


 

 إعادة تأهيل التكية السليمانية و المتحف الحرب

                    (مركز دمشق السياحي) 

:مقدمة تارٌخٌة   

ٌحٌط . المستقلة بناء ضخم فً مدٌنة دمشق ٌتؤلف من عدد من المبانً  :السليمانية التكية

  بها جمٌعاً سور مرتفع
فً الشمال، تعلوه قبة محمولة على أعمدة،  م، ومدخل التكٌة الرئٌسً ٌقع94×125أبعاده 

الغرب، مخترقاً الصحن ومتصالً بباب آخر ٌنفتح  وثمة باب أصبح أكثر استعماالً ٌنفتح من
واألشجار جمٌع الفراغات بٌن األبنٌة التً تتقدمها  ولقد غطت الحدائق. على السوق والمدرسة

قاعات مسقوفة بقباب مماثلة أكثر ارتفاعاً ٌتخللها  أروقة مسقوفة بقباب منخفضة وخلفها
صغٌرة، وٌبدو المشهد رائعاً عندما ٌتناغم شكل القباب  ذإابات المداخن على شكل مآذن
أعمدة األروقة فً جمٌع األبنٌة التً كانت تستعمل إلٌواء  المتكرر، مع شكل األقواس فوق

وإلطعامهم، وجمٌع األبنٌة الواقعة فً القسم الشمالً تإكد هذه الوظائف  المصلٌن والمتعلمٌن
  .اآلن التً ألغٌت

الجنوبً من الصحن، وهو حرم، وصحن هو  أما المسجد فٌقع فً منتصف القسم القبلً أي
ضلعه ستة عشر متراً تغطٌه قبة عالٌة  وهذا الحرم مربع الشكل طول. صحن التكٌة المشترك

ذات الزجاج المعشق وٌحمل القبة أربعة  ذات قطر واسع ذات عنق مإلف من عدد من النوافذ
مثلثات كروٌة، وٌعلو جدران الحرم نوافذ  أقواس محمولة على أركان الجدران فً زواٌاها

الخارج فهً مإلفة من مدامٌك من الحجر  أما واجهات الحرم من. كانت محالة بالمعشق
ولعل هذا التشكٌل البدٌع . جدران هذه التكٌة األبٌض واألسود بشكل متناوب، وهو طابع جمٌع

وبخاصة قصر األبلق الذي كان قد أنشؤه الملك الظاهر  كان مطابقاً لتشكٌل المبانً المملوكٌة،
السلطان سلٌمان قد أعاد استعمال حجارته فً موقع التكٌة  بٌبرس، وهدمه تٌمورلنك وكان

 . م1559/م 927عام  نفسه وتم إنشاء التكٌة فً
العطار، ولكن تصمٌم البناء ٌعود إلى  لقد أشرف على بناء هذه التكٌة الرائعة المهندس الدمشقً

السلطان سلٌم فً زٌارته إلى بالد الشام  م الذي رافق1588-1489المعمار الشهٌر سنان 
 .ومصر عند الفتح العثمانً

المعمار سنان واضحاً فً شكل القباب وفً شكل المئذنتٌن الواقعتٌن فً زاوٌتً  وٌبدو تؤثٌر
 الشمالً للمسجد، وهما مضلعتان ولكن تبدوان أسطوانٌتٌن ٌعلوهما قمع مخروطً من الجدار

 وفً داخل المسجد محراب. الرصاص، ولكل مئذنة شرفة محمولة على مساند من المقرنصات
 .تعلوه زخارف حجرٌة مقرنصة وإلى جانبه منبر رخامً

بباب رائع الزخرفة ٌتقدمه مظلة ضخمة محمولة على أعمدة  وٌنفتح حرم المسجد على الصحن



 

والمظلة مإلفة من ثالث قباب وٌتقدم المظلة رواق أقل ارتفاعاً  ذات تٌجان مقرنصة ملساء،
 .أعمدة ضخمة محمول على قناطر ذات

الوفٌرة، ورشاقة  ومدرسة التكٌة إلى الشرق، بناء مستقل لمسجد خاص بها ٌمتاز بزخارفه
 .بنائه، وجمال بابه ونوافذه

الزخارف التً تعلو األبواب والنوافذ، أو التً تزٌن جدران  إن أروع ما ٌمٌز هذه التكٌة هو
شكل سجاجٌد، وهذه الزخارف مإلفة من ألواح خزفٌة صنعت كلها  المسجدٌن من الداخل على

زخرفٌة نباتٌة وكتابات قرآنٌة، بلونٌن؛ األزرق واألخضر  فً دمشق، وهً ذات مواضع
الذي امتازت به ألواح الخزف الدمشقً والتً ٌمٌزها عن  وبعض اللون األحمر الرّمانً،

 .الخزف التركً
والسوق، فلقد شكلتا مجموعتٌن مستقلتٌن عن التكٌة وأن وّحدتهما الزخارف  أما المدرسة

فلقد  - عدا الجامع- أما أبنٌة التكٌة . وتستعمالن الٌوم سوقاً للفنون الٌدوٌة. واألروقة والقباب
 .استعملت مإقتاً متحفاً حربٌاً وسٌنقل قرٌباً إلى بنائه الجدٌد

 التكٌة التً أنجزت فً عصر السلطان سلٌمان كان قد أمر ببنائها أوالً والده السلطان إن هذه
جانب  وكان السلطان سلٌم قد أمر منذ دخوله دمشق بإنشاء مسجد إلى. سلٌم فاتح الشام ومصر

بالماء ناعورة  تكٌة وتربة، ومازالت هذه المجموعة من األبنٌة قائمة فً سفح قاسٌون تزودها
 .الدمشقً وتمتاز زخارف هذه المجموعة بؤلواح الخزف. فرٌدة بنوعها وآلٌتها

:المعمار سنان   

 

مرحلة مهمة، وصفحة ناصعة  (1588-1491)تمثـل اعمال المعمار العثمانً الشهٌر سنان 

" قوجه معمار: وهذه المكانة المرموقة التى اكتسبها. فً المشهد العام لمنجز العمارة االسالمٌة

مردها جّدة وأصالة وغزارة النتاج التصمٌمً الذي اضطلع به طٌلة عمره الذي امتد "- سنان

فعلى امتداد سبعة عقود ونٌف استطاع هذا المعمار العبقري أن ٌشٌد . قرابة القرن من الزمان

إعداد كثٌرة من المبانً ذات الوظائف والمضامٌن المختلفة؛ وان ٌبسط نشاطه التصمٌمً على 

رقعة جغرافٌة شاسعة امتدت من تخوم بالد الّسالف فً البلقان وحتى مدٌنة مكة المكرمة فً 

وّعد كثٌر من نتاجه التصمٌمً بمنزلة محطات ذات شؤن مهم فً مسٌرة . شبه الجزٌرة العربٌة

وقد ! تطّور الفكر البنائً لٌس للعمارة اإلسالمٌة حسب، وإنما لعموم مسار العمارة العالمٌـة

وهو احد معاصري سنـان وكاتب سٌرته – " ساعً مصطفى جلبً"احصى الشاعر الرسام 

مبنى فً  (364)، احصى المنشآءات التى صممها المعمار بـ ( م1595هـ 1004توفً سنة )

وتشٌر بعض المصادر التى تناولت اعمال وسٌرة هذا . مختلف أرجاء اإلمبراطورٌة العثمانٌة

المعـمار العظٌم بان بعض المبانً التى اقترنت باسمه، لم تنفذ تحت اشرافه الشخصً المباشر، 

وانما كان ٌساعده فً اتمامها كثٌر من مساعدٌه وتالمذته منهم احمد اغا، وكمال الدٌن، وداود 



 

اغا، وٌتٌم بابا علً، وٌوسف، وسنان الصغٌر، وكثٌر ما خلط الناس بٌنهما، ودفعاً لذلك سمً 

؛ وتذكر مراجع اخرى بان تلمٌذه المحبوب ٌوسف ربما كان "الُمسـن"سنان االكبر بسنان 

ومعلوم . فً الهند" اكـبر"المهندس ذاته الذي شٌّد قصور الهور، ودلهً، واكرا لالمبراطور 

Agyrnasان سناناً ولد فً قرٌة اغرناس  من اعمال والٌة قٌصرٌه بوسط االنضول عام  - 

&-  م 1491 lt - والتى بُدل اسمها الحقاً الى معمار سنان قوي ; Mimar Sinan 

K&amp;ouml;y وٌذكر . > اي قرٌة معمار سنـان، تشرٌفاً واحتراماً لشخصٌتـه المّمٌزة 

" الّد َوِشٌـْرَمه"فً مذكراته بان الفتى أُخذ عّنـوة ً وفق نظام " مصطفى جلـبً" Devsirme ،

حارب كانكشاري فً حملة "، وبعد انتهاء مدة تعلٌمه العسكري 1512لٌكون انكشارٌاً عام 

؛ وساهم فً حروب سلٌم االول على بالد فارس والشلم والعراق ومصر، (م1521)بلغـراد 

، واثناء حملة مولدافٌـا، حظى بتقدٌر 1538وفً عام . وزار البلقان والمجر وجنوب النمسا

 ٌـوماً؛ ثم بنى جسراً آخراً على 13السلـطان بعد ان انجز جسراً فوق نهر بـروت فً ظرف 

اهتم . الدانوب لٌزٌد من اعجاب السـلطان بـه، مانحاً اٌاه لقب كبٌر مهندسً الدولة العثمانٌـة

سنان اهتماماً كبٌراً فً اٌجاد حـّل عقالنً لمشكلة نوعٌة الّحٌـز الفضائً داخل المنشاءات التى 

وتعد دراساته ومحاوالته، ومن ثم تحقـٌقه لمباٍن تتسم فضاءاتـها الداخلٌة على قدر . صممها

كبٌر من الفراغات التى ٌمكن ان تمنحها طبٌعة التراكٌب االنشائٌـة التى تعـاطى معها، ٌـُعـد 

وقد استفاد فً مشروعه هذا من تراكم واستمرارٌة التقالٌد . ذلك منجزاً معمارٌاً حقٌقٌاً واصٌالً 

؛ "ادرنـة"ومن ثم فً " بورسـه"و" ازنـٌق"المعمـارٌة العثمانٌة التى ظهرت وتكونت سابقاً فً 

كما استفاد اٌضاً من النجاحات المهمة التى احرزتهـا نتاجات العمارة البٌزّنـطٌة على االرض 

 ( م537- 532)"القدٌسـة صوفـٌـا" "صوفٌا– اٌـا "التركٌة وفً االخص مبنى كنٌسـة 

Hagia- Sophia ّدرة العمارة البٌـزّنطٌة ورمزهـا البـنائـً؛ مازجـاً كل –  فً القسطنـطٌنٌـة 

ذلك فً فعل ثـاقـفً نـادر، اغنـاه دائمـاً فً فحص مستمر ودإوب لجمٌع المنشاءات العمرانٌة 

التىصادفها فً بلدان عدٌدة، ملتقطـاً المالحظات واالفكار المختلفة فً سبٌل تعزٌز مداركه 

فً تعاطٌه " معـمار سنان"ثمة انجاز تصٌمً كبٌر حققه . البنائـٌة وتوسٌع ثقافتـه المعمارٌـة

مع اشكالٌة االحٌاز المسقفة بالقباب؛ اذ استطاع المعمار القدٌر ان ٌرتقً الى منظومة انشائٌة 

عالٌة الدقّـة بامكانها ان تشّغـل جمٌع العناصر التركٌبٌة للمنشؤ الحراز اوسع قدر من االحٌاز 

المتاحة اوالً؛ وثانٌاً الظهار منتهى االنسجام والوضوح والفصاحة بٌن هٌئة الشكل الخارجً 

ونوعٌة الفضاء الداخلً؛ وعمل سنان كثٌراً على تطوٌر تـٌنٌـك الناحٌتٌن، واٌصالهما حـّد 

ومن ضمن مبانٌه الكثٌرة التى ٌّعتـز بـها المعـار شخصٌا، فً هذا . البالغـة التصمٌمٌة

مسجـد : ثالثة مساجد رائعـة التصمٌم هـً_ المجال، مجال االشتـغال على الفضاءات المقبّبـة 

فً اسطنبول  (1557-1550)فً اسطنبول، ومسجد السلٌمانٌة  (1548-1544)شهـزاده 



 

وٌصف سنان عمارة . فً ادرنـه (1574- 1569)اٌضاً، والمسجد الثالث هـو مسـجد السـلٌمٌة 

بانه ولٌد تجربته االساسٌة فً الولوج بطرٌق تصمٌمً خاص به فً تعاملـه – مسجد شهـزاده 

مع الفضاءات المقّببـة؛ واذ ٌعتبر عمارة مسجد السلٌمٌة فً ادرنه بمثاٌة رائعته التصمٌمٌة، 

فانه ٌشٌر الى عمارة مجمع السلٌمانٌة كونها مرحلة تتسم بنضوجه المهنً فً تعاطٌه مع 

.عمارة القباب والفضاءات المقّببـة   

 

: إعادة التؤهٌل   

ٌنطلق المشروع من حاجة المدٌنة لمرجع سٌاحً مركزي ٌقصده جمٌع السٌاح و المغتربٌن 

لالطالع على المعالم السٌاحٌة السورٌة من مدن و مناطق هامة و ذلك بعرض لمحة تارٌخٌة 

و مناطق  (-.........معلوال- ماري- بصرى- تدمر )لهذه المدن و ما تتضمنه من أماكن أثرٌة 

و كٌفٌة الوصول الٌها و عرض هذه  (- .......... بنوك– مطاعم –فنادق  )تخدٌمٌة و ترفٌهٌة 

 المعلومات بطرٌقة عصرٌة 

:البرنامج األولً   

 ٌتؤلف المشروع من قسمٌن

:قسم االستعالمات السٌاحً و تعرٌف بالقطر العربً السوري و ٌتضمن - 1  

لكل منطقة صالة تحتوي على لوحات و مجسمات و شاشات  )صاالت عرض دائمة - أ

(عرض  

(تتضمن معارض موسمٌة للمناطق  )صالة عرض مإقتة - ب  

لتعرٌف السٌاح بموقفنا من )مدرج ثقافً سٌاحً القامة الندوات الثقافٌة بعدة لغات - ج

(األزمات العالمٌة  

مكتبة تارٌخٌة - د  

(- ........انترنت- كافٌترٌات )قسم خدمات - ه  

:سوق المهن الٌدوٌة و ٌتضمن - 2  

أجنحة للمنتجات الٌدوٌة- أ  



 

صالة عرض لكٌفٌة صناعة هذه المنتجات - ب  

صالة رقمٌة للمنتجات الحدٌثة  - ج  
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