة 
من الميالط ويشيل محيطه عدد كبير من المضاوي الزجاجية المتعددة األلوان مرتبتة 

، وأرضتيتها عبتارة (02)لوحتة ل زخرفية على شكل أنصاف دوائر ومثلثتاتفي أشكا
عن أرضية رخامية بيضاء اللون يتخللها عدد من البالطات الرخاميتة الستوداء يشتيل 

 .كل منها وريدة رباعية البتالت

وبالطرف الشمالي من الضلع الشرقي لقاعة الوسطاني الثاني هنتا  فتحتتي بتاب يبلتف 
م، ويتوج كل منهمتا عقتد نصتف مستتدير متن الحجتر البتازلتي س2 عرض كل منهما 

، وقتتد (2)لوحتتة األستتود، ويتتؤدي كتتل متتن البتتابين إلتتى خلتتوة صتتييرة مستتتطيلة الشتتكل
م، أما 0م، وعرضها 0.62جاءت الخلوة الشمالية أكبر من الجنوبية حيث يبلف طولها 

، وبصتدر كتل م 0.1م، وعرضتها 0.62الخلتوة الجنوبيتة المجتاورة لهتا فيبلتف طولهتا 
لخلتوتين قبتو متدبب ، ويتوج كتل خلتوة متن ا(00)لوحة لالغتسالمنهما جرن رخامي 
عتدد متن المضتاوي  يويشتيل محيطته التداخل ،بطبقتة متن المتيالط من اآلجر المكستي

 .(00)لوحة الزجاجية المتعددة األلوان

                                                 
غلق األبواب تلقائيا بطريقة ميزان الخيط من األمور المتبعة في الحمامتات بشتكل عتام وخاصتة  (24)

في حالتة األبتواب التتي تفصتل بتين قاعتات الحمتام المتفاوتتة الحترارة، فلكتي يتتم الحفتاظ علتى ثبتات 
القاعات دون إهدارها، البد من الحفاظ على األبواب ميلقة، وبالتالي كانت  درجات الحرارة في هذه

تستخدم طريقة ميزان الخيط للحفاظ علتى ذلت ، وهتذه الطريقتة تعتمتد علتى ختيط مصتنوع متن متادة 
قوية يتم تثبيت إحدى طرفيه في أعلى الباب الخشبي المراد غلقه تلقائيا، ويمترر الطترف اآلختر فتي 

ت في الجدار المجاور للجهة التي يفت  منها الباب، وعالوة على ذل  يتم تثبيت كتلتة حلقة معدنية تثب
معدنيتتة أو حجريتتة ذات وزن مناستتب عنتتد نهايتتة الطتترف اآلختتر بعتتد تمريتتره بتتداخل الحلقتتة المشتتار 
 إليها، وبالتالي فمن هذه الكتلة تحافظ على الخيط مشدودا ألسفل وبالتالي فمن الباب يبقى ميلقا، وعند
دخول شخص من واردي الحمام من قاعة ألخرى يقوم بدفع الباب فيقتوم الختيط بشتد الكتلتة المشتار 
إليها ألعلى، وإذا ما تر  الباب يتم جذب الخيط مرة أخترى ألستفل متن ختالل الكتلتة المعلقتة فييلتق 

 .الباب تلقائيا على نسق أبواب القاعات المكيفة في الوقت الحالي
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هنتا  ي الثتاني نوبكل من الطرف الشرقي واليربي للضلع الشمالي متن قاعتة الوستطا
ستم، وتبلتف فتحتة اتستاعها 22دخلة حائطية ترتفع أرضيتها عن أرضية القاعة بمقدار 

سم، ويتوج كل منهما عقد نصف مستدير، وبمنتصف 62م، وعمقها في الجدار 0.12
الضلع الشمالي فيما بين الدخلتين هنا  فتحتة البتاب التتي تصتل بتين الوستطاني األول 

 .والثاني

اعة ذاتها فتحة بتاب مستتطيلة متوجتة بعقتد نصتف مستتدير ويتوسط الضلع اليربي للق
م، 0.22نصتتل متتن خاللهتتا إلتتى خلتتوة ثالثتتة ذات مستتاحة مستتتطيلة حيتتث يبلتتف طولهتتا 

م، ويتوسط كل من ضلعها اليربي والشمالي جرن صيير من الرخام 0.02وعرضها 
من  األبيض لالغتسال، ويتوج هذه الخلوة من أعلى قبو مدبب من اآلجر مكسو بطبقة
 .الميالط ويشيل محيطه الداخلي عدد من المضاوي الزجاجية ذات األلوان المتعددة

أمتتا عتتن الضتتلع الجنتتوبي لقاعتتة الوستتطاني الثتتاني فيشتتيل كتتل متتن الطتترف الشتترقي 
واليربتتي منتته جتترن صتتيير متتن الرختتام األبتتيض لالغتستتال، ويتوستتطه فتحتتة بتتاب 

مستتتدير نفتتذت صتتنجاته م، ويتوجهتتا عقتتد نصتتف 2 .0ستتم، وارتفاعهتتا 22عرضتتها 
بالرخام األبيض واألسود على نسق النظام األبلق وكذل  واجهة الفتحة المشتار إليهتا، 

 .( 0)لوحة وهذه الفتحة تصل بدورها إلى القسم الجواني من الحمام

 :القسم الجواني

يتم التوصل للقسم الجواني من الحمام من خالل فتحة الباب الواقعتة بمنتصتف الضتلع 
لقاعة الوسطاني الثاني، حيث تؤدي تل  الفتحة بشكل مباشتر داختل الجتواني الجنوبي 

الذي يتكون بدوره من تخطيط مشابه لقاعتي الوسطاني، حيث يتكتون فتي مجملته متن 
، ويتعامد على تل  القاعة أربع ختالوي ( 0)لوحة قاعة مستطيلة تمتد بشكل عرضي

 ن أركتتان القاعتتة الرئيستتيةصتتييرة لالغتستتال بواقتتع خلتتوة واحتتدة مقابتتل كتتل ركتتن متت
 .(1)شكل

م، وقتد فرشتت أرضتيتها ببالطتات 1م، وعرضتها 00.02ويبلف طول قاعتة الجتواني 
مستتتطيالت متداخلتتة أو متحتتدة شتتكل ة بتتاللونين األبتتيض واألستتود مرتبتتة علتتى يتترخام

ويشتيله  ،بطبقتة متن المتيالط ن اآلجر مكسيالمركز، ويسقف تل  القاعة قبو ضخم م
عدد كبير من المضتاوي الزجاجيتة المتعتددة األلتوان مرتبتة فتي أشتكال زخرفيتة علتى 

 .شكل دوائر متكاملة وأنصافها وأشكال معينات ومثلثات معدولة ومقلوبة

وقتتد جتتاء كتتل متتن الضتتلعين الشتترقي واليربتتي متتن قاعتتة الجتتواني خاليتتان تمامتتا متتن 
هما ثالثة أجران من الرخام، ويفصل الدخالت أو فتحات األبواب، ويقابل كل ضلع من

م، وقتد بنيتت 0صيير يرتفع عن أرضتية الجتواني بمقتدار  بين كل جرن وآخر حاجز
 .(01)لوحة هذه الحواجز باآلجر وكسيت ببالطات من القاشاني المستحدث
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ويحتوي الجدار الشمالي من قاعة الجتواني علتى ثتالث فتحتات أبتواب، األوستط منهتا 
ن الجتتواني والوستتطاني الثتتاني، أمتتا البتتابين الشتترقي واليربتتي هتتو البتتاب الواصتتل بتتي

م، وأرضيتها 0×0.1فيؤدي كل منهما إلى خلوة صييرة مستطيلة الشكل تبلف أبعادها 
ويعلوهتا قبيبتتة ، ( 0)لوحتةمفروشتة بالرختام وفتي صتتدرها جترن رختامي لالغتستتال 

ى دخلتتتين الجتتواني أيضتتا علتت ةويحتتتوي الجتتدار الشتتمالي لقاعتت .ضتتحلة ذات مضتتاوي
م، وترتفتتتع 2 .0م، وارتفتتتاع كتتتل منهمتتتا 0.02حتتتائطتين يبلتتتف اتستتتاع كتتتل منهمتتتا 

اطب سم، ويبدو أنهما كانا مستخدمان كمص22أرضيتهما عن أرضية الجواني بمقدار 
 .للجلوس والتعرق داخل الجواني

والجتتدار الجنتتوبي لقاعتتة الجتتواني يحتتتوي أيضتتا علتتى ثتتالث فتحتتات، األولتتى والثالثتتة 
، وقد 0م عن فتحتي باب يؤدي كل منهما إلى خلوة مربعة الشكل طول ضلعها عبارة 

فرشت أرضية الخلوتين بالرخام وييطتي كتل منهمتا قبتة ضتحلة ذات مضتاوي مقامتة 
لالغتستال، أمتا على مثلثات كروية، وتحتوي الخلوة اليربية منهمتا علتى ستتة أجتران 

صتتدر دخلتتة عميقتتة بتتالطرف الخلتتوة الشتترقية فتحتتتوي علتتى ثالثتتة فقتتط أحتتدها يقتتع ب
، أما الفتحة الوسطى الواقعة بمنتصتف الجتدار الشمالي من الجدار اليربي لتل  الخلوة

الجنوبي فهي عبارة عن نافذة مربعة الشكل يشترف الجتواني متن خاللهتا علتى ختزان 
الواقع خلف هتذا الجتدار مباشترة، ونالحتظ أن تلت  النافتذة  (1 )(الدست)المياه الساخنة 

ل دخلة ضخمة متوجة بعقد نصف مستدير يرتكز علتى عتامودين متن الرختام تقع داخ
بتوزرات رخاميتة بتاللونين  بالجانب األيمتن واأليستر، وقتد كستيت واجهتة تلت  الدخلتة

 (6 )مصتطبة أستفلاألسود واألصفر على نسق النظام المشهر، ويتقدم تل  الدخلتة متن 
ستم، وقتد كستيت واجهتهتا 12ذات حافة مستديرة ترتفع عتن أرضتية الجتواني بمقتدار 

 .(06)لوحة األمامية وكذل  سطحها العلوي بالرخام

 

 

                                                 
زان المياه الساخنة من النحاس السمي  حفاظا على درجة حرارة المياه بداخله، غالبا ما يصنع خ (25)

وأحيانا يتم تيليف النحاس من الخارج بطبقة من اآلجر المكسو بطبقة من الميالط للمحافظة على 
عدم فقدان درجة حرارة المياه، وكذل  عدم تعريض الدست للنار بشكل مباشر مما يؤدي إلى تلكله، 

ست فوق فتحة المستوقد مباشرة بحيث يكون أعلى من مستوى الحمام بحيث يسهل ذل  ويثبت الد
 .انتقال المياه منه إلى وحدات الحمام الداخلية من خالل األقصاب الفخارية التي تسير داخل الجدران

تعرف هذه المصطبة في الحمامات الشامية بشكل عام باسم مصطبة بيت النار، ويطلق عليها  (22)
لمسمى ألن حرارتها تكون مرتفعة جدا نتيجة وجود أقنية فخارية تمتد أسفلها، وهذه األقنية ذل  ا

يتصل طرفها األول بمستوقد الحمام بحيث تسري ألسنة اللهب المنبعثة من المستوقد داخل هذه 
من الطرف اآلخر عبر المدخنة أو الفحل، وهذا ما يؤدي إلى رفع درجة حرارة هذه  األقنية لتخرج

لمصطبة بشكل كبير، وتستخدم في مرحلة التعرق التي كانت تعد أولى مراحل االستحمام بالحمام ا
 .0  منصور عبد الرازق، الحمامات العامة بمدينة حلب، ص .العام
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 :المستوقد/ القميم 

، (1)شكل يقع قميم الحمام في مواجهة كل من الضلع الجنوبي والضلع الشرقي للحمام
والدخول إليه كان من خالل بتاب ختاص بته بتالطرف الجنتوبي متن الواجهتة اليربيتة، 

القميم كانت قديما متسعة لدرجة أنها كانت تقارب إجمتالي مستاحة ساحة مونالحظ أن 
الحمام نفسته، وهتو أمتر شتاع فتي الحمامتات القديمتة بشتكل عتام الحتتواء القمتيم علتى 

، وقتد انتدثرت جميتع (  )العديد متن المالحتق الخدميتة التتي تعمتل علتى تشتييل الحمتام
الحاجتة  من حديثتة، وذلت  لعتدأجزاء القميم القديمة في الوقت الحالي وحلت محلها مبتا
بعد التطور الذي طرأ علتى (1 )إلى مالحق القميم وكذل  العمال الذين يقومون بتشييله

الحياة الحديثة، فقد تم االستعاضة عن ذل  كلته بحجترة صتييرة تحتتوي بتداخلها علتى 
الكهرباء، ويتم التوصل لهذه الحجترة فتي الوقتت أو آلة التسخين التي تعمل بالمازوت 

 .الحالي من خالل الباب الواقع باإليوان الشرقي من البراني

 :مصادر إمداد الحمام بالمياه

تعتبتتر الميتتاه هتتي العامتتل الرئيستتي التتذي يعتمتتد عليتته الحمتتام فتتي استتتمرارية عملتته، 
، ويتمثتتل المصتتدر وبالتتتالي فقتتد اعتمتتد الحمتتام علتتى أكثتتر متتن مصتتدر إلمتتداده بالميتتاه

 دينتة حمتص منتذ القتدممالخاصتة بالمدينتة، حيتث تميتزت  له في شتبكة الميتاهالرئيسي 

                                                 
المستوقد أو القميم هو القسم الخارجي من الحمام وليس له عالقة بأقسام الحمام الداخلية، وتكون  (27)

وائه على العديد من المالحق الخدميتة التتي تستتخدم فتي عمليتة التشتييل، ويتأتي مساحته متسعة الحت
على رأس هذه المالحتق حجترة المستتوقد وهتي أقترب أقستام القمتيم قربتا متن الحمتام، وتكتون خلتف 
القسم الجواني مباشرة، ومن خاللها يتم إشعال النار من جانب الوقاد، وهذه الحجترة يكتون مستتواها 

ق أعالها الدست الذي متن خاللته يتتم تيذيتة الحمتام بالمتاء الستاخن، ومتن مالحتق منخفض حيث يعل
القميم أيضا مخازن الوقود ومناشر الزبل، حيث يقتوم جتامع الوقتود بتجميعته متن األحيتاء المجتاورة 
وينشرها في مناشر الزبل بالقميم حتى تمام جفافها ثم يتم تخزينها فتي مختازن تخصتص لتذل ، ويتتم 

بعد ذل  كوقود للحمام، ومتن محتويتات القمتيم أيضتا حجترة الستاقية التتي متن خاللهتا يتتم استخدامها 
مستتكن تيذيتتة الحمتتام بالمتتاء، وهنتتا  اإلستتطبل المخصتتص للحيوانتتات التتتي تتتدير الستتاقية، وهنتتا  

، ؛ األنطتاكي، التحفتة البكريتة00القوصوني، رسالة في الكالم على الحمام، ص. القميمي وغير ذل 
 .60وي، النزهة الزهية، ص؛ المنا ص

مثلما يكون بداخل الحمام عدد من العمال يسهرون على خدمة المستحمين مثل المعلم والناطور  (28)
والتبع والقيم وغيرهم، فهنا  عدد من العمال أيضا يرتبط عملهم بمدارة القميم وملحقاته، ومن ذل  

وقد أسفل الدست لتسخينه، وهنا  أيضا القميمي أو الوقاد الذي يقوم بمشعال النار بحجرة المست
الزبال أو جامع الوقود الذي يقوم بجمع القمامة من األحياء المجاورة الستخدامها كوقود للحمام، 

محمد سيف النصر أبو . وكذل  السواق الذي يقوم بمدارة الساقية ومتابعة الحيوانات التي تديرها
 ؛ سعاد محمد حسن، الحمامات في مصر اإلسالمية،011ص ،الفتوح، منشلت الرعاية االجتماعية

؛ محمد سعيد القاسمي، قاموس الصناعات   0؛ منير كيال، الحمامات الدمشقية، ص06ص
 . 06ص ،0الشامية، جـ
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بتزويتتدها بشتتبكة لنقتتل الميتتاه لجميتتع (2 )هتتا فتتي ذلتت  مثتتل الكثيتتر متتن المتتدن الشتتاميةمثل
، وهتتذه الشتتبكة عبتتارة عتتن مجموعتتة متتن األقنيتتة الفخاريتتة تنتشتتر بتتداخل (2 )أجزاءهتتا

يأتي علتى رأستها األستبلة المدينة لتصل إلى المنازل والبساتين والمنشلت المائية التي 
والحمامات، وتتصل هذه األقنية جميعهتا بقنتوات أخترى رئيستية تكتون أكثتر اتستاعا، 

 .وتنتهي هذه القنوات إلى قناة رئيسية عند المنبع أو مصدر المياه

وكانت شبكة المياه الخاصة بمدينة حمص تعتمد على الساقية التي كانتت تتأتي بالميتاه 
قوم بتوزيعها على القنوات الفخارية التي تستير إمتا فتي بتاطن ثم ت(0 )من بحيرة قطنية

شر داختل تاألرض أو خارجها، ومن هذه القنوات تتوزع األقنية الفخارية الصييرة لتن
المدينة في الدروب والحارات المختلفة بحيث يختص كتل منتزل أو ستبيل أو حمتام أو 

وعالوة على الساقية التي تجلب ، (0 )بستان أو غير ذل  بقناة تعمل على إمداده بالمياه
أيضتتا أحتتد أهتتم مصتتادر الميتتاه التتتي  (  )الميتتاه متتن بحيتترة قطنيتتة كتتان نهتتر العاصتتي

 .اعتمدت عليها شبكة المدينة

وإذا كانت شبكة المياه الخاصة بالمدينة هي المصتدر الرئيستي إلمتداد الحمتام بالميتاه، 
شتكل ثتانوي ألنته أكثتر كلفتة فقد كان هنا  مصدر آخر ولكن الحمام كان يعتمد عليه ب

من المصدر األول، ويتمثل هذا المصدر في بئر الماء المعين الذي كان الحمام مزودا 
بتته، وكتتان موقعتته بحجتترة الستتاقية التتتي كانتتت ضتتمن محتويتتات القمتتيم، وكانتتت هنتتا  
ساقية مركبة على هذا البئر تديرها الدواب لرفع الماء من أسفل، وكان االعتماد علتى 

بئر في إمداد الحمام بالمياه مقصورا على وقت تعطتل المصتدر األول حيتث يتتم هذا ال
 .تشييل الساقية مؤقتا حتى ال يتعطل الحمام

 

                                                 
تميزت الكثير من المدن الشامية بتزويدها بشبكة مياه تتمثل وظيفتها في نقل المياه متن المصتدر  (29)

ء المختلفتتة متتن المدينتتة بمتتا فتتي ذلتت  التتدور والقصتتور والبستتاتين والحمامتتات وتوزيعهتا علتتى األجتتزا
 ارية تنتشترـواألسبلة وغيرها، وشبكة المياه هذه تكون عبارة عن شرايين متعددة من األقصاب الفخت

في الشتوارع والحتارات وحتتى األبنيتة وداختل الجتدران، وتتجمتع هتذه الشترايين جميعهتا عنتد القنتاة 
تنقل المياه من المصدر الرئيسي، ومن ذل  مدينة دمشق التي كانت شبكتها تنقل المياه الرئيسية التي 

إليها من نهتر بتردي، وهنتا  أيضتا مدينتة حلتب التتي كانتت الميتاه تنقتل إليهتا متن قنتاة حتيالن ونهتر 
الميتاه ؛ عبد الرحمن بن حمتزة النعستان، ستبل 12 ، صأوجين فيرت، حلب& هانس جاوبة . قويق

 .16، صدمشق القديمةفي مدينة 
 .  0عماد الدين الموصلي، ربوع محافظة حمص، ص (41)
تعد هذه البحيرة متن المعتالم القديمتة لمدينتة حمتص حيتث يعتود تاريخهتا إلتى األلتف الثتاني قبتل  (40)

أيتوب ستعدية، حمتص أم الحجتارة الستود، . الميالد، وكانت قديما تعرف باسم بحيترة قتادش أو قتدس
 .1 ص

 .60، 2 ، ص0نعيم سليم الزهراوي، حمص، جـ& عمر السباعيمحمود  (46)
يعد نهر العاصي من الموارد األساسية التي كانت تستقي منها حمص، وهو يعتبر األهم في  (42)

 .02أيوب سعدية، حمص أم الحجارة السود، ص. القطر العربي السوري بعد نهر الفرات



 71حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 694 

 :وسائل التسخين داخل الحمام

اعتمد حمام العثماني على وسيلتين أساسيتين لتسخين الوحدات الداخلية لته فتي قستمي 
الوسطاني والجواني، الوسيلة األولى تتمثل فتي الميتاه الستاخنة التتي يتتم توزيعهتا متن 
الدست على وحدات الحمام من الداخل، حيث يؤدي سريان المياه الستاخنة فتي األقنيتة 

متن التداخل وذلت  فتي قستمي فتع درجتة حترارة الحمتام الفخارية داخل الجدران إلتى ر
 .على حد سواء الوسطاني والجواني

 ،أما عن الوسيلة الثانية التي استخدمت في تسخين الحمام فهي طريقة التسخين الجاف
والتتتي تعتتد  ،وهتتي تلتت  الوستتيلة التتتي اعتمتتدت عليهتتا الحمامتتات الشتتامية بشتتكل عتتام

مع  ،ذات األصول اليونانية والرومانيةت القديمة استمرارا لنظام التسخين في الحماما
وال  ،العلم أن استخدام هذه الوسيلة في التسخين يكون قاصرا على القسم الجواني فقتط

 على المياه الساخنة فتي التستخين، ين القسم الوسطاني الذي يعتمد فقطعالقة لها بتسخ
المستوقد أسفل أرضية ويقصد بهذه الطريقة عمل ممرات للهواء الساخن المنبعث من 

الجواني، ويتم ذل  متن ختالل متد أقنيتة فخاريتة أستفل أرضتية الجتواني بحيتث يتصتل 
ويمتتد ستريانها حتتى تخترج  هاطرفها األول بحجرة المستوقد فتسير ألسنة اللهب داخل

 ،(02، 01)لوحتة(  )من الطرف الثاني التذي يتصتل بتدوره بالفحتل أو مدخنتة الحمتام
 األدخنة وألسنة اللهب المنبعثة من المستوقد خارج فضاء الحمتامبحيث يسم  بخروج 

 .(6)شكل

االعتمتتاد علتتى هتتذه الوستتيلة فتتي التستتخين كتتان لتته تتتأثيره الواضتت  علتتى أن ونالحتتظ 
تخطيط الحمام، وأول مظاهر هذا التتأثير يمكتن مالحظتهتا علتى موقتع المدخنتة، فمتن 

اشترة لتستم  بختروج ألستنة اللهتب المعتاد أن تكون المدخنة أعلى حجترة المستتوقد مب
 ،ل المثاليواألدخنة الزائدة إلى الخارج كما هو الحال في الحمامات المصرية على سب

والتي تعتمد في تسخينها على المياه الساخنة فقط دون االعتمتاد علتى وستيلة التستخين 
الجاف، وبالتالي نالحظ أن موقع المدخنتة فتي هتذه الحمامتات يكتون ضتمن محتويتات 

لقميم أعلى حجرة المستوقد مباشرة، ولكن إذا نظرنا إلتى حمتام العثمتاني فنتيجتة إلتى ا
لتستخين الجتواني متن ختالل تعمد االستفادة من الهواء الساخن المنبعتث متن المستتوقد 

فقتد تتم نقتل موقتع المدخنتة لتصتب  فتي المستاحة الفاصتلة بتين  ،تمريره أسفل أرضتيته
يمر الهواء الساخن أوال أسفل أرضية الجواني قبل الجواني والوسطاني الثاني، بحيث 

 .(6)شكل خروجه خارج فضاء الحمام

                                                 
ية حتى وقتنا الحالي، بحيث يمكن رؤيتها من أعلى ال زال الفحل أو مدخنة حمام العثماني باق (44)

سط  الحمام، حيث تقع في المساحة الفاصلة بين الجواني والوسطاني الثاني، وهي عبارة عن بدن 
مربع مبني من الحجر يستدق كلما اتجهنا نحو األعلى، ونالحظ أنها مفرغة من الداخل لتسم  

ني الخاص توقد بعد مرورها أسفل أرضية الجوامسبخروج ألسنة اللهب واألدخنة المنبعثة من ال
          .بالحمام
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ومتتتن مظتتتاهر تتتتأثير استتتتخدام وستتتيلة التستتتخين الجتتتاف علتتتى الحمتتتام أيضتتتا أنتتته تتتتم 
االستعاضة عن فوارة الماء الساخن التي اعتدنا على وجودها داخل دورقاعة الجواني 

ا بمصتطبة مرتفعتة تعترف باستم مصتطبة كما هو الحال في الحمامات المصترية أيضت
وهو ما تميزت به الحمامات الشامية بشكل عتام، فبتدال متن االعتمتاد علتى  ،بيت النار

تستري أستفلها ألستنة التتي يتم االعتماد على هتذه المصتطبة  ،الماء الساخن في التعرق
اللهب مما يؤدي إلى رفع درجة حرارتها بشتكل ملحتوظ، ويستتلقي عليهتا المستتحمين 

 .مما يؤدي إلى سرعة تعرقهم تمهيدا لمراحل التدلي  والتكييس وغير ذل 

فقتد ظهتر تتأثير استتخدام وستيلة التستخين الجتاف بشتكل واضت   ،وباإلضافة إلى ذلت 
علتتى تخطتتيط القستتم الوستتطاني، فمتتن المعتتتاد أن الوستتطاني أو الحجتترة الدافئتتة فتتي 

حجترة صتييرة تمثتل  ي مجتردالحمامات العامتة بشتكل عتام ال يتعتدى كيانهتا المعمتار
مرحلة انتقالية بين قسمي الحمتام الختارجي والتداخلي، أمتا فتي ذلت  الحمتام وجتدنا أن 
القسم الوسطاني له كيان معماري واض  يكاد يفوق في تكوينه واتساعه قسمي الحمام 
الختتارجي والتتداخلي، ومرجتتع ذلتت  أن استتتخدام وستتيلة التستتخين الجتتاف فتتي الجتتواني 

مما يجعل الكثير من المستتحمين يعتدلون عتن  ،مرتفعة بشكل مبالف فيهتجعل حرارته 
وال يكتون  ،دخوله خاصة فتي فصتل الصتيف حيتث أن درجتة الحترارة تكتون مرتفعتة

، وهنا يظهتر التدور الرئيستي للوستطاني فتي أداء مراحتل هنا  داعي لدخول الجواني
وتقستتيمه إلتتى قستتم أول وثتتاني  ،فيقتتوم المعمتتار بتوستتيع كيانتته المعمتتاري ،االستتتحمام

وكأنتتته يحقتتتق للمستتتتحمين المراحتتتل التتتثالث التتتتي تعتتتودوا عليهتتتا داختتتل الحمتتتام دون 
اضطرارهم إلى دخول القسم الجواني، وال ينبيي أن نيفل أن الجواني تعود له أهميته 
ت في فصل الشتاء حيث يستحب دخوله للتنعم بحرارتته فتي وقتت تتنخفض فيته درجتا

 .بير خارج الحمامالحرارة بشكل ك

 :تأثير أحداث الثورة السورية على الحمام

م، تتعتترض الكثيتتر متتن المتتدن 0200منتتذ انتتدالع الثتتورة الستتورية فتتي أعقتتاب عتتام 
من أعمتتال التتتدمير الستتورية ألعمتتال القتتذف والتخريتتب والتتتدمير، ول ستتف الشتتديد فتت

تاريخهتا وتشتهد هذه المدن من كنتوز ومنشتلت أثريتة وتراثيتة تخلتد  لحقت بما تحتويه
 .على عظمة الحضارات التي تعاقبت عليها

والتي  من المدن التي تركزت فيها أعمال التخريب والتدمير ةوتعد مدينة حمص واحد
طالت الكثير من منشلتها األثرية والتراثية، وكان حمام العثماني أحد المنشلت األثرية 

ى رأس مظتاهر التتأثير التتي ويتأتي علت هتذه األعمتال، التي تأثرت إلى حد كبير بمثتل
لحقت بهذا الحمتام قبتته المرتفعتة التتي تيطتى دورقاعتة الجتواني، حيتث أصتيبت هتذه 

لى ثباتهتا ممتا القبة بقذيفة أدت إلى إحداث فجوة كبيرة ببدنها، وأثرت بطبيعة الحال ع
 (.02)والسقوط لوحة  قها وجعلها أكثر عرضة للتشقأدى إلى تشقق
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ي الوحيتدة التتي تتأثرت متن جتراء أعمتال القتذف والتخريتب، ولم تكتن قبتة البرانتي هت
قات تظهتتر عليهتتا بشتتكل وإنمتتا امتتتد التتتأثير إلتتى بتتاقي أجتتزاء الحمتتام التتتي بتتدأت التشتتق

وعليته ينبيتي علتى المختصتين نبئ بخسارة المدينة ألحد آثارها الهامة، ملحوظ، مما ي
األعمتتال، وسترعة إجتتراء والمستئولين أن يبتذلوا قصتتارى جهتدهم للحتد متتن مثتل هتذه 

الترميمات الالزمة لهذه اآلثار ليس في حمص وحدها، وإنما في كافة المتدن الستورية 
  .للحفاظ على هذا التراث الخالد
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 : الخاتمة

لهتذا الحمتام، والتتي خصصتت وفي النهاية فتمن هتذه الدراستة تعتد األولتى متن نوعهتا 
، وتتأتي أهميتهتا فتي أنهتا تعتد دراستة توثيقيتة األثريتة والمعماريتةلدراسته من الناحية 

فتتي ظتتل األحتتداث  للحمتتام ومشتتتمالته، خاصتتة بعتتدما يواجهتته هتتذا األثتتر متتن تعتتديات
  :وقد خلصت هذه الدراسة بمجموعة من النتائ  تتمثل في اآلتي الجارية في سوريا،

المثبتة أعلى المتدخل الرئيستي ن التاريخ الوارد باللوحة التأسيسية رجحت الدراسة أ -
 . للحمام هو تاريخ إنشاء وليس تجديد

اد الختتام التتتي استتتخدمت فتتي عمتتارة الحمتتام فيمتتا بتتين األحجتتار البازلتيتتة وتنتتوع المتت -
وذلتت  فتتي  ،بهتتا االستتوداء التتتي تميتتزت بهتتا مدينتتة حمتتص بشتتكل عتتام لتتتوفر محاجرهتت

واجهة الحمام وواجهات بعض العقود في الداخل، وهنا  أيضا الحجتر الجيتري التذي 
استخدم في عمارة أساسات الحمتام، وهنتا  اآلجتر التذي استتخدم فتي عمتارة األستقف 

ألرضتيات واألجتران االرختام التذي استتخدم فتي عمتل الزختارف و وأيضتاوالقبتوات، 
 .وغير ذل 

مستتطيلة ميطتاة  قاعةالداخلي على التخطيط المكون من اعتمد الحمام في تخطيطه  -
كما هو الحال في الوسطاني األول والثاني وكتذل  الجتواني، فتي  ،بقبو نصف برميلي

حين اعتمد البراني على التخطيط المتعامد المكون من دورقاعة مركزية يتعامد عليها 
 .أربعة إيوانات

مد تالمياه، فهنا  المصدر الرئيسي المساعتمد الحمام على أكثر من مصدر إلمداده ب -
وهنتا  مصتدر ثتانوي يعتمتد علتى بئتر المتاء المعتين  ،من شبكة الميتاه بمدينتة حمتص

 .لتزويد الحمام بالماء وقت الضرورة من خالل الساقية التي تديرها الدواب

من وسيلة لتسخين الحمام من الداخل، حيث تم االعتمتاد علتى المتاء  استخدمت أكثر -
خن كما هتو متبتع فتي الحمامتات العامتة، باإلضتافة إلتى استتخدام وستيلة التستخين السا

الجتتاف التتتي تعتمتتد علتتى عمتتل ممتترات للهتتواء الستتاخن أستتفل أرضتتية الجتتواني وهتتو 
 .ت اليونانية والرومانيةاستمرار ل ساليب القديمة المتبعة في تسخين الحماما

تتأثير واضت  علتى بعتض أجتزاءه كان الستخدام وسيلة التسخين الجاف فتي الحمتام  -
متمثال في نقل موضع المدخنة من أعلى حجرة المستوقد بالقميم لتصتب  فتي المستاحة 

، عتتالوة علتتى استتتخدام مصتتطبة بيتتت النتتار الفاصتتلة بتتين الجتتواني والوستتطاني الثتتاني
بتتالجواني للتعتترق بتتدال متتن فستتقية المتتاء الستتاخن، هتتذا باإلضتتافة إلتتى اتستتاع الكيتتان 

لوستتطاني ليصتتب  مكونتتا متتن قستتمين بواقتتع وستتطاني أول وثتتاني نتيجتتة المعمتتاري ل
 .االستيناء عن دخول الجواني في فصل الصيف
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خر طة توضح  وقع حمام العثماني  ( :1)شكل 

 بم  سة حمص

 عن دائر  آاار حمص

ترر غ للسقش الكأسيسي أعل  الم خل  ( :2)شكل 

 عمل الثاح .  الرئيسي لل مام

 

ج وث  وضح حساو تار خ ال مام الوارد  ( :3)شكل 

 بالسقش الكأسيسي أعل  الم خل بطر قة حساو ال مل

 عمل الثاح 
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 المسقط الفقي لل مام ( :4)شكل 

 عن دائر  آاار حمص

 قطاع رأسي في ال مام ( :5)شكل 

 عن دائر  آاار حمص
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 كل  وضح طر قة تس ين أرضية الجواني  ( :6)شكل 

 (الكس ين الجاف)باسك  ام الممرات اليوائية 

 عن دائر  آاار حمص بإضافات  ن الثاح 

  خل ال مام بالطرف ال،مالي  ن الواجية  ( :1)لوحة

 الغربية

 ت و ر الثاح 

 تر يل للسقش الكأسيسي أعل  الم خل ( :2)لوحة

 ت و ر الثاح 
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  سظر عام لثراني ال مام  ( :3)لوحة

 ت و ر الثاح 

 الرسقية الكي تكوسط دورقاعة الثراني ( :4)لوحة

 ت و ر الثاح 

 القثة الكي تغطي دورقاعة الثراني  ن ال اخل ( :5)لوحة

 ت و ر الثاح 
القثة الكي تغطي دورقاعة  ( :6)لوحة

 الثراني  ن ال ارا

 الثاح ت و ر 



 71حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 214 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سقف قاعة الوسطاني  –وسطاني ال مام  ( :11)لوحة

 ت و ر الثاح  .الثاني

قاعة الوسطاني الثاني  -وسطاني ال مام  ( :9)لوحة

 ت و ر الثاح . والبواو الوااللة لل لوات

 الوثقاعة الوسطاني  -وسطاني ال مام  ( :7)لوحة

 ت و ر الثاح 
الثاو الواالل بين قاعكي الوسطاني الوث  ( :8)لوحة

 ت و ر الثاح . والثاني وطر قة غلقه تلقائيا
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أح  ال لوات الررعية  –وسطاني ال مام  ( :11)لوحة

  ن ال اخل بالوسطاني الثاني

سقف أح   –وسطاني ال مام  ( :12)لوحة ت و ر الثاح       

 ال لوات الررعية  ن ال اخل بالوسطاني الثاني

 ت و ر الثاح       

الثاو الواالل بين الوسطاني الثاني  ( :13)لوحة

 والجواني

 ت و ر الثاح       

  سظر عام لجواني ال مام ( :14)لوحة

 ت و ر الثاح       



 71حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 212 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الجران الرخا ية داخل الجواني ( :15)لوحة

 ت و ر الثاح       

  طثة بيت السار بالج ار  ( :16)لوحة

 ت و ر الثاح . الجسوبي  ن الجواني

 أح  ال لوات الررعية بالجواني ( :17)لوحة

 ت و ر الثاح       

  سظر عام لسقف ال مام ( :18)لوحة

 ت و ر الثاح       
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 الم خسة أو الر ل ( :19)لوحة

 ت و ر الثاح       

تأاير الق  رة الكي أالابت قثة الثراني وأارت  ( :21)لوحة

 :عن .بأح اث الثور  السور ة عل   ثس  ال مام
http://apsa2011.com/apsanew 
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Abstract: 

 

 This paper aims to study one of the survival Hammams in the 

city of Homs from Ottoman period. This study is considered to 

be the first one that allocated to study this hammam from 

architectural and archaeological sides. It also considered a 

complete documental study for the architectural units and 

elements of the hammam which are still surviving in a good 

statue. The study includes a discussion for dating the hammam. 

Also it includes a description for the units and elements of the 

hammam. The study refers to the different sources which 

supplied the hammam by water. The paper studies also the 

different ways which are used in heating the inside units. The 

study sheds the light on the effect of the Syrian revolution on the 

Hammam and urged to restore it. The study includes a number of 

illustration figures and photographic plates which are 

photographed by author, and published in this paper for the first 

time.          
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