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يقع خان أسعد باشا العظم داخل أسوار مدينة دمشق القديمة في منتصف سوق البزورية على يمين الداخل 

 دار القرآنو إلى السوق من جهة سوق مدحت باشا يحده شماال حمام نور الدين زنكي الملقب بالشهيد
،  ويحده جنوبًا خان الرز يفصل بينهما جادة سوق الصقالين ، لكامليةالحديث التنكزية / المدرسة او
يفصل بينهما سوق  يحده غربًا خان العمود،  والبيوت العربية القديمةو يحده شرقا زقاق السلميو

  ر.البزورية الشهي

 

 

العهد  فيبناه والي الشام العثماني اسعد باشا العظم 
 1166واستغرق بناؤه عام ونيف من سنة  ، العثماني

للهجرة  1167للميالد إلى سنة  1751للهجرة الموافق 
للميالد وقد استخدم الوالي معظم  1753الموافق 

الحجارة الموجود بدمشق للتفنن في بنائه ليكون أكبر 
ق الحرير وطريق محطة استراحة إستراتيجية على طري

وسوقًا كبيرة  ، )دمشق (قوافل الحج في الشام شريف 
 ، ليتبادل التجار القادمون إلى الشام بضائعهم الثمينة فيه

أعظم خانات الشرق قاطبة والتي تم و وليصبح من أجمل
 .بناؤها في أرجاء السلطنة العثمانية
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معظم مدن بالد الشام في عام و الخان بعد بنائه ببضعة سنين إلى هزة أرضية ضربت دمشق تعرض
 .للميالد 1759للهجرة الموافق  1173

تحتل واجهته الغربية المطلة على سوق ،  ومتر مربع 2500مساحة الخان اإلجمالية بحوالي ُتّقدر 
تحتضن هذه الواجهة بوابة الخان الكبيرة الحجم ومسجد صغير ودكاكين ،  ومترًا 47البزورية بطول 
مترًا  52لين بحوالي سوق الصقاو وتحتل واجهته الجنوبية المطلة على خان الرز ، ومخازن تجارية

أما  ، أما الواجهة الشرقية فهي سور أصم يطل على زقاق الحي المجاور . تتوزع فيها المحال التجارية
 .ًا ولكنها محجوبة بالمبانيمتر 25يصل طولها الى فواجهته الشمالية 

بقين اثنين استخدم الطابق األرضي من الخان ليكون سوقًا للتجار يبيعون فيه صمم بناء الخان من طا
 في حين خصص الطابق الثاني للنوم ولراحة الزوار ، بضائعهم وكمستودعات ومكاتب لسماسرة البيع

 .يحيط بالبناء باحة مسقوفة بتسع قباب يدخل إليها من الباب الرئيسي عبر دهليز واسع.  وتجارة القوافلو
 

معقود أعاله  ، يحتوي في جانبيه على مقعدين من الحجر ، من إيوان واسع يتقدم الباب البوابة تتألف
 .تنتهي في أعالها بشكل الصدفة على شكل نصف قبة ، والداليات الحجرية ، بالمقرنصات

 

 ، القوس الخارجي الكبير مكون من سلسلة من المشربيات ، من ثالث أقواس متراكبةهذا العقد يتكون 
فيتألف  ، لقوس الثالث الداخليأما ا ، والقوس األوسط مكون من حجارة مقولبة على شكل كعوب الكتب

يتناوب فيها اللونان  ، من حجارة مقصقصة
األبيض واألسود. والعقد محمول على ثالث 

،  سويريات أي أعمدة صغيرة في كل من جانبيه
وتمثل هذه  ، منحوته بأشكال حلزونية وضفائرو

الواجهة أجمل وأضخم واجهات المباني األثرية في 
إذ يصل  ، التزييناتدمشق وأغناها بالزخارف و

طول الواجهة إلى ما يزيد على أحد عشر مترًا 
وباب الخان ، وبعرض يبلغ تسعة أمتار ونصف



مفتوح ضمن قنطرة تعلوها واجهة مؤلفة من خطوط هندسية تحتوي على نقش حجري كما ورد لدى 
 . الدكتور الشهابي ما نصه

مثبت عليها صفائح معدنية لحماية الباب و أما الباب نفسه فيتألف من مصراعين كبيرين من خشب الجوز
بداخل كل خلية نجمة كانت هذه النجوم وما و مرسوم على تلك الصفائح أشكال خلية النحلو من تحطيمه

زالت تغطي المسامير ضخمة المثبتة للصفائح المعدنية وهي شبيه بطراز أبواب جميع الخانات أو أبواب 
طوله عشرة  ، يلي الباب الخارجي لخان أسعد باشا دهليز واسع ، مدينة دمشق المصفحة بألواح الحديد

ويوجد في كل من جانبي  ، مسقوف بعقود متقاطعة تزينها زخارف جصية ، أمتار وعرضه أربعة
  .من الحجر يؤدي إلى الطابق العلويبجانبه درج و مسؤول الخان الدهليز غرفة 

وهي مرصوفة مبلطة بالحجر البازلتي  ، مترًا 27يتوسط الخان فسحة مربعة طول ضلعها حوالي 
 ، في وسطها فسقية كانت تتغذى من مياه نهر القنوات ، األسود ويتوسطها بركة ماء كثيرة األضالع

عشرين و محمولة على أربع ، على ثالثة صفوفوهذه الباحة مسقوفة بكاملها بالقباب التسع الموزعة 
 .وعلى عضائد أربع في وسط الباحة ، تستند على جدران الخان من ناحية ، عقدا

 

عشرين و وترتفع عن أرض الخان بحدود أثنان ، وهذه القباب متماثلة يبلغ قطر كل منها ثمانية أمتار
فيها أربعة عقود كبيرة يصل بينها أربع  : من قاعدة مربعة تتكون،  ووتتألف من أربع أجزاء ، مترًا

في كل ضلع نافدة  ، المكونة من ستة عشر ضلعاو يليها رقبة القبة ، تحتل الزوايا ، مثلثات كروية
وفي قمة  ، ويلي الرقبة طاسة القبة وهي مبنية باآلخر ومزينة في الداخل بالزخارف الجصية ، مستطيلة

وهو عبارة عن فتحة مضلعة ذات عشرة  .لباحة بالنور ويمنع تسرب مياه المطرالطاسة منور يمد ا
أصاب لكن الزلزال  ، مغطى بسقف هرمي هذا هو الوضع األصيل للقباب ، أضالع في كل منها نافذة

 .ها عناصرها العلياثالث قباب أو أكثر وأزال عن



 
 

 

 

 رؤوس القباب الصغيرة واضحة وذلك لدخول الضوءو النوافذو تبدو الرقابو صورة حديثة للقباب
اإلنارة اثناء ساعات النهارو  

 
 
 



 

 صورة حديثة للقباب من داخل الخان

مصممة على شكل أجنحة مستقلة يتألف كل  ، من كل جهاته مخازن في الطابق األرضييحيط بالصحن 
  .يليها من الداخل غرفة أكبر أو غرفتان للبضائع ، منها من غرفة أمامية تستخدم كمكتب

وهو يتألف من رواق يحيط  ل، درجين المتقابلين في دهليز المدخأما الطابق العلوي فيصعد إليه من كال ال
وهي نفسها  ، ويطل على باحة الخان بقناطر حجرية ، مسقوف بأقباء متقاطعة ، الخان األربع بجهات

ويلي الرواق سلسلة من الغرف والتي تزيد على  ، المطلة على باحة الخان ، قناطر للقباب التسع
بالنور  ونافذة في جدار السور تمدها ، كل منها مزود بشباك مستطيل يطل على الرواق ، األربعين غرفة

غرفة يتفرع من منه خمسة ممرات ثانوية يؤدي أحدها إلى  84والهواء ليصبح عدد غرف في الخان 
  .غرفة كبيرة مزودة بشرفة تطل على سوق البزورية

 


