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توطئة

من الفرنيس (E. de Lorey) لوري دي أستاش املسيو سورية قدم ١٩٢١م سنة ربيع يف
ويف دمشق، يف اإلسالمية اآلثار عن للتنقيب باريس؛ يف اللوفر ومتحف العلمي املجمع ِقبَل
واتخذه سورية، لرية ألف ستني بمبلغ العظم» باشا «قرصأسعد ابتاع ١٩٢٢م سنة أوائل
لتعليم مدرسة فيه سينشئ أنه وأعلن إليه، اآلثار بعض وجمع برتميمه وبدأ له مقرٍّا
إىل مراًرا وعاد خصوًصا، ودمشق عموًما سورية بها اشتهرت التي الوطنية الصناعات
وتشتتت محاسنه وزالت القرص هذا احرتق شهٍر منذ األخرية دمشق حادثة ويف باريس،

رسومه. ببعض مزيَّنًَة لتعريفه، املقالة هذه فيه فكتبُت آثاره،





العظم آل

من كثريٌ عنها كتب وقد سورية، يف عرش الثامن القرن تضاعيف يف األرسة هذه اشتهرت
ونعيما ل»، املطوَّ «تاريخه يف باشا وجودت العثماني»، «السجل يف بك ثريا مثل املؤرخني
ألهل وقع ا عمَّ والستور الحجب «كشف كتابه يف الربزنجي وابن العثماني»، «تاريخه يف
«حديقة يف البغدادي والسويدي ١١٩٤ه/١٧٨٠م، سنة رسور» مكة أمري مع املدينة
يف چلبي وكوچك الفضالء»، «نخبة تاريخه يف الدمشقي الحالق والبديري الوزراء»،
واملرادي املخطوط»، «تاريخه يف املغربي الفايس الرحمن عبد والشيخ العثماني»، «تاريخه
يف الفرنيس وڨولني العثماني، األعالم» «قاموس يف سامي الدين وشمس الدرر»، «سلك يف
وأوراق ومجاميع وكنانيش العرب»، «حضارة يف بون يل وغسطاف سورية»، إىل «رحلته
العظم، آل سيما وال الخاصة، وبعض العامة املكاتب يف دمشق يف عليها وقفُت كثرية
«عزيم باسم يذكرها وبعضهم وأعمالهم، الوزراء مشاهريها وترتجم األرسة تذكر وكلها
شيخها منها اشتهر التي البلقاء، يف عزيم بني قبيلة من كانوا أنهم عىل يدل مما أوغيل»؛
٩٢٣ه/١٥١٧م، سنة ومرص سورية فاتح العثماني سليم السلطان زمن يف إبراهيم
إىل السبعة أوالده معه أخذ ثم آغا، بَه ولقَّ سورية (برية) لچول محافًظا السلطان فاتخذه
وحسن باشا الرحمن عبد مثل وزراء، منهم كان َمن عليه يثور أن خشية رهائن األناضول
مات واآلخر باشا وإسماعيل باشا وخليل باشا ويوسف باشا وفارس النمسا دفني باشا

مجهوًال.
مرص يف املخطوط تاريخه يف املغربي الفايس الرحمن عبد الشيخ بعربيتهم ح ورصَّ
أصلهم وإنما الدولة، من اللقب هذا «إن وقال: أحدهم وفاة فذكر ١١٠٠ه، سنة بعد



دمشق يف العظم آل قرص

الرتك، عشائر وبني قونية يف لهم أثر ال أنه عروبتهم يرجح ومما الشام.» بادية من عربان
أعلم. وهللا األناضول، من أتراك إنهم وقيل: يعرفونهم،1 ال إنهم حتى

كتف بأبي ب امللقَّ العظم بك قاسم وهما باِسَالِن، أخَواِن قونية يف منهم نشأ وقد
وحماة دمشق يف الحارضة العظمية األرسة جد بك إبراهيم وشقيقه يعقب، لم الذي
سورية شئون تولَّوا عرش، بضعة عىل أربوا ون مهمُّ وزراء منه فتسلسل النعمان، ومعرَّة
وتأسيس املدارس، بناء مثل: خطرية، أعمال منهم ولكثري األناضول، وبر وضواحيها
وألفوا مدحوهم الذين والعلماء الشعراء وتقريب األبنية، وتشييد األوقاف، وحفظ املكتبات،
كتابي ويف القرص،2 هذا صاحب باشا أسعد مشاهريهم ومن لهم، وكتبوا الكتب بعض لهم

ومشاهريهم. وانتسابهم تاريخهم الرشقية» األرس «تاريخ

العظم باشا أسعد

وكان قونية، يف نشأ الذي بك إبراهيم األمري ابن باشا إسماعيل ابن باشا أسعد الوزير هو
العلوم ودرس ١١١٣ه/١٧٠١م، سنة دمشق يف باشا أسعد ُولِد املعروف. األرسة هذه جد
واآلداب، العلوم ببعض وألمَّ والعربية والفارسية الرتكية فحذق عرصه، عادة عىل واللغات
مريمريان رتبة فنال حماة، عىل والياته أول وكانت منهما، فأكثر واألبنية الخيل بجياد وولع
سليمان لعمه خلًفا دمشق والية إىل ونُِقل ١١٥٦ه/١٧٤٣م، سنة الوزارة رتبة نال ثم
وأبنية كبرية أعماًال وترك أيًضا، الحج أمري وكان سنة. عرشة أربع شئونها فأدار باشا،
وأُبِعد عامني، نحو بعد عنها وُعِزل سيواس شئون توىلَّ ١١٦٩ه/١٧٥٥م وسنة شاهقة،
يف الحج ركب عىل العرب بها قام إليه فتنٍة نسبة بسبب عليه الدولة لتغري روسجق إىل
يف روسجق إىل طريقه يف وُقِتل مماليكه، من الغزي زاده مكي باشا حسني خلفه عهد
وأعقب ام، حمَّ داخل أنقرة بمدينة وذلك ١١٧١ه/١٧٥٧م، شعبان شهر من الخامس
جودت وقال مرتجميه، من وغريه املرادي عليه وأثنى باشا. محمود عمها ابن تزوَّجها ابنًة

فقامت العظم، وآل القرص هذا عن باء ألف جريدة يف ١٩٢٢ سنة يل مقالٍة يف الرأي هذا إىل أرشت 1
جارًحا. اعرتاًضا منها شباط ٢٥ بتاريخ اإلقبال جريدة يف وكتب (مستفيد) قيامة

وعضامي، وعضيمي عضم باسم لبنان يف مسيحية وأَُرس (العظمة)، باسم دمشق يف إسالمية أرسة توجد 2
هؤالء. العظم آل وبني بينها نسابة وال
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العظم آل

الحكم إعطاء يجوز ال العظم) (أي باشا أسعد نفي بعد «إنه تعريبه: ما تاريخه يف باشا
الحكومة.» عىل يثوروا أو يتحزبوا أن خشية أتباعهم؛ أو منهم ألحد

دمشق، يف باشا» أسعد «خان أوقافه فمن كثرية، وخريات عظيمة أوقاف له وكانت
ومن الكسوة. وجرس دمشق، بظاهر زينب السيدة مقام وبناء البزورية، يف داره قرب وهو
العظيمة والِربْكة ام والحمَّ والخان السبيل، ألبناء النعمان معرَّة يف الشهري الخان أبنيته
يف الحكومة ودار السبيل ألبناء والخان املعرَّة، قرب شيخون خان يف أيًضا السبيل ألبناء
أجمل ولكنها بدمشق، قرصه يف الكربى القاعة ربع نحو حجمها فخمة قاعة وفيها حماة،
انني الدهَّ أيدي تحت من اآلن خارجة كأنها حتى والدقة النظافة بغاية ُحِفظت قد نقًشا
يف بناها التي املتينة والِقَالع العظيمة والِربَك العهد. ذلك يف حماة حوشة وفيها واملزوِّقني،
الشيخ شاعره أرََّخها التي املداين وقلعة والفحلتني، واألخرض املعظم يف منها الحج طريق

١١٦٨ه: سنة أبيات من بقوله، الدمشقي3 املحاسني أحمد بن سليمان

َش��ذَاه ي��ض��وع ت��اري��خ ب��ي��ت ف��ي م��ع��ِل��نً��ا أت��ان��ا ق��د ال��ب��ش��ارِة ح��اِدي
ب��ق��اه أُِط��ي��َل م��ح��م��وٍد أَْم��ر ف��ي أس��ع��ُد ب��ن��اه ق��د ال��م��دائ��ِن ِح��ْص��ن

شئونها، توىلَّ التي املدن وبقية واملدينة مكة يف واملربَّات الخريات من أجرى ما عدا
ُقْربَها.4 وخانه دمشق يف داره وأهمها

مدائح فيه ورأيت بمجلَّته، ووصفته بدمشق، العلمي املجمع خزانة يف الشاعر هذا ديوان عىل وقفت 3

١١٧٠ه، سنة يده عىل املدينة صلح أرَّخ فقد هذا، باشا أسعد سيما وال ألبنيتهم، وتواريخ العظم آلل
وبمواقفه الحج من بقدومه وهنَّأه املقالة، بهذه املوصوفة هذه داره وبناء ،١١٦٧ سنة بناها ماء وقناة

إلخ. … العرب مع
(صفحة املطبوع الدمشقي قساطيل نعمان للمرحوم الغناء) (الروضة يف الخان هذا َوْصف راِجْع 4

.(١١٠
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العام وصفالقرصالعظمي
بنائه وطريقة

الدار إىل موصًال مرصوًفا زقاًقا يمينك عىل تجد آِخرها، إىل البزورية سوق يف انحدرَت إذا
العجائب تلك إىل يُدَخل ومنه الغرب، إىل برتاج كبري باب ذات وهي الفخمة، العظمية
كلها طبقات ثالث ذات غرف املدخل وحول والهندام، واإلتقان الزخارف يف املدهشة
تجد ثم البديعة، بالنقوش ومزدانة بالفسيفساء مرصوفة والجدران، السقوف مزخرفة
أجمل هي التي الكربى القاعة الجنوب لجهة يمينها وإىل مهمة، فسحة الرشق إىل أمامك
باصطالحهم وتُعَرف ترتيب، ومحاسن أصباغ وبدائع نقوش وروائع هندسًة الدار تلك
البديعة، وغرفه الحمام وُقْربها املثلث، هندستها لشكل املثلثة أي (بالخركاه)؛ الفاريس
وراءها غرف هناك حيث الداخل، يسار إىل الشمال يف وكذلك مرتَّبة، غرف الرشق ويف

سجنًا. كان إنه يقال عظيم قبو تحته بدار أشبه وهو العظيم، املطبخ
الشيخ يف وجد ضخم أسد تماثيل من قديمة آثار ُرتِّبت والفسحة الغرف تلك ويف
أُُسد من أخرى وحيوانات مشوَّه، بعضها أشخاص وتماثيل مكسور، حثي وهو سعد
األسود الحجر من ناتئة صور بعضها عىل والبيوت، للمقابر حجرية وأبواب وعجول،
آنية آثار الداخل ويف وكتابات. وقواعدها أعمدة وتيجان ومذابح الحوراني، (الحري)
املسيو وجده مما ة مكرسَّ قطع وبينها كتابات، بعضها عىل ومعدنية وخزفية زجاجية
البسط من قطع وهناك حنانيا، محلة ويف فيه حفر عندما الرشقي الباب يف لوري دي
وزيَّنها رشقيٍّا فرًشا الغرف بعض فرش وقد املطرزة، النفيسة واألقمشة القديم والسجاد
فيها وتُباع أسماءهم، فيه يدوِّنون للزائرين سجالٍّ ووضع واألدوات، األسلحة ببعض

والقرص. دمشق رسوم
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غريبة أخباًرا أسالفهم عن نقًال الدمشقيني املعمرين الشيوخ بعض حدَّثني وقد
يف الدمشقيني ملساعدة استُْقِدموا الذين الحلبيني للبنائني جرى وما الدار، هذه بناء عن
ُحِفر األساس أن وكيف وإحكامه، البناء بهندسة عليهم الدمشقيني ق وتفوُّ هندستها،
عليه. البناء فاستؤنف حجارته ْت وُرصَّ استقر حتى كاملًة سنًة وتُِرك بالحجارة وُسدَّ
ثالثة نحو الفاعل وأجرة قروش، عرشة نحو كانت اليومية البنَّاء أجرة أن يل ُرِوي ومما
نحو منذ الدار هذه أُهِملت وقد سنة، عرشة إحدى فيها يشتغلون ال العمَّ وبقي قروش،
محاسنها، بعض ودرست العلوية، أبنيتها من وِقْسم امها حمَّ وخرب ونيِّف، سنة ثالثني

وعلوية. سفلية غرفة وستون ثالثمائة فيها وكان
١١٦٣ه سنة يف بخزانتي املخطوط تاريخه يف الحالق البديري أحمد الشيخ وقال

العامية: ألفاظه ببعض نصه ما

من حولها ما وأخذ هللا، رحمه معاوية دار باشا أسعد الوزير أخذ األيام تلك ويف
املشهورة الرسايا داره عمارة يف ورشع وهدمهم، والدكاكني والدور الخانات
وقطع ونهاًرا، ليًال عمارتها يف واجتهد وجد األموي، جامع قبيل هي التي
له أرسلوه الذي عدا ما وذلك خشبة، ألف عرش اثني الخشب جملة من لها
ال أن البلد حمامات عىل ورسم وغريها، األخشاب من واألعيان البلد أكابر
معلمي غالب بها واشتغلت الرسايا، لعمارة يُرَسل بل ألحد، القرصمل1 يُباع
أو نجار أو متقن معلم يوجد أن قلَّ بل انني، الدهَّ وكذلك اريها ونجَّ البالد
بيوت غالب من البالط لها وجلب بها، مشتغلون والجميع إال كذلك دهان
يرسل وفساقي2 عواميد مثل ذلك غري أو رخاًما أو بالًطا وجدوا أينما املدينة
له يُقال قرص الربامكة بركة قرب يف وكان ثمنهم. من القليل ويرسل فيقلعهم
عىل مطل بانياس ظهر عىل وهو الظاهر، امللك عمارة من هو قيل الزهرانية،
حجر من قبة وعليه مدفن قربه ويف غالبه، تهدَّم عظيًما منتزًها وكان املرجة،
العظم باشا أسعد الوزير حرضة أخربوا … وهدة وفيه مقلوع القبة ورأس
األشقياء األراذل وأن بجنبها، الذي املدفن وعن القبة هذه عن العمارة صاحب

إيفادها. األفران مواقد من يستخرج ما 1

األحواض. بمعنى فسقيَّة جمع الفساقي: 2
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بهدمها فأمر ذلك، وغري وفساد ِفْسق عىل ونهاًرا ليًال هناك عندها يجتمعون
داره. إىل حجارتها ونقل حاًال

قديمة طاحونة كيوان وادي يف أن باشا أسعد الوزير بلغ األيام تلك ويف
أسفلها، رسوم سوى منها يَبَْق ولم تهدَّمت، قد الرهبان طاحون لها يُقال
وأن بانياس نهر بقطع الباشا حرضة أمر فحاًال بانياس، عىل مركَّبة وأنها
فاشتغلت الدار، إىل وينقلوهم وأحجار أعمدة من فيها ما جميع يُخِرجوا
دار إىل وينقلونها األحجار يقلعون واستقاموا والبََساِتنَة، ارة والحجَّ الَفَعَلة

أصحابه. عن مقطوع والنهر يوًما عرش اثني الباشا
عمل السنة، هذه من الثاني ربيع وعرشين سادس الخميس يوم ويف
ابن قاعة يف بالصالحية باشا أسعد لحرضة وليمة السفرجالني أفندي حسن
غرش، مائة عرشة إحدى نحو عليها تكلف قيل عظيمة ضيافة وكانت قرنق،
عيل صاحبهم من فطلب داره، يف شاهقات َرسوات إىل الباشا حرضة فنظر
املال من شيئًا عليه الباشا وعرض داره، عمارة ألجل َقْطعهم قرنق ابن آغا
يف وال الشام يف نظري لهم ليس رسوات ثالث له وقطع شيئًا، يأخذ أن فأبى
وأخذ كثريًا، شيئًا الرخام من وأعمدة أحجاًرا برصى قرية من ونقل غريها،
لني محمَّ بهم جيء غالًظا أعمدة الصالحية يف التي النارص امللك مدرسة من
وكان العمارة، حارة فيها التي الزنوطية سوق وهدم بالبقر، تَُجرُّ عربات عىل
أيًضا إليها ونقل إليها، املشار داره إىل ونقله بفكه فأمر معقودة أقبية كله
من أحجار أو أعمدة أو بديع ببالط سمع مهما وإنه يلبغا. جامع من أعمدة

رشاء. وغري رشاءً بها يأتي كان محل، أي

أذان وقت البزورية سوق يف اآلالتي خطاب ابن ُقِتل األيام تلك «ويف املؤرخ: قال
مشغول الشام ووزير هذا كان، ما كأنه قتيًال فوقع رأسه عىل سالح رضب جاءه العشاء،
والرخام املرمر بحجارة ائتوني ويقول: وأنصاره، رعاياه إىل يلتفت ولم داره عمارة يف
عىل الرخام عواميد وجلب والفضة بالذهب والتحلية والنقوش بالبناء وتفنَّنوا والرسو،
من فيه ما جميع واستجلب القصب، مسجد سوق وخرب برصى، من والبقر العجالت
يرسل غريها أو قيشاني أو رخام من تحفة أو بقطعة سمع ما وكل وأخشاب، أحجار
معماريٍّا يجد لم م ويرمِّ ر يعمِّ أن الفقري أراد وإذا أبى، أو صاحبها ريض إْن بها فيأتي
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األسعار غالء مع وهذا أحجاًرا، وال قرصمالٍّ وال ترابًا وال مسماًرا وال خشبًا وال اًرا نجَّ وال
الرسايا إىل وصل فما القنوات، ماء من وافيًا قدًرا الباشا حرضة أخذ وقد األكدار. وحلول
عن حتى مقطوًعا مدة وبقي والحمامات، الجوامع غالب ومياه السبل تقطعت حتى

البيوت.» غالب

دمشق. يف العظم باشا أسعد قرص من ناحية

نصه: ما ١١٧١ه سنة حوادث يف البديري ذكره ومما

وبعد سابًقا، الشام وايل العظم ابن باشا أسعد بَقتْل الخرب جاء األيام تلك ويف
جميِع بيوِت وَختْم ماِله وَضبْط رسايتِه بَختْم الدولة جهة من قبجي جاء أيام
وصارت الشدة وازدادت القلعة، إىل ورفعهم مالهم وَضبْط وأعوانه، أتباعه
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دمشق. يف العظم باشا أسعد قرص من ثانية ناحية

ابن أتباع جاءت ثم األزمان، سالف يف وقعت ما الشام دمشق يف وأهوال أمور
من العظيمة الدفائن فأخرج الرسايا إىل القبجي ودخل باشا، أسعد العظم
الحيطان ومن األرض من فأخرجوا فيها، املودوعة كالكنوز هي فإذا رسايته،
تقام ال نفيسة وأمتعة ودنانري دراهم األدبتات3 من واألحواضحتى والسقوف

الكبري. العيل هلل والحكم تعاىل، هللا إال يعلمه ال مما ومجوهرات بقيمة،

الخالء. وبيوت املراحيض يريد 3
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آَخر: محل يف وذكر

العظم، باشا سليمان من املال لتحصيل السلطان ِقبَل من سلحدار وجاء
معلم وكان نصارى، وكانوا الرسايا عمروا الذين املعامرية4 خلف فأرسل

بتعذيبهم. القبجي فأمر سياج، ابن له يقال نرصاني

١١٦٦ه: سنة تاريخ يف وذكر

القيسارية عمارة يف باشا أسعد حرضة رشع السنة هذه من األيام تلك ويف
ودور قيساريتني هدم ما بعد وذلك الدنيا، يف نظريها عز التي البزورية يف التي

لها. نظري ال التي الصفة بهذه واحدة قيسارية وجعلها ودكاكني

القاهرة يف السلطانية الخزانة من نُِقلت نسخة عن املخطوط القرماني ذيل يف وجاء
ه: نصُّ ما

— باشا إسماعيل ابن باشا أسعد أْي — املرحوم الوزير بنى ١١٦٣ سنة ويف
العطارين سوق يف الدهبنياتية محلة لصيق أمية بني جامع قرب يف عظيمة داًرا
أربعمائة أنفق ما جملة قيل حتى عظيمة أموال جملة عليها وأنفق البزورية،
الخشب وأما العمال، كرى وهذه قرش، خمسمائة كيس كل داخل كيس،

بساتينه. ومن رزقه من فكله وغريه والرتاب والبالط
وجميعهم األخرى، تشبه ال واحدة كل عديدة، أماكن الدار داخل إن وقيل
نقلوا األمر وحاصل العظيم، الرخام والبالط والالزورد والذهب الفضة بماء
رساية وال حتى عثمان بني ملك يف مثلها ليس أن البالد يف وساح رأى َمن عن
ال العمَّ وعدد تَمَّ، وما سنتني الحريم دار يف يشتغلوا ال5 العمَّ وتمَّ املعظَّم، امللك

أعلم. وهللا الثمانمائة، فوق ضبط غري من

البنَّائني. أْي واملعمارية؛ العامرية العامة تقول 4
العامة. بلغة «بقي» بمعنى تمَّ 5
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الذيل: هذا من آَخر محل يف وقال

وعرضه الرأس، إىل الرأس من الكسوة جرس باشا) (أسعد ر عمَّ ما جملة ومن
تبلغ وهذه البالد، عن الصغرية الذخرية رفع الدولة إىل وأرسل ،١١٦٥ سنة

ا.ه. الراغب. باشا محمد بعده توىلَّ ثم كيس، عرش خمسة مقدار

جميل الهندسة، بديع الَعْظمي القرص فإن الجملة، وعىل املقالة: هذه كاتب يقول
وفيها والداخلية، الخارجية جدرانها يف النقوش ترى طبقات البنيان، رفيع الغرف،
فنية، بطرق موزَّعة املياه وأنابيب (املداخن) والبخرييات والحياض والحدائق الحمامات
أنواع وهناك األبصار، بمجامع يأخذ بهندام الغرف داخل يف الت والشالَّ الفوَّارات وفيها
وأشجاًرا عربية ونقوًشا هندسية أشكاًال تمثِّل كلها والتخريم والنقوش الفسيفساء
أو هندستها أو نقوشها من بيشء األخرى تشبه غرفة تجد تكاد ال حتى وحيوانات،
الرصف وكذلك مِرشقًة، ألوانه ُحِفظت حتى بالتذهيب العناية بُِذلت وقد أصباغها،
املختلفة. األلوان ذات اللطيفة واألعمدة امللونة الحجارة وفصوص والقيشاني بالبالط
يف الدمشقيني تفنُّن ولَّده ما ومنتهى الرشقي البناء آية هو القرص فهذا الجملة، وعىل
عىل بالذهب ُكِتب ما ُجِمع وإذا بهما، يتعلَّق وما والنقشية البنائية بصناعتهم القرن ذلك
منه صناعية بمتحفة أشبه فهو كتابًا، مأل واألشعار والحكم اآليات من وسقوفه جدرانه
القاعات عىل جميل بخطٍّ نُِقش أقوالهم ومعظم الشعراء، من كثري وصفه ولقد بقرص،
جمعُت (الذي الرببري أحمد السيد َقْول أخريًا ذلك من عليه وقفُت ا وممَّ وسموًكا، جدرانًا
داره يف العظم باشا محمد ابن بك عيل ابن بك محمد يمدح النفيس)، املخطوط ديوانه

قصيدة: من بدمشق

ال��م��خ��لَّ��ْد ال��ن��ع��ي��م ل��ِك ب��اش��ا أْس��َع��َد داَر ي��ا
��ْد م��ح��مَّ ال��س��ع��ود أب��ي ع��ل��يٍّ اب��ن ب��ط��ل��ع��ة
أْس��َع��ْد َك ج��دَّ ف��إنَّ س��ع��ي��ًدا ِع��ْش س��ي��دي ي��ا

قرصالخرضاء أصل من أنه ح ويرجَّ األموي، معاوية دور من هو القرصالفخم وهذا
«مصبغة ى تُسمَّ الَعْظمي القرص ُقْرب اآلن بقية وله األمويني، الخلفاء دار كان الذي

األموي. الجامع جنوبي إىل الخرضاء»
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عياني القرصلشاهد هذا وصف

رسالة عىل دمشق يف العظم بك خليل محمد الوجيه صديقي عند سنوات ثالث منذ وقفُت
البهية «الدرر واسمها سنني، منذ وإهماله خرابه قبل العظمي القرص وصف يف وضعها
واستدراكات حواٍش بعض مع بنصها هي وهذه فنقلتها األسعدية»، الرساية بوصف

للفائدة: تتمًة عليها علَّْقتُها

الرحيم الرحمن هللا بسم

ومن أنعم، عليه بما املخلوقات سائر عىل له وفضَّ يعلم، لم ما اإلنسان علَّم الذي هلل الحمد
به فأتقن اإلبريز، الذهب من وأبهى أفضل هو الذي العزيز، اللطيف العقل ذلك ِنَعمه
الفضل ذو وهو يشاء مَلن يرزقه الجليل، امللك مواهب من وذلك جميل، عجيب فنٍّ كل

العظيم.
األخالق بأحسن املتخلق محمد سيدنا والوسيلة، الرشف صاحب عىل وأسلُِّم وأَُصيلِّ

منواله. عىل ناسج وكل آِلِه، وعىل وكرَّم، فضًال وزاده ملسو هيلع هللا ىلص، الجميلة
هيئة له أصف أن الكرام، األحباب أَجلِّ من وهو بعضاإلخوان، مني طَلَب فقد وبعُد،
موضوع، الدقة من بها ما وغرائب املصنوع، لطائف من بها وما الشام، يف التي دارنا
أسعد الَعْظم بابن الشهري ملشيدها وتنتسب الشهري، أمية بني جامع قبيل موقعها وهي
«الدرر وسميته السنية، الدار تلك وصف بجميع فرشعت البزورية، محلة يف الوزير، باشا
،١١٦٠ سنة يف داره بعمارة باشا أسعد َ ابتَدأ فأقول: األسعدية» الرساية بوصف البهية
األساس فحفر أساسها بحفر فابتدأ انتهائها، حني تواريخها حكم ١١٦٣ سنة يف َها فأتمَّ
ونصف، ذراعني وعرًضا ارتفاًعا، ذراًعا أربعني قيمة والكدَّان7 الغشيم6 بالحجر وبناها
أبيض 8 َمزَّيٌّ نظيف حجر الدار لوجه باطنه وأما وظاهره، غشيم حجر البناء أوسط
الباب بجدار متَِّصًال آَخر جداًرا وبنى وصفنا، كما جدارها جميع فبنى وأسود، وأحمر

النحيت. غري هو 6

الرخو. الحجر أو الجايس، املتحجر األبيض الرتاب من نوع 7
رياق. فوق ا) (ماسَّ قرية ومثلها (التلة)، بمعنى يوناني اسمها كان ربما دمشق، بظاهر بلدة املزة من 8
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كالجدران ارتفاعه وعلو الدار، أرض عن دهليز9 وهوا الباب، من الدخول بني ما حاجًزا
دهليز إىل الدار باب من فيدخل وصفهم، يأتي الدار باب عىل قصوًرا فوقهما وبنى األوىل،
لدهليز يلف10 ثم أذرع، سبعة وعرضه ذراًعا، وعرشون خمسة طوله رشقي مستطيل
من الدار إىل فيدخل الدار، تجاه فسحة إىل ينتهي وعرضه، طوله األول بقدر قبيل آَخر
وطول أيًضا، لباب كذا وعرضه أذرع ثالثة طوله صغري شمايل دهليز لباب الفسحة تلك

الدار. ألرض ثم مستطيل لدهليز منه يدخل كذا لباب كاألول وعرضه دهليزه
مائة وعرًضا طوًال، ذراًعا وثالثني مائة مساحة عىل ينوف ما الدار أصل من أخذ ثم
األوىل)،11 (القاعة وهي قبلية إحداها ثالثة: القاعات من بها وبنى للدار، فسحة ذراع
وبنى ذراع، ستمائة وعرًضا طوًال مساحتها فأخذ وأفخر، وألطف الدار يف بناء أعظم
قيمة ارتفاعها األرض أعىل ومن ذراعني، قيمة وعرًضا وارتفاعه الدار كأساس أساسها
للدار وواجهة واألسود، واألبيض املزي بالحجر ظاهرها وبنى ذراًعا، وثالثني خمسة
لها وجعل ورخام، مرمر حجر وبالداخل الصناعة، متَقن النافر12 الحجر من أكثره
شبابيك، تسعة فيه جعل إيوان وكل متقابالن، واثنان صدراني13 واحد أواوين؛ ثالثة
ذهب، به منزَّل منقوش أحجارهما وسائر سواء نقشهما لبعضهما املتقابالن فاإليوانان
املنزلة بحائطهما املحفورة األحجار من رات واملشجَّ والعروق النافر الذهب من أيًضا وبه
بلور يكون ما أبدع من قمرية14 شباك كل فوق وجعل صناعته، أتقن ما الذهب بماء
الشبابيك فوق الذي القماري من وكلٌّ الجميلة، والكتابة والدهان الذهب بماء ومنقوشة
وهي الذهب، ماء يف الباقي» ق الخالَّ «هو الوسط يف به مكتوٌب اإليوانني من الصدارة15
هللا» رسول «محمد منهما كلٍّ عىل مكتوب مستطيلني بجوانبها والذي كالدائرة، مستديرة
من حلقة املنقوش الحجر فوق دائرهما وعىل املتقابلني، اإليوانني من كل الذهب، ماء يف
ملسو هيلع هللا ىلص». هللا رسول «أحاديث الذهب ماء يف بها ومكتوب والدهان، الصناعة املتقن الخشب

فاريس. األرض، تحت والرسداب النفق والدهليز نزل. أْي «وهوى» لعلها 9
ينعطف. 10

املتقنة. الكربى القاعة هي هذه 11

الناتئ. 12
الصدر. إىل شاذة نسبة 13

الستدارتها. أو منها، ضوئه لدخول القمر إىل منسوبة لعلها الطاقة، أو النافذة بمعنى 14
اإليوانني. صدر يف التي يريد 15
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ماء سلسبيل صدره يف به زاد بل العمارة، يف مثلهم فجعله الصدراني اإليوان وأما
يف وأبدع مرمر، عموَدْي عىل القيشاني األحجار من السلسبيل ذلك وجعل املاء، منه ينزل
شباك كل عىل شبابيك، تسعة أيًضا به وجعل املنزَّل،16 النافر الذهب من أحجاره نقش
مكتوب مستديرة اإليوان من الصدرانية القمرية الذهب، ماء يف منقوشة بلور أيًضا قمرية
مستطيلتان، قمريتان واأليرس األيمن وبجانبها املحراب»،17 زكريا عليها دخل «كلما بها
من الغربي وبالجنب منَّان»، يا حنَّان «يا األيرس وبجانبها معني»، يا حافظ «يا فباليمنى
وبجوانبها قريب»، وفتح هللا من نٌرص هللا إال إله «ال الوسطى بالقمرية املذكور اإليوان
إال إله ال الحاجات، قايض «يا الرشقي وبالجنب الدعوات»، مجيب «يا قيوم»، يا حي «يا
الوارثني»، خري وأنت عليها وَمن األرض ترث حتى هللا إال إله ال وحني، وقت كل يف هللا
من رات واملشجَّ العروق من النقش مع الذهب بماء القماري هاتيك عىل الكتابة تلك وكل
عمارتها انتهاء تاريخ الخشب18 اإليوان ذلك حلقة عىل ومنقوش العجيبة، األدهان جميع

الجميل: الخط صنعة وإتقان الذهب بماء وهي الدار، صاحب مدح يف بأبيات

ب��ال��ب��ش��اَرْه ُم��ع��َل��ٌن ال��س��ع��ُد وب��ه��ا ال��ص��داَرْه ب��ش��م��ِس أش��رَق��ْت ق��اع��ة
ه��زاَرْه ب��ال��س��روِر ال��ص��ف��ُو ي��ن��ط��ق وق��ٍت ك��لَّ دوح��ه��ا وب��أغ��ص��اِن
ال��س��ي��اَرْه ال��ك��واك��ُب ت��ن��ت��ح��ي��ه��ا س��ع��ٍد م��ط��ال��ُع وب��أب��راِج��ه��ا
ف��خ��اَرْه ال��م��ع��ال��ي ف��ي ال��ل��ه أطَّ��َد19 َق��ْد َم��ْن (أس��ع��ُد) ال��وزي��ُر ب��ن��اه��ا ق��د
ش��ع��اَرْه وال��ث��ن��اءُ ال��ح��م��ُد غ��دا َم��ن ال��م��ف��دَّى ال��م��ف��ي��د ال��ش��ه��م ال��ه��م��ام
غ��ب��اَرْه ال��ع��ق��وُل ت��ل��ح��ق ت��ك��ن ل��م رأي ح��س��ن ح��وى م��ن ال��وق��ت آص��ُف
م��س��ت��ع��اَرْه ج��وِده ِم��ن وال��ع��ط��اي��ا ث��ن��اُه َف��اَح ال��ري��اِح خ��ف��وِق م��ن
م��ح��اَرْه أب��رَزتْ��ُه ك��ال��درِّ ه��و ف��ري��ٍد ب��ب��ي��ٍت ت��اري��خ��ه��ا ج��اء
ال��وزاَرْه ع��زِّ ب��ه��اءُ ي��وٍم ك��لَّ ل��دي��ه��ا ي��ل��وح ق��اع��دة ل��ه��ا ي��ا

١١٦٣

ع. املرصَّ بمعنى 16
عمران. آل سورة يف هذا ورد مريم، عىل أي 17

الخشبي. يريد 18
وثبََّت. وطََّد بمعنى 19
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ذلك يف املوجودة التسعة الشبابيك أحد من بابها وجعل متسعة، خزنة20 داخلها وجعل
وهي الجميلة، املفتخرة الصناعة من فيها بما تُوصف تكاد ال عتبة بها وجعل اإليوان،
واملزِّي املرمر بأحجاره القبة إىل اإليوان نزول طرف من أْي إيوان؛ شعرية21 كل جعل قد
مقابل أحجار أربعة القبة بأرض ووضع القدر، الصغرية املشكلة واألحجار والرخام
أحجار أربعة سوى شامنا يف مثال لها وليس حسنها، يُوصف يكاد ال بعًضا بعضها
صغار مقطَّعة ملوَّنة حجارة األربعة الحجارة تلك بني وما األموي، الجامع يف صغار
األربعة الحجارة تلك وبني واإلتقان، الصناعة محكمة الزر تبلغ ال منها الصغرية وكبار،
صغرية بحرة22 ونصف، ذراع وعرًضا ونصف ذراعان طوًال منها كل مساحة التي
منحوتة حجًرا، وعرشين أربعة عىل مركَّبة استدارتها أذرع، ثمانية عن عبارة مستديرة
وكل واحد، حجر كأنهما إبرة 23 مشكٌّ بينها يدخل ال ببعض بعضها ملتصق مركبة
املاء منها يخرج مثقوبة حجًرا وعرشون واألربعة متقابالن، متشابهان منهما حجرين
من وكل والذهب، بالفضة املطِيلِّ النحاس من بسبع املاء منه يخرج ثقب وكل بشدة،
مخرَّم األبيض الرخام من كاس البحرة أوسط ثم شكله، يالئم شكل كل األحجار جميع
ما متعددة مواضع من املاء منه أيًضا يخرج جميًال، نقًشا ومنقوش لطيفة تخاريم
التي الشبابيك وأبواب ذراعني، قيمة ويعلو املاء يخرج بشدة، محالٍّ خمسني عىل ينوف
الشبابيك ومقابل الصدف، بفصوص عة مرصَّ أيًضا والباب القاعة باب بجوانب القبة يف
وعىل الصدف، بفصوص عة مرصَّ أيًضا أبوابها الصدارة الصدراني، اإليوان شبابيك أيًضا
الذهب، بماء منزَّلة تُوَصف تكاد ال منقوشة صغرية مقطعة أحجار الداخل من الباب
أشبه وما رات مشجَّ وبها الذهب، بماء منقوش بلورهما ملتصقتان قمريتان الباب وعىل
ملتفان رخام من عمودان بينهما القمريتان وتلك الذهب، بماء والنخل الرسو من ذلك

النافر. الرخام من أيًضا حية بصورة نازل وبينهما بعض، عىل بعضهما
يف الذي الصناعة املتقن الخشب من طوان24 له بسقف والقبة األواوين من وكل
نصف تبلغ ال الخشب من الطوان من قطعة أكرب مثله، عمل يمكن ال الحارض زماننا

داخيل. مخدع والخزانة الخزنة 20
الحجارة. من بمقعد أشبه الشعرية 21

والربكة. الحوض 22
أبرة. شك محل أْي 23

الداخيل. السقف أي ْمك، السَّ هو الطوان 24
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الذهب، بماء ومنقوش اللطيفة بالدهانات مدهن بعضه يف منزَّل عرًضا، وربع طوًال ذراع
ع املرصَّ الذهب بماء املنزَّل واملرمر املزِّي الحجر من برواز25 الباب قدر عىل الباب وخارج
النافر الحجر عىل تاريخ أيًضا مكتوب الخارج من القاعة باب وعىل الصدف، بفصوص

وهو: الذهب، بماء

خالدين فادخلوها طبتم عليكم، سالم الرحيم، الرحمن هللا بسم

ال��ب��ض��اَع��ْه ُح��ْس��ن م��ن ال��ل��ه وح��م��د ال��ت��ه��ان��ي ب��ه��ا ح��لَّ ال��ل��ه ب��اس��م26
ش��ع��اَع��ْه أبَ��َدا27 ن��يِّ��ٍر ك��ن��وٍر ش��ي��َدْت واإلت��ق��ان وب��ال��ت��وف��ي��ق
ال��ص��ن��اَع��ْه ف��رد أت��ى ب��ت��اري��ٍخ ع��اله��ا ف��ي ف��اه��ت األق��داُر ل��ه��ا
ق��اَع��ْه ب��اإلك��راِم ال��ل��ُه ح��بَ��اُه ك��م��اٍل ف��ي أس��ع��د ال��ح��اج أم��ي��ر

١١٦٣

كل ومن عرًضا، ونصف وذراعني طوًال أذرع خمس بمقدار الباب تجاه فسحة ولها
النظيف، األسود بالحجر درجات سبعة مقدار الدار أرض إىل درج الفسحة تلك من ناحية
الدرجني وبقدر الدرج، أسفل إىل حديد درابزين والفسحة الدار إىل الدرجني طرف وعىل
والدرابزين مربع، ذراع قيمة الدار أرض عن مرتفعة دكة القاعة تجاه التي والفسحة
الدكة تلك وبصدر الجميلة، الحجارة بأنواع مة28 مرخَّ جميعها وهي بها، محتاط الحديد
ماء من املاء منه ينزل سلسبيل الدكة29 مناصف القاعة تجاه التي الفسحة بأسفل
الساقية وتلك الدكة، بنصف بساقية السلسبيل من املاء فينزل بالقاعة، التي البحرة
القدر الصغري الرخام بأنواع مفروشة الذراع، ثلث وعرضها عمقها قرياطني، مقدار
الدكة بوسط الدار أرض جانب إىل الدكة وبرأس الساقية، بتلك الدكة لرأس املاء فينزل

فارسية. وإطار، دائرة 25

«ببسم». اآلن القاعة صدر عىل املنقوش التاريخ ويف 26

املقصورة. باأللف أظهر بمعنى «أَبَْدى» تُكتَب أن األصح 27
فة. ومرصَّ مبلَّطة أي 28

الدكة. نصف مقابل أْي 29
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الفسقية بتلك ويدور املاء، منها يخرج واحًدا حجًرا املنظر جميلة فسقيَّة30 املذكورة
سلسبيل يف فيصبَّان السلسبيل وماء الفسقية ماء فيجتمع الفسقية، لخارج ليصل دورات
قدر عىل قبو فايض31 تحتها جعل القاعة وتلك املاء، لترصيف الدار أرض ملساحة ثاٍن

جميعها.
فأسسها ذراًعا، وستني مائة قيمة مساحتها فأخذ شمالية، جعلها الثانية) (والقاعة
وتسعة واحد إيوان بها وُجِعل ذراًعا، عرشين قيمة األرض عن ارتفاعها يف وطلع كاألوىل
الخشب ذلك ودهن الخشب، من حلقة دائره جعل اإليوان ذلك َصنََعُة فأبدََع شبابيك
من يكون ما أبدع ِمن طوان لسقفه وُجِعل الذهب، بماء والنقش العجيب بالدهان
دائر وعىل الذهب، بماء منزَّل وكله األوىل)، (القاعة طوانات يف رشحها املتقدم الصناعة
والهمزية،33 الُربْدة32 من وبعض ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بحق مدح الذهب بماء مكتوب الطوان

هي: أبيات الحلقة وبأعىل

ت��خ��ِل��ي��َدا ال��ن��ع��م��اءُ ُش��ْك��َره وخ��لَّ��َدْت وال��ج��وَدا اإلح��س��اَن م��نَ��َح ل��َم��ن َح��ْم��ًدا
وت��ح��ِم��ي��َدا ُش��ْك��ًرا م��ن��ه��م م��س��ت��وِج��بً��ا ِب��ِه وك��اَن أف��ض��اًال ال��خ��ل��ق وأوَس��َع
وت��أِي��ي��َدا َص��بْ��ًرا ال��ورى َم��ْول��ى أوالُه َم��ْن أَْس��ع��د ال��ك��رَّار ال��ب��ط��ل ��َق ووفَّ
م��س��ُدوَدا ك��ان م��ا ل��ه��م راي��اتُ��ه ف��ت��َح��ْت َم��ْن ال��ل��ِه ب��ي��ِت ��اِج ح��جَّ أم��ي��ر

التينية. الحوض، الفسقية 30
الفارغ. الفايض 31
مطلعها: التي 32

ِب��َدِم ُم��ْق��َل��ٍة ِم��ْن َج��َرى َدْم��ًع��ا َم��َزْج��َت َس��َل��ِم ِب��ِذي ِج��ي��َراٍن تَ��ذَكُّ��ِر أَِم��ْن

مطلعها: التي 33

َس��َم��اءُ َط��اَوَل��تْ��َه��ا َم��ا َس��َم��اءً يَ��ا اْألَنْ��ِب��يَ��اءُ ُرِق��يَّ��َك ت��ْرَق��ى َك��يْ��َف
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ت��ب��ِدي��َدا وال��ع��دواَن ال��ب��غ��َي د وب��دَّ َل��ُه ال��زم��اُن َداَن ال��ذي ال��ص��دور ص��دُر
م��وُع��وَدا ب��األس��ع��اِر ك��اَن إذْ ال��ص��دِر ذا م��ن ب��أك��رَم ي��ن��ِج��ْب ل��م ال��وزارِة ع��ْه��ُد
ال��ب��ي��َدا ُ ت��ْم��َأل وُج��ي��وًش��ا َك��ت��اِئ��بً��ا م��اِض��ي��ًة م��ن��ه َع��َزم��ات ف��رَّق��ت َك��ْم
م��ح��ُم��وَدا األي��اِم م��َدى ذك��ًرا ي��ف��ي��د ِب��َم��ا ال��م��ك��رم��ات ب��ن��اءَ أَج��دَّ ف��َق��ْد
م��وُروَدا ل��ل��ج��وِد م��ن��َه��ًال غ��َدْت ح��ت��ى ش��ُرَف��ْت ق��اع��ة أْس��نَ��ى ب��ال��يُ��ْم��ِن وش��اَد
ت��غ��ِري��َدا ب��األْف��َراِح ال��َم��َس��اِم��ع ت��ق��ري دوَح��ِت��ه��ا أْغ��َص��اِن ف��ي ��ْع��ِد ال��سَّ ب��الب��ل
وت��ش��ِي��ي��َدا ُح��ْس��نً��ا رون��ًق��ا ل��ه��ا ي��ح��ك��ي ص��نْ��َع��ِت��ه إب��داِع ف��ي ال��خ��َوْرن��ق ف��َم��ا
تَ��نْ��ِض��ي��َدا األف��ِق ف��ي ��َدْت نُ��ضِّ ك��واك��ٌب ج��واِن��ِب��ه��ا ف��ي ي��ب��ُدو ال��ن��ق��ُش ك��أنَّ��َم��ا
م��رُدوَدا ع��اَد رآَه��ا ال��ح��ُس��وِد ط��رُف ف��إْن وال��ك��ت��اُب ال��م��ث��اِن��ي ��نَ��تْ��ه��ا ح��صَّ ق��د
ت��ج��ِدي��َدا ل��ل��س��رَّاءِ ال��ط��رف ف��ي��ش��ه��د ي��ان��ع��ٌة واألزه��اُر ال��غ��ي��ُث ��ه��ا ي��ح��فُّ
م��ن��ُض��وَدا ك��ال��درِّ ب��ت��اري��خ��ه ب��ي��ت أَتَ��ى اإلل��ُه َم��نَّ ب��أك��م��ال��ه��ا وم��ذ
م��م��ُدوَدا34 ال��م��ج��ِد ل��واءُ ع��ل��ي��ه��ا ي��زُه��و أب��ًدا يَ��َزْل ل��م م��ج��ٍد ق��اع��ُة ل��ل��ِه

كشعائر شعرية لإليوان وجعل ذراًعا، ثمانني بمقدار واسعة عتبة بها أيًضا وجعل
وأرضها والصدف، واملزِّي املرمر الصغرية الحجارة بفصوص جميعها منزَّلة األوىل القاعة
ستة والشمالية الرشقية وللجهتني وشباكان، الباب القبلية للجهة دائرها وعىل كذلك،
الذهب بماء نقش منقوش للطوان وباالرتفاع الجميلة، األحجار بتلك منقوشة مصبَّات
من بسباع املاء منها يخرج أثقاب بأربعة ماء بحرة العتبة تلك وبأوسط العقل، به يحتار
املحكمة املركبة املنحوتة الصغرية القطع من جميعها وأحجارها بشدة، املطلية النحاس

الصدف. بفصوص املنزَّل املعترب الخشب من بمرصاَعنْي وبابها واإلتقان، الصناعة
كاألوىل، سها وأسَّ ذراع ثالثمائة مساحتها فأخذ رشقية، جعلها الثالثة) (والقاعة
دوائرها عىل أواوين ثالثة بها وجعل ذراًعا، عرشين قيمة األرض عن ارتفاعها يف وطلع
بماء واملنقوش بالجبصني امللبَّس الخام من طوانات ألسقفها35 وجعل ودواليب، شبابيك
أيًضا بحرة القبة أوسط ويف مة، مرخَّ بأحجار جميلة عتبة ولها الجميل، النقش الذهب
ويف الصنعة. املحكمة بالرخام وأحجارها الثانية، كالقاعة املاء منها يخرج أثقاب بأربعة

.(١٠٦٣) السنة لتكون (هلل) ألف حسب فلعله ،١٠٦٣ = البيت هذا ل جمَّ مجموع 34

السقف. جمع السقوف يريد 35
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يطلع الخشب من درج الخزانة تلك ويف متسعة، خزانة إىل به يُدَخل باب األواوين أحد
الخزانة. تلك بظهر مركبات فيها الشتاء، ألجل صغار فرنكات36 ثالث إىل منه

أصل من مساحتها أخذ الدار بنصف (إحداهما) جنينتني» الدار فسحة يف «وجعل
مساطب ثالث أوسطها يف وجعل عرشون، وعرًضا طوًال ذراًعا ثالثني قيمة الدار، مساحة
رشقية ببعض، بعضهما ملتصقتان وعرًضا، طوًال ذراًعا ثالثون واحدة كل مساحة كبار،
وعرض طوًال، أذرع ستة واحدة كل مساحة صغار اثنتني القبلة ولجهة وغربية، وشمالية
وتلك الجنينة، خارج إىل استطراق وبينهما بالغربية، واألخرى بالرشقية ملتصقة واحدة
وبدائرها ن، امللوَّ والرخام واألسود واألحمر األبيض املزي الحجر من جميعها املساطب
من وهي بها، محتاطني بأسفلهما عتبة ولهما املدهون، الخشب من صغار درابزين37
ماء فسقية العتبة تلك وسط ويف امللون، والرخام واألحمر واألسود األبيض املزي الحجر
من املاء ويخرج أذرع، ثالثة قيمة مرتفعة كالقبة وتمثالها املخرَّم، النافر الرخام من
الجنينة لخارج واالستطراق املاء، منها يخرج ثقب ثالثمائة عن ينيف ما كلها جوانبها
رات واملشجَّ املفتخرة بالزرايع38 الجنينة تلك املساطب تلك ودائر املزي، الحجر من أيًضا
القبة تلك عىل ومركب مدهنة، خشب درابزين الجنينة دائر وعىل والزهور، والورود
الصقالة تلك وسط ويف مرتفعة، املساطب عىل الخشب من عواميد ستة عىل صقالة39
ثقب من املاء فيخرج الفسقية، إىل القبة فوق مرتفعة الصناعة املتقن الخشب من قبة
وفوق أذرع، ستة قيمة وبينهما الصقالة، قبة إىل ليصل بشدة الفسقية تلك وسط يف
ومن وفل، وعنرب وعراتييل40 بلدي ياسمني من الزرايع أصناف من مغرس الصقالة تلك

املنظر. الجميلة الرائحة املنعشة الزرايع
وجعل املذكورة، الدار فسحة من ذراع مائتي قيمة مساحتها أخذ الثانية) (والجنينة
املدهون، الدرابزين وبدوايرها كاألوىل، املفتخرة واملشجرات أيًضا املعتربة الزرايع من فيها
واألشجار، الزرايع فيها موضًعا عرش خمسة عدا الدار أرض يف جعلهما الجنينتان وتلك

فرنكات. جمعها للشتاء، العلوية الغرفُة الدمشقيني ُعْرف يف الفرنكة 36
ونحوها. الساللم عىل حديدي أو خشبي إطار وهي أيًضا، الدرابزون ويقال فارسية، كلمة 37

زريعة. جمع كأنها املزروعات يريد 38

أعمدة. عىل ومرتفع َدَرج بمعنى إيطالية، الصقالة 39
دمشق. قرب عربيل بلدة إىل نسبًة (عربييل) ولعلها معناها، نعلم ال 40
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الدار، نصف يف الكبرية وهي األوىل) (فالجنينة الدار، أرض أصل من مساحتهما وقيمة
الدار. باب من به يُدَخل الذي الباب بجانب الدار من الغربية الجهة يف و(الثانية)

(فالرشقية) غربية، والثانية رشقية إحداهما بحرتني: أيًضا الدار أرض يف وجعل
عرشون طوًال وقدرها الدار أرض مساحة أصل من ومساحتها األوىل، الجنينة رشقي
ونصف، ذراعني الكتف أعىل إىل البحرة أرض من وارتفاًعا أذرع، عرشة وعرًضا ذراًعا،
بشدة، املاء منهما يخرج كبريين 41 َسبَْعنْيِ لها وجعل وربع، ذراع للكتف الدار جهة ومن
األوىل الجنينة تلك غربي الثانية) و(البحرة املاء. منه أيًضا يخرج كبري كاس وسطها ويف
قيمة ومساحتها كالدائرة، مستديرة وهي الجنينتني، بني متوسطتان الثانية ورشقي
غرب قبلية ذكرنا كما املذكورة القاعة وجعل الكربى، القاعة تجاه ذراًعا وثالثني خمسة
مساحته الصناعة متقن اإليوان وذلك إيوانًا، للقبلة الرشق إىل بنائها نظري وجعل الدار،
طوانه وجعل ذراًعا، وعرشون خمسة وارتفاًعا وطوًال، عرًضا ذراًعا وعرشين مائة قيمة
والدهان الذهب بماء ونقشه باتساعه الصناعة بديع وقوسه ذكره، املار الخشب من
طولها القوس داخلة عتبة وبأسفله مة، املرخَّ باألحجار مفتخرة شعرية ولإليوان العجيب،
القبة وبمؤخر الجميل، بالرخام مرخمة ذراع عرش اثنتا اإليوان عرض وعرضها ذراعان
داخلني أيًضا واألوض اإليوان، ذلك كتف عىل أَُوض42 والغربية الرشقية الجهة من لكلٍّ
والبعض املذكور، اإليوان عىل شبابيك ولها الصناعة متقنة األوض وتلك املذكور، القوس
بسقف ممدَّة القصور تلك وأسقف عجيبان، قرصان مركب وبظهرها الدار أرض عىل
أتقن هو إنما الغربي القرص إنما بل الصناعة، متقن القصور من وكلٌّ اإليوان، ذلك
املدهن الخشب من حلقة دائره جعل مساحة، ذراع مائة اتساعه بنيانًا، وأجمل صناعًة
أجمل من وطوانه الدار، أرض عىل مطلة وشبابيكه الذهب، بماء املنقوشة الجميل الدهان
ما لعظم العقل تبهر وصنعتها املدخنة، كشبه الغربي وللحائط ذكرها، املار الصناعات
والرخام املرمرية الصغرية األحجار من جميعها وهي الصنعة، وحسن اللطافة من فيها
دائرة وعىل الذهب، بماء املنزَّل النافر الصدف بفصوص ومنزَّل واألحمر، واألسود األبيض

األبيات: هذه الذهب بماء مكتوب القرص

أسَديِْن. أْي 41
ُغَرف. بمعنى 42

28



بنائه وطريقة العام العظمي القرص وصف

ال��ع��ن��اِن ط��ل��ق ال��ب��ش��ر َط��ْرف َراك43 م��ا ال��تَّ��َه��اِن��ي وم��غ��ن��ى ال��ب��ش��َرى م��ن��زَل ي��ا
أن��وش��روان ي��م��ن��ك44 ب��ن��ى وم��ا ع��ًال س��دي��ًرا ط��اَل م��ع��ق��ًال ي��ا
ال��لِّ��َس��اِن َط��ْل��ِق ال��َق��ْول ف��ص��ي��ِح ك��لُّ َوْص��ِف��ه ع��ْن ي��ق��ص��ُر غ��َدا ق��ص��ٌر
ال��ج��نَ��اِن ع��ب��ق��ريِّ ِم��ن ب��زخ��رٍف بُ��ن��ي��انُ��ه ِش��ي��َد َرح��ي��ٍب نَ��اٍد
ال��م��ث��اِن��ي َس��بْ��ع ��بْ��ع ب��ال��سَّ م��ك��ل��وءَة ال��َم��َدى ط��ول ��تَ��ُة ال��سِّ ج��ه��اتُ��ه
ده��ان45 ورد ض��د ك��لِّ م��ن ألب��ص��اِرن��ا ي��ج��لُ��و م��ح��بَّ��ر
ال��ح��س��ان46 زاده��ا ب��ال��َوْش��م ِزي��َد ق��د ك��م��ا زاَدَه��ا ب��ال��وش��ي ِزي��َد ق��د
دواِن��ي ف��ي��ه األن��ِس ق��ط��وُف غ��َدْت وش��يُ��ُه ال��م��ن��ى روض ح��ك��ى ل��م��ا
ال��زََّم��اِن ط��وَل اإلع��ج��اِب خ��ن��اِص��ر ي��ع��ق��ُدوا أْن ي��ص��ل��ُح ل��م��ث��ل��ه
ال��ل��س��ان47 ع��ن��ه��ا أع��رب م��ك��ارًم��ا ح��رى َق��ْد ال��ذي وب��ان��ي��ه إنِّ��ي
ره��ان ع��ق��ي��د48 وال��َم��ْج��د أص��بَ��َح وَم��ْن ��َج��ايَ��ا ال��سَّ ال��زاِك��ي أَْس��ع��د
وداِن ق��اٍص ك��لِّ َع��ْن ب��ه س��َم��ْت ه��م��ٍة ذُو ��ْدِر ال��صَّ رح��ي��ب وزي��ٌر49

داخلية وخزانة املعترب، القيشاني الحجر من جميعها وهي املنظر، جميلة عتبة وفيه
متسعة فسحة الكبرية القاعة وبني القصورة50 وأوض اإليوان ذلك بناء وبني متسعة،
عن عالية دكة وهي الدار، أرض مساحة أصل من ذراًعا وعرشون مائة وعرًضا طوًال

ونحوها. «جاراك» ولعلها األصل، يف كذا 43

أنورشوان». يُْمنَى بنت «وما الصواب ولعل األصل، يف كذا 44

دهان». من وردة ضد كل «يف الصواب ولعل 45

تصحيحه: ولعل مضطرب، البيت 46

الحسان زنود بالوشم زين قد كما ازدهاءً بالويش زين قد

(لساني). الصواب لعل 47
«عقيَدْي». األَْوَىل 48

ونحوه. «شهم» األَْوىل 49
(قصور). والصواب قرص، جمع العامة عند القصورة 50

29



دمشق يف العظم آل قرص

استطراق القاعة لجانب الدكة تلك وغربي وأشجار، مزروعات ومحلها بذراع الدار أرض
وربع، ذراعني استطراق أيًضا لإليوان الدكة تلك ورشقي وربع، ذراعني ذراعني بعرض
املذكورة، االستطراقات بينهما والحاجز واإليوان القاعة بني ما متوسطة الدكة وتلك
يُدَخل أذرع، عرشة بمقدار الدكة تلك طول عىل القاعة بجانب الذي الغربي فاالستطراق
فيه ذراع، وخمسمائة ألف مساحته قيمة متسع بستان إىل الحديد من باب إىل منه
للماء طالعان51 وبه يحري، ما العنب ودوايل واألشجار األزهار ومن اليانعة الفواكه من
خرضاء بطيخة به أُنزل لو ثقبه وسعة كبري (أحدهما) جميعها، الدار كافة يسقيان
املحالت جميع إىل املاء منهما يجري صغري و(الثاني) سهولة، بكل لنزلت بالكرب وافية
التي الكربى البحرة من ترشب الكربى والجنينة البستان، ذلك ويسقي الدار من الالزمة
القاعة تجاه التي املستديرة البحرة من ترشب الصغرى والجنينة الكبري، اإليوان تجاه
اإليوان وشبابيك الكربى القاعة بقف بعضه البستان وذلك األرض، تحت بقساطل الكربى
املذكورة الدكة بجانب وبعضه البستان، ذلك عىل تطل جميعها الخزانة مع الصدراني
اإليوان بجانب الذي الرشقي واالستطراق عرضها، عىل واإليوان القاعة، بجانب التي أعاله
غربية شبابيك وله الصناعة، محكم إيوان الرباني ذلك بصدر حمام براني52 إىل به يُدَخل

ذكره. املار البستان ذلك عىل تطل وقبلية
عرشة بمساحة صغرية مستديرة بحرة القبة تلك بأوسط واسعة عتبة ولإليوان
من جميعها القبة مع البحرة وتلك منها، املاء يخرج أثقاب بأربعة استدارتها أذرع،
الرشق إىل العتبة وبتلك الحماميم، كقبب مرتفعة قبة وللعتبة امللون، الرخام الحجر
جعل الصنعة، بديع جعله الحمام وذلك الحمام،53 إىل منه يُدَخل باب اإليوان بجانب
سلسبيل الربكة تلك صدر وبوسط املعتربة، باألحجار منزَّلة جميلة دكة الحمام بأوسط
متعددة، أثقاب من أيًضا املاء منها يخرج الدكة، تلك بأول فسقية إىل املاء منه ينزل
ذلك يف وجعل املاء، لترصيف أيًضا سلسبيل يف ويصبَّان السلسبيل بماء ويجتمع
العقول تحري أجران ثالثة وفيه مقاصري، بدون أجران وأربعة مقاصري ثالث الحمام
املرمرية، األحجار أبدع من وحجرها مثلها، يَُر ولم الجميلة، الصناعة من فيها بما

لالستقاء. املياه اجتماع محل دمشق أهل ُعْرف يف الطالع 51
الحمام. زجاج بها وأراد القارورة، وقيل بالجرة، أشبه خزيف إناء وهي برنية، جمع الرباني 52

األخرية. األيام يف خربًا كان القرص هذا حمام إن 53
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والبعض ذلك، أشبه وما وأشجار عروق من الذهب ماء به ومنزَّل محفور بعضها
وبتلك جميل، مغطس املقاصري وبإحدى اللطيفة، واملشجرات العروق من نافر منقوش
ليس التي األحجار من يكون ما أبدع من منقوًشا، ليس سادة54 جرن املقصورة
كرنني رنة له يسمع بيده أحد أصابه لو بحيث كثريًا رقيق بالرقة لها شبيًها موجود
الصحابي األموي معاوية55 سيدنا رضيح بجانب حائطها املقصورة وتلك الصيني،
أقواس بخمسة خانه)56 (ديوان الشمال إىل الكربى القاعة تجاه وجعل عنه. هللا ريض
وجعل أبيض، رخام واثنني مزي اثنني أعمدة، أربعة عىل البديع املنقوش الحجر من
غربية، واألخرى رشقية إحداهما متقابلتني متسعتني دكتني الديوانخانة ذلك جوانب عىل
باألحجار مفروشة وأرضهما املدهون الخشب من درابزين الدار أرض إىل دائرهما وعىل
فوق بعضها طبقات بثالث مستديرة كبرية فسقية منهما كلٍّ ويف املنوَّعة، املرخمة

بعض.
أذرع، خمسة و(الثانية) أذرع، سبعة باالستدارة مساحتها األوىل) (فالطبقة
وينزل بشدة، املاء منها يخرج عديدة أثقاب له منها وكلٌّ أذرع، ثالثة و(الثالثة)
للديوانخانة عتبة الدكتني بني وما املاء، به ينزل صغري سلسبيل الدكة تلك أوسط إىل
من منها املاء يخرج لطيفة بحرة القبة أوسط ويف الجميلة، الحجارة بأصناف منزَّلة
بجانب بعضها أوض، لثالث أبواب ثالثة الديوانخانة ذلك صدر ويف متعددة، أثقاب
وخالفه، ودهان نقش من الصناعة متقنة األوض وتلك الديوانخانة، ذلك داخل يف بعض
منها وكلٌّ أوضة، وعرشون خمسة الغرف من الدار باقي يف وجعل القاعة، اإليوان وتجاه
النقش من ذكرنا كما الصناعة متقن منها وكلٌّ ذراًعا، وستني أربعة قيمة مساحتها
الذهب بماء املنقوش دائرها الخشب الحلقات من منها كلٍّ ويف اللطيف، والدهان العجيب
البديع، الرخام من وعتبة خزانة منها أوضة ولكل أسقفها، إتقان مع البديع والدهان
من الرسالة صاحب حق يف املدح من دوائرها وعىل املعترب، القيشاني حجر من ومصب
الدار وبصدر قرآنية، وآيات نبوية أحاديث والبعض الذهب، بماء مكتوب والربدة الهمزية

(ساذج). بكلمة ُعرِّبت فارسية، كلمة 54

السفاح خرَّب أن بعد سيما وال األموي، سفيان أبي بن معاوية قرب محل يف املؤرخون اختلف 55
أعلم. وهللا الصغري، باب مقربة يف مدفون إنه وقيل األمويني، آثار العبايس

أحيانًا. فيها للجلوس خارجية غرفة بمعنى تركية كلمة 56
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صناعًة وأتقن وأجمل أعظم وهي الدار، لباني ة معدَّ كانت التي األوض جملة من أوضة
تاريخ الذهب بماء دائرها عىل أيًضا مكتوب والكتابة، الصناعة متقونة األوض، ة كافَّ من

وهو: الدار صاحب بمدح

ال��ق��دي��ْر ال��م��ع��ي��ِن ب��ت��وف��ي��ق بُ��ِن��ي م��س��ت��ن��ي��ْر ب��اِس��ٌم ال��ت��ه��ان��ي ب��ي��ت
ن��ظ��ي��ْر م��ن ل��ه��ا إن م��ا م��ش��ِرق��ة أف��الِك��ه وس��ط ال��م��ع��ال��ي ش��م��س
ال��س��ري��ْر ف��وق األف��راح م��وس��م ف��ي ق��ائ��ًم��ا يَ��َزْل ل��م ف��ي��ه ��ع��ُد وال��سَّ
ال��س��م��ي��ْر ف��ه��و وال��ع��زُّ أب��واب��ه إل��ى وي��أِوي ال��م��ج��ُد ي��خ��ِدُم��ه
ك��ب��ي��ْر م��ق��اٌم ال��ف��خ��ر ذروة ف��ي ل��ه َم��ْن وي��ا ال��ح��ظ أَْس��َع��د ي��ا
ال��خ��ط��ي��ْر ال��ج��ن��اِب م��ح��روَس وُدْم��َت ال��ُع��َال ربُّ ال��رح��م��ُن س��اع��َدَك
ال��م��ن��ي��ْر ال��ك��ت��اِب آي��اِت ب��ِح��ْف��ِظ س��رم��ًدا م��ح��ف��وظ��ٍة دول��ٍة ف��ي
ي��س��ت��ج��ي��ْر وَم��ن ال��الج��ي وم��أم��ن ال��ه��ن��ا دي��اَر ب��ال��ت��ق��وى ��رَت ع��مَّ
ال��ض��م��ي��ْر م��ن��ِك أخ��ل��ص ل��ه ��ا ل��مَّ ربِّ��نَ��ا م��ن ال��خ��ي��ر ك��لَّ ون��ْل��َت
ال��ن��ص��ي��ْر ونِ��ْع��َم ك��اف��ي��ك ف��ال��ل��ه ال��ُع��َال ذا ي��ا ال��ق��ص��ِد ن��ي��ل ب��ش��راك
ال��ع��ب��ي��ْر م��ن��ك ط��اَب وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ذك��ره م��ن ال��م��ن��دل ن��ف��ح��ة ي��ا
ال��غ��زي��ْر ذاَك ال��ج��ود ب��ح��ر وف��اَض أَتَ��ى ��ا ل��مَّ اإلل��ه��ام ووارد
ي��ش��ي��ْر ش��ع��ر ب��ي��ت ف��ي��ه وج��اء ال��ث��ن��ا ع��ق��ي��ب ب��ال��م��دح أش��ار
ال��ب��ش��ي��ْر وح��يَّ��ا ال��داع��ي أْع��َل��َن م��ا س��رِب��ِه ف��ي اآلِم��ن ب��أن��ك
األم��ي��ْر ب��ن��اه��ا ج��ل��ب��ت م��ح��اس��نً��ا وانْ��ُظ��ُروا ِق��ُف��وا ال��ن��اس ج��م��ل��ة ي��ا
ال��وزي��ْر ب��اش��ا أْس��َع��ُد ش��يَّ��ده ل��ل��م��ن��ا57 ت��اري��خ��ه أت��ى ب��ي��ت

١١٦٣
أقبوة، وعرشة للطبخ ومطبخان واسعة بحرة فيها للطبخ)، أيًضا (دائرة فيه وجعل
ساللم خمسة فيه وجعل ذلك، أشبه وما للمونة ويشء للفحم ويشء للحطب منها يشء
عن عبارة دوائر أعاله يف وجعل أعاله، إىل درجة وأربعني أربعة عن ينوف ما الحجر من
منها كل ومساحة الصغار، كاألوض صنعتها وإبداع عمارتها منها وكلٌّ ، محالٍّ ثالثني

املطلوبة. للسنة التاريخ ل ُجمَّ لتوافق ممدودة بألٍف — باملقصورة كتابتها املشهورة — (املنى) رَسَم 57
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مثلها، ديوانخانة أيًضا الديوانخانة58 ظهر عىل األعىل يف جعل ذلك من وأبدع بعرش، عرش
مثل الرخام من عواميد أربعة عىل البديع املنقوش من أقراص بخمسة مرشوحة كما
وبصدرها املرمري، الرخام بالحجر مفروشة وكلها وعتبة، متقابلتني ودكتني السفىل،
من ولكنها ديوانخانة، أيًضا األعىل من الغربي الوجه يف وجعل كاألسفل، دوائر ثالثة
القبلة من القرص ذلك وبجوانب متسع، قرص صدرها ويف الصناعة، البديع الخشب
السفىل بأعىل بديوانخانة يلتقيان لبعض بعضهما متقابلني بدرجني يخرج والشمال
بجانب األرض وجه من وارتفاعهما الدار باب عىل مركبني قرصين صدرها ويف املذكورة،
مساحته متسع أحدها القصور وتلك ذراًعا، وخمسني خمسة قيمة أعالها إىل الدار باب
وبعضها البزورية، سوق وهو السوق عىل بعضها شبابيك وله ذراًعا، وخمسون مائة
دائره عىل ومكتوب يكون، ما أبدع من وطوانه وحلقته الصناعة، متقنة وهي الدار، عىل

هي: وأبيات ملسو هيلع هللا ىلص النبي حق يف مدح

ب��ق��اءِ ب��ط��وِل ال��ب��ش��رى ب��َك ح��لَّ��ْت ال��س��ع��داءِ م��ن��زل ال��وزارِة ق��ص��ر
وال��ن��ع��م��اءِ ب��ال��ع��زِّ أرك��انُ��ه ُش��يِّ��دت 59 ع��زٍّ م��ق��رُّ م��ن��َك ل��ل��ِه
وغ��ن��اءِ ت��رنُّ��ٍم ب��ط��ي��ب ت��ش��دو وال��ُع��َال ال��س��ي��ادة ُوْرق ب��ه وغ��دْت
ال��غ��نَّ��اءِ ال��روض��ة ن��ش��ر أن��ف��اس وس��ف��ح��ه ق��اس��ي��وَن م��ن ل��ه وس��رت
ال��ع��ل��ي��اءِ ع��ل��ى ب��س��ودده وس��م��ت ُش��رِّف��ت ال��وزارُة ف��ي��ه َم��ن ب��ج��ن��اب
واآلالءِ األن��ظ��ار أول��و خ��ض��ع��ت ول��ع��زِم��ِه ذك��اِئ��ه ل��ف��رط ش��ه��ٌم
ال��ألواءِ ع��ن دول��ت��ه أي��ام ف��ي ال��ل��ِه ب��ي��ِت ��اج ح��جَّ ح��م��ى ق��د َم��ن
60 ال��ش��ه��ب��اءِ ع��ل��ى ف��واِض��ل��ه��ا ف��ج��رت ج��لِّ��ق م��ح��اس��ن زاَدْت وب��َع��ْدِل��ه

«الديوانخانة». تحريف وهي خان» «الديوار أحيانًا ُكِتبت 58

ترى. كما فحرَّرتُه الوزن، به يستقيم فال شيَدت»، قد مقر منك «هلل أصله 59
األصل: ويف 60

الشهباءِ عىل فواِضلها َجَرْت جلٌق زاَدْت املحاِسُن وبَعْدله

ترى. كما فحرَّرتُه
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دمشق يف العظم آل قرص

ال��ب��ي��ض��اءِ وال��راح��ة وب��بَ��أِْس��ه ب��ِح��ْل��ِم��ِه ال��رَِّق��اب م��ل��ك َم��ن خ��ي��َر ي��ا
غ��رَّاءِ ب��ع��ي��ش��ِة ال��زََّم��اِن ط��ول ل��ن��ا وأس��ل��م ش��اِم��نَ��ا ف��ي ح��اِك��ًم��ا ُدْم
ب��ال��س��راءِ وَف��اَز ف��ي��ِك أرج��اه ُش��يِّ��َدْت ب��ب��ي��ٍت ت��اري��خ ف��اه م��ا
ال��وزراءِ أَْس��َع��د دول��ة ب��ب��ه��اءِ ال��ه��ن��ا ب��َك داَم اآلالءِ م��وط��َن ي��ا

١١٦٣
من دائره وعىل اإلتقان، من أيًضا وفيه ذراًعا، ثمانون مساحته أيًضا قرص وبجانبه
هلل والحمد أجمعني، وسلم وصحبه آله وعىل عليه هللا صىل الربية خري بحق املدح الكتابة

ا.ه. املذكورة. الرساية أوصاف من لنا تم ما هذا العاملني. رب
ُحْسن وراء من وهللا رسومه، بعض مع القرص ذلك وصف يف كافيًا رأيته ما هذا

القصد.
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