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ثـريأنطلـ مـممنرـوري،1اريخيللمبـانيالتقليديـةفيقراءةالتطـورالتـاحديثاهج توهذهالدراسةتطرح
ثريـــةنهـــاءهـــذهالمبـــانيقتراتـــيابقـــاتافســـتيطانالبهـــريفـــيالمواقـــعاألإعلـــىتهـــبيهعمليـــةقـــومي
بمــاثــارلهــذهالطبقــات،ول ــمدونتنايــذفعــلالحاــر،حــا يعمليــةالتحليــلالتــييقــومقهــاعلمــاءاآيو

ةالمصادرالتاريخيةل وفيظلق،جيالالقادمةلألصالتهاأونقلهابديةالمبانيالتقلييضممالحااظعلى
تحليــلهــذهالدراســةتقــدمليهــا،إلدراســةالتطــورالتــاريخيللمبــانيالتقليديــةوصــعو ةالوصــولالالزمــة

ــــاتالمبــــاني  بهــــبلمباشــــرنحــــوالمبنــــىفســــتنبا يتجــــهوالــــذي،للمعلومــــاتضــــافيإمصــــدرابق
.نهسجلتاريخيأليهعلىإتواةفيجدرانهوينررالمعلوماتالمح


نــةمــمالنســيرالعمرانـيالتقليــديفــيالبلــدةيتناولـتهــذهالدراســةتطبيـ تحليــلابقــاتالمبــانيعلـىع

لتـوفيرالمعلومـات؛ضـافيإ مصـدرلىمعرفةمدىمسـاهمةهـذاالتحليـلإوهدفتالقديمةممالخليل،
لبنــاءابقاتهــاالتسلســلالزمنــيدراســةلــىإو،يلمبــانيالخليــلالتقليديــةالتطــورالتــاريخالالزمــةلدراســة
ا وخصوصـــالعناصـــرالمعماريـــةالمميـــزةللطبقـــاتدراســـةلـــىإ مـــاهـــدفت،محـــددةزمنيـــةضـــممفتـــرات

فـيشـبلهاوقياسـها،تصـنياهاقنـاءعلـىم ،حيـ تـهمالعناصرالمعماريةأ واحدةممفتحاتالهباقيك
لـــىهـــذهإمبانيـــةافســـتنادإودراســـة،زمنيـــةالـــنملالمعمـــاريالـــذيتميـــزتبـــه ـــلفتـــرةلتحديـــدمحاولـــة

.ريخالمبانيالتقليديةفيالخليلأ مرجعلتنما األ


تطبيـ تحليـلم تـو،دراسـةالحالـةوعلـىارت زتاريقةالبح فيهذهالدراسةعلىالمنهرالوصـاي،
الهيخفيالبلدةالقديمةمـمةل محالنسيرالعمرانيفيهاتحدىواجإتمثلابقاتالمبانيعلىعينة

تحديــدابقــاتالعينــةودراســةالعالقــاتم تــحيــ ،حــوااالتــيتقــعضــممهــذهالواجهــةحــداألأوالخليــل
قـيمالمعلومـاتالـواردةمقارنـةجـراءإم تـوقـد،عينـةالدراسـةللواجهـةفيماقينهاو نـاءالتسلسـلالتـاريخي

. يدهاألضمانتقااعالمعلوماتوتالمختلاةممالمصادرالتاريخيةالمستقاةوتلكالطبقاتتحليلمم

                                  
اقتصرتدراسةتاريخالمبانيالتقليديةقديماعلىالمصادرغيرالمباشرة،ممسجالتومخطوااتووثائ و تيالرحالةوالجغرافييموغيرها1

.ممالمصادرالتاريخيةالمدونة
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ويهـاالواجهـةتالتـيتحفتحاتالهباقيكتصنيفم تعينةالدراسةللواجهةو عدتحديدالتسلسلالتاريخي
.لتطورالواجهةالزمنيةبالاتراتنما ةهذهاألعالقدراسةنمااهاوأوتحليل

 
ــتو العمرانــيالنســيرتطــورتايــدبمســاهمةتحليــلابقــاتالمبــانيفــيدراســةلــىنتــائرإالدراســةتلص 

لتطــورزمنيــةتحديــدخمــسفتــراتم تــحيــ ،لطبقاتــهوفــيقنــاءالتسلســلالزمنــيالتقليــديفــيالخليــل
تحليـلمالدراسـة مـاونـترعـ،لـىالمصـادرالتاريخيـةالمتـوفرةإبافسـتنادوذلـكالواجهةعينـةالدراسـة،

التـيظهـرتفـيفتحـاتالهـباقيكتصـنيفم تحي ،زمنيةالمعماريةالتيتميزتقها لفترةالاتحات
 ثـرمـمأفـيلاتحـاتالهـباقيكالمعماريةنما لألاظهرتالدراسةت رارأوقد،نمااهاأوتحليلمنها ل
الـنملالمعمـارين الـىإخلصـتالدراسـةو،محـددةزمنيـةالاتحـاتباتـرةهذهيرتبلنملفلم،زمنيةفترة

وصـتالدراسـةأهذاوقد.التقليديةالمبانيلتحديدتاريخ مرجعليهإفيمبمافستنادلاتحاتالهباقيك
لطبقــاتهــذهالمــادةالبنائيــةتحليــللخــرىأاــر بضــرورةتطــويرتحليــلابقــاتالمبــانيبافتجــاهنحــو

.المباني
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of traditional buildings in Hebron-Palestine 
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Abstract 

This study presents a modern approach for reading the historical development of traditional 

architecture. It starts from an archaeological perspective, based on comparing the visible 

construction of buildings with the archeological stratification underground. This simulates 

the same stratigraphic analyses that archaeologists perform on archaeological sites, but 

does not involve any excavations, in order to preserve the authenticity of these buildings 

for the next generation. In addition, in situations where there are limited textual sources, 

this study presents stratigraphic analysis as an additional resource for studying the 

historical development of traditional buildings.  

   

This study applies stratigraphic analysis to a sample of the traditional urban fabric in the 

old town of Hebron. It aims to explore how such methods can contribute to our 

understanding of the development of historic buildings in Hebron within specific time 

periods. In addition, it clarifies how architectural elements of the old buildings’ façades, 

especially the windows, can be studied with the relation of the historical period. Windows 

are classified according to their shapes and dimensions in an attempt to determine the 

architectural style that characterized each period, and to study the possibility of using these 

typologies as a reference to determine the history of any traditional building in Hebron. 

 

The method of this research is based on descriptive analysis of specific case study sites. 

The stratigraphic analysis was applied to a sample representing a façade in Al-Sheikh 

neighborhood in the old town of Hebron and one of the hoshes that exists within it. The  

stratigraphic units of the samples were identified and the  stratigraphic relations were 

studied in order to reconstruct their historical sequence. Then, information obtained from 

the stratigraphic analysis was compared with those obtained from other historical resources 

in order to confirm the proposed chronological sequencing. After reconstructing the 

stratigraphic sequence, the façade’s windows were classified according to their types and 

analyzed in order to study the relationship of these typologies to the history of the 

structure. 

 

This study showed how stratigraphic analysis can reveal a more nuanced image of the 

historical development of Hebron’s traditional urban fabric. Also, the study showed a 

repetition of the architectural types of the windows over several historical periods. 

Therefore, the study concluded that the architectural typologies of windows cannot be 

used as a reference for determining the history of traditional buildings. On the other hand, 

the study recommended the use and development of stratigraphic tools towards analyzing 

the construction materials of these buildings.  
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 المقدمة    

 
 تمهيد1.1  

 
 بـل يـ  وـدلات  كوـدلات  ليتـث اقافيـة فحتـ   ت  ـا وعـاتحمل العمارة التقليدية فـ  تكـليل ا كولاتات

فالعمارة ي  تتيج وـ  " . باإلتتان كالحياة الت  عاش ا كالظركف الت  ور  عليهترتبط ارتباطا وباشرا 
ـــــرا  لل قافـــــة كالم تمـــــ  يـــــ   فـــــرات طبيعـــــ  للتوـــــاعة  الحتـــــار ة كالتيا ـــــية كات ت ـــــا ية ك   "1التغي
 .2ذ ف ر التار خ حتى الع ر الحديثكاتجتماعية ف  كل ورحلة ون

   
العمل المعماري الذي يلتكف فيه  ليل لحتارة وعينة أك تطار و م "ته أيعّرف المبنى التار خ  على 

التعر ف فقط على العمل المعماري الااحد بل يكمل الما    اكت ينطبق يذ. أك حدث تار خ  وعي 
كو  . "3عظيمة كإتما يكمل األعمال المتااضعة أيتاكت يقت ر على األعمال ال  الحتري أك الر و 
كالت  ت ت دف  لى   لتحقيق المعرفة بالتار خ  راءتهتبد و    "4  ل المبنى"ن  ينا يمل  القال 

أيتا  لى ف م المحتاى التار خ   إتما ت دفك   تحديد الوترا  الزونية أك التتلتل التار خ  فحت 

                                  
1 Dernnan , 2010, p.1. 
 . 30ص، 1987باقي و حازم،عبد ال 2
3            ICOMOS, International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments         

and Sites, The Venice Charter,1964, Article 1., p.1.                                          
4  ,2015, p.1. Martinez et al. 
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 كيذا الو م للمحتاى التار خ  للعمارة ". كوعطيا  للتطار الحتاري للعمارة كوا تتتمنه و   تت  
عةوا  ك  راءة المعلاوا  المحتااة ف  ال دران ك و  خةل  راءة وا بي   طار البناء  يمل  اكتتابه

 ".5كاإلتتانالزوان 
 
   7قة البناء  كللعةوا  الت  تترك ا طر 6لماا  البناءالمرا بة الد يقة كعملية القراءة يذه تتطل   

كالتغيرا  الت  لحقث به تتي ة لتغير طرق الحياة   8للمبنى ات تخدام ضافة لمرا بة فترا  كأشلال 
 وراحل البناء تحديد  ف  تتاعدالت    10و در أ ا   للمعلاوا  كالمبنى بذلك .9المختلوة عبر الزو 

 الت  ف  و مل اك   11قة كالةحقةالمعمار ة لكل ورحلة كعة ت ا بالمراحل التاب كالتما كالخ ائص 
  .التار خ تطاره تزك تا بمعطيا   كاضحة ع  

 
الت  تمتلك المقاوا  لتأر خ "  "12المباشرة" حد أيم الطرق العلميةأ طبقا  المبات ك عتبر تحليل 

ت  كتوتير العمارة التار خية  كالت  ف  وعظم األحيان تتميز ببعض التعقيد تتي ة للتدخة  المختلوة ال
التعا   الزون   أ اة لمعرفة" كاته يكللف   التحليل اكتكم  أيمية يذ. "13تخت  ل ا خةل فترة حيات ا

 كذلك  15يتاعد ف  كض  تتلتل تون  تتب  حال وراحل البناء المختلوة للمبنى حيث ،"14التار خ 
رف  لي ا بناء على يتم التع  أك أك ر بنائيةو  خةل ات تنا   لى أن كل طبقة ي  عبارة ع  ورحلة 

كبدرا ة العة ا  بي  طبقا  المبنى المختلوة ككيوية التراك  فيما . 16تغير كاضح ف  عملية البناء
الاصال  لى تتلتل تون  وطلق يتمح بتحديد الوترة  بين م كودى ارتباط م أك اتو ال م يمل 

   ـــــــتتم  "18غير ودورة"أ اة  كيا .17التار خية  ذا كاتث المعلاوة تتقاط  و  الااائق التار خية األخرى 

                                  
5 Bortolotto et al.,2011, p. 2.  
6 Mileto, 2007, p.178.  
 .175الم در توته  ص  7
 .172الم در توته  ص  8
9 Bortolotto et al., 2011, p. 2.  

10 Sculler, 2002, p.7.  
11 Mileto, 2007, p.172.  
12 2008,p.207.  , Mileto &Vegas 
13 Mileto, 2007, p.172.  
 .99، ص8991غاالن،  14
15 2008,p.198.  , Mileto &Vegas 
16 Mileto, 2007, p.172.  
17 2008,p.198.  , Mileto &Vegas 
18 Boato& Pittaluga,2000, p.1. 
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 .المبنى التار خ  كأصالتهالحواظ على 
 

المعرفة بالمبات  الترااية ركيزة كودواك أ ا   للحواظ  تعتبر  المعماري كف  و ال الحواظ على التراث 
 ".19معلمعملية الترويم ي   أن تتبق بدرا ة تار خية أار ة لل"فقد أكد وي اق البند ية على أن علي ا  

 ةعلى القيم المتم ل المحافظةكتكم  أيمية يذا الناع و  المعرفة ف  تاجيه عملية الحواظ بما يتم  
  بما في ا التغيرا  كالتدخة  الت  تطرأ علي ا 20ةخةل وراحل تطاريا المختلوك  ف  المبات  التار خية

 . 21خةل عمليا  ال ياتة كالترويم
 

 مشكلة الدراسة 1.2
 
كبر العقبا  الت  تقف عائقا أوام  ف م المبنى أالمعلاوا  كصعابة الاصال  لي ا و    لة و ا ر تعد

التار خ  ك را ة وراحل تطاره  فالم ا ر التار خية غالبا وا تكان تا رة كشحيحة  تاييك ع  صعابة 
ل ا تنباط المعلاوا  و  يذه الم ا ر كات ا و ا ر غير وباشرة   ضافة  لى أن وعلاوات ا ت تكم

 .كافة الوترا  التار خية الت  ور  على المبنى التار خ    كت تغط  كافة ال اات  المتعلقة به
 

كإذا تحداناعلى وتتاى فلتطي   يةحظ أن و ا ر المعلاوا  تقت ر على غير المباشر ون ا  و ل 
كتتوا م  .ن   ة  المحلمة الكرعية كالن اص الاصوية الت  أكر يا الرحالة كال غرافيان كالمؤرخا 

المكللة ف  حال فقدان بعض و  يذه الت ة   كما حدث لت ة  المحلمة الكرعية ف  الخليل  
رغم أن المحلمة الكرعية ف  الخليل تعا   لى وا "م  1611حيث أن أ دم   ل كصلنا يعا   لى العام 

وظ ا ف  ولان  بل يذا التار خ  األور الذي  د يعن  أن بعض الت ة   د تقلث و  المحلمة لح
حيث كاتث  ر ة المحلمة   آخر  أك أت ا أتلوث أبان الواضى أك بتب  تعديا  بعض أيل الر ف

 ". 22ك  ةت ا شيئا وألافا و   بل المتخاصمي  لتدوير أصال القتايا
 

                                  
19 ICOMOS, International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and  Sites,   

The Venice Carter,1964,Article 9.,p.2.                                                                                                          
  

20 Bortolotto et al., 2011, p. 1. 
21 Mileto, 2007, p.177. 
 .9، ص1994أبو بكر،  22
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كف  ظل عدم كواية الم ا ر المعلاواتية المتافرة  تظ ر الحاجة الما ة  لى كجا  و در آخر 
لقد أابث تحليل طبقا   . "24يتاجه بكلل وباشر  لى المبنى توته ت تنباط المعلاوا   23للمعلاوا 

المبات   درة المبنى على تافير وعلاوا  فر دة و  ال ع   ي ا يا ف  الم ا ر األخرى  كخاصة 
 .ياوا  للمعلاوا  ا   ضافي ا  و در   كبذلك يعتبر المبنى "25بماا  كطرق اإلتكاء ةتلك المتعلق

 
 الدراسةأهمية  1.2
 

المعلاوا  الةتوـة  ف  تافير تتلط التاء على وتايمة المبنى توتهتكم  أيمية يذه الدرا ة ف  أت ا 
  ف ـ  تت ـه  لـى ا ـتنباط المعلاوـا  وـ  المبنـى بكـلل وباشـر  وـ  خـةل اعتما يـا علـى تحليـل لو مـه

كفـ  الا ـث توتـه . يـة األخـرى طبقاته  كبالتال  تتايم ف   د ال غرة النات ة ع   لة الم ا ر المعلاوات
تحليـل طبقـا  المبـات  يعتمـد بالدرجـة األكلـى "تقا   لى تعميـق المعرفـة بعمليـة  تكـاء المبنـى  حيـث أن 

  فعمليـــة  تكـــاء المبنـــى تحمـــل وعلاوـــا   فر ـــدة عـــ  وـــا ة البنـــاء "26علـــى تحليـــل وـــاا  كطـــرق اإلتكـــاء
وما يتايم ف  ف م جااتبه المختلوة  كف    28  كع   اكنيه كظركف م اتجتماعية كات ت ا ية27كتمطه

  . را ة تطاره خةل الوترا  التار خية المختلوة الت  ور  عليه
 

أيمية يذه الدرا ة ف  أت ـا تكـلل ورجعـا للمـرومي  كالعـاولي  فـ  و ـال الحوـاظ علـى التـراث كما كتنب  
لاتيــا  كآليــا  تطبيــق تحليــل ال قــاف  فــ  البلــدا  التار خيــة فــ  فلتــطي   يــتم وــ  خةلــه تعــر و م ب و

تتــ  بــي  أيــدي م حالــة  را ــية وحليــة تاضــح التطبيــق ك   الطبقــا  علــى العمــارة التقليديــة فــ  فلتــطي 
كتبـــي  ا ـــتخداواته فـــ  و ـــال الدرا ـــا  التكخي ـــية الةتوـــة لتحقيـــق الو ـــم   الطبقـــا  لتحليـــلالعملـــ  

 . باشرة بتنويذ أعمال الترويم على األرضالتار خ  كالمعماري كاإلتكائ  للمبات  التقليدية  بل الم
 

 أهداف الدراسة  1.2
 

 :اآلتيةتتعى يذه الدرا ة  لى تحقيق األيداف 

                                  
23 Schuller,2002,p.7. 
24  ,2015, p.1.   Martinez et al. 
25 ,2007,p.199.  Mileto &Vegas 
26 Mileto, 2007, p.175.  
27 Bortolotto et al., 2011, p.2.  
28 Ayan et al.,2003,p.18.  
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 . ا تخدام تحليل الطبقا  كم در  ضاف  للمعلاوا  .1
 

 .تحديد التتاب  التار خ  لعينة الدرا ة .2
 
معمار ة كخط تماط ال را ة الوتحا  المعمار ة لعينة الدرا ة  كالبحث ف  العة ة بي  األ .3

 .  الزو 
 

 أسئلة الدراسة   1.2
 

 :اآلتيةاأل ئلة  ع تتعى يذه الدرا ة  لى اإلجابة 
 

 ؟كن لمبات  الخليل التقليديةد  الطبقا  ف  وعرفة التار خ غير المتحليل  يل يتايم .1
 
 ؟و  خةل أتماط فتحات ا المعمار ة عينة الدرا ةيل يمل  تأر خ المبات   .2

 
 دراسةمنهجية ال    1.6
  
أك حالـة  عتمد يذا المن ج على  را ة الظـايرة ك أ ئلة الدرا ة   ع اختيار المن ج الاصو  لإلجابة  م  ت

كتوتـــيريا كتحديـــد عة ات ـــا وـــ  المتغيـــرا  كمـــا تاجـــد فـــ  الاا ـــ   ك  ـــتم باصـــو ا كصـــوا   يقـــا  وعينـــة 
  حدى طرق المن ج الاصو  كي   اعتما  طر قة  را ة الحالة إلجراء يذا البحث م  كت .29المحيطة ب ا 

فدرا ة الحالة تعتبر ون اجا وةئما . أ ئلة البحث ع حيث تعتبر  را ة الحالة الطر قة الم لى لإلجابة 
  حيــث يــتم جمــ 30.رض الاا ــ أألي باحــث يرغــ  بدرا ــة  تــية وعينــة بكــلل ول ــف ك عميــق علــى 

 ب دف الاصال  لى تعميما  يمل  ؛توتيريا المعلاوا  التو يلية المتعلقة بمكللة البحث ك تحليل ا ك
 :لى اةث وراحل ك مل  تقتيم وراحل عملية البحث  .الحات  المكاب ةتطبيق ا على غيريا و  

 
 
 

                                  
 .811، ص 2002المشوخي، 29
30 Creswell,2008,p .17. 
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 جم  المعلاوا  كالبياتا  النظر ة: أكت
 

وـ   المتعلقـة بعينـة الدرا ـةالمعمار ة كالمتاحية  جم  الدرا ا  كالااائق كال ار كالمخططا  م  حيث ت
كالتــ  ( 1.1الملحــق)اتطــةع علــى  ــ ة  المحلمــة الكــرعية فــ  الخليــل م  تــكمــا الم ــا ر المتــافرة  

ياوـة   ضـافة  لـى المعلاوـا  الخاصـة بالتـلان فـ  عينـة تار خيـة ك وعمار ـة  اعد  ف  تافير بياتا  
 را ــة البحــاث كوــ  اــم بــدأ الباحــث بدرا ــة األ ي النظــري فــ  و ــال تحليــل طبقــا  المبــات  ك  .الدرا ـة
 .  كتحليل بعض ون ا بكلل تو يل المتعلقة ب ذا الماضاعالتابقة 

 
 العمل الميدات  كجم  المعلاوا  و  الما   : ااتيا
 

 ام الباحث بز ـارا  ويداتيـة ول وـة للمنطقـة عينـة الدرا ـة  ضـم  وـ  خةل ـا الح ـال علـى وعلاوـا  
  جــراء التاايــق المعمــاري إ ــة التو ــيلية المباشــرة  ك عميقــة للملاتــا  المعمار ــة للمنطقــة وــ  حيــث الدرا

جـراء العديـد وـ  الركايـا  الكـوا ة كالتـ   لـى  ضـافة    31كالمتح الت ا ري لعينة الدرا ـةكالواتاغراف  
   اكذلك بناء على تاصـيا  وـ   ـلات ؛خةل ا وقابلة شخ يا  ذا  وعرفة بالمنطقة عينة الدرا ة م  ت

علـى تحديـد طبقـا  المبـات  وـ  خـةل عمـل ويـدات  ول ـف اعتمـد علـى  كو  ج ة أخرى عمل الباحث
 .المرا بة الب ر ة المباشرة لعينة الدرا ة

 
  را ة البياتا  كتحليل ا: اال ا

 
 لمنطقة كعينة را ة تار خية وعمار ة  ب عدا  م  جمع ا   ام الباحثتا تنا ا   لى المعلاوا  الت  

 م  تتا ي  الطبقا  الت   م  تالدرا ة  كما المتعلقة بعينة  المختلوة  اعد  ف  ف م ال اات  ؛الدرا ة
ك را ة كتحليل العة ا  الطبقية فيما بين ا  المتح الت ا ري  خططا وتحديديا ف  الما   على 

 لعينة الدرا ةاعتما  البياتا  النات ة ع  تحليل الطبقا   م  ت لقد .حدثلى األ  دم كترتيب ا و  األ
الخرائط كال ار ك  تمث وقارتت ا و  البياتا  األخرى كالااائق التار خية  م  كو  ا ، ا يةكبياتا  أ
كذلك لمعرفة ودى تقاط  البياتا  النات ة ع   ؛  ة  المحلمة الكرعية كالركاية الكوا ةك ال ا ة 

النات ة ع  جل تأكيد المعطيا  كالمعلاوا  أو   ؛تحليل الطبقا  كالبياتا  المتتقاة و  يذه الم ا ر
 .تحليل الطبقا  المعمار ة  كبناء التتلتل الزون  التار خ  النتب  أك المطلق للمنطقة عينة الدرا ة

                                  
  المتح الت ا ري لعينة الدرا ة كاائق  فيما تم الح ال على (الحاش)جراء المتح الت ا ري لعينة الدرا ة ال اتية  ام الباحث ب 31
 .     م2114و  أرشيف ل نة اعمار الخليل  كالت  تم  عدا يا ف  العام ( الااج ة)كلىاأل  
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 تنظيم الدراسة  7.2
 

 :ف  ضاء األيداف المرجاة تم تقتيم الدرا ة  لى  تة ف ال
 

ـــان أيميت ـــا كأيـــداف ا  كالمن : كلالو ـــل األ  يـــة المتبعـــة فـــ  يتنـــاكل المقدوـــة العاوـــة عـــ  الدرا ـــة كبي
فيما يتناكل الو ل ال ات  اإلطار النظري للدرا ة  فيبدأ بتعر ف علـم الطبقـا  كتـار خ تكـأته  .  عدا يا

فيتنـاكل تحليـل : الو ـل ال الـثكو  ام ياضح آليـة تحليـل الطبقـا  كأيميتـه كا ـتخداواته المختلوـة  أوـا 
ك عـرض . التـابقة فـ  واضـاع الدرا ـةك عطـ  ولخ ـا  عـ  الدرا ـا  حالتي   را يتي  بكلل وو ـل  

أوـا .   تبذة وعمار ة تار خية حال ونطقة الدرا ة  واضحا عينة الدرا ـة كأ ـباي اختياريـاالو ل الراب 
فيتنــاكل تطبيــق عملــ  لتحليــل طبقــا  المبــات  علــى عينــة الدرا ــة  ك را ــة الوتحــا  : الو ــل الخــاو 

 .كتاصيات ا تتائج الدرا ة: فيما يعرض الو ل األخير. ونيةالمعمار ة ل ذه العينة كعة ت ا بالوترا  الز 
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 الفصل الثاني 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحليل طبقات المباني_ اإلطار النظري  
 

ك بــي  أكجــه  يقــدم يــذا الو ــل تبــذة عاوــة عــ  علــم الطبقــا   يتطــرق وــ  خةل ــا  لــى تكــأته كتعر وــه 
فيما يركز الو ـل . اتختةف بينه كبي  علم الطبقا  األار ة  ك كرح القااتي  كالمبا ئ الت  بن  علي ا

تحليــل الطبقــا  المعمار ــة  فيتناكلــه وو ــة جميــ  األوــار المتعلقــة بــه  وــ  حيــث تعر وــه تحديــدا علــى 
كوتـمياته  كأيميتــه  كوتـايماته فــ  تحليــل كف ـم العمــارة التقليديــة  كمـا ك اضــح يــذا الو ـل آليــة تنويــذ 

  . يذا التحليل كالمعا ا  الت  تااجه عملية تنويذه
 

 وتطورهنشأة علم الطبقات   2.1
 

 ...ل يالاجيا  لى اآلاارو  ا
 

تماذجا كاضحا لتتافر علام الحياة المختلوة كتكاول ا  كودى  (Stratigraphy)يم ل علم الطبقا  
فنظام الطبقا   " بعض العلام ف  تطا ر وواييم جديدة اعتبر  أ ا ا لدرا ة علام أخرى  وتايمة

  33لم  آخر  يا علم ال يالاجيا د أب ر النار و  خةل ع، "32اري أأ اس كل تنقي  الذي يعتبر 
لقد  ايمث  .األرضية الت   ام علي ا كا تقى ون ا وعلاواته ف  وراحله التم يدية الذي شلل

                                  
  125.، ص1996رزق، 32
33 .   Harris,1979,p.7 
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لةرتباط الاايق بي  كة العلمي   فال يالاجيا تدرس تار خ األرض   " ال يالاجيا ب اراء علم اآلاار تظرا
ك را ة تار خ اإلتتان . "34  جزء و  تار خ األرضكاآلاار تدرس تار خ اإلتتان كتكاطاته  كالت  ي
كا تخدو ا  كالمعا ن الت  ا تخرج ا و  يذه األرض  تتطل   را ة البيئة ال يالاجية الت  عاش في ا

  كالت  بناء علي ا حد   الوترا  التار خية ف  الع ار المختلوة و  ف  وختلف و ات  حياته
كبر بريان على اترتباط الاايق بي  يذي  العلمي  كالذي أت   كوا ذلك  35تحا ية كبركتز ة كحديدية

ت دف لتطا ر المعرفة بالتار خ اإلتتات  كالحتارة  ؛يعزت فكرة اتحا يما كتتافريما ف  وااط  وعينة
كو  يذا المنطلق فقد ا تطاع علماء اآلاار  كو  خةل ات تل ام و  علم ال يالاجيا . اإلتتاتية

 لدرا ة الماا   األار ة ك راءة التطار الحتاري في ا  حيث  دم عالم اآلاارتطا ر ون ج وتكاول 
و  خةل  عا ة بلارة وبا ئ  ؛وتايمة عظيمة لتنظيم طرق الحور" Edward Harris"البر طات  

 .36الطبقا  ال يالاجية كتطبيق ا على الماا   األار ة
 

 ...ومن اآلثار إلى العمارة
 

  كتتــ  أ ا ــا لمــن ج جديــد 37لتن ــل وــ  يــذا العلــم  م1980 ديــدا فــ  العــامتح  ك كتــأت  العمــارة تحقــا
اري يحاك  عملية ات تل ام الت  ح لث بي  ال يالاجيا كاآلاار ألتت يل ا ك راءت ا  كلك  و  ونظار 

العمائر ي  فشد  اة كارتباطا و  أي علم آخر  أ بل ا  كت ع   ف  ذلك  فالعة ة بي  اآلاار كالعمارة 
وـــا ة اقافيـــة أك شـــايد وـــا ي "ك يـــ  بنظـــر علـــم اآلاـــار    ـــاس جـــزء ت يت ـــزأ وـــ  الماا ـــ  األار ـــةباأل

material culture))  ككاحــدة وــ  أيــم  البقايــا التــ  تتــايم كبكــلل "38أ ا ــ  فــ  الما ــ  األاــري  
وا كما   كما أن المبنى يا تتاج لنكاطا  اإلتتان تما39جايري ف   راءة النكاط اإلتتات  فيه كتأر خه

تـه أفـاق األرض علـى  الـذي بنـ تظـر المعمـار ان  لـى المبنـى  المنطلقكو  يذا  .40يا الما   األاري 
كا ؤ   كبـــد41  كالـــى ال ـــدران علـــى أت ـــا  طاعـــا  أار ـــة  فـــ  األرضطبقـــا  أار ـــة ترتبـــث تحـــث األرض

كلكـ     ـ  األاـري فـ  الما  علمـاء اآلاـاريحـاكان عمليـة المتـح كالتنقيـ  كالتحليـل كالتوتـير التـ  ينوـذيا 

                                  
 .99ص ، 2013الشويكي، 34
35 Stein,1990,P.519. 
36 Mileto& Vegas,2007, p.197. 
37 ,P.172. Mileto,2007 
38 . Drennan,2010,P.2 
39 Davies,1987.p.54. 
40  Harris,1993,p.167.  
41 Aston,1985,p.89.   



11 
 

تظــرت م تلــك كاتــث علــى  رجــة عاليــة وــ  المحافظــة  حيــث لــم تكــمل تنويــذا  لوعــل الحوــر  كذلــك وــ  
 .المبنى كعدم تدوير أي جزء ونه بونطلق عدم المتاس 

 
بل كوتطل  لتطا ر العلام ح ث عليه المااايق الدكلية للحواظ على    ن يذا ات تل ام أور وكركع

على ضركرة ات تعاتة بلافة العلام الت  يمل  أن  م1964 البند يةقد أكد وي اق   فال قاف  التراث
   ك د اتوق و  يذا المبدأ كأكد عليه فيما بعد كل و 42تتايم ف   را ة كتحليل المبنى األاري كصياتته

علم فقد أصبح   كعلى أي حال .44م1999 ترال  ك المي اق األ43م1987وي اق المدن التار خية 
اآلاار  لعالم  كتدي  العمارة بذلك 45على وتتاى كا   ف  الم ال المعماري  ا    اليام وطبقالطبقا
"Edward Harris"  كذلك و  خةل  ؛كالذي يعا  له الوتل ف  تقديم تظام الطبقا   لى العمارة

 أكل تطبيق  كبالتال  تتتطي  القال  ن 46تطبيقاته على ال دران كعناصر واجا ة ف  الما   األاري 
  ل العام  ف  حي "  م1979ف  العام  على يد يذا العالملنظام الطبقا  ف  العمارة كان غير وباشر 

أكل تطبيق فعل  ل ذا النظام ف  و ال العمارة كذلك على أيدي و ماعة و  المعمار ي   م1980
و  Brogiolo)المعنيي  ف  العمارة علماء اآلااركبعض Parenti) و(Doglioniاتيطاليي 

Francouich)،   الطبقا  ف  تت يل كتوتير العمارة يمتلك ا علم كالذي  أ ركاا المقاوا  الت
  ".47الترويمالتار خية كخاصة تلك الت  تخت  لعمليا  

 
جمي  الماا    د تكأ   يا أنتطار يذا المن ج بي  العلام المختلوة   ف كوما تشك فيه أن وا  اعد 

كات تيطان   48لل بوعل الطبيعة كالبعض اآلخر بوعل اإلتتانكتكللث على شلل طبقا   بعت ا تك
ككذلك الحال ف  المبات    49البكري كاإل لان الحتاري تظ ر آااره ف  التربة على شلل طبقا 

                                  
42    ICOMOS, International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and  Sites, 

the Venice Carter,1964,Article 2.,P.1.                                                                                  
43               ICOMOS, Charter for the Conservation of Historic Towns and  Urban Areas, The            

Washington Charter,1987,    Article 4.,p.2.                                                                               
                 

44                             ICOMOS, The Burra Charter, The Australia Charter for Places and Cultural 

Significance,1999,  Article 4.,P.3.                                                                                                          
45 Schuller,2002,p.8. 
46 Mileto et al.,2006,p.2194.  
47    Mileto,2007,P.172.     
48 P.29. , Harris,1979 
 .11، ص 1996رزق،   49
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الحياة التقليدية  فقد بنيث كفق تظام الطبقا  كعلى أ اس التركيبة الطبقية الت  فرضت ا طبيعة 
 . 50فة لغرفة كو  فراغ لوراغكبتدرج طبق  و  غر اتجتماعية 

 

  تعريف علم الطبقات   1.1 
 

 انوترافق انعند التطرق  لى تعر وا  يذا  النظام ف  أي و  الم ات  يااج نا  ائما و طلح    
يذي    كلي  بي  (Stratification) ك الترات  الطبق ( (Stratigraphy علم الطبقا : يما

الترات   فم طلح"يلع  كل ون ما  كرا ياوا ف  توتير اآلخر   كلك   ذلك الورق الكبير الم طلحي 
  "51يكير  لى عد  و  الطبقا  المتر بة كالمتراتبة فاق بعت ا البعض  Stratification الطبق 
يعبر ع  الترات  الطبق  الحقيق  الماجا  على األرض  كيا يتبق عا ة و طلح كبالتال  

Stratigraphy    كالذي يكمل  را ة    52على الارق  ة يذا الترات  الطبق كالذي يطلق على  را
كذلك ب دف وعرفة التتلتل الزون   ؛الطبقا  و  حيث وحتا ات ا كتتابع ا كالكيوية الت  تتراك  في ا

53ل ذه الطبقا 
. 

 

 : علم الطبقات في اآلثار. 2.1.1
 

فـ  التربـة التـ  تكـللث  التراتـ  الطبقـ "تـه أعلـى  Stratification ينظـر علـم اآلاـار  لـى و ـطلح 
أك فـ  الظـركف   (البقايـا األار ـة)بوعل النكاط اإلتتات  كبوعل التغيرا  ف  خ ائص الما ة المتر ـبة 

ك الاحدا  الطبقيـة أالت  ور  ب ا عملية التر    ك حتاي الترات  الطبق  على و ماعة و  الطبقا  
Stratigraphic Units  ت ــا كتلــة وــ  أنــا تعــرف الطبقــة علــى   كي" 54النات ــة عــ  عمليــا  التر ــ

  كالترات  الطبق  األاـري يـا عمـل وـ  تتـاج الطبيعـة 55رض ذا  تركي  كاحد كصوا  عاوة كاحدةاأل
  كوــ  ينــا يملــ  57للنكــاط اإلتتــات  علــى األرض   كيــا بالتــال  يتميــز بلاتــه  ــ ة  56كاإلتتــان وعــا

لمحتاى الماجا  فـ  األرض  فـ  حـي  اظيم يا عملية تن   Stratificationن الترات  الطبق   القال 

                                  
50  .,p.3  Dernnan,2010 
51 .  Hoggett,2000,P.4 
52  .,1993 ,p.105 Harris 
53  .Hoggett,2000,P.4 
54 155. ,p.  Harris,1979 
 .126 ، ص1996رزق،  55
 56 ,p.8 Harris,1979 
 .89المصدر نفسه، ص   57
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ك را ــة و ماعـــة  تـــه  را ــة يــذا المحتـــاى وــ  حيــث التتـــ يل كالتحليــلأعلــى  Stratigraphyيعــرف 
العة ــا  المتتاليــة كالمتتلتــلة تونيــا بــي  الطبقــا  كالتــ  يــتم تمييزيــا وــ  خــةل الكــلل كتركيــ  التربــة 

58كالبقايا الماجا ة
.  

  
 :ات في العمارةعلم الطبق. 1.1.1    
 

كالتغيرا  الت  يم ل وراحل البناء   Architectural Stratificationالترات  الطبق  المعماري 
ك تميز   59على ور التار خ  ككل عملية بناء أك تغيير تتم عليه تعتبر طبقة ح لث على المبنى

أوا علم الطبقا  ف  العمارة  .60اإلتتات  كالطبيعة وعا طالترات  الطبق  ف  العمارة بأته و  تتاج النكا
Architectural Stratigraphy  ك را ة العة ا   الطبقية تحديد الاحدا   ف ا يقام على أ اس

وراحل تتاب   و  خةل  را ة ا و  أجل الاصال  لى التتلتل الزون  ل ذه الطبقا ؛ كذلكفيما بين 
  ابث يذا العلم جدارته فأك د  ،61ية كطرق البناءالدتئل الت  تافريا الماا  التقليد ك راءة تكاء المبنى 

ر خ العمارة كف  المتايمة ف  تافير  لتلة و  البياتا  الم مة ف  المعرفة التو يلية بتار خ أتو ال 
كالت  بم مل ا تتلط التاء على تار خ المبنى كوراحل تطاره   63كفترا  ات تخدام62واا  كطرق البناء

 . العمرات 
 

بما يتنا   و   (ال يالاجيا كاآلاار كالعمارة)ةالطبقا  خةل رحلته بي  العلام ال ةالقد تطار علم 
و  العلام كبالرغم و  التكابه الااضح ف  يذا النظام بي  كل . ال دف الذي يتعى كل علم لتحقيقه

علم ك  ت أن ينالك اختةفا جاير ا بي  علم الطبقا  ال يالاجية و  ج ة   و  حيث المبدأ ال ةاة
أن الطبقة ال يالاجية شللت ا الطبيعة ف  حي  ف   كذلك   الطبقا  األار ة كالمعمار ة و  ج ة أخرى 

64 ايم اإلتتان ف  تكليل اأن الطبقا  األار ة كالمعمار ة 
كيذا وا ي عل العة ة أك ر ارتباطا بي   .

كو  يذا المنطلق  يالاجيا كل و  الطبقا  المعمار ة كاألار ة أك ر وما ي  عليه بي  العمارة كال 

                                  
 .155الم در توته  ص  58
59  .Mileto,2007,p.172 
60  . Harris,1979,p.155 
61  .Mileto,2007,p.172 
62 ,2015,p.1.    Martinez et al. 
63 .    Mileto,2007,p.172 
64     Harris,1979,p.46.  
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و  أجل الا اف على أكجه التكابه  الطبقا  المعمار ة كاألار ة على  جراء وقارتة بي   يتم التركيز
 :اآلتيةالمحاكر  كذلك و  خةل  كاتختةف بين ما

 
ضية  يتميز الترات  الطبق   ف  اآلاار بأته تاتج بوعل ال اذبية األر  (:الترات  الطبق ) فعل التطبق -
  .65الذي   اواا ببناء يذا المبنى تاتج بوعل أيدي العمالف ا  ف  العمارة  أوا

 

   كذلكيا اتت اه العما يك   ترتي  الطبقا  ف  اآلاار يلان بات اه كاحد :اتجاه التراتب الطبقي - 
أفق  )  ن الطبقا  تتاض  ف  جمي  اتت ايا   أوا ف  العمارة ف66بناء على  اتان ال اذبية األرضية

  .67ن ذلك يعتمد على رغبة اإلتتان ف  البناءأل ؛(كعما ي
 

ن الطبقة كذلك أل ؛ف  الككف ع  الطبقا  األار ة يتطل  األور الحور لحد وعي  :مدى التدمير -
كبذلك يتم تدوير العن ر يدف . 68وتراكبة على الطبقة األ دم ون ا كالت  تاجد تحت ا كتخوي ا تماوا

 ابلة الككف ع  الطبقا  األار ة يعتبر عملية غير  أي أن  69ؤ ته كالككف عنهجل ر أو   الدرا ة
70لة ترجاع

ن الطبقا  المعمار ة يمل   را ت ا و   كبالتال  ف  أوا المبنى ف ا يظ ر ذاته بذاته .
71خةل  راءة ب ر ة وباشرة

  كتعتبر يذه النقطة 72على المبنى بالحور أك التدوير  كن التأاير  لبيا 
 .73كأصالت ا البنائية ابية ف  و ال الحواظ على الما ة ي 
 
حيث )ات اه القراءة ف  الطبقا  األار ة يتم بات اه وعاك  تت اه الترات  الطبق  :قراءة الطبقات  -
بينما ف  المبات  تكان القراءة و  أ ول  لى أعلى بما يتماشى و    74(الطبقا  و  أعلى أل ول أتقر 

 . حركة  تكاء المبنى
 
 

                                  
65  Mileto,2007,p.173. 
66 Ayan et al.,2003,p.21. 
67 . Mileto,2007,p.173 
68  Mileto, 2007,p.173. 
69 ,1993 ,p.83. Harris 
70 .  Harris,1979, p. 40 
71 Ayan et al.,2003,p.21. 
72 Boato& Pittalugo,2000 ,p.1. 
73 ,2007,P.199. Mileto &Vegas 
 .119  ص1998غاتن  74
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 :قوانين التتابع الطبقي  1.1
 

شللث أ ا ا لتت يل كتنظيم كتوتير العة ا  بي  الطبقا    بن  علم الطبقا  على وبا ئ ك ااتي 
. الت  تاضح التتلتل الزون  للمبنى أك الما   األاري  الطبقية المتتلتلةكصات لتحديد   75المختلوة

  كيا أحد 76ف  توتير الطبقا  المعمار ة بق  كأ اسف  الم ال المعماري اعتمد  اتان التراك  الطك 
 ياضح يذا المبدأ العة ة بي  طبقتي   كحيث   77أيم القااتي  المتتخدوة لتوتير الطبقا  األار ة

حدث و  الطبقة الت  تتااجد تحت ا كأ دم أكل طبقة تتااجد ف  حالت ا األصلية تكان "ينص على أن 
 ."78او  جمي  الطبقا  المتااجدة فا  

 
 مصفوفة هاريس 1.1
 

ابتكريا ف  العام  الذي ،Edward Harris)79)جاء  تتميت ا تتبة  لى عالم اآلاار البر طات  
ت دف بكلل أ ا    لى ترتي  الاحدا  الطبقية و ما بلغ عد يا ف    81أ اة  كي   80م1973

اارة ف  عالم التت يل  يذا اتختراعلقد شلل  .82و وافة كاحدة بطر قة ولافئة لترتيب ا على الاا  
كالتحليل األاري كالت  أتاحث  راءة المحتاى األاري و  خةل ارتباط العناصر كالمحتا ا  و  

83ر م بيات  على شللالطبق   اوا ع  كتم يلبعت ا  
حيث أت ا تظ ر جمي  العة ا  الطبقية ف   ،

ي  عبارة ع  ك . 84دا  الطبقيةالتتلتل الزون  النتب  بي  الاح   كتاضحالما   األاري أك المبنى
كل وتتطيل يم ل ورحلة بنائية تعرف و  خةل وةحظة   (1.2الكلل )شبلة و  صنا يق وتتطيلة

و وافة  تتميز"  خرى  ااء كاتث  ابقة أك تحقة التو ية  البنائية  عة ت ا و  المتتطية  األ
ك تم تم يل الاحدا  الطبقية بخط   حدةبمقدرت ا على وعال ة كم يائل و  البياتا  ف  كر ة كا يار  

                                  
75 . Harris,1979,p.29 
76 . ,1993 ,p.154 Harris 
77 . ,2000,p.10 Hoggett 
 .166، ص1998غاالن، 78
79  .Hoggett,2000, p.5 
80 ., p.34 Harris,1979 
81 .Adams,1992,p.14 
82 .Melito,2007,p.174  
83 .Hoggett,2000, p.5 
 .81المصدر نفسه، ص  84
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كما ف  " 85الاحدا  المتزاونة يتم كضع ا على تو  ال ف األفق   أك خطي  كفق ووتاح وعتمد
 حيث .التتلتل التار خ  للمبات  التقليدية تم يل ف   ابلية تطبيق ا تم  ابا ك د . 1.2) الكلل)

 .86على وتتاى كا   ف  يذا الم ال ك ونتكرة كوطبقة و وافة يار   أصبحث 
 

  
 

تم يل العة ا  الطبقية   ك 87تماذج وتتلتلة طبقية تم تم يل ا با تخدام و وافة يار  1.2:  شلل
ن أيبي    .b  الكلل (2)بنيث بعد الاحدة الطبقية ر م ( 1)ن الاحدة الطبقية ر مأيبي    .aالكلل)

( 2)ك( 1)ن الاحدتي  أيبي   .cوا الكلل أ  (1)بنيث بعد الاحدة الطبقية ر م( 2)الاحدة الطبقية ر م 
 Hoggett,2000, p.15 :الم در . د بنيتا ف  تو  الا ث

 

 

 تحليل طبقات المباني   1.1 
 

بعلم اآلاار الذي يعتبر أ ا ا له  ف ـا يتنـاكل  ترتبط تحث وتميا  عدة   تحليل طبقا  المبات يندرج 
   (Building's Archaeology)88 علم آاار المبات  :اري  ك و  وتمياتهأ را ة العمارة و  ونظار 
90  أك علـــم آاـــار المبـــات  القائمـــةArcheology of Architecture)) 89أك علـــم آاـــار العمـــارة 

 

(Archaeology of standing buildings).   

                                  
85 .Hoggett,2000, p.13 
 .31المصدر نفسه، ص  86
 .يكير المرب  ات ا  الى الطبقة البلر الت  تياجد في ا بقايا أار ة 87
88 . Sculler,2002,p.7 
89 Ayan et al. ,2003,p.17 . 
90  2016, p.1.  Fiorini, 
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  تعاولك  92اري أالمبات  و  ونظار  فيدرس  91يق  على خط تقاط  بي  العمارة كاآلااركبالرغم و  أته 
 ترات البناء فاق األرض بعملية ترات  طبقا  وع ا ككأت ا واا   أار ة  كذلك و  خةل تكبيه عملية 

تطار ف  المحيط المعماري  طبقا  المبات  ت أن تحليل   93طبقا  ات تيطان البكري تحث األرض
على  التحليل يعتمد يذا .94لقراءة كتوتير ك را ة العمارة التار خية لي بح علما وتتقة بحد ذاته
ألته يتعاول  ؛الطر قة األو ل لدرا ة وراحل التطار للمبات ك عتبر   95التراك  الطبق  األفق  كالعما ي

يتم في ا ترتي  األحداث التار خية  Stratigraphic Sequenceطبقية  وتتلتلةو  األحداث ضم  
 . 96كلل ونور ببكلل وتتلتل كفق عة ت ا و  بعت ا البعض كلي  ك تونيا 
 

 :التحليل ومجاالتهأهمية    2.1.1
 

تكللث المبات  التقليدية على شلل طبقا   ف ذا تظرتا لكل غرفة على أت ا طبقة و  حاش  لن   ك 
ت د أن وبدأ  التراك  الطبق  وطبق بكلل تلقائ  ف  "ته طبقة و  تتيج وعماري  ألكل حاش على 

كلل تدر    كفق يذا المبدأ  كو  ينا بليدية تطار    كت د أن العمارة التق"97النتيج البنائ  القديم
ف  كاته يتعاول و  المبات  التقليدية بما يتنا   و  طر قة تمايا كتطاريا   التحليلتكم  أيمية يذا 

ن  ف ا يدرس التطار التار خ  للمبات  و  خةل ترتي  األحداث التار خية بكلل وتتلتل  كبالتال  ف
ا ه تياوة كفاعلة لدرا ة يذا التطار المعماري للمبات  التقليدية  ك راءة وا يحيعتبر أ اة  التحليليذا 

 . 98و  تطار اجتماع  كاقاف  كا ت ا ي
 

تعميق الو م للمبات  التقليدية  و  خةل  درته على ر م صارة عاوة  ف ك يتاعد تحليل الطبقا  
فاعلة تتاعد ف  تحديد كتاايق الما ة أ اة   ك بم ابة تحليل تكخي   للمبنى ف اوتكاولة ع  المبنى  

99البنائية للنتيج أك المبنى
يعتبر فاعة ف  و ال   كما 100ك عط  وعلاوا  ياوة ع  طرق البناء ،

                                  
91  Boato& Pittalugo,2000 ,p.1.   
92 Ayan et al. ,2003,p.17. 
93 .   Hoggett,2000,p.18 
94 . Boato& Pittalugo,2000 ,p.1 
95 . , P.20  Ayan & et al., 2003 
96 Harris,1993,p.71. 
97 . Harris,1993,p.167 
98 . Ayan et al.,2003,p.2 
99 . Mileto et al. ,2006. P.2194 

100  Mileto ,2007,p.176. 
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حيث أن التلاك اإلتكائ  للمبات  الح ر ة القديمة ت يعتمد   تقييم التلاك اإلتكائ  للمبات  التقليدية
كإتما أيتا على تار خ ا كالعااول الت  أار  علي ا  و ل   فقط على الحالة اإلتكائية ل ذه المبات 

اإلتكائ  للمبنى و  خةل  التلاك ف ا يعمق ف م. التغييرا  كاإلضافا ك األحمال  ك ال لاج  ك   الزتتل
ل ذا  كما أن .102كتحليل التلف كأتماط التكققا ، 101ف م كتحديد األحمال كأاريا على الت دعا 

كأخرى   103ة األلاان التقليدية و  خةل تحليل طبقا  الديان كالطراشةوتايما  ف   را  التحليل
104تعط  وعلاوا  ع  أشلال ات تخدام للعمارة

105كالحياة اتجتماعية الت  تم ل ا ،
  .2.2)الشكل ) 

 

 
 

 .طبقا  الطراشة الدالة على فترا  ات تخدام للمبنى  2.2:شلل 
 2111 الباحث : الم در

 
المختلوة الت   د تنكأ بناء   الحات و  المبات  بمركتة كافية ت عله  ابة للتكيف ك تميز تحليل طبقا  

تااع المختلوة و  العمارة للتطبيق على األ  ك د أابث  ابليته 106على تاع الماا  أك التقنيا  المتتخدوة
لعمارة ته ف  تحليل اءكوا أابث جات  تطبيقاته الاا عة على العمارة الح ر ة  ىل التقليدية  ف

                                  
101 . P.288 Musso &Marco, 2008, 
102 . ,2005 ,p.169  Bortolotto  
103  Prime ,2011,p.40.  
104 . Mileto ,2007,p.172 
105 . .p.6 Dernnan,2010 
106 . Melito,2007, p177 
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العناصر الخكبية   ككذلك على 108المبات  المبنية و  الطاين له تطبيقا  على أ  كما 107الطينية
 .109 قف الخكبيةالتقليدية و ل األ المبات ف  
 

 :تحليل الطبقات وعملية الترميم. 1.1.1
 

 را ة أن األيمية الكبرى له تكم  ف   درته على  كرغم  كف  ظل الم ات  المتعد ة ل ذا التحليل
 ة  حيث تتطل  أي110الترويم لعمليةيمتلك أيمية خاصة  التحليل ت أن يذا   التطار التار خ  للمبات 

عملية ترويم وعرفة شاولة بالمبنى  كتكخيص وتعد  التخ  ا  يعط  وعلاوا  تتاعد ف  ف م 
د ف  تحديد وما يتاع  111المبنى و  جمي  النااح  التار خية كالمعمار ة كاإلتكائية كاتجتماعية

العناصر ال اوة الت  ي   الحواظ علي ا أاناء الترويم  كف  اتخاذ  رارا  حال التدخل أاناء ترويم 
تتاعد ف   جراء تدخة   التحليلن الدرا ا  التكخي ية المختلوة الت  يافريا يذا  ف"المبنى  كبالتال  

لمرحلة تار خية  ا  حقيقي  ضافة كتت ية   كتكلل بحد ذات ا"112للمبنىتحترم القيمة التار خية كالمعمار ة 
فالمبنى عبارة ع  و ماعة و  التغيرا  كالتعدية  الت  تح ل خةل . 113هجديدة و  وراحل تطار 

الوترا  التار خية المختلوة  حيث أن كل تغير يم ل ورحلة تار خية و  وراحل تطار المبنى  كتبد و  
أن عملية الترويم ي   أن "فقد أكد وي اق البند ية  ا  الترويم علي ا أاناء عملي كالحواظ  ا را ت ا لو م

كعند تنويذ أية تدخة  ". 114تحترم كل المعطيا  الت  تحد  تكلية  المعلم الحال  كألية فترة تعا 
 لمبا ئ التدخل الت  أ رت ا المااايق العالمية للحواظ  على المبات  التار خية ي   أن تكان خاضعة

لألجيال القا وة     لتمييزيا كإتاحة الورصة"115ظايرةأن تكان التدخة  " على   تنصكخاصة تلك الت
 . لقراءت ا كف م ا

 
 

                                  
107 . ,2015, p.1 Martinez et al. 
108 . Melito et al.,2007, p 936  
109 . Melito,2007, p177 
110 .  Melito,2007.p.176 
111 Bortolotto et al., 2011,p.1.  
 .2المصدر نفسه، ص 112
113 . Mileto and Vegas,2007.p.188 
114  ICOMOS, International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, 

the Venice Carter,1964,Article 11.,P.3.    
 .المصدر نفسه  115
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 :مواد وطرق البناءب عالقة تحليل الطبقات. 1.1.1
 

بنيث المبات  التقليدية بماار  وا ية كبكر ة وحلية  فقد ترجمث أيا ي البنائي  احتياجا   لات ا بحرفية 
ن واا  كطرق  كو  ينا يمل  القال .  وا كفرته الطبيعة و  واا  على يذه األرض عالية  وتتخدوة

كيما بذلك يكلةن ووتاحا لو م يذه المبات  "  ن ف  تكييد المبات  القديمةان رئيتايما عما  البناء
 .المبات كو  يذا المنطلق يكلةن الركيزتي  اللتي  يقام علي ما تحليل طبقا  . "116كوراحل تطاريا

 نبدأ الحديث ع  واا  البناء باعتباريا األ اس األكل الذي ا تند   ليه عملية البناء  فلا تافر  اليد 
ف ت ا حتما ل  تتتطي  بدكن تافر الما ة ترجمة وا بداخل ا و  أفكار على   العاولة كالعقلية الموكرة

ل ا  لى وا ة حتار ة يعبر و  رض الاا    فالعمارة باأل اس ي  وا ة طبيعية ا ت مريا اإلتتان كحا أ
عملية  راءة كف م للمبات  التقليدية يرتكز  لى ف م  ةأين  خةل ا ع  كياته كون ج حياته  كبالتال  ف

 .يا طر قة البناء  :يا الما ة المتتخدوة  كال ات  :األكل  عن ر   رئيتي 
 

 :قراءة مواد البناء . 2.1.1.1
 

 يعتبرأيم الماا  الحتار ة األار ة   و  كالذي يا الوخار  خ  حيث أن لطالما اعتبر  الما ة أ اة  للتأر 
ككذلك الحال . 117  كف   راءة التطار الحتاري للماا   األار ةأحد الركائز البح ية ف  علم اآلاار

 تحليل الطبقا يعتمد . 118بالنتبة للعمارة  حيث تكلل  راءة واا  البناء تقطة البداية ف  تحليل طبقات ا
  تظرا لما تحمله يذه الماا  و   ا  ك عطى أيمية كبيرة للمعرفة ب 119الما ة بكلل أ ا  على 

تافر لنا فرصة كبيرة لو م  حيث أن  را ة كتحليل واا  البناء .120المبنى كتطارهوعلاوا   يمة حال 
 ف   راءته التحليلكذلك و  خةل وبا ئ كأ   كاضحة يتتند  لي ا يذا  ؛المبنى كحي يا  تطاره

 حيث   ف ا يركز باأل اس على تحديد واا  البناء المتتخدوة ف  العمارة التقليدية ك راءت ا و". كف مه
121أك غير ذلك و  الخ ائص صةبت اك   لات اك  شلل ا 

  كبذلك يعمق المعرفة بالما ة البنائية الت  " 
حال واا  البناء ف  كات ا  التحليلكتكم  أيمية المعلاوا  الت  يافريا . ي  اللبنة األ ا ية للمبنى

                                  
116  Mileto,2007.p.175. 
 .125  ص 2112عل    117
118 . Casarino&Pittaluga,2011,p.260    
119   Musso &Marco, 2008,,p.233. 
 .288المصدر نفسه، ص 120
121 Mileto,2007.p.173. 
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ف   تتاعد المعلاوا  الخاصة بماا  البناء .122وعلاوا  فر دة تا را وا ت ديا بالااائق التار خية
جل احترام أضركر ة و  كالمعرفة ب ا "  ع  تار خ المبنى كا تنباط وراحل تطاره المختلوة الككف

كت تقت ر الوائدة و   را ة  ".123المختلوة الماا  األصلية كضمان الحواظ علي ا أاناء عمليا  الترويم
الماا  عند يذه النقطة كإتما ت دف  لى تطا ر الماا  التقليدية كالح ال على أفكار كا تراحا  لتطا ر  

لى تمييز  كف   راءة الماا  يتتند تحليل الطبقا   .124الماا  المتتخدوة ف  عمليا  ال ياتة كالترويم
كي    (3.2،4،5الكلل ) 126و  خةل تقك ا أك  يا  ا أك لات ا  125اتختةف ف  الما ة البنائية

 .خ ائص يت ل  راءت ا ف  العمارة الح ر ة و  خةل المرا بة المباشرة للمبنى بالعي  الم ر ة 
 

 
 

  حيث تم (الح ر)و  خةل اتختةف ف  تقش الما ة البنائية  المبنىكيوية تمييز طبقا   3.2: شلل
 الح ارة عند بناء الطبقة ت ذي   بينما تم ( (1يمة ف  بناء الطبقة ر ما تخدام ح ارة غك

   2111 الباحث : الم در .127(2)ر م  
                                  

 .811المصدر نفسه، ص  122
 .819المصدر نفسه، ص  123
124 Casarino&Pittaluga,2011,p. 260.  
125 Rotea &Gonzalez,2002,p. 72.  
126 .Mileto,2007,P.173 
 ن ياتان الطبقتان  ينظر تحليل الطبقا  الى اختةف الما ة البنائية على اته تغير ف  البناء  ك عتبر كل تغير على اته طبقة  ك د تكا  127
 .وتزاونتي  اك غير وتزاونتي   ك تم ال زم ف  ذلك كفق المعطيا  الت  تافريا  را ة التراك  الطبق  بي  الطبقتي      
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  حيث (الح ر)كيوية تمييز طبقا  المبنى و  خةل اتختةف ف  ح م الما ة البنائية  4.2 : شلل
صغر ف  بناء الطبقة أدام ح ارة   بينما تم ا تخ((1تم ا تخدام ح ارة كبيرة جدا ف  بناء الطبقة ر م 

 . 3))  كتم ا تخدام ح ارة صغيرة جدا ف  بناء الطبقة ر م(2)ر م 
  2111 الباحث : الم در
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  حيث تم (الح ر)كيوية تمييز طبقا  المبنى و  خةل اتختةف ف  لان الما ة البنائية  5.2 : شلل
  بينما تم ا تخدام ح ارة حمراء اللان ف  بناء ((1ا تخدام ح ارة صوراء اللان ف  بناء الطبقة ر م 

 (.2)الطبقة ر م 
 2111 الباحث : الم در

 
 قراءة طرق البناء.   1.1.1.1

 
ف  المتايمة ف   راءة التطار التار خ  للمبات    ياوالى جات  واا  البناء  تلع  طرق البناء  كرا إك 

ف  يذا اإلطار أيتا يتمت  الح ر بخ ائص كتعتبر ركيزة يتتند  لي ا تحليل الطبقا  ف  ذلك  ك 
  128حركة بنائية تتم با تخداوه ةتميزه ع  با   الماا  كتتم ل ف  كاته يترك عةوا  كآاار ألي

                                  
128.Mileto,2007,p.175 
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فالكيوية الت  تتااصل كتتكابك كتتراك  في ا ح ارة البناء  تعط  فرصة ياوة لدرا ة العة ا  بي  
حال التتلتل البنائ  ل ذه الاحدا   بحيث يمل   راءت ا  كتزك تا بمعلاوا    يقةالاحدا  البنائية  

تداخل  : ن القداوى و  عةوا  عند تت  م لل دران الح ر ةؤك بت الة و  خةل تتب   وا تركه البنا
 ( .8 7 6.2الكلل ) 129 البنائية  كغيريا و  التو ية  اتقطاعك ا تمرار ة  ك بركت  

 

 
 

 .بنى و  خةل اتختةف ف  طر قة بناء الح ركيوية تمييز طبقا  الم 6.2 :  شلل
 2111 الباحث : الم در

 

                                  
129 .Campanella et al.,2005,p.2 

2 
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حيث يةحظ التراج   طر قة البناء اتختةف ف   كيوية تمييز طبقا  المبنى و  خةل  7.2:  شلل
  2111 الباحث : الم در .( (2عند بناءالطبقة ر م

 

     
 

تةف ف  طر قة بناء الح ر  حيث يةحظ كيوية تمييز طبقا  المبنى و  خةل اتخ 8.2:  شلل
  .( (2كالطبقة ر م( 1)التداخل ف  الح ر بي  الطبقة ر م 

  2111 الباحث : الم در 
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تعل  طرق البناء التقليدية تطارا وعمار ا تأار  كن أ تى شك بالاا   اتجتماع  كات ت ا ي  
   كما أنمعمار ة كاتجتماعية كات ت ا يةبم ابة تتب  للتطارا  ال  ن  راءة طرق البناء ي كبالتال  ف

التطار الذي ح ل على المبات  يعطينا  تئل كوعلاوا  حال كيوية تطار حرفة البناء  لقد ككف 
تحليل الطبقا  أ رار البنائي  كطر قة توكيريم كالحلال كالمعال ا  الت  اعتمدكيا للتغل  على 

و   جاتباالطبقا  تتتطي  أن تقرأ  تحليلخةل   كو كما أته  .130صعابا  وحد ة ف  عملية البناء
  حيث أن ف م الظركف المحيطة ب ؤتء البنائي  131حياة العمال  كإولاتيات م كظركف م ات ت ا ية

ن تحليل  كبالتال  ف. 132ضم   فترا  كظركف وحد ة  تتاج ميتاعد ف  ف م المبنى الذي يا  حدى 
األور الذي يتاعد ف  المحافظة على يذه الحرفة  ؛ة البناءالطبقا  المعمار ة يتاعدتا ف   راءة حرف

بم ابة المحافظة على العمارة التقليدية   كتقل ا لألجيال القا وة  فالمحافظة على حرفة البناء ي
   .133كا تمراريا

 
 :تحليل طبقات المبانيآلية .  1.1.1

 
احدا  الطبقية  ترتي  الاحدا  تحديد ال: يعتمد على أرب  خطاا  رئيتة ي  التحليلتنويذ يذا   ن

 .الطبقية  كالمقارتة و  الم ا ر األخرى كبناء التتلتل الزون  للطبقا 
 

 الوحدات الطبقية( الطبقات)تحديد : أوال
 

يــا و ــطلح يعنــ  الطبقــة  فــ  العمــارة تعــرف علــى أت ــا ( Stratigraphic Unit)الاحــدة الطبقيــة 
أك يـــدم أك تحـــال  فكـــل جـــزء يتـــاف  لـــى المبنـــى ككـــل   وتـــاحة وت اتتـــة تكـــللث كنتي ـــة لقـــرار بنـــاء

ك ـتم تمييزيـا وـ  خـةل الوـركق   عملية بناء أك تغييـر تـتم عليـه تعتبـر طبقـة  ل ـا حـدك يا كخ ائ ـ ا
يعتمـد تنويـذ يـذا . 134 الـة علـى تـار خ المبنـى كاتختةف ف  واا  كطرق البناء ككجا  أي آاار أك بقايـا

  ك ــتم تحديــديا وــ  135التــ  تم ــل كحداتــه البنائيــة ديــد طبقــا  المبنــى  ككخطــاة أكلــى علــى تحالتحليــل

                                  
130  ..10 ,p  Mehata,2015 
131 Martin ,2002,P.377.  
132 .1987,P.54 , Davies 
133  .,P.127 Martinez et al. 2010 
134  .  Campanella et al.,2005,P.2   
135  .Boato& Pittalugo,2000,P.2 
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 ا  يــا ر مــؤ كوــ  اــم يــتم  عطا  خــةل  جــراء وتــح ل ــدران المبنــى ك تمييزيــا وــ  خــةل وــاا  كطــرق البنــاء
136و  أفعال البناء أك ال دم أك التحال يتمح لنا بتعر ف كل فعل ا  وحد 

 (.9.2 الكلل)، 
 

 
 

 .ا  الطبقية لمبنى تار خ تحديد الاحد :  9.2شلل
 Hermida, 2014  :الم در

 
 (العالقات الطبقية) ترتيب الوحدات الطبقية: ثانيا

 
تتتند . 137بعد أن تم تحديديا ك تت يل ا الاصال لمرحلة  راءة الطبقا تعتبر خطاة ياوة تحا كي  

كالت  تتمى العة ة   الاحدا العة ا  بي  يذه  كتوتيرعملية ترتي  الاحدا  الطبقية  لى  را ة 
 :الطبقية ومل  أن تكان   ةكالعة   Stratigraphic Relation 138الطبقية

 

                                  
136  .Mileto,2007,P.173 
137 . Bortolotto et al.,2011,P.2 
138  Mileto ,2007,p.173. 
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ن اكحدت)تعرف الطبقا  على أت ا وتزاونة عندوا يتم تنويذيا بنو  المرحلة  ك وتزاونةعة ة : اوال
 :كتكمل حالتي   139(ن يتم  تكاؤيما بنو  الا ث أك بالعملية البنائية ذات ااوختلوت
كجا  جدار   )عة ة اترتباط بي  جدار   أن تكان الاحدا  المتزاونة وت لة  و ل : حالة األكلىال

  .10.2))الكلل  كما ف  (وت لي  و  بعت ما
احدا  بنيث ف  تو  الا ث كلكن ا غير أن ال أي أن تكان الاحدا  المتزاونة ونو لة : الحالة ال اتية

 . 11.2)الكلل ) كما ف   140ر كاحدوت لة و ل  لتلة و  الكبابيك ف  جدا
 

 
 

 (.1.2الملحق ) كجا  كحدا  وتزاونة وت لة :  10.2شلل
 2111الباحث : الم در 

 

                                  
139  Casarino&Pittaluga,2011,p.263. 
140  Mileto ,2007,p.173. 
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  (.1.2الملحق ) كجا  كحدا  وتزاونة غير وت لة 11.2:  شلل
   2111الباحث : الم در

 
  141عا  لوترا  وختلوةوتزاونة عندوا ت   كتعرف الطبقا  على أت ا غيرعة ة غير وتزاونة: ثانيا

 :أرب  حات  تكملو  (ن يتم  تكاؤيما ف  ورحلتي  بنائيتي  وتتابعتي اكحدت) بل أك بعد كي  عة ة 
 

ن ال دار  و ل  ضافة جدار ب اار جدار  ائم  ف  (12.2الكلل) Adgacentالتجاور:ولىالحالة األ
  .األكل يلان بن   بل ال ات 

على  بيل الم ال  الق ارة الت  تغط  ال دار   (13.2الكلل) Coveringالتغطية :الحالة ال اتية
 . بنيث بعد ال دار
الاحدة الت  يتم  طع ا تأت   بل ال زء الذي يقطع ا    (13.2الكلل) Cuttingالقط   :الحالة ال ال ة

  .فعل ال دم يأت  بعد بناء ال دار فعلى  بيل الم ال 
الاحدة الت  يتم التعبئة ب ا تأت  بعد الاحدة الت  يتم   (13.2للالك) Fillingالتعبئة : الحالة الرابعة

 .142(و ة تعبئة الكباك بالح ارة يأت  بعد بناء الكباك)تعبئت ا

                                  
141 Casarino&Pittaluga,2011,p.263. 
142   .Mileto ,2007,p.173   
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  (.1.2الملحق )  (ك بعدأ بل )حالة الت اكر ف  العة ة غير المتزاونة :  12.2شلل
  2111 الباحث : الم در
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حالة القط  ف  ( ف  الا ط)حالة التغطية ف  العة ة غير المتزاونة   لى اليمي    : 13.2شلل 
 (.1.2الملحق )  حالة التعبئة ف  العة ة غير المتزاونة ( لى اليتار)كالعة ة غير المتزاونة  

 2111 الباحث : الم در
 
 

   المقارنة مع المصادر األخرى : ثالثا
 

يذه ف   تككف لنا وعلاوا  غير وتافرة ف    143ر خية راءة الطبقا  تتم عا ة إلاراء الااائق التا
يتم وقارتة تتائج التحليل   جل ذلك كبعد تحديد العة ا  كوعرفة التتلتل الزون أو  . الم ا ر

المعلاوا  كالنتائج حال التتلتل الزون  ف  حال  تأكيد كذلك ب دف  144المتافرة بالااائق التار خية
145البياتا  و  الم ا ر األخرى تقاطعث تتائج تحليل الطبقا  و  

 ن تحليل الطبقا  يتمح بتحديد  .
الاصال  لى تتلتل   ك عند وقارتته بالااائق التار خية و  الممل  لطبقا  المبنىتتلتل تون  تتب  

 .146تون  وطلق يتمح بتحديد الوترا  التار خية
  

                                  
143 .Casarino&Pittaluga,2011,p.275 
144 . Bortolotto et al.,2011,p.2  
145 Schuller,2002,p.26.  
146  Bortolotto et al.,2011,p.2.  
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 بناء التسلسل الزمني للطبقات: رابعا
 

بالمعلاوا  كالااائق التار خية و  و ا ر كطرق اختبار  يل الطبقا وقارتة تتائج تحلبعد وا يتم 
األكل يا  عدا  المتتلتلة : كالت  تتكان و  جزأي  بناء التتلتل الزون  للطبقا تبدأ عملية    أخرى 
  فال دف 147  كال ات  يا تقتيم المتتلتلة  لى وراحل كفترا   Stratigraphic Sequenceالطبقية

كالت  ي   عبارة ع   لتلة و    148ة الترات  الطبق  يا  تتاج المتتلتلة الطبقيةاأل ا   و   را 
149األحداث الت  ور  على المبنى خةل الوترا  التار خية المختلوة

ف   بم ابة أ اة لقراءة التطار  ،
المتتلتلة الطبقية تنظيم و  ك   150التار خ   كتعتبر بحد ذات ا ترجمة لوعل التطار ضم  خط الزو 

  تأت  على ييئة  اياغرام لتحديد ك راءة العة ا  بي  الاحدا  بحيث يتم ترتي  151ل اإلتتانفع
كتعتبر عملية . 152و  األ دم  لى األحدث بكلل وتتلتل كفق عة ت ا و  الزو  (األفعال)الاحدا  

 .153بناء وتتلتلة تطار المبنى و  ايم الخطاا  الت  تتايم ف  توتيره
 
 :تطبيق تحليل الطبقاتي تواجه الت المعوقات. 1.1.1 
 

الطبقا    يذه عائقا ف   راءةيكلل عةوا  الح ر ي  أ اس تحديد الطبقا  ك راءت ا  كضياع ا 
التدخة  الخاطئة ف  الترويم  كخاصة أاناء  :كو  العااول الت  تؤ ي  لى ضياع عةوا  الح ر

ن يتم تغطية حااف الح ر عند كحلة فو  بعض األحيا  154تنويذ عمليا  الكحلة كالق ارة كالتنظيف
ي تغير ف  حركة البناء ف  الااج ة كبالتال  يعيق  راءة أالوااصل الح ر ة وما يعيق رؤ ة عةوا  

 كن القديمة  للكحلة كالق ارةتالة الكاولة ككذلك الحال ف  عمليا  اإل"  (14.2الكلل ) يذه الااج ة
كبالتال  ي   أن   "155الما ة األصليةملية  راءة تار خ   األور الذي يعيق عون ا ال زء التليمترك 

  كذلك   كحتى تكان يذه التدخة  بأ ل  در ومل فقط تكان الكحلة جزئية كوركزة ف  وناطق التلف

                                  
147  ., p.115 Harris,1979 
 .809المصدر نفسه، ص  148
149  .,1993 ,p.122 Harris 
150 .Harris,1979,p.159 
 .881المصدر نفسه، ص   151
152  .,1993 ,p.18 Harris 
 .891المصدر نفسه، ص  153
154 .Martin,2002,p.380 
155 .Mileto,2007,p.175 
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ن عمليا  التنظيف   لى ذلك ف  ضافة. 156ككايد على التار خالحواظ على الما ة األصلية أجل  و 
ك ولمته أتوقد الح ر لاته  طرق التنظيفن بعض أحيث   لح رلى فقدان عةوا  ا تؤ ي  الخاطئة

كما أن ترك الدتئل و  خةل واا  كطرق اإلتكاء يتاعد ف  . 157كبالتال  ي ع  تمييزه عند القراءة
ي   أن تكان  فالتدخة "   كف   ظ ار التدخة  ااناء عمليا  ال ياتة كالترويم  راءة تار خ المبنى
كحتى يتم ف م التدخل على أته طبقة و  طبقا  المبنى كورحلة و   ." 158ت اءك راظايرة  ليتم تمييزيا 

 .وراحل تطاره
 

 
 

  .خواء عةوا  الح ر اريا على أالكحلة البارتة ك 14.2:  شلل
 2117 الباحث : الم در

 
 
 
 
 

                                  
 .811المصدر نفسه، ص  156
157 .Martin,2002,p380 
158 ICOMOS, International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and  

Sites,the Venice Charter,1964,Article 12.,P.3.                                                                              
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 الثالثالفصل  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حاالت دراسية ودراسات سابقة 
 

يعرض يذا الو ل كبكلل وو ل حالتي   را يتي   األكلى عالمية كال اتية وحلية  ك د تم اختيار 
كما  .للتكابه بين ما كبي  عينة الدرا ة الت  تتم ل بم ماعة و  المبات  التار خية ياتي  الحالتي  تظرا

 .ولخ ا للدرا ا  التابقة عرض ك 
 

 حالة دراسية عالمية   2.1
 

 :بعنوان Andrea Fiorini    (2016)ندريه فيوريني  أدراسة 
     

Archaeology of standing buildings: teaching and scientific activities."" 

 

 

  تــم (تحليــل طبقــا  المبــات )علــم آاــار المبــات تطبيــق تتنــاكل يــذه الدرا ــة وكــركع بحــث تعليمــ  حــال 
ك ائـرة ( ركواتـا)  كذلـك بالتعـاكن وـ  وؤ تـة حوـظ التـراث فـ  (ركواتا)تنويذه ف   حدى المدن اإليطالية
 .التار خ كالتراث ف  جاوعة بالاتيا

 
 
 



34 
 

  الدراسةعينة 
 
وبنى تار خيا   ون ا  تة وبات   ينية  ( 46)  فقد تم اختيار يذه الدرا ة على وتتاى حتري تم تنويذ 

ك د تمث عملية اتختيار بناء على ودى احتااء يذه المبات  على (. 3.1الكلل )كأربعي   لعة  فاعية 
لمبات  حيث تم  عطاء األكلا ة كالتو يل بالدرا ة ألحد أيم ا. خ ائص وعمار ة كتار خية وميزة
  أوا بقية القةع الدفاعية فقد تم  را ت ا بكلل عام ( اتتا كركت)التار خية ف  يذا الما    كيا كنيتة 
 . ضافة  لى  را ة عناصريا المعمار ة و  خةل تحليل واا  كطرق اإلتكاء 

 
 هداف الدراسةأ 

 
ير تـــار خ المبـــات  وتطـــار لتوتـــ وعمـــاري  اـــري با ـــتخدام وتـــحأتطبيـــق تحليـــل  لـــى   ـــعث يـــذه الدرا ـــة

؛ كذلــك ب ــدف ا ــتخدام تتــائج البحــث عينــة الدرا ــة كف ــم تطاريــا المعمــاري عبــر الــزو علــى كالمعــالم 
كمــا أت ــا ات  ــث تحــا يــدف التعر ــف كبنــاء القــدرا  فــ  . لتاجيــه أعمــال التــرويم كالحوــاظ ل ــذه المعــالم

لطةي اآلاار كالتار خ كالتـراث  و ال تحليل طبقا  المبات   حيث شمل يذا المكركع تكاطا  تعليمية
 .ال قاف 
 

 
 كنيتة  اتتا كركت                    القةع الدفاعية

 
 . وا   الكنيتة كالقةع الدفاعية عينة الدرا ة: 3.1 شلل

 Fiorini, 2016: 33 :الم در
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   هجية الدراسةنم 
 

يــة جمــ  المعلاوــا  فــ  اةاــة اعتمــد  ون  يــة الدرا ــة علــى الاصــف كالتحليــل  فــ  البدايــة تمــث عمل
المعلاوا  ال غرافية  كوعلاوا  حـال حالـة التـرويم  كالحوـاظ للمبـات   كتقيـيم عمليـة التـرويم : ات ايا 

كما ركـز  ون  يـة الدرا ـة علـى أعمـال التاايـق . كوعلاوا  تار خية كأار ة و  الم ا ر غير المباشرة
ا الطبقية  ككذلك العناصـر المعمار ـة كطـرق البنـاء كالمتح المعماري  و  خةل وتح ال دران ككحدات 

الماجـا ة فـ  الما ـ  كطبيعـة ال ـخار التـ    ضافة  لى تحليـل المـاا  كخ ـائص الح ـارة  المتتخدوة
ك د تم ا تخدام طرق وتح وتطارة اعتمد  على المتح الت ا ري كوا ح الليزر ال ةا  .  طعث ون ا

 .ة البياتا  المختلوة الت  تم جمع اإل ار  GISاألبعا   كا تخدام برتاوج 
 
 

 نتائج الدراسة 
 

وـــ  خـــةل تحليـــل الطبقـــا  الـــذي تـــم تنويـــذه علـــى الكنيتـــة  كبمتـــاعدة المتـــاحا  المتطـــارة التـــ  تـــم 
 عــدا يا  كبالمقارتــة وــ  الم ــا ر التار خيــة المتــافرة  تملــ  البــاح ان وــ  ف ــم التغيــرا  التــ  ح ــلث 

ـــرا  الت ـــى الكنيتـــة خـــةل الوت ـــرويم أك تـــدخة  لتظ ـــر فـــ  صـــارت ا الحاليـــة عل ـــة وـــ  يـــدم أك ت ار خي
  كما تملناا و  بناء التتلتل التـار خ  ألجزائ ـا المختلوـة كر ـم ت ـار لكـلل ا المعمـاري (2.3الكلل)

 (. 3.3الكلل)األصل  

 
 . الاض  الحال  لكنيتة  اتتا كركت: 3.2 شلل

 Fiorini, 2016: 39 :الم در
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 .افتراضية لكلل الكنيتة األصل تماذج : 3.3شلل 

 Fiorini, 2016: 39 :الم در

 

 (:5 3.4الكلل)يذا ك د تمل  الباح ان و  توتير تار خ الكنيتة ضم  أرب  فترا  تار خية 
 

   أظ ــر التحليــل أن المتــقط األفقــ  للطــابق األرضــ  للكنيتــة كــان علــى   (م 432-425)وــ
كاتث أكبر و  الماجا ة حاليا؛ ك عا  ذلك  لـى  شلل صلي   كما أن األبعا  األصلية للكنيتة

 .التغيرا  الت  ح لث على الما   و  يدم كتدخة  خةل عمليا  الترويم المختلوة
 

  أيم وا يميز يذه الوترة يا  ضافة ودف  ف  ونطقة المدخل المغطى ،(م 451-432)و. 
 

 اليـة وـ  الزخرفـة الونيـة   أظ ـر  الااج ـا  فـ  يـذه الوتـرة  رجـة عونت ف القرن ال ـات  عكـر
كاتتقــان فــ  البنــاء  كمــا أظ ــر التحليــل أن الطر ــق الــذي يو ــل الكنيتــة عــ  المــدف  لــم يلــ  

 .واجا ا ف  الوترا  التابقة  كان اكتمال بناء الكنيتة  د تم ف  يذه الوترة
 

  ـــى ، (م1112-1112)وـــ ـــة ال ـــدم التـــ  أاـــر  بكـــلل كبيـــر عل فـــ  يـــذه الوتـــرة ح ـــلث عملي
كتتببث ف  فقدان أجزاء أصلية ونه   ضافة  لى ف له ع  الما   األاري العام  كفـ   المبنى 

 .يذه الوترة أيتا تم  تكاء الطر ق الذي يربط الكنيتة بالمدف  
 



37 
 

 
 

 .المتقط األفق  للطابق األرض  للكنيتة كالوترا  التار خية الت  يم ل ا: 4.3 شلل
 Fiorini, 2016: 39 :الم در

 

 
 

 .الااج ة الرئيتة للكنيتة كالوترا  التار خية الت  تم ل ا :5.3 شلل
 Fiorini, 2016: 31 :الم در
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لقد  اعد يذا التحليل ف  كض  خطة لمكركع ترويم ي دف الى تحتي  عملية الربط بي  الكنيتة 
  كالمدف   ك عمل على  تالة اإلضافا  كالتدخة  الحدي ة  و  أجل  ظ ار المبنى ب ارته األصلية
كبعد توتير تار خ الكنيتة  تطر ث الدرا ة  لى تحليل المبات  الدفاعية  ك د تم التركيز ف  عملية 

  حيث (1.3الكلل)التوتير ل ذه المبات  على  را ة واا  كطرق البناء المتتخدوة ف  يذه القةع
( ركواتا)ودينة  ك د تميز . ا تخدوث الماا  المحلية كالت  تم لث ف  الح ر ال يري كالرول   كالطاي

لقد أظ ر التحليل بناء غالبية القةع و  . باجا  العديد و  الحرفيي  المحليي  ف  و ال بناء الح ر
 .كتر الح ر ال يري كالرول   ف  حي  ا تخدوث الح ارة المد ا ة ف  الااج ا  الرئيتة فقط

 

       
        

 ر ود اق        بناء بلتر الح ر بناء ح ر غي         بناء ح ر ود اق         
 خليط و  الح ر غير المد اق ككتر الح ر       بناء ح ر وتناع          بناء طاي

 
  كأتماط طرق البناء ( لى اليمي )ف  وبات  القةع الدفاعية  تماذج واا  البناء المتتخدوة: 1.3 شلل

 (.اليتار  لى)الت  تمث با تخدام يذه الماا 
 Fiorini, 2016: 31 :الم در

 
لقد  اعد (. 7.3الكلل) ضافة الى وا  بق  فقد تم  را ة كتحليل العناصر المعمار ة  ف  يذه القةع 

يذا التحليل  لى جات  تحليل واا  كطرق البناء ف  تافير  اعدة بياتا  غنية ع  يذه القةع   ايمث 
  تار خ ـا  لـى وـا بـي  القـرن الخـاو  عكـر ف   راءة تار خ ـا  فقـد أظ ـر التحليـل أن جميـ  القـةع يعـا 

 . كالتاب  عكر المية ي  با ت ناء كاحدة ون ا تعا   لى وا بل القرن الراب  عكر
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 .تحليل العناصر المعمار ة ف  أحد وبات  القةع الدفاعية: 7.3شلل
 Fiorini, 2016: 39 :الم در

 
 همية الدراسةأ 
 

كمـــ  فـــ  أت ـــا تعاولـــث وـــ  ونطقـــة حتـــر ة تار خيـــة  بينـــث وـــ  يـــرى الباحـــث أن ايميـــة يـــذه الدرا ـــة ت
خةل ا  درة تحليل الطبقا  على ككف تار خ المبات  التار خية  ع  طر ـق  ـراءة البياتـا  التـ  تافريـا 

كتت لى أيمية يذه الدرا ة ف  تركيزيا على بناء القدرا  وـ  أجـل تأييـل . واا  كطرق اإلتكاء التقليدية
ى  راءة المبات  التار خية كالتعـرف  لـى التغيـرا  التـ  ح ـلث علي ـا خـةل الوتـرا  جيل جديد  ا ر عل
 .التار خية المختلوة
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 حالة دراسية محلية 1.1 
 

 :  بعنوان (2014)  لجنة إعمار الخليلدراسة 
   

 (غير منشورة) ".مشروع الترميم الطارىء لمباني منطقة الرجبي "        

 
ة وكـــركع تاايـــق كتـــرويم طـــارىء لرفـــ  التـــرر عـــ  المبـــات  التار خيـــة فـــ  ونطقـــة تتنـــاكل يـــذه الدرا ـــ

الرجب   كي   حدى المنـاطق التار خيـة التـ  تقـ  ضـم  حـارة المكـار ة التحتـا   لـى ال نـاي وـ  الحـرم 
  كتتعــرض يــذه المنطقــة بكــلل  ائــم تعتــداءا  (6.3الكــلل)اإلبراييمــ  فــ  البلــدة القديمــة فــ  الخليــل

 حــدى أكبــر ( كر ــا  أربــ )ةل اإل ــرائيل  بتــب  وا ع ــا علــى الطر ــق المــؤ ي لمتــتاطنة جــيش اتحــت
  .البؤر ات تيطاتية اإل رائيلية  اخل الخليل

 

 
 

 .وا   المكركع بالنتبة للحرم اإلبراييم : 6.3شلل
   2114 عمار الخليل  ل نة : الم در

 
  الدراسةعينة 

 
ا   ـديما   كتـم اختيـار يـذه العينـة تظـرا لا اع ـا فـ  المنطقـة وبنـى كحاشـ( 21)تكاتث عينة الدرا ـة وـ  

التـ  تعرضـث وباتي ـا لخطـر التلـف كاتت يــار  تتي ـة إلجـراءا  اتحـتةل ات ـرائيل  كالمتم لـة بتا ــي  
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ك ــد تــتج عــ  يــذه . الطر ــق أوــام يــذه المبــات   لتتــ يل حركــة المتــتاطني  وــ  كإلــى الحــرم اإلبراييمــ 
  كتلف البنية التحتية لما تبقـى ون ـا بتـب  ارتوـاع (9.3الكلل)د و  المبات  التار خيةالعملية يدم العدي

ونتاي الطر ق المتتحدث ع  أرضية وداخل يذه المبات   وما أ ى  لى تتر   المياه  لى أ ا ـات ا  
 .كما حال  كن كصال  لات ا  لي ا  كبالتال  ي ريا

 

                                              
                                                        

 (. لى اليتار)  ك ظ ر أاريا ( لى اليمي )الطر ق الذي جر  عليه التا عة : 9.3شلل 
 2114  عمار الخليل  ل نة  :الم در

 
 هداف الدراسةأ 
 

اذ وـا تبقـى ون ـا  للحوـاظ علـى  عث يذه الدرا ـة  لـى تـدعيم األجـزاء المت دوـة وـ  وبـات  المنطقـة كإتقـ
كما  عث  لى تكغيل الحرفيي  كالعمال و  . التراث ال قاف  كتأييل المبات  التار خية كإعا ة الحياة  لي ا

 ـلان المنطقـة وـ  أجـل الحـد وـ  وكـللة البطالــة  كتعز ـز وكـاركت م فـ  الحوـاظ علـى التـراث ال قــاف   
 .تافير فرص عمل ل م ضافة  لى تدر   الم ند ي  حدي   التخرج ك 

 
 هجية الدراسةنم 
 

تنظيـف الما ـ   كالتـدعيم اتتكـائ   كالتاايـق :  ار  وراحل  عـدا  الدرا ـة فـ  أربعـة ات ايـا  أ ا ـية
ك ــد اشــتملث أعمــال التاايــق علــى  عــدا  المخططــا  المعمار ــة . كأعمــال التــرويم( المعمــاري كالتــار خ )

المتــح الت ــا ري لااج ــا  المبــات   كالتــ  أتاحــث تنويــذ  للمبــات  با ــتخدام طــرق وتطــارة  وــ  أيم ــا
وـ  خـةل اتعتمـا   علـى . تحليل تار خ  ل ذه المبات   تركز على تحديد المراحل التار خية لكل وبنـى

 را ـــة الخ ـــائص المعمار ـــة كوـــاا  البنـــاء المتـــتخدوة   ضـــافة  لـــى المعلاوـــا  الـــاار ة وـــ  الم ـــا ر 
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ك ـنعرض فـ  يـذه الدرا ـة تتـائج التحليـل التـار خ  ألحـد يـذه المبـات  كيـا . التار خية كالركاية الكـوا ة
 (.12 11 11.3الكلل)وبنى  ديم يعا  لعائلة التةيمة 

 

 
 

 .وا   المبنى عينة الدرا ة: 11.3شلل 
 2114 عمار الخليل  ل نة  :الم در

 

  
 

 .صار لااج ا  المبنى:  11.3 شلل
 2114 عمار الخليل  ل نة  :الم در
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 الطابق األرض                          الطابق األكل                    

 
 . المخططا  المعمار ة للمبنى: 12.3شلل 

  2114عمار الخليل   ل نة : الم در
 

 (:14.3الكلل)تم تحديد التتلتل التار خ  للمبنى ف   ث وراحل تار خية
 

 بناء غرفة صغيرة لة تراحة أك المبيث في ا تم خةل ا ، م1651-1611كلى  و  المرحلة األ
 .ف  ك ث اإل اوة ف  الكركم

  تــم خةل ــا عمــل  ضــافا  جديــدة ل ــذه الغرفــة كتحا ل ــا ، م1911-1651المرحلــة ال اتيــة  وــ
 . لى ياخار كا  

   فــ  يــذه المرحلــة تــم بنــاء الطــابق األكل كالــذي تكــان وــ  ليــاان ، م1911المرحلــة ال ال ــة  فــ
فتي  شــر ية كغربيــة ك رج صــاعد  لــى  ــطح الطــابق األكل  ك ــد جــاء الطــابق أفتــى  لــى غــر 

تـم تحديـد يـذه المرحلـة وـ  خـةل تـار خ البنـاء . ال ات  كنتخة طبـق األصـل وـ  الطـابق األكل
المحوــار علــى الــدرابز   الحديــدي فــاق البــاي الــرئي  للطــابق األكل  كالــذي يكــير  لــى أن يــذا 

 (.13.3الكلل )م 1911/ ه1324البناء تم ف  عام 
   م   1927تتي ة للزلزال الذي ضري فلتطي  ف  العام ، م1946-1916المرحلة الرابعة  و

ت دعث ال  ة الغربية و  المبنى  كظ ر يذا الت دع بكلل كاضح ف  الكباك المز كج 
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ة الغرب   ك د تم تدعيم المنزل و  ال  ة الغربية ع  طر ق  ضافة جديدة تتند الااج ة الغربي
 .بكلل خاص كالمنزل بكلل عام

 

 .النقش على المدخل الرئي : 13.3شلل
     2116الباحث  : الم در

   ف  يذه المرحلة تم ا تحداث أ تام جديدة ف     ، م1917-1951المرحلة الخاوتة  و
 .المبنى  فقد  تم لياان الطابق ال ات   كتم ا تحداث وناف  فيه

   ف  يذه المرحلة تم عمل  ضافا  على وداخل ، م1991-1961المرحلة التا  ة  و
المنزل ف  الطابق األكل  ااء المدخل الرئي  ف  ال  ة الكمالية أك الباي الخلو  الاا   ف  

 .ال  ة القبلية  ك د ا تخدوث يذه اإلضافا  كمناف  جديدة للمنزل ف  الطابق األرض 
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 الطابق األكل                      رض           الطابق األ       

  

 
 الااج ة الكمالية

 
 الااج ة الغربية

 
 .المخططا  المعمار ة للمبنى واضحا علي ا المراحل التار خية:  14.3شلل 

 2114 عمار الخليل  ل نة : الم در
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 الدراسة أهمية 
 

ه تحليــل يــرى الباحــث أن أيميــة يــذه الدرا ــة تكمــ  فــ  أت ــا حملــث فــ  وتــمات ا بــدايا  التوكيــر بات ــا
الطبقا    ت أن عملية التحليل لم تخت  لمبا ىء تحليل الطبقا   وـ  حيـث تحديـد الاحـدا  الطبقيـة 
ك را ة العة ا  بي  الطبقا  و  خةل وبدأ التراك  الطبق   ف   لم تتتند  لـى تحليـل طـرق اإلتكـاء 

كمـا أن تحديـد الوتـرا  التار خيـة  .بل اعتمد  عند تحديد الوترا  التار خية على  راءة عاوة لما ة البناء
لـــم يختـــ  لمرجعيـــة كاحـــدة فـــ  كافـــة المبـــات  التـــ  تمـــث  را ـــت ا  ف ـــاء  المراحـــل التار خيـــة حتـــ  
المعطيــا  كالتغيــرا  فــ  كــل وبنــى  لــذلك لــم تتــتط  الدرا ــة  عطــاء صــارة وتكاولــة عــ  تطــار عينــة 

المحليــة كضــركرة العمــل علــى بلارت ــا  لقــد تقلــث يــذه الدرا ــة صــارة عــ  كا ــ  الدرا ــا . الدرا ــة كلــل
 . ضم  ون ج علم  يتم  تحليل كافة الطبقا  الملاتة للمبنى 

 
 دراسات سابقة  1.1
 

الدرا ا  التابقة  العالمية كالعربية كالمحلية ون ا  ك د تم ترتيب ا و  األحدث  لى  يعرض يذا ال زء
 ية  كالعينة المتت دفة للدرا ة  كالنتائج ك قدم لمحة ع  كل ون ا  و  حيث ال دف  كالمن . األ دم

 .الت  تم التاصل  لي ا  كما ك بي  رأي الباحث حال أيمية كل ون ا لماضاع البحث
 

 :عالميةدراسات .  2.1.1
 

   دراسة مارتنيز وآخرونMartinez et al.   (2015) بعنوان : 
 

"Stratigraphic analysis of earthen architecture: The mosque of M’Hamid 

El Ghizlane." 

 
وت د )ف  المغري  للعمارة الطينية أيم المعالم التار خية أحديدفث يذه الدرا ة  لى الككف ع  تار خ 

التغيرا  كالتدخة  الت  لحقث به خةل وراحل تطاره المختلوة  كذلك و      ضافة لدرا ة(الغزتت 
كف  ظل   كعمارة يذا المعلم  بل المباشرة ف  ترويمه جل  ر اء  اعدة أ ا ية و  المعرفة حال تار خأ

عدم كجا  كاائق كوعلاوا  تار خية كافية حال يذا المعلم  تاجه الباح ان  لى المبنى كم در رئي  
تتلتل  كبناء  كذلك و  خةل اعتما  تحليل الطبقا  لدرا ة التطار التار خ  للمبنى  للمعلاوا 

المقارتة كالقياس بغيره و  المتاجد المكاب ة و  حيث ككذلك و  خةل  تون  لمراحل  تكائه المختلوة 
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ا تند الباح ان ف  التحليل  لى  جراء تاايق تو يل  للمت د   ك النمط المعماري كتقنيا  كواا  اإلتكاء
كو  أيم النتائج الت  تاصل  لي ا الباح ان  ضافة  لى تحديد الوترا    بطر قة المتح الت ا ري 

ة الت  ور  على المبنى  يا أن ات تمرار ف  ا تخدام الماا  كالطرق التقليدية ت يقف عائقا التار خي
كخلص الباح ان بتاصية تويد بتركرة  تحليل طبقا  المبنى كالككف ع  تار خه  ف أوام الخبير 

الحواظ  جلأكذلك و   ؛ات تمرار با تخدام الماا  كالطرق التقليدية خةل عمليا  ال ياتة كالترويم
ك رى الباحث أن أيمية يذه الدرا ة تكم  ف  أت ا تظ ر  .على حرفة البناء التقليدية كون  اتدااريا

 .  ابلية تطبيق تحليل طبقا  المبات  على العمارة الطينية  كعدم ا ت اره على الح ر ة ون ا
 

  امانوال دي فودراسة  Emanula De Feo   (2015) بعنوان: 
     

"Survey, documentary research and stratigraphic analyses of the Gothic 

Church of S. Eligio al Mercato in Naples." 
 

تطبيــق تحليــل الطبقــا  بمــا يخــدم ليــدفث يــذه الدرا ــة الــى تتــليط التــاء علــى طــرق التاايــق الةتوــة 
 دم الكنائ  أحدى  الدرا ة على تم تنويذ   ك ك راءة وراحل تطاره المختلوة التار خ  يدف توتير المبنى

كتـم التركيـز    ـاس لتنويـذ الدرا ـةأاعتمد الباحـث وـن ج تحليـل الطبقـا  ك  يطاليا ف   تابال ف  ودينة 
يم ــا طر قــة المتــح الت ــا ري  كالـــذي أ كوــ    علــى واضــاع تاايــق المبنــى با ــتخدام الطــرق الر ميـــة

 ايم بكلل وباشر ف  تحقيق المعرفة بطبيعة يـذه المـاا     كالبنائية كلما تهللمبنى  ا    يق ا  عطى تاايقأ 
جل الاصـال أو    كتار خ ا  كو  ام تم وقارتة تتائج تحليل الطبقا  بما يا وتافر و  كاائق تار خية

يمية تاعية التاايق ف  تافير أ خرج البحث بنتائج ياوة حال ك   الى وعلاوا  وؤكدة حال تار خ المبنى
طبقــا  المبنــى   لتحليــل اة جاير ــة أن الطــرق الر ميــة فـ  التاايــق يــ  إمبنــى  ك  را ـة   يقــة لطبقــا  ال

تــافير  ــدرت ا علــى ك   عطــاء صــارة حقيقيــة للمبنــى  ولاتيــة  لمــا تتميــز بــه يــذه الطــرق وــ  الد ــة كوــ  
ك ـــرى الباحـــث أن أيميـــة يـــذه   ف ـــم طبقـــا  المبنـــى بكـــلل وتكاوـــل فـــ يتـــاعد   بعـــا مـــاذج اةاـــ  األت

ف  أت ا تاجه أعمال التاايق المتتقبلية تحا طر قة المتـح الت ـا ري  كالتـ  تتـاعد  لـى  الدرا ة تكم 
 .حد كبير ف  تحديد الطبقا  كتحليل ا
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 :بعنوان Bortolotto et al.   (2011)دراسة بورتولتو و آخرون  
 

" Learning from the building: Direct Sources for the Preservation 

Project, the experience of  Besozzo's  Town." 

 

جل ف م القيم المتم لة ف  أيطالية  و  اإل( زكتتابي)يدفث الدرا ة  لى  جراء تكخيص لمبنى بلدية 
التغيير ك ال دم  ك و  حيث التا عة   عليهالتحات  كالتغيرا  العديدة الت  ح لث   لىالمبنى كالتعرف 

اعتمد  ه  ك كذلك لتحديد آليا  التدخل خةل عملية ترويم ؛تخدامف  الوراغا  ككذلك التغيير ف  ات 
تحليل الطبقا  للااج ا   ك  الدرا ة التحليل المتعد  التخ  ا   و  خةل ا تخدام طرق وباشرة

ر وباشرة تتم ل ف   را ة يكتحليل أبعا  كطرق بناء الطاي  كأخرى غ  ت نيف أتماط الوتحا ك 
تطرق الباح ان  لى بعض المعا ا     كماالكوا ة و   بل المالكي  كالتلان الااائق التار خية كالركاية

التاصل الى ف م  كو  أيم تتائج الدرا ة غير اتتةفية  با تخدام الطرق خذ العينا  أالت  كاج ت م ف  
المبنى كطرق حياة  اكنيه على ور األتوان   ضافة  لى تقديم بياتا  ياوة أ ا ية    يق لتطار 

م يذا المبنى  ك رى الباحث أن أيمية يذه الدرا ة تكم  ف  تاضيح وتايمة تحليل الطبقا  ف  لتروي
ت نيف األتماط المعمار ة للوتحا  كفق خط الزو   ك درته على  ي ا  عة ة بي  األتماط المعمار ة 

 . لوتحا  المبنى كطرق حياة  اكنيه
 

 :بعنوان Pittaluga&Casarinoa  (2011) ا لوغاو بيت زارينوادراسة كا
 

"An analysis of building methods: chemical-physical archaeological 

analyses of micro-layer coatings on medieval facades in the centre of 

Genoa." 

 
 يدفث الدرا ة  لى تحقيق المعرفة بالماا  التقليدية و  خةل الككف ع  حقيقة الماا  األصلية كتلك

يطالية اإل( جناا)المتتخدوة ف  أعمال ال ياتة كالترويم التابقة لعينة و  المبات  التار خية ف  ودينة
اعتمد   .جل تطا ر أفكار كحلال لماا  جديدة تتتخدم ف  صياتة كترويم يذه المبات أكذلك و  

 ؛ كذلكعايير وعينةخذ عينا  للق ارة كالطراشة ف  يذه المبات  كفق وأكتم   الدرا ة المن ج الاصو 
كتم تاايق يذه العينا  على واا ع ا ف  كاج ا    لتمان الحواظ على الماا  التقليدية كعدم  تةف ا

المبات  ك  جراء التحليل الكيميائ  ل ا با تخدام الطرق المتطارة كت نيو ا كفق خ ائ  ا كولاتات ا 
تم     خةل  راءة وباشرة لااج ا  المبات كبالتزاو  و  التحليل الكيميائ  تم  جراء تحليل طبقا  و
كذلك لتحديد الماا  كالطرق اإلتكائية الت   ؛خةل ا تحديد طبقا  البناء كطبقا  ال ياتة كالترويم
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تتم  التحليل الكيميائ   جراء ك   ا تخدوث ف  يذه المبات  كصات لمعرفة وراحل تطار يذه المبات 
لعمق الكربنة   :كال ات   دوة ف  طبقا  الق ارة كالطراشةلأللاان المتتخ: األكل ياوي  فح ي  

كبمقارتة المعلاوا  النات ة ع  التحليل الكيميائ  كتلك النات ة ع  تحليل الطبقا  بالااائق التار خية 
الملتابة تم الاصال  لى ف م حقائق ياوة كاونة ضم  طبقا  الق ارة كالطراشة تكمل و ارا  

كتعل  الظركف ات ت ا ية لحياة  اكن  يذه المبات    ضافة  لى تقديم   اءالعمال كالحرفيي  القدو
  ك رى الباحث أن تماذج تتقاط  فيه المعلاوا  و  تخ  ا  وتعد ة  لتعز ز تتائج تحليل الطبقا 

أيمية يذا البحث تكم  ف  تاظيف تحليل الطبقا  ف  تطا ر واا  جديدة للترويم تةئم الماا  
لك ف  كات ا تتلط التاء على طبيعة الوحاصا  الكيميائية الةتوة لدرا ة واا  البناء التقليدية  ككذ
 .األصلية

 
  دراسة ميليتو وفيغاسMileto &Vegas (2007) بعنوان: 

  
"Understanding architectural change at the Alhambra: Stratigraphic 

analysis of the western gallery, court of the myrtles." 

 
يدفث يذه الدرا ة  لى تتب  التطار التار خ  كالبنائ  ألحد أجزاء   ار الحمراء ف  غرتاطة ك را ة 

الترابط الويز ائ  فيما بين ا   لىجل المتايمة ف  التعرف أو   ؛العة ا  بينه كبي  األجزاء األخرى 
اعتمد  الدرا ة ك    ا المديدكوعرفة التحات  كالتطا را  الت  ور  على يذه الق ار خةل تار خ

تحليل ك تحليل طبقا   ك  را ة تار خية    خطاط وتاات ة اةاةالمن ج الاصو  كالذي  ار ضم  
تحليل الطبقا  ف  و ال العمارة بتطرق الباح ان  لى التعر ف كما   كيميائ  لعينا  و  واا  البناء

كاتختةف بينه كبي  ون ج تحليل الطبقا  أكجه التكابه ك  ااتينه كوبا ئه  ك تار خ تكأته  : و  حيث
كركز الباح ان ف  يذه الدرا ة على  جراء التحليل   ليا  تنويذهآأيميته لمكركع الترويم ك ك األار ة  

كذلك با تخدام طرق اتختبار الحدي ة  حيث  ؛الكيميائ  للككف ع  واا  البناء المتتخدوة كتطاريا
  فيما بين ا و  حيث الخ ائص كالتركي   كتم التركيز على تم ت نيف يذه الماا  كإجراء وقارتا

أيمية يذا الناع و  التحليل ف  المتايمة ف  تحديد التتلتل الزون  للبناء  لى جات   را ة تطار 
كباتعتما  على تحليل الطبقا  كالتحليل الكيميائ  خل ث الدرا ة بتحديد  .فيهالطرق المتتخدوة 

ر المبنى  ككان و  أيم تتائ  ا تافير  اعدة بياتا  حال الماا  المتتخدوة اةث فترا  تار خية لتطا 
ف  يذا المبنى كت نيوات ا كالت  اعتبر   اعدة أ ا ية ألي  را ا  تطا ر ة وتتقبلية وتعلقة ب ذه 

ك رى الباحث أن أيمية يذه الدرا ة تكم  ف  تاظيف تحليل الطبقا  ليخدم ف  و ال . الق ار
 .يمعمليا  الترو
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  دراسة ميليتو وآخرونMileto et al .    (2006)بعنوان: 
 

"Stratigraphic Study of Hernando de Zafra Arab Baths in Granada, 

Spain." 

كأحد النماذج التقليدية الور دة  (Zafra)يدفث يذه الدرا ة  لى الككف ع  ال ارة األصلية لحمام 
للعديد و  اإلضافا  كالتدخة  الت  أار  على  كالذي تعرض للحماوا  العربية المتبقية ف  غرتاطة 

اعتمد  الدرا ة المن ج الاصو   حيث ل أ الباح ان  لى  جراء تاايق كتحليل كاول  .صارته األصلية
للتعرف  لى واا  كطرق البناء  ؛ كذلكللمبنى و  النااح  المعمار ة كالتار خية با تخدام تحليل الطبقا 

  ككذلك تحديد وراحل البناء المختلوة كاإلضافا  كالتدخة  خةل يذه المراحل  ربيةف  الحماوا  الع
  ته تم الل اء  لى  جراء بعض الحور ا  األار ة لدرا ة طبقا  األ ا ا  للمبنىأ ذكرهكو  ال دير 

ا ليكلل يذا التوتير أ ا  رئيتةخل ث الدرا ة بنتائج حال توتير تار خ البناء ضم  اةث وراحل ك 
تتخاذ القرارا  حال ترويم المبنى كت ر ده و  اإلضافا  الت  شايث صارته األصلية  كصات لاض  

  ك رى الباحث أن أيمية يذه الدرا ة تكم  ف  أت ا تطبق تحليل آليا  إلعا ة ا تخداوه كتاظيوه
 .طبقا  المبات  على أحد تماذج العمارة العربية

 
  دراسة كامبنيال وآخرون Campanella et al.  (2005) بعنوان: 

 
"Methods for dating Historical buildings and verticality control of the 

baronale palace at Avio’s Castle (TN)." 

 

يطاليا  كذلك لو م المبنى  ف  ( باركتال) يدفث الدرا ة  لى  جراء تحليل تكخي   شاول لق ر
ليلان أ ا ا لعمليا  الترويم كإعا ة ات تخدام  ؛  كأ الي   تكائهكوراحل تطاره التار خية كتطار واا

 لى و ا ر وباشرة كأخرى غير وباشرة  حيث تم  ا تنا ا  اعتمد  الدرا ة المن ج الاصو   .للق ر
كبمقارتة تتائج   تحليل الطبقا  و  خةل  جراء وتح شاول لل دران الخارجية كالداخلية للق راعتما  

كالخارج  تم تحديد وراحل البناء المختلوة  كتمل  الباح ان و  ت نيف األتماط  المتح الداخل 
ف م التكا   المعماري للمبات  كالماا  كاأل الي   ف   األور الذي  اعد لوراغا  الق ر المعمار ة

كما تمل  الباح ان و  رصد الت دعا  كورا بت ا   ضافة إلجراء تحليل   اإلتكائية المتتخدوة
لى جات  تحقيق المعرفة بماا  كطرق اإلتكاء إك     لأللاان المتتخدوة ف  الطراشة كالدياتا كيميائ

الباح ان تحديد أواك  التلف كالنقاط الحرجة  تكائيا  كالخركج  ا تطاعللمبنى كوراحل تطاره المختلوة  
ا تاضح  كر كتكم  أيمية يذه الدرا ة ف  أت   بتاصيا  كتاجي ا  لعملية صياتة كترويم المبنى

 .تحليل الطبقا  ف  الدرا ا  اإلتكائية للمبات  التار خية
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  دراسة غاليGhaly (2004) بعنوان: 
 

"The Shari Al -Azam in Cairo: its topography and architecture in the 

Mamluk period." 

 
ألحــد لطابــاغراف  التطــار ا  لــى  بنــاء وراحــل التطــار التــار خ  وــ  خــةل تحليــليــذه الدرا ــة يــدفث 

خةل   كذلك على التغير الطاباغراف  للمدينة كلل كبيان أاره (شارع العزم) ف  القايرة الكاارع الرئيتة
  الاصــو اعتمــد  الدرا ــة المــن ج  .فتراتــه التار خيــة ابتــداء وــ  الوتــرة الواطميــة كحتــى الوتــرة المملاكيــة

ـــات  الملاتـــة للكـــارع  كتحل ـــة المب ـــم تقيـــيم تاعي ـــلحيـــث ت ـــر الع ـــار ها ـــتخداوات ي ـــل    كمـــاعب ـــم تحلي ت
فـ  ظـل ا ـتحالة تنويـذ حور ـا  فـ  الما ـ  ك   الكارع و  الناحية الحتر ة المعمار ة  ك را ةالعناصر 
لمعــالم  المعمــاري توتــير ال ىعلــللكــارع لتتلتــل الزونــ  ا الباحــث فــ   را ــة أار ــة  اعتمــدونطقــة  كاتــه
تاصـلث كمـا . ف م التطار التار خ  للمدينة  كلل  لى اف تؤ يا تنا ا  لى أن يذه الدرا ة    الكارع

علـــى وتـــتاى ت ـــال لإل ا  رئيتـــ ا  وحـــار باعتبـــاره   الكـــارع عبـــر الع ـــار أيميـــةحـــال الدرا ـــة  لـــى تتـــائج 
التعـرف  لـى كالـى  لملاتـا  الكـارع المعمار ـة  األتمـاط تتـائج حـال تطـارالمدينة  كما تم التاصل  لـى 

لــى إك   الحتــري  بــي  المعــالم العمراتيــة كوحيط ــابالعة ــة القا ــة يــة التــ  تتتــم  ــما  العمــارة المملاك
ك ـرى الباحـث أن أيميـة يـذه الدرا ـة تنبـ  وـ  تنويـذيا . وظاير تطار العمارة المملاكية ف  يذا الكـارع

لى حـد كبيـر  كي  بالتال  تتكابه على ونطقة حتر ة تتكان و  تتيج وعماري يعا  للوترة المملاكية  
 . لعينة الدرا ةو  النتيج العمرات  

 
  دراسة آيان وآخرون . Ayan et al (2003) بعنوان: 

 
"Archaeotecture, Archaeology of Architecture."  

 
 األتمـاطيدفث  الدرا ة  لى التركيز علـى تاايـق ال اتـ  ال قـاف  كاتجتمـاع  للعمـارة وـ  خـةل تحليـل 

 ـباتيا  كالتـ  تعـا  لوتـرا  تار خيـة وـ  الع ـار الحديديـة  عيـة فـ  حد الم معـا  الدفاأالمعمار ة  ف  
اعتمـــد    ك فـــ  و ـــال   ارة التـــراث ال قـــاف  يـــذا الم مـــ  كا ـــت مارهكذلـــك لتعز ـــز ا ـــتخدام  ؛كالركواتيـــة

المن  يـــة علـــى تطـــا ر خطـــاط ووتاحـــة وـــ  كافـــة التخ  ـــا  لتحقيـــق تظـــرة شـــمالية  حيـــث أجر ـــث 
ركـــز  علـــى ف :ركـــز  علـــى وراجعـــة المعلاوـــا  النظر ـــة  أوـــا ال اتيـــة: ىاألكلـــ  الدرا ـــة علـــى وـــرحلتي 

  اري با تخدام تحليل الطبقا  للااج ا  الداخلية لم ماعة وـ  الوراغـا أالتحليل و  ونظار تار خ  ك 
ك ـرى الباحـث   تـم تحديـد الوتـرا  البنائيـة   كوـ  اـم را ة العة ا  بي  الاحدا  البنائيـة كالوراغـا كتم 
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اـــري أشـــللث  ضـــافة جديـــدة لو ـــم ك را ـــة العمـــارة وـــ  ونظـــار يـــة يـــذه الدرا ـــة تكمـــ  فـــ  أت ـــا أن أيم
 .ت ركبالاج  ك ايمث ف  ف م الدتت  اتجتماعية كال قافية للعمارة  
 

  2003دراسة بويتو وآخرون) Boato et al.  )بعنوان: 
 

“Masonry vaults in Genoa: "From historical and archaeological analyses 

to scientific interpretation of the rules of their constructions." 
 

التــلاك  لو ــمكذلــك   فــ  جنــاا؛ التار خيــة(  ــاتتا وار ــا)يــدفث الدرا ــة  لــى تحليــل األ بيــة فــ  كنيتــة 
ج اعتمـــد  الدرا ـــة علـــى المـــن ك   جـــل ا ـــتكمال أعمـــال التـــرويم كالمرا بـــةأاإلتكـــائ  ل ـــذه األ بيـــة  وـــ  

تحليـــل األتمـــاط المعمار ـــة ك تحليـــل الطبقـــا   ك  حيـــث تـــم  جـــراء وتـــح وتعـــد  التخ  ـــا   التحليلـــ 
تحليــل الكربـان المكــ  لعناصـر وحــد ة أيم ــا ك تحليـل األشــلال كالعناصـر المعمار ــة ك لأل بيـة كتطاريــا  

فـ  وحاكلـة  ؛ضـم  وبنـى تـار خ ( األ بيـة)تتميز يذه الحالة بأت ا تتعاوـل وـ  عن ـر وحـد   .الق ارة
تـــم جمـــ  وعلاوـــا  حـــال األ بيـــة الح ر ـــة   ك لو ـــم التـــلاك اإلتكـــائ  للمبنـــى وـــ  خـــةل يـــذا العن ـــر

ات ـه البـاح ان تحـا   ك اـري  كمـا تـم ورا بـة طـرق كوـاا  اإلتكـاء كخاصـة الق ـارةأكتحليل ا و  ونظـار 
وعرفة األحمال اإلضافية ك   األ بية كتتلتل تراكب ا و  بعت ا لو م بناءلااج ة الرئيتة اتحليل طبقا  

تمذجـة ر ميـة للمبنـى   باتعتمـا  علـىكبمقارتة تتائج يذه التحاليـل المختلوـة   كالت دعا  النات ة عن ا
كتكمـ  أيميـة يـذه الدرا ــة  المبنـى اإلتكــائ  تـم التاصـل  لـى تتـائج لو ــم التو ـية  اإلتكـائية ك ـلاك 
 .اإلتكائ  للمبات  التار خية ف  أت ا تاضح  كر تحليل الطبقا  ف   را ة التلاك

 
 وغونزاليز  ادراسة  روتRotea &Gonzalez  (2002) بعنوان: 

 
"The archaeological impact of the Lisbon earthquake (1755): The 

Archaeology of built space applied to the monastery of Santa Maria de 

Melon(Galice,Spain)." 

 
 اتتا )وكركع ترويم  يرتار خ  وعماري  تكائ   بل الخاض ف   بحثلى  جراء يدفث الدرا ة  

اعتمد الباح ان المن ج ك   ار على  لاكه اإلتكائ أكالذي تعرض  لى تلزال    باتيا ف   (وار ا
  جل الككف ع  التتلتل التار خ  كالاظيو  للمبنىأ تم  راءة طبقا  المبنى و حيث . الاصو 

ت نيف العناصر بين ا  كما تم  لتار خية ألجزاء المبنى ك را ة العة ا  فيماكتحديد الوترا  ا
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 الطبقا  تحليلمقارتة البياتا  النات ة ع  كب    كتحليل األحمال كتات ع االنمطالمعمار ة بناء على 
 وعرفة  ك ي ر الدير  لى أ  الت   األ باي  لىتم التاصل   التار خية النات ة ع  الااائق كاألخرى 

و  أيم تتائج الدرا ة الككف    كخةل المراحل التار خية المختلوة على الكنيتة ح لثالتغيرا  الت  
ك رى الباحث أن ايمية يذه   التابقة ترويما الت ليحا  ك طبيعة ال كع ع  المكاكل اإلتكائية 

بما يتم  الحواظ الطبقا  للمبات  بتاجيه أعمال الحور ا  األار ة   الدرا ة تكم  ف  وتايمة تحليل
 .على يذه المبات 

 
   هوغيت دراسةHoggett  (2000) بعنوان: 

 
The application of the Harris Matrix to standing building recording."" 

 

 

وـــة و ـــوافة يـــار   لتحليـــل ك را ـــة المبـــات  التار خيـــة  ءيـــدفث يـــذه الدرا ـــة  لـــى  وعرفـــة وـــدى وة
تــم تاايــق ك   ت لتــرا كحالــة  را ــية كنيتــة  ــاتتا وار ــا التار خيــة فــ   كلتاضــيح ذلــك تــم التطبيــق علــى

حيــث تــم ا ــتخدام الااج ــا  الح ر ــة إلجــراء التحليــل   المبنــى بتواصــيل ونا ــبة إلجــراء تحليــل طبقاتــه
كوــ  اــم  را ــة العة ــا  بــي   ا  وحــد  ا  كإعطــاء كــل طبقــة ر مــ  تحديــد الطبقــا  للااج ــا  اــم تــم  علي ــا

ا ـتخدام و ـوافة يـار    ب ولاتيةئج تويد اك د خرج البحث بنت للمبنى  اء التتلتل الزون الطبقا  كبن
طبقا  المبات  التار خية  ك رى الباحث أن أيمية يذه الدرا ة تكمـ  فـ  أت ـا تقـدم  لتم يل كتوتيركأ اة 

  . ار خيةشرحا وو ة آللية ا تخدام و وافة يار   كأ اة لتم يل التتلتل البنائ  للمبات  الت
 

 :محليةعربية و دراسات . 1.1.1
 
بكــلل  تحليــل طبقــا  المبــات  التــ  توــذ  160أك المحليــة 159وــ  الدرا ــا  العربيــة ا  أيــ ي ــد الباحــثلــم 

كلك  تم الاصال  لى بعض الدرا ا  الت  حملث ف    وباشر أك ولافئ لما كر  ف  الدرا ا  العالمية
  ك كن ات ــــتنا   لــــى تطبيــــق التحليــــل بلافــــة حي ياتــــه وتــــمات ا بــــدايا  التوكيــــر فــــ  تحليــــل الطبقــــا 

 : كوبا ئه  كيذه الدرا ا  ي 
 

                                  
  ضافة الى التااصل و  عد  و  ال اوعا  (ايلركم الكار ة) تم التااصل و  المركز ات ليم  ل ان كحوظ التراث ف  الاط  العرب  159

 . العربية
 .تطي تم التااصل و  وؤ تا  حوظ التراث ف  فل 160
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  بعنوان (2014)عمار الخليلإدراسة لجنة: 
 
 ( غير منشورة) ".الرجبيالترميم الطارىء لمباني مشروع " 
 

  حيـث ل ـا الرجب   بل البدء بأعمال التـرويم ونطقةالمبات  التار خية ف   تحليليدفث يذه الدرا ة  لى 
ك ـد   تم  را ـت م وـ  الناحيـة التار خيـة كاإلتكـائية كالبيئيـة  "161حاشا  "بيتا  ك  26اشتملث الدرا ة على 

   كن الخاض ف  البناء لماا باتعتما  على المةحظة  ةعلى حد وبنىتم تحديد التتلتل البنائ  لكل 
الم ــا ر التار خيــة المتــافرة كإلــى  ا  لــى كوــ  اــم تــم تحديــد الوتــرا  التار خيــة ا ــتنا  را ــة طــرق البنــاء 
كالركايــة الكــوا ة  كلــم تتنــاكل الدرا ــة تحديــد الطبقــا  لكــل حــاش كتر يم ــا ك را ــة  القيــاس كالمكــاب ة

 .العة ا  بي  يذه الطبقا  كطبيعة تراكب ا
 

  بعنوان (  2006)دراسة الهودلية: 
 

 ".أخرةفي قرية صفا خالل الفترة العثمانية المت الحوشنظام "
 

يدفث يذه الدرا ة  لى تتليط التاء على أيمية التراث ال قاف  الولتطين  كضركرة حمايته ف  ظل وا 
كذلك و  خةل  تتي ة لغياي الاع  كاتيتمام ب ذا التراث كعناصره  ؛يتعرض له و  ي ران كتدوير

.    ر ة صوا الولتطينيةحااش التلنية فتقديم  را ة لنماذج و  العمارة التقليدية وتم ة بأحد األ
وقدوا  التحليل حيث ا تخدم الباحث المن ج الاصو   شملث الدرا ة النااح  المعمار ة كالتار خية 

كتحلية ا تند فيه  لى المخططا  المعمار ة   كصوا وعمار ا وو ة لوراغا  الحاش عينة الدرا ة
اا   الحال  ل ذا الحاش كالتغيرا  الت   ضافة لتت يل ال   ةا كالمعلاوا  المتتقاة و  الركاية الكو

تمل  الباحث و  الاصال  لى ت نيوا  وعمار ة ك   طرأ  عليه خةل وراحل ا تخداوه المختلوة
كما تمل  الباحث و  تحديد   ألتماط البيا  الملاتة للحاش باتعتما  على ت ميم ا الداخل 

واا  كتقنيا  ك ولكية بيا  الحاش  : ون ا التتلتل الزون  لبيا  الحاش باتعتما  على وؤشرا  عدة
كلم   البناء لكل ون ا  كعلى وا كجد ف  الحاش و  تقاش كتابية تحمل تار خ  تكاء بعض البيا 

تتناكل الدرا ة تحديد الطبقا  لكل غرفة كتر يم ا ك را ة العة ا  بي  يذه الطبقا  كأ اس لتحديد 
 . التتلتل الزون  لبناء غرف الحاش

                                  
 (.41: 2114ل نة اعمارالخليل )   كودخل كاحد(229:1991حمدان )الحاش يا و ماعة البيا  الت  تكترك و  بعت ا ف  فناء كاحد  161
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 :التعقيب العام على الدراسات السابقة .1.1.1
 

  كال اات  الت  تميزيا عن ا  كما أكجه التكابه بي  الدرا ة الحالية كالدرا ا  التابقةيبي  يذا ال زء 
 :ك اضح أكجه ات توا ة و  يذه الدرا ا 

 
 من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:  أوال

 
  كتحديدا طر قة  را ة الحالة   ت أن يذه الدرا ا  كظوث جمي  الدرا ا  التابقة المن ج الاصو

تواكتث فيما بين ا ف  المتار المتب  لدرا ة الحالة  حيث تكاب ث يذه الدرا ة و  كافة الدرا ا  ف  
الهودلية ك را ة  2014))عمار الخليلإلجنة  را ة  با ت ناء تحليل الطبقا  بكلل أ ا  م اا تخد

كالمكاب ة كالقياس   كن التركيز بكلل وباشر على على الاصف  ا كل ون كالت  اعتمد  2006))
ف   أوا الدرا ا  الت  كظوث تحليل طبقا  المبات  كأ اس ف  الدرا ة  فقد اختلوث. تحليل الطبقا 

ز على تحليل طبقا  المبات  و  تاظيف تحليل الطبقا  بما يتنا   كيدف الدرا ة  فبعت ا  رك  
الخارجية كالداخلية  كدرا ة  و  خةل تحليل طبقات ا  ار خ  للمبات التتلتل الت تحديدجل أ

Martinez et al.(2015)   2011))et al. Bortolotto،  Ayan et al.(2003)    Mileto 

et al.(2006) .  كالبعض اآلخر أضاف  لى المن ج تحليل طبقا  الماا  التقليدية ل ذه المبات  و
  الق ارة أك الدياتا   لتحديد الوترا  التار خية الت  ور  على خةل الوحص الكيميائ  لطبقا

 : كل و ككذلك لمعرفة خ ائص الماا  التقليدية كإولاتيا  تطا ريا و ل  را ة  ؛المبنى
2011)) Petaluga& Casarinoa  Mileto &Vegas (2007)) Campanella et al. 
2005))  .Boato et al. (2003)  تحليل الطبقا  ون ج الدرا ا  فقد كظف  أوا البعض اآلخر و

أعمال تحديد جل أاإلضافا  كاألحمال و   ك را ة أك أحد عناصره  لدرا ة التلاك اإلتكائ  للمبنى
  .Boato et al  ودراسةRotea &Gonzalez(2002)  التدعيم كالمعال ة اإلتكائية و ل  را ة

كما يةحظ أن  .هو منهج متعدد التخصصات ن تحليل الطبقاتألى إيشير  ن هذا التنوعإ. )3002) 
حالتي  التار خية   فلم تت ل  اى  ف  تحليل ك را ة المبات كافة الدرا ا  اعتمد  طر ا غير ودورة 

 Rotea(3003)طبقا  األ ا ا  كذلك ف   را ة  للككف ع  بعض الحور ا تنويذ  تم خةل ما

&Gonzalez و Mileto et al.(2006)   . أن جمي  الدرا ا  اتت  ث وقارتة  ذكرهو  ال دير ك
كذلك و  أجل الاصال  لى  المختلوة؛و  الم ا ر التار خية  المتتقاةتتائج تحليل الطبقا  بالنتائج 

 .تتائج تتم  تحقيق  راءة شاولة ك  يقة للمبنى
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 من حيث زمن إجراء الدراسة: ثانيا
 
يا ون ج حديث التطبيق  طبقا  المبات ل بدا كاضحا أن تحلي  و  خةل  راءة الدرا ا  التابقة 

  ك رج  ذلك  لى أن تبن  تحليل (15.3الكلل)2000بعد عام  نويذيات حيث أن جمي  الدرا ا  تم
 ك ةحظ أن الدرا ا  الحدي ة. م1980الطبقا  كأ لاي لدرا ة العمارة التار خية لم يتم  بل العام 

التحليل حيث كظوث  وختلوة خدم ف  و ات  تت ه تحا تطا   تحليل الطبقا  لي 2016)-2011)
كاجتماعية  وعمار ة تار خية  ك )ف  الم ات  المتعد ة ألغراض عديدة ب دف تحقيق ات توا ة ونه 

كو  . جل الاصال  لى  را ة وتكاولة للمبات  التار خيةأو  ؛ كذلك (كيميائية كغيرياك  إتكائية ك 
تحدث أي ون ا ع   جراء حور ا  ودورة تفلم   اظاالااضح أن الدرا ا  األخيرة كاتث أك ر حو

عملية حور ف    جراءف  التناا  األكلى   را تان تم تنويذيمالعناصر المبنى  ف  حي  ذكر  
تحا تحقيق حواظ وطلق عند الدرا ا  الحدي ة تت ه كيذا يدل على أن   أ ا ا  المبات  التار خية

تطار ف  طرق كجا  ك ةحظ  .بأصالتهبنى  كن المتاس تتعى لدرا ة الم أت احيث  تحليل الطبقا  
حيث أن الدرا ا  المنوذة بالتناا  األخيرة   علي ا  را ا  تحليل الطبقا  اعتمد التاايق الت  

لتت يل تحديد  ؛ا تند   لى طرق تاايق حدي ة إلجراء تحليل الطبقا  و ل طر قة المتح الت ا رى 
  .تخدم ف  الدرا ا  المنوذة ف  التناا  األكلىالطبقا  ك راءت ا كالت  لم تك  تت
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 .تم يل بيات  ياضح  ناا  التنويذ للدرا ا  التابقة كعد  الدرا ا  ف  كل  نة: 15.3شلل 
 2116الباحث  : الم در

 
 من حيث عينة الدراسة: ثالثا

 
 التقليدي المحل و  النتيج العمرات   ج ة جزءبااتكاتث عينة يذه الدرا ة و  ونطقة حتر ة وم لة 

ن عينة الدرا ة  صغر كحدة فيه  كبالتال  فأحااش الملاتة ل ذا النتيج كالذي يعتبر حد األأككذلك 
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كالت  تناكل بعت ا و ماعة و  المبات  بينما   تتوق و  العينة المعتمدة ف  جمي  الدرا ا  التابقة
ز  رك   %(19)ك ةحظ أن غالبية الدرا ا  التابقة. (16.3الكلل)ا  تناكل البعض اآلخر وبنى كاحد

على  را ة وبنى كاحد  ف  حي  كان كاضحا أن الدرا ا  الت  اعتمد  تحليل الطبقا  كالت  تناكلث 
 :الدرا ا  اآلتيةا ت ر  على   %(31)و ماعة و  المبات  أك ونطقة حتر ة كاتث وحدك ة 

   (2011)  Casarinoa&Pittaluga ، Ayan et al (2003) ،  2014))عمار الخليلإلجنة  ،
  .( 2004)غالي 

 

          

            

 
 

 .تم يل بيات  ياضح تاعية عينة الدرا ة ف  الدرا ا  التابقة: 11.3شلل 
   2116الباحث  : الم در

  
 من حيث مكان إجراء الدراسة: رابعا
 

يطاليا  تلت ا الدرا ا  المنوذة  تعلقة بم ال تحليل الطبقا  ف  الدرا ا  التابقة الم و %( 41)توذ  
ف  الاتيا  %( 7.5)و  يذه الدرا ا  ف   ت لترا ك%( 7.5)بينما توذ  %(. 39)بنتبة   باتيا ف  

 ف  المغري را تان   حدايما على وتتاى الاط  العرب  توذ  ك (. 17.3الكلل)المتحدة األور لية
أته ت يمل  اعتباريما  را تي  عربيتي  حيث  ام بتنويذيما باح ان أجات  كاألخرى ف  و ر   ت 
أوا على المتتاى المحل  فقد تمل  الباحث و  التاصل  لى  را تي  تناكلتا . ل الح جاوعا  عالمية

العالمية    ي ا  حالة  را ية وحلية بمتتاى الدرا ا يتم  فلمتحليل الطبقا  كلك  بكلل غير وباشر  
المعتمد عالميا   كل تحليل و ماعة و  المبات  أك على األ ل وبنى كاحد كفق تظام تحليل الطبقا تتنا

كبالتال   تكان يذه الدرا ة بم ابة واج ا لبلارة الدرا ا  المحلية  .كالذي يتتند  لى وبا ىء خاصة
كف م المبات  تعتما  تحليل الطبقا  كمن ج علم  أابث كواءته على المتتاى العالم  ف  تحليل 

 .التار خية 
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 . تم يل بيات  ياضح ولان  جراء الدرا ا  التابقة: 17.3شلل 
 2116الباحث  : الم در

 
 :أوجه االستفادة من هذه الدراسات. 1.1.1

 
كا   الدرا ا  المحلية الخاصة بدرا ة التطار   لىلتعرف الباحث ف  ا  اعد  يذه الدرا ا 
طبقا  تحليل  تتتند  لىتماذج لدرا ة وحلية  تافيركودى الحاجة  لى  تقليدية التار خ  للمبات  ال

المبات  بكلل وباشر   ضافة  لى التعرف  لى وا كصلث  ليه الدرا ا  العالمية ف  و ال تطبيق 
تحليل طبقا  المبات  كالتعرف  لى و ات  ا تخداوه كحي يا  تطاره  ككذلك  اعد  يذه الدرا ة 

 .و  خةل طر قة  را ة الحالةن ج الدرا ة كيا المن ج الاصو  اختيار وف  
 

بأت ا تتعاول و  و ماعة و  المبات  كلي  ، يذا ك د تميز  الدرا ة الحالية ع  الدرا ا  التابقة
ن يذه    كبالتال   كف  ظل وحدك ية الدرا ا  الت  تتعاول و  و ماعة و  المبات  فونور ا  وبنى 

جزء و  تتيج ة لرصيد الدرا ا  الت  تتعاول و  و ماعة و  المبات  أك الدرا ة  تكلل  ضاف
ا تتعاول و  تتيج عمرات  تقليدي وحل   كبالتال  ف   تقدم تظام تحليل كما تميز  بأت . عمرات 

الطبقا  المطبق عالميا كفق حالة  را ية وحلية تدرس ودى  ولاتية تطبيق يذا التحليل على العمارة 
النتيج كاج ة )جمعث بي  وتتا ي  و  العينا   و ماعة المبات    ضافة  لى أت ا. محليةالتقليدية ال
كلذلك جاء اختيار عينة  الما  ؛ ة  كذلك تماشيا و  خ اصي(الحاش)كالمبنى المنور ( العمرات 
كأخرى لدرا ة ألحد أجزء النتيج العمرات  التقليدي ف  الخليل  الخارجية  الااج ة طبقا  لدرا ة
 . ألحد أحااش المنطقة المتت دفة لطبقا  الداخليةا
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 الفصل الرابع
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعينة الدراسةمنطقة  

 
ار  أتار خ ا كعمارت ا  واضحا العااول الت  فيعط  لمحة ع     ةايتناكل يذا الو ل ونطقة الدر 

كو  ام  .لحياة اتجتماعية كات ت ا ية الت  كاتث  ائدة في الى بيان ا ت ا كتطاريا  ك تطرق أف  تك
  . باي اختيارياأك  يعط  كصوا لعينة الدرا ة

 
 ة معماريةنبذة تاريخي  2.1
 

 :الخليل.    2.2.1
 

يمية أ كتعا    163كم بات اه ال ناي 31  تبعد ع  القدس 162تق  ودينة الخليل ف  ك ط فلتطي 
لى ك اع ا على الطر ق الااصل وا بي  القدس كبئر التب   الت   الما   ال غراف  لمدينة الخليل 

على جاتب  الم رى العلاي لاا ي  لخليلودينة ا تمتد .164كاتث ونذ القدم طر قا وركز ا لقاافل الت ار
براييم  كجا  الحرم اإل :ك د جاء وا   المدينة ف  بط  الاا ي تتي ة لمعطيا  و مة كي  الخليل 
كتاافر   (1.4الكلل) ةوية الت  تتمحار حال المت د ال او ضوى علي ا طاب  المدينة اإلأالذي 

                                  
 .88، ص8999بو صافي،أ 162
 .39،ص9، ج8912الدباغ ،  163
 .3، ص8910ابيشار، 164
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المدينة و  حيث تح نث ك كاف  األ  (2.4الكلل) ركبار كالبو ا ر المياه المتم لة ف  العيان كاآل
وا ال بال المحيطة بالاا ي ف   أ. (3.4 الكلل) 165ب ا وقاوا   فاعيةتكأخلف تةل الاا ي الت  

  ك د تحلمث الطبيعة الطاباغرافية ف  تمط البناء 166ع   طح البحر وترا 1121-911وا بي ترتو  
ح ارة ال بل الكلتية كبكلل وتدرج يتناغم و  تدرج يذه و    فكيد  المبات  كالماا  المتتخدوة فيه

  .ال بال
 
ارا كبيرا ف  تكليل أ  ك د كان ل ذا المناخ وناخ المدينة واطر  افىء شتاء  كحار جاف صيوا 

 ا   ف  ت ميم المبات  القديمة  أعمارت ا  الت  احتروث المناخ فتكيوث وعه  فظ ر الوناء كعن ر 
لى وتر  حيان ككاتث ال دران  ميلة  ت ل ف  بعض األ". ة الت  يتنو  ب ا المبنىككان بم ابة الرئ

وا الوتحا  ف اء  لتؤكد أ  167"ك ر وما يز د و   درت ا على عزل الحرارة بي  الداخل كالخارجأك أ
كما كاتث  ليلة ف    168حاصغيرة كوعاكتة تت اه الر  فكاتثيمية المناخ ف  تكليل العمارة  أ على 
  الخكبية أك الوخار ة ككجد  المكربية. بات اه الوناء للداخل حيث تم تاجي  ا ج ا  الخارجية الاا
 .169ا يتمح ب لقاء الظل  لى الداخلمو  كاإلضاءة و  كتر حدة أشعة الكم  بالت ا ةتتمح  كالت 

 
 .براييم البلدة القديمة ف  وحيط الحرم اإل: 1.4شلل 

 2112 بلدية الخليل : الم در
                                  

 .54  ص1994با بلر أ 165
 .35  ص 1991الكاو   166
167 .Fuchs,1998, 167 
 .21  ص 2116حمد أ 168
 .41ص  2114عمار الخليل   ل نة  169
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 .تاافر و ا ر المياه كخ ابة تربة الاا ي: 2.4شلل 
 2112عمار الخليل   ل نة : الم در

 

 
 

 .ك د تح نث بالتةل المحيطة به وا   البلدة القديمة  ف  بط  الاا ي: 3.4شلل 
 م1916   كتية بوار ا األلماتية 304أرشيف  ال ار ال ا ة لتةح ال ا األلمات   الور ة : الم در

 
تتبة الى   170رب أك ودينة أرب  أ دو ا يا  ر ة أكل ا ك أ ماء أدينة الخليل ونذ القدم بعدة عرفث و

ك تمرا  أرب  الت   لنث ونطقة بيث عينان  كونطقة المرطام  كونطقة ومرا القبائل الكنعاتية األ
                                  

 .39،ص9،ج8912الدباغ، 170
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 .171بركن ح و تمعا وحليا كاحدا  كعرفث با م ا الك ير كالت  بعد تاحديا شللثكونطقة كا ي القنا  
كعرفث بعد الوتح . 172براييم براييم ك ر ة  براييم كبيث  كوك د  براييم كما عرفث با م وت د 

براييم عليه التةم الذي  لن ا ك ف  في ا و  تكجته  لى  يدتا  تتبة  173"الخليل" ةو  با ماإل
  .174 ارة
 
  لــىن تـار خ بنائ ـا يعـا  أى ار ـة علـ  حيـث  لــث الحور ـا  األ ـدم المـدن التار خيـةأتعتبـر الخليـل وـ  ك 
ــــى تــــل ن ات ــــتيطان البكــــري األأ  ك 175 بــــل المــــية   ــــنة 3500 وــــ  ك ــــرأ كل فــــ  المدينــــة كــــان عل

 ا    حيــث تكــلل تتــي 177براييمــ  الكــر فلــى كا ي الخليــل كحــال الحــرم اإل بــل اتتتقــال    176الرويــدة
بتما ـله كتراصـه وـا   ذا النتـيجك يعلـ  يـ .178لـى الع ـار المملاكيـة كالع ماتيـة يعـا   ا  فر ـد ا  عمراتيـ

ككـذلك   اـر الكبيـر للعااوـل اتجتماعيـة علـى تكا نـهبداخله و  تتيج اجتماع  وتما ك  وعبـرا عـ  األ
 (.4.4الكلل ) تكاتف النتيج العمرات  شلل  ارا  فاعيا لحماية البلدةن أالعااول الدفاعية  حيث 

 

 
 

 .حماية البلدة القديمةالنتيج العمرات  يكلل  ارا  فاعيا ل: 4.4شلل 
  2114 عمار الخليل  ل نة : الم در

                                  
 .81،ص8911عمرو، 171
 .9، ص8999بو صافي،أ 172
 .9، ص8910بيشار،أ 173
 .838، ص9،ج8912الدباغ،  174
 .39، صالمصدر نفسه 175
 .19، ص2001الجعبة، 176
 .19، صالمصدر نفسه 177
 .31ص المصدر نفسه، 178
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براييمــ   كتحمــل يــذه الحــارا  لتــف حــال الحــرم اإليتكــان النتــيج العمراتــ  التقليــدي وــ  عــدة حــارا  ت
ن بعــض الحــارا  تلــتحم وــ  بعتــ ا لتكــلل كتلــة كاحــدة وــ  الت معــا  أطابعــا وعمار ــا وتكــاب ا  كمــا 

  حارة بن   ار :كي  كلى  الحارا  النااة األ: لى و ماعتي  ا  ذا ك تمث الحار ي". العمراتية
كال اتيــة   .الوا ــا كالتحتــا المكــار ة ت حــار ك  حــارة التــااكنةك حــارة القــزات    ك  حــارة العقابــة ك المحتتــبي   ك 

حــارة بــاي الزاك ــة كحــارة ك  حــارة  يطــان : عــ  الحــارا  النــااة كيــ   يمــث بكــلل ونو ــلأالتــ  الحــارا  
خذ  ون ـا عينـة الدرا ـة  كالتـ   ـيتم أكتم ل حارة الكيخ وا   الدرا ة الت   .(5.4الكلل ) "179خالكي

 .التطبيق علي ا ف  تحليل الطبقا 
 

 
 

 الحارا  المملاكية          الحارا  الع ماتية             براييم الحرم اإل                 
حارة القزات   .5حارة التااكنة  . 4 كالمحتتبي  ارحارة بن   .3حارة العقابة  . 2تل الرويدة   .1

 حارة الكيخ. 9الزاك ة حارة باي . 6حارة المكار ة الوا ا  . 7حارة المكار ة التحتا  .1
 حارة  يطان .11

 
 .حارا  البلدة القديمة: 5.4شلل 
 2114  عمار الخليل  ل نة  :الم در

                                  
 .881-91، صالمصدر نفسه 179
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 :الشيخ( محلة)حارة  . 1.2.1
 

جل تاضيح وو ام يذا النظام التخطيط  أو  الا اف عند الحارة كم طلح  و   نابد لت   ف  البداية
المحل أك الملان الذي تت م  فيه   كي  180لغا ا  الحارة ترا ف ا المحلة. ك الدكاف  كراء تكأته

ونزل "   فالمحلة ي 182"كل وحلة  تث وناتل ا" ك د عرف ا المقر زي ف  خططه بأت ا  .181البيا 
تاتج ع  اختةف ظركف التطار الحتري للملان  بي  الحارة كالمحلة تةف ف  التتميةاتخك  ."القام

كتيم ل اتعلا ا لمتتا ا  أك كظائف وختلوة ف  تخطيط المدينة   خةل الوترا  الزونية المختلوة
  وحلة يتتخدم و طلح حارة كف  البعض اآلخرته ف  بعض المدن العربية ألذلك ت د  .183كإ ارت ا
عا ة وا  .كاحد وتمان الم طلحي  يكير  لى و ماعة  لنية ي  ف  و مل ا كيان اجتماع   ت أن
ات تخداوا  التلنية   ت أن  بعض الخدوا  العاوة األ ا ية  و ل المت د كالورن   ف  الحارةتتافر 

ف   كاضحظ ر بكلل لكنه عرف تظام الحارا  ونذ القدم  ك د  .تعتبر اللبنة األ ا ية ف  تكا ن ا
ك د جاء يذا النظام التخطيط  وتأارا  .184الوترة الع ماتية كأحد التقتيما  التنظيمية اإل ار ة للمدينة

  186المحلة الااحدة على ولة كاحدة لان  أنفنةحظ   185كالديماغرافية الدينية كاتجتماعيةبالعااول 
بتتاو  اجتماع  عال     فالحارة تتمت  تحلم حيات م عا ا  كتقاليد واحدةك   ينتمان ألصال كاحدة

كباإلضافة  لى  .كالحمايةالاظائف  خاصة فيما يتعلق باألفراح كاألتراح كبتكارك ف  المتؤكليا  ك 
  حيث كفر يذا النظام "187فقد كان للعااول األونية وتايمة ف  تكأة تظام الحارة " العااول التابقة 

كتم ". شللته وباتي ا المتةحمة المتراصة لكل و ماعة عر ية حدك ا كاضحة اعتبر  خطا  فاعيا ل ا 
يذا كغالبا وا حملث الحارا  أ ماء  ."188ليةتح ينه ب حلام  باا طة باابا  خكبية ضخمة  تغلق 

ت ا أك ةحظ  ."190الحرفة الت  يكت ركن ب ا "أك  ياتت م أك  189 لث على األصال العر ية لتلات ا

                                  
 .9، ص 2080وش ووفاء،تنت 180
181 .42.  Ghaly,2004, p 
  .281 ،8191المقريزي، 182
183 .Bylinski, 1994,p.205 
 .91، ص2001الجعبة،  184
 .9، ص 2080تنتوش ووفاء، 185
 .91، ص2001الجعبة،  186
 .91صالمصدر نفسه،   187
 .99، ص1994أبو بكر، 188
 .809، ص2001الجعبة،  189
 .800المصدر نفسه، ص 190
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كف  أحيان أخرى تتبث  لى  أك المدر ة  191 ةالزاك ك في ا لمعلم رئي  حيانف  بعض األ تتبث
 . 192شخ ية بارتة

 
 :الموقع والتسمية . 2.1.2.1

 
النتـيج العمراتـ  الـذي  كبكلل ونو ل تماوا ع ف  البلدة القديمة و  الخليل الكيخ  (وحلة)حارة  تق  

افة بــي  حيــث بلغــث المتــ  (6.4الكــلل) 193لــى ال  ــة الكـمالية ونــهإاإلبراييمــ  ك  الحــرمتكـأ فــ  وحــيط 
وـــ  ال  ـــة  يايحـــد. 194اإلبراييمـــ  كتاك ـــة الكـــيخ علـــ  البلـــاء وـــا يقـــاري الكيلـــا وتـــر كالن ـــف الحـــرم

البلـدة القديمـة  وـ  ال  ـة وركـز الكمالية خلـة  كـقلة  كوـ  ال  ـة ال نابيـة البتـاتي  التـ  تو ـل ا عـ  
 . 195الكر ية  جبل بيلان  كو  ال  ة الغربية حارة باي الزاك ة ككا ي الخليل

 
 .كتظ ر البتاتي  بين مابراييم  اإلوحلة الكيخ ونو لة ع  النتيج ف  وحيط الحرم : 1.4شلل 

 Schick, 1889: الم در

                                  
 .881صالمصدر نفسه،  191
 .882المصدر نفسه ، ص 192
 .99، ص8912الدباغ، 193
 .29، ص 8911بو سارة،أ 194
 .99، ص8993بو بكر، أ 195
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بكـخص الرجـل ال ـالح العـارف بـاش  الكـيخ  (المحلـة)الحـارة فيما يتعلق بتتميت ا   فقد ارتبط ا ـم وا أ
تـاف  الكــيخ . 197بلائـه خكـية وــ  ا تعـالىلقـ  بالبلــاء لك ـرة ك ــد يلـان   196البلـاكي  أك  علـ  البلـاء

ك فـ  فـ  تاك تـه التـ  تعتبـر وعلمـا  ،198م 1272/يــ 670  فـ  أكل رجـ  عـام عل  البلاء فـ  الخليـل
البلـدة القديمـة التـ  تتـبث  لــى  فـ  القليلـةوـ  الحـارا   الكـيخ (وحلـة)حـارة كتعـد . 199رئيتـا فـ  المحلـة

 الحـارةكخ ـية كالـدكر البـارت الـذي لعبتـه فـ  تكـليل شخص  كف  يذا  تلة  اطعة على ولاتة يـذه ال
  البلــاء لــالكــيخ ع) ذكــر ا ــمه وتباعــا بالــدعاء لــه برضــا ا عنــه" علــى ولاتتــه كمــا ك ــدل  كتكا ن ــا

كبــالرغم وــ  أن التتــمية  .  كفــ  ذلــك  تــزات لــه بمنزلــة ال ــحابة رضــاان ا علــي م(200رضــ  ا عنــه
 ت أتنــا   الكــيخ " وحلــة" تــثالكــيخ  كلي" حــارة"اوــة وــ  النــاس يــ  كعلــى وتــتاى الع المحليــة الدارجــة

ا ــــتنا ا  لــــى ذكريــــا فــــ   ــــ ة  المحلمــــة الكــــرعية بمحلــــة " المحلــــة" ــــنل أ  لــــى ا ــــتخدام و ــــطلح 
عنــدوا تطــرق  لــى ذكــر حــارا  البلــدة  202كالــى الم ــطلح الــذي اعتمــده و يــر الــدي  الحنبلــ   201الكــيخ

 ."يل بتار خ القدس كالخليلاألت  ال ل"القديمة ضم  كتابه 
 

 :وتخطيطها نشأة المحلة .  1.1.2.1
 

فقد ا ترتث تكأة الت معا  البكر ة كات ياريا باجا  و ا ر المياه   لطالما كان الماء أصل الحتارة 
 ف لتتكان وعظم الحتارا  على ضواف األت ار كأحااض المياه العذبة  كليؤار تاافره بكلل وباشر 

يم وقاوا  ات تقرار أ  حدى   الزراعة ف   يام ايمث العناصر الم مة الت  و   لماءفا .203ا تمراريا
لى     أ ا ية أفقد تمتعث المدينة بعناصر   الخليل ةكف  حال. 204الحتاري  كالتطارالبكري 

  .205راض  الزراعية  كوا ع ا على الطر ق الت اري كاأل كالما   الدفاع   الماء : ات ياريا  كي 
 

                                  
 .هـ 1286، عام87، نومرو 36، ص 3سجالت المحكمة الشرعية في الخليل، السجل رقم  196
 .99، ص8912الدباغ، 197
 .المصدر نفسه  198
 .891، ص 2000احشيش،  199
 .هـ1292عام  ،35، نومرو59، ص  8خليل، السجل رقمسجالت المحكمة الشرعية في ال 200
 .هـ8211عام  ،313، نومرو81، ص  3سجالت المحكمة الشرعية في الخليل، السجل رقم 201
 .141  ص 2119الحنبل   اتت  ال ليل بتار خ القدس كالخليل  تحقيق الكعابنة  202
 .93، ص 2081الزين،  203
 .93المصدر نفسه، ص  204
 .21ص ،2001العالمي،، 205
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كل الذي وار ه  لان كات ا تم ل النكاط ات ت ا ي األ شا عة للزراعةراض  أخ  ث يذا ك د 
و   العديدشار أفقد     وحيط النتيج العمرات فراض  كاتث ومتدة ن يذه األأك بدك  .206الخليل
ش ار وزركعة بالز تان كالتي  تق  ف  كيدة بي  جبال ك يوة األ"يي  عند كصو م الخليل بات ا فال غرا
كجا  ن أك رى الباحث  .208ن الخليل تق  ف   ل  ونطقة تراعية غنيةأي أ  "207خركي كالعن كال
لى   ى أوما   ون  اتوتدا  العمرات  بكلل وةصق للنتيج القائمولكيت ا تحديد ك  راض  الزراعيةاأل
 . ة المحة  المنو لة كمحلة الكيخ كغيرياأتك
 
ن   القالتافرة ف  وحلة الكيخ كوحيط ا  تتتطي  ا تعرضنا و ماعة القناا  كاآلبار المكإذا  

طبيعية لتاافر و ا ر المياه ف  المنطقة  حيث كاتث عي   كقلة  كان تتي ةف  يذه المحلة  ات تقرار
و  وحلة الكيخ كت ري وياي ا بقناة  كقلة الت  تمر عبر  تنب  و  خلة  كقلة الاا عة  لى الكمال

كإضافة لكان يذه العي  و  . 209اإلبراييم  الحرمناة الت  ت    ري المحلة كتلتق  و   ناة كا ي الق
العديد و  عيان الماء العذبة كاآلبار ف  وحلة الكيخ  دأيم العيان الت  تغذي المحلة  فقد كج

  كعي  الخدام كالت  تنب  و  ولان يقال له خلة 211كعي  خابية"210عي  أم الورج"كوحيط ا و ل 
التبيل الذي بلة ف  المحلة كأيم ا  كما اتتكر  األ. 212عل  البلاء كيخالعيان بالقري و  تاك ة ال

 1302ب ات  بئر وعي  بالقري و  الزاك ة عام ىءتكأ يف الدي   ةر  الذي  بناه اتوير المملاك 
 ناة  طريا  با اطةن وياه الك ير و  يذه العيان كاتث ت    اخل المدينة أ ذكرهكو  ال دير  .213م 
ك قام على تظارت ا واظف    دوا" 12-4"ح ار على ظ ر جدار يرتو ة بالكيد كاألتش وبني " 5"

  ك     تم كبير و  وياي ا ف  حاض بالقري و  تاك ة الكيخ عل  "طر ق واء"يعرف بخدام 
لى  شار  غالبية الم ا ر التار خية أك د . 214البلاء  ام تتاب   يريا حتى تت ل و   ناة  كقلة

جزاء ودينة ألى إك  براييم  لى الحرم اإل ي ال المياه إاه المماليك بعمارة القناا  ك بدأاتيتمام الذي 
 (.7.4الكلل)215الخليل المختلوة

                                  
 .13، ص  8999بو صافي،أ 206
 .28المصدر نفسه ، ص  207
 .91المصدر نفسه ، ص  208
 .18، ص8993بو بكر،أ 209
 .المصدر نفسه 210
 .12المصدر نفسه، ص 211
 .89،ص  8999بو صافي ، أ 212
 .818،ص2001الجعبة، 213
 .11، ص 8993بو بكر،أ 214
 .891ص ،8999بو صافي،أ 215
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  .براييم لى الحرم اإل ف  وحلة الكيخ كت ل تمر  المياه الت  ناا   :7.4شلل 
 Schick, 1889: الم در

 
 ف   ف يمية الخليل الدينية  كرا ياوا ألد كان فق  ة وحلة الكيخأتكف   ار العاول الدين أ يذا ك د

  216في ا لى التطار العمرات   ى أحركة العمارة  فاجا  الحرم اتبراييم  كوا تبعه و   ياحة تكطة 
 ل ذا التطارطبيعية  جاء كنتي ةة الحارا  المنو لة كمحلة الكيخ كغيريا أن تكأ كعلى الغال 

كو    217"رة المملاكية الت  ش د  ات يارا طال كافة الميا ي الوت"كخاصة ف  كاتوتدا  العمرات   
تحث تأايرا   ينية فرضت ا تيارا  الت اف الت  كاتث  ائدة  المرجح أيتا أن تكان المحلة  د تكأ 

غالبا وا  "218فقد اعتكف المت افة كالزيا   للعبا ة ف  بيا  خاصة"  يذه الوترةالخليل خةل ف  

                                  
 .813،ص 8999بو صافي،أ 216
 .31ص ، 2001الجعبة، 217
 .891،ص 8999بو صافي،أ 218
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نة بعيدا ع  الت معا  التلنية الت  اتتكر  على جاتب  كا ي الخليل  اتتكر  على أطراف المدي
ن يذه ال بال بطبيعت ا أ لى ال بال المنعزلة الخالية  خاصة ك  ات  اا يؤتء المت افي  نأك بدك 

ذلك لما   ك د  اعد  وحلة الكيخ ف  كتتار ت ا تافر  لنا طبيعيا وةئما لظركف م كاحتياجات م
 وختلوة و    كالت  تتالث ونتكرة حتى اليام ف  أرجاء"219ا  المغاكر ال خر ةكج"تتميز به و  

ك رجح أن جبل بيلان  م  تتبة  لى  ". رضيةطبقات ا األكف   ب اار المتاك  الحالية  المحلة
التر اتية ( Abblune) "أبيلاته"تحر ف " بيلان "كلمة بأن تكان  المت افي  الذي  اعتكواا ف  ك افه 

 الت  أ يمثالكيخ  وحلةعلى  ي حكيا وا ". بيث المتعبدي " نتاك كالمتعبدي   فيلان المعنىبمعنى ال
 ."220على يذا ال بل

 
اإلبراييم   يعط   تت  كاضحة  بالحرم ن تكأة وحلة الكيخ  خارج حدك  النتيج العمرات  المحيط 

نت ا و  اتوتدا  كالتعبير ع  عاشت ا البلدة القديمة بحيث ول  على كجا  فترة و  التطار كاتت يار
ودينة  خةل اعاشث  كوما تشك فيه أتنا تتحدث ع  الوترة المملاكية كالت . كتطارياا تمرار ت ا 
فالم ا ر التار خية  . تكأة وحلة الكيخ في ا  كي  الوترة ذات ا الت    ل التار خ فترت ا الذيبيةالخليل 

و  بداية القرن ال الث عكر أك ت اية القرن ال ات   تكا لمحلة أن النااة األكلى ل"  المتافرة تكير  لى
ك تعتبر المحلة ذا  حظ كافر لاجا  تقطة ورجعية وعركفة التار خ كالمنكأ تتم ل  ."221عكر للمية 

بزاك ة الكيخ عل  البلاء الت  تم ل  حدى النماذج المميزة للعمارة المملاكية ف  الخليل  كالت  تك د 
ف  حي  لم تتافر بي  أيدينا و ا ر تعط  وعلاوا  ع  تطار   وملاكية المنكأ على أن المحلة

كو  المرجح أن تاك ة الكيخ . المحلة خةل الوترا  التار خية المختلوة كالتما  المعمار ة لكل فترة
حيث تكأ  بعض البيا  التلنية ب اار الزاك ة  كو    222عل  البلاء  د شللث النااة األكلى للمحلة

 ن يذه ال ارة تعيد  لى أذياتنا . (6.4الكلل ) تتاب  البنيان تدر  يا حتى شمل كافة أرجاء المحلةام 
ن كان يذا التكبيه غير إاإلبراييم   ك  الحرمتو  ال ارة الت  تكللث ب ا وتاك  البلدة القديمة ب اار 

 ت أن يذه المكاب ة  .لهجائز تختةف األيمية التار خية كالدينية للملان كالكخ يا  الت  تدكر حا 
الخليل  للبلدة القديمة و ة على التخطيط التقليدي بتمدتا بمعطيا  كاضحة حال التمة العاوة الغال
 .)9.4الكلل )بالرغم و  اختةف الماا   كالوترا  التار خية 

 

                                  
 .821، ص 8912الدباغ، 219
 .89المصدر نفسه، ص 220
 .882، ص2001الجعبة، 221
 .99، ص8993بو بكر، أ 222
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  .Creswel,1900: الم در   ديما تاك ة الكيخ عل  البلاء لى اليمي  : 6.4 شلل
 2116  الباحث :اليتار تاك ة الكيخ عل  بلا حدي ا  الم در لى 

 

 
  براييم وحيط الزاك ة ك ارة و غرة ع  المك د ف  وحيط الحرم اإل الكيخ ف وحلة : 9.4شلل 

 Bradshaw  1870,:الم در

http://www.ancestryimages.com/
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تاك ة ب اار  العام للمحلة على شلل تتيج عمرات  يظ ر التكا    التار خية المتافرة الااائقكبتتب  
يمتد جنابا . لكالنخي ال غيرة المزركعة بالتي  كالتا  "الحااكير"  تنتكر بي  أجزائه الكيخ عل  البلاء
كما يظ ر لنا المك د األراض  الزراعية كالبتاتي  المزركعة المحيطة بالزاك ة و  . بي  ال بل كالاا ي
ككما . تخللت ا عيان الماء كاآلبار  كخلة  كقلة  المنب  الرئي  للماء ف  المحلة ال  ة الكمالية ك د

   ت د للما  تاك ة في ا تتم ل باجا  وقبرة البقي   الحياة حاضرة ف  وتاكن ا كأراضي ا كوزركعات ا
 .4 .10) الكلل)
 

 
 

  .لى الكمال و  وحلة الكيخ وقبرة البقي  : 10.4شلل 
 ,Bedford  1862:المصدر

 
 :عمارة  المحلة .1.1.2.1

 
بعـــض ك   كالمقاوـــا  تغلـــ  علـــى المحلـــة العمـــارة التـــلنية وـــ  كجـــا  عـــد  وـــ  العمـــائر الدينيـــة كالزكايـــا

 ك ةحظ أن المحلة تابعة لمركز البلدة القديمة و  حيث الخدوا  .  بلة كالقناا العمائر الخدوية كاأل
األوــر الــذي ي علنــا تؤكــد علــى  ــاة العة ــة بين ــا كبــي  وركــز  ؛كاأل ــااق كالخاتــا  كالحماوــا  العاوــة 

 ت أت ـا ورتبطـة بلتلـة النتـيج األم المتم ـل بالحـارا  النـااة  _ ن كاتـث ونو ـلةإك  _البلدة القديمة  كأت ـا
جميـــ  ونـــاطق  علـــى أن ا  كمـــا أن فـــ  يـــذا المتـــمان تأكيـــد. اإلبراييمـــ  الحـــرمالتـــ  تكـــأ  فـــ  وحـــيط 

https://archnet.org/
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النتيج العمرات  المنتكرة ف  البلدة القديمة يلمل كل ون ا اآلخر لتكلل ف  و مل ا جتدا كاحدا ككحـدة 
 .  كاحدة وترابطة

 
  ف   تعط  األيمية للملان ك نت  ألي وا  الحتاري  على التطار االمعالم العمراتية شايد تعدك 

المعمار ة الماجا ة ف  المحلة تتيح لنا ف م التطار ف ن  راءة المخلوا   كو  يذا المنطلق .  لي ا
فبعت ا يحمل تار خا وطلقا تقش على . التار خ  كالعمرات  لم ماعا  المبات  ضم   طار حتري 

كلأليمية . جدرات ا  كالبعض اآلخر يمل   راءته و  خ ائ  ا ك مات ا المعمار ة كعةوا  جدرات ا
 نتناكل بالدرا ة و ماعة   ار التار خ  كالمعماري للمحلةالااضحة للعمائر ك تتت ا حال التط

 :الخدويةالعمائر الدينية كالعمائر   العمائر الماجا ة  ف  المحلة  كالت  تم ت نيو ا  لى صنوي 
 

 :الدينية ةر العما. 2.1.1.2.1
 

ذه الدياتـة تـرتبط بدياتـة وعينـة  كت ـبح يـذه العمـائر روـزا وـ  روـات يـ االتـ   تحمـل  يمـ تكمل العمـائر
ــــل المتــــاجد  ــــدك  و  ــــائ  كالمعاب ــــات  ال .الكن ــــد وــــ  المب ــــة العدي ــــ  المحل ــــة كجــــد ف ــــة بالزكايــــا الديني متم ل
ــــ  شــــ د  الخليــــل خةل ــــا"كالمقاوــــا    ــــرة المملاكيــــة كالت كبــــا   المــــدن _فقــــد تكــــأ  المحلــــة فــــ  الوت
ـــاتل تكـــاطا ولحاظـــا فـــ  حركـــة الت ـــاف  حيـــث ايـــتم التـــةطي  كاألوـــراء ال_ الولتـــطينية مماليـــك بمن

كوــ  العمــائر  .(11.4الكــلل) " 223ال ــافية كأك وــاا علي ــا األك ــاف  كأوــركا بتكــييد العديــد وــ  الزكايــا
 : الدينية الماجا ة ف  المحلة

 

                                  
 .899،ص 8999بو صافي،أ 223
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 . ف  وحلة الكيخ كالمتاجد وا   الزكايا كالمقاوا :  11.4شلل 
 المتاجد          الزكايا                  المقاوا 

 وقام الكيخ عل  البلاء. 3تاك ة القاا م    . 2الكيخ عل  البلاء   تاك ة .1
 وقام الكيخ عبد الوتاح. 7وقام الع م   . 1وقام الكيخ حت   . 5وقام الكيخ يا ف  .2

 وت د الكيخ عل  البلاء. 9"  الكيخ دمحم"وقام ال ااري . 6
   2116 الباحث : الم در

 
 الزوايا : أوال

 
 لةعتكاف ولاتا   اتخذ  كالت  الخليل  ودينة ف  لل افية أ يمث الت  لدينيةا المؤ تا  ي  كاحدة و 

ف  الع ر    تمث و  بعده كاتتكر  . ككان أكل ظ ار ل ا ف  الع ر الواطم  جل العبا ة أو  
  تاك ة الكيخ ياجد ف  المحلة تاك تي  .224الع مات  الع ر ف  كا تمر  بالاجا  كالمملاك    األياب

 :كتاك ة القاا م  عل  البلاء

                                  
 .281، ص 8999الخطيب، 224
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  زاوية الشيخ علي البكاء 
 

 وقارتــةالم ــا ر التار خيــة ب  ــ اي  افــ  المحلــة  ذكرت ــ المبــات  القليلــة المؤرخــة كاحــدة وــ يــ  ك       
ــال  تتم ــل أيميــة يــذا المبنــى فــ  كاتــه  اوــ  غيريــ لدرا ــة التطــار التــار خ   ورجعــا  وــ  المبــات   كبالت

الـذي  ـدم وـ  بـة  الكـرق كا ـتقر فـ  " لزاك ـة  لـى الكـيخ علـ  البلـاء ا تنت  يـذه  .كالمعماري للمحلة
كان شيخا تايدا و ايدا  ككان . م  كت يزال  بره في ا لياونا يذا1271/يـ 670المدينة حتى كفاته عام 
ل ذه ال وا  و تمعـة تـال اقـة ولـاك ك ـةطي  . ه 663عام  "225ر افأح ار "و  المكاركي  ف  

 . "226المماليك
 
  بل  ن ا تقراره ك لنه ف  يذه البقعة كان  ببا 227أ يذه الزاك ةيا و  أتكالكيخ على البلاء  يل لم 

جاء  حيثكما أن الم ا ر التار خية تكير  لى أن الزاك ة لم يتم بناؤيا  فعة كاحدة  . ف  تكأت ا
يدور ف  ع د أ ام بأكل ا األوير عز الدي   : التتلتل البنائ  ألجزائ ا كفق اةث وراحل رئيتة

  و  بعديا 229م  1269/ه 667الزاك ة كاإلياان ف  عام  أور ببناءحي   228التلطان الظاير بيبرس
طاي تائ  القدس المرحلة ال اتية و  البناء ب تكاء القبة تا تكمل األوير ات و تةر حتام الدي  طر 
ل ة فقد تمث على يد أوا المرحلة ال ا. 230م 1282/يـ681ف  ع د التلطان  ةككن  كذلك ف  عام 

كذلك   حيث تم خةل ا بناء الباابة كالمنارة  كيللدي الن م  األويرالدي   ةر بمباشرة  فاألوير  ي
كبقراءة يذه المراحل يتتح  .(12.4الكلل )231م1302/يـ702 ف  ع د التلطان دمحم ب   ةككن عام
كتويد  ش ا ة  ائرة تت يل ". ي  المماليك ة و  األوراء كالتةطلنا ودى اتيتمام الذي ت ته يذه الزاك 

ب ا    ن الزاك ة 1941-100األراض   الماجا ة ف   ائرة األك اف اإل ةوية ف  الخليل  ذا  الر م 
 ن يذه  .232"نا كان ك اعتك  فرن ك   اةث وغرك    كر اةثك   حاكارةك   وقبرةك   وك دك  جاو  

وتةحقة  تقرأ و  خةل ا كجا  المغر كوترة أكلى  المعطيا  تؤكد تطار يذه البؤرة على فترا  تونية

                                  
 ة الى الكمال و  ودينة ه  ت ح خةل ا ف  التيطرة على بلدة ار اف الاا ع113ح ار كوعركة خاض ا التلطان الظاير بيبرس ف  عام  225
 .يافا كالت  كاتث تحث  يطرة ال ليبيي     
 .29، ص 8911بو سارة،أ 226
 .11، ص 8993بو بكر،أ 227
 ورابع  والشام سلطان مصر ،لقب بـأبي الفتوح الملك الظاهر ركن الدين بيبرس العالئي البُْندُْقداِري الصالحي النجمي 228

 .م8813، حكم في عام ومؤسسها الحقيقي الدولة المملوكية سالطين     
 .11المصدر نفسه، ص  229
 .899، ص8999بو صافي،أ 230
 .11، ص 8993بو بكر،أ 231
 .29، ص8911بو سارة،أ 232

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
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تااة يذا الت م  العمرات   كتأت  و  بعديا الزاك ة الت  تعط  ل ذا الملان  غل  تم لكالت  على األ
يق  الت م  كله . القيمة الدينية كتكان  افعا كعاوة لظ ار بيا   لنية كأخرى خدوية ف  وحيط ا

 .وقبرة البقي تق  المزركعة كتتخلل ا الحااكير  كإلى جاتب ا  ك ط وتاحة كا عة و  البتاتي 
 

  
 

 Creswell, 1900:  ديما  الم در باابة وئذتة تاك ة الكيخ عل  البلاء  لى اليمي : 12. 4شلل
 2116الباحث  : الم در. كإلى اليتار صارة حدي ة للباابة كالمئذتة

 
ي ابية ف   لم تك  ورحلة  أت ابالرغم و   لتطرق  لي ا ورحلة رابعة و  وراحل تطار الما   تبد و  ا

م كافة العناصر المملاكية الملاتة ل ذا  1978خةل العام  أت لثتار خ يذه البؤرة التار خية  حيث 
جميع ا تم ت ر و ا و  (. البيا  التلنية كالورن ك  المغر ك  ال غير  ال او ك  القبة ك  الزاك ة ) الملان

ف   ألألتكتبقى المنارة المملاكية ت .أ ا ية و  وراحل التطار الحتاري للما   ةورحلأ ا  ا لتطم  
المتم لة باجا يا ب اار يذه  للقيمة ماء المحلة شايدة على أيمية الملان  بالرغم و  فقدات ا 

 فقد أ يم ولان الزاك ة. و ما و  تار خ ا ءا  الوعاليا  كالعناصر المعمار ة المتااضعة الت  تم ل جز 
 ن الكتلة التخمة للمت د الحديث . يحمل و  الملان فقط ا م الكيخ عل  البلاء "233وت دا حدي ا"

و   ا  كالت  ت تتنا   وطلقا و  المقياس المعماري للنتيج العام للمحلة أفقد  المنارة المملاكية جزء
حل جذي ألتظار كل   كالت  كاتث و(13.4الكلل) ييبت ا كييمنت ا على المك د العام للبلدة القديمة

                                  
 .م1976تم بناء المت د ف  عام  233
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يـ  كياك بعض وا كتبه 1101و  ش د الخليل القديمة  فقد تار الكيخ عبد الغن  النابلت  الخليل عام 
 :تيتية ف  الرحلة القد ية ع  يذه الز ارة تقة ع  كتابه الحترة األ

 
ء يتمى ام  رتا  لى حلحال  فممرتا ف  ك ط ذلك الاا ي بي  ياتيك الكركم  ف ذا على اليمي  وا"

ك ر  بنا ب اتيك ال تاي العيان    على بلدة حبركن   بلناأعي   ارة  تتاحة بالماء المعي   ام 
تاف  ف  جما ي األخرى  نة   ام  تاتا و  جاوعه المعمار ،والحت لنا منارة الشيخ علي البكاء

كوررتا بعد   اليـ   ك ف  بزاك ته المك ارة  كي  بحارة ونو لة ع  ودينة الخليل و  ج ة الكم670
ك د خرجث تتاء تلك البة   لى   ككان ذلك اليام يتمى بخمي  األواا   ذلك بالقري و  تلك المقابر

 ."234ت ارة المقابر حت  العا ا  ام  خلنا بي  ياتيك الكعاي
 

 
 

على النتيج العمرات  لمحلة الكيخ كونارة تاك ة الكيخ عل   الحديث كأارهالمت د :  13.4  شلل
 .لاءالب

 م1999  عمار الخليل  ل نة : الم در
 

                                  
 .809، ص 8912الدباغ، 234
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 زاوية القواسمي 
 

و  ذر ة أبا القا م  ؛حمد القاا م  ال نيديأتق  بالقري و  تاك ة الكيخ عل  البلاء ك ب ا  بر الكيخ 
 .المملاكية  حيث ذكريا و ير الدي  الحنبل  الوترة  لى  تكائ ا تار خ ك رج   235ال نيد وؤ   الزاك ة

 .(14.4الكلل) حااش  لنيةس ح ري يق  و اكرا ألله ودخل على شلل   ا  كالبناء صغير
 

 
 

 .تاك ة القاا م :  14.4 شلل
 2117الباحث  : الم در

 
 المقامات :ثانيا
 

كلياء ا أك المدف  لال  و  أكالمقام يا القبر   ف  وحلة الكيخ بكلل كاضحظ ر  المقاوا  
 .و لى أك وتل  للكيخ أك الخطي  القائم على الملانكغالبا وا يلحق ب ا  احة ك   236ال الحي 

 :(11.4كللال) الكيخ ي  وحلةكالمقاوا  الت  كجد  ف  
 
 

                                  
  .832، ص 2009س والخليل، تحقيق الكعابنة،الحنبلي،األنس الجليل بتاريخ القد 235
 .98،ص 8911بو سارة،أ 236
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 وقام الكيخ عل  البلاء 
 

تم   م1987كف  عام .   كيا وا تبقى ون ا بعد يدو ا(15.4الكلل )حد أركان تاك ته أيق  المقام ف  
 .237 ة  أحياتا ل ذا المقام بزاك ة الكيخ عل  البلاءكتكير الت. فا ه تعلايا  بة حدي ة بناء ح رة

 

  
 

كوخطط ياضح وا عه ضم  البناء   (لى اليمي  )وقام الكيخ عل  البلاءصارة :  15.4 شلل
 .(لى اليتار )الحديث

 2113  الخليل  عمار ل نة :الم در
 

  وقام الكيخ يا ف 
 

ا عبارة ع  بناء ولان و  غرفة كاحدة  يق  المقام  لى الكرق و  وت د الكيخ عل  البلاء  كي
لى جات  المدخل تاجد لاحة ح ر ة ونقاشة بخط إصغيرة وربعة المتقط تعلاه  بة ودببة الكلل  ك 

وحوار   يق غير وقركء  كتويد   ة  األك اف اإل ةوية أن المقام يتألف و  بناء كحاكارة تبلغ 
 .(11.4الكلل  )ر واء  ك اجد ف  الحاكارة بئ238وترا وربعا 66وتاحت ما 

 

                                  
 .891، ص2000احشيش، 237
 .12، ص 8911بو سارة،أ 238
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 .وقام الكيخ يا ف:  11.4شلل 
  2111الباحث  :الم در

 
   الكيخ حت "وقام المغرب" 
 

يق   لى الناحية الكر ية و  وت د الكيخ عل  البلاء  ذك وتقط أفق  وتتطيل الكلل   له باي   ليل 
صغر ون ا فاق أكأخرى   اترتواع ذك عقد وتتطيل  على ال  ة اليترى للباي طا ة صغيرة وغلقة

الباي وباشرة   بن  و  الح ارة ال غيرة المربعة الكلل  كتعلاه   بة كبيرة ورفاعة على  اعدة ح ر ة 
كت ياجد ف  الملان   17.4)  الكلل) يكتمل على و لى صغير ف  ركنه  يقام وك د القبر.  ائر ة

وت ل ف   ائرة األك اف اإل ةوية  ته غيرأكما  وا يكير بك ء  لى تار خ حياة الرجل أك كفاته 
 . 239بك ا ة تت يل

 

                                  
 .79الم در توته  ص  239
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 .وقام الكيخ حت :  17.4شلل 
 2111 الباحث  :الم در

 
  (الكيخ عويف)وقام الع م 

 
كيا . 240ك تألف و  ك ف يق  بداخله  بر الكيخ الع م   يق   لى الكرق و  وقام الكيخ عل  البلاء

ك ت ياجد تقش .   يق  علي ا المقام  بعي  وترا وربعابناء  ديم تعلاه  بة  بلغث وتاحة األرض الت
 . (16.4 الكلل)241يدل على تار خه

 

 
 .الع م وقام :  18.4شلل 

 2111 الباحث  :الم در

                                  
 .90، ص1994 أبو بكر، 240
 .19، ص 8911بو سارة،أ 241
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  الكيخ عبد الوتاح"وقام كراوة" 
 
 كراوة  حدىته ينتت   لى عائلة أغل  الظ  أ يق   لى ال  ة ال نابية و  وت د الكيخ عل  البلاء  ك  

ـــــذكر     حـــــارة الكـــــيخعـــــائة ـــــاف بكـــــ ا ة تتـــــ يلأكجـــــدير بال ـــــرة األك  ـــــ   ائ ـــــه غيـــــر وتـــــ ل ف  242ت
  .(19.4)الكلل

 
 

 .عبد الوتاحوقام الكيخ :  19.4شلل 
   2111 الباحث :الم در 

 
  "الكيخ دمحم "وقام ال ااري 

 
ح كراوــة   يقــ   لــى ال  ــة ال نابيــة وــ  وتــ د الكــيخ علــ  البلــاء  ك بــالقري وــ  وقــام الكــيخ عبــد الوتــا

  م1323الماافــق  ه724الكــيخ عــام  تــاف  .كالمقــام عبــارة عــ  ح ــرة صــغيرة بناؤيــا  ــديم تعلايــا  بــة
 .(20.4الكلل)243حد جدراتهأبحت  وا أفا   به لاحة ح ر ة على 

 

                                  
 .11المصدر نفسه، ص  242
 .10، ص المصدر نفسه 243
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 .وقام الكيخ ال ااري :  4.20شلل 
 2116 الباحث  : الم در

 
 :السكنيةالعمارة . 1.1.1.2.1

 
د و  الم ا ر العمارة الدينية المتافرة ف  المحلة  ف  حي  كان ت ي  العمائر تناكلث العدي لقد

التلنية ون ا وحدك ا ت يتنا   كالدكر الذي يلعبه يذا الورع و  العمارة ف  التكا   العام للمحلة  أك 
 .و  حيث الدتت  اتجتماعية الت  يحمل ا ك  تديا

 
 المحلة  أحواش وبيوت 
 

حـااش كبعـض البيـا   كتظـرا لقلـة الم ـا ر تلنية ف  المحلة باجا  عد  كبيـر وـ  األتتم ل العمارة ال
التــ  تناكلــث العمــارة التــلنية للمحلــة  اعتمــد الباحــث عنــد  را ــة يــذا النــاع وــ  العمــارة علــى المكــايدة 

ة حــااش المحلــة وــ  خــةل الز ــارا  الميداتيــة كالركايــة الكــوا ة   ضــافة  لــى  ــ ة  المحلمــالعينيــة أل
الكرعية الت   ايمث ف   عطاء وعلاوا  ع  العمارة و  خةل ح ج البي  كالكراء المدكتة في ا  ك ـد 

تماط المعمار ة للعمـارة األ  لىالاا عة ضم  النتيج العمرات  للتعرف حااش المحلة أ را ة بيا  ك  ثتم
الحـــاش كبيـــث ك  المغـــارة بيـــث  :تمـــاطأاةاـــة ك ـــد تبـــي  كجـــا   .التـــلنية ك ـــما  كخ ـــائص كـــل ون ـــا

 .(21.4الكلل)اللياان
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 الحاش                 بيث اللياان                    المغارةبيث        
 . ف  وحلة الكيخ التقليدية تماط المبات أ:  21.4شلل 

      2116الباحث : الم در
 

 المغارة بيت : النمط األول 
 

كفر  ت ا وا طبيعيا فكاتث  الت   (22.4الكلل )  بليةال لطبيعت اتظرا ف  المحلة كجد  المغاكر 
فو  أكل وراحل تطاريا أضيف ل ا جدار بن  و  . الزو  تم تطا ريا بمركرك المأكى األكل لإلتتان  

كو  ام تم ات تنا   لي ا ببناء حاش فا  ا أك بالقري  الح ارة لت بح غرفة وغلقة و  جمي  ال  ا  
بيث كو  األو لة على ذلك .  اس العمارة التلنية ف  وحلة الكيخأيا ك د يلان يذا النمط   ون ا

 .(23.4 الكلل)القائم ف  وحيط تاك ة الكيخ عل  البلاء عائلة ال اتت 
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 .الم  ارة المغرحدى  لى اليتار  إ  ك واا   المغر ف  وحلة الكيخ لى اليمي    :22.4شلل 
  2117الباحث : الم در

 
 

  .المغارة بيثذج تما : 23.4شلل 
 2117الباحث : الم در

 
 الحوش: النمط الثاني

 
  ف اء ولبيا 244 رة الممتدةظ ر تظام الحاش كنتي ة للتركيبة اتجتماعية التائدة المتم لة باجا  األ

حيث كاتث الوراغا      ك كن تخطيط وتبقكعا ا   اكني ا كتقاليديمكخ اصيت ا تحتياجات ا 
اتجتماعية كضاع حااش كاتعلاس طبيع  لألجاء ت ميم األ .تاتيةتتتاف تبعا للحاجة اإل

                                  
244 Fuchs,1998,p.167. 
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تعل   اة الترابط كعة ة لوكتركة حااش بكلل وتةصق كب دران للتلان  فكيد  األ ات ت ا يةك 
كبدا ذلك كاضحا ف  التقنيا  المتتخدوة  خرى أو  ج ة  التلانكتةئم ا ت ا    245و  ج ة ال اار

وما يدل  ؛ث بالبتاطة كالعكاائية  كعدم التكلف ف  عناصره العمراتيةف   بناء الحاش كالت  اتتم
بنيث فقد   لى اتعتما  على وا تافر و  الماا  المحلية ضافة  على وتتاى  خل وحدك  لتاكنيه  

الح ر الناري األحمر اللان كالح ر ال يري األبيض الكديد ال ةبة  كتناعث و  أحااش المحلة 
 (. 24.4للالك) أح اوه ك  اته

 

 
 

 .ح ر البناء ف  وحلة الكيخ:  24.4شلل 
 2117الباحث : الم در

 
الت  أشار  ل ا   ة  المحلمة الكرعية   حااشاألفغالبية   و  أك ر و  طابق حااش المحلةأتكاتث 

ظايرة ت ا أحااش بتميز  وداخل غالبية األ  كو  خةل وةحظة الباحث .246كاتث تتكان و  علية
غل  علي ا الكلل المتتطيل الذي يعلاه عت    ء  المداخل بتيطة الت ميم المعماري ككاضحة  جا

 . (25.4الكلل) وتتطيل أك عقد ت ف  ائري أك ودب 

                                  
245 . Hakim,2010,p. 39 
 .ـه 1284، 31ص 457، نومرو(2)السجل رقم  سجالت المحكمة الشرعية في الخليل، 246
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 .حااش ف  وحلة الكيختماذج و  وداخل األ:  25.4شلل 
 2117الباحث : الم در

 
ت  األحااش  كوتداخلة غير بتيطة وتااضعة تعل  بتاطة الت ميم الداخل  لمبا الااج ا  جاء 

ونتظمة تعل  تداخل النتيج العمرات  كعتا ته  كوتدرجة تعل  التكا   الطبيع  
م ئجاء  الوتحا  بكلل عام ضيقة ك ليلة العد  ف  الااج ا  الخارجية لتةك   (21.4الكلل)للمحلة

ر ة ككجد المز كج ون ا  الوتحا  ال غيرة المتتطيلة المنو فك ر  النمط اتجتماع  كاتتوتاح للداخل 
 غيريا و  التكلية ك  العقد الماتار كالن ف  ائري كالمدب  الوتحا  ذا  ككجد بعض
 .(27.4الكلل)المعمار ة
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 .الكتل كتداخل اتدرج :  21.4شلل 
 2117الباحث : الم در

 

    
 

   
 

 .ف  وحلة الكيخ كيتماذج و  فتحا  الكباب:  27.4شلل 
  2117 الباحث: الم در
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 حااش المحلة كف  الطاابق المختلوة   كتميز  بأت ا لم تك  كا عةأف   لاحظ كجا ياأوا األفنية  فقد 
  حيث لاحظف  المحلة كوراغا  ووتاحة   ركربما ذلك يعا  لك رة البتاتي  كالحاا كي ؛(26.4الكلل )

. (29.4الكلل) اخل  حااش كالبيا  الت  تطل على حاكارة أك بتتان لم يل  ل ا فناء أن األ
ذلك كجد  في ا بعض العناصر  كرغم  ت ا كظيوية وتااضعةأحااش باأل بالم مل تميز  عمارة 

و لة على يذا النمط كو  األ .(31.4)الكلل النقاش كالتكلية  المعمار ة على الااج ا ك المميزة  
 .الو ل الةحق  ضم ف  كصوه كتحليله تو يل ير با يدكان كالذي أ عائلة و  المبات  حاش

 

 
 

 .حااش ف  وحلة الكيخفنية األأتماذج و  :  26.4شلل 
  2117الباحث : الم در
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 .وحلة الكيخ  ف  تماذج و  البتاتي :  29.4شلل 
   2117الباحث : الم در

 

   

 
 

 .حااشبعض النقاش كالتكلية  المعمار ة على كاج ا  األ:   30.4
 2117 الباحث : الم در
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 بيت الليوان: الثالثنمط ال
 

 طبيعيـــة كنتي ــة جــاء كلكــ  لــه  المخطــطكالـــذي لــم يلــ   يم ــل يــذا الــنمط بدايــة الخــركج وــ  النتــيج 
  المحليـــة الع ـــبيا  كتراجـــ   اتجتماعيـــة الموـــاييم بعـــض كتغيـــر  الوتـــرة  تلـــك فـــ  التـــائدة للظـــركف
ايرا  وختلوــة ل قافــا  ألــى تــ ضــافة    كالت ــارة  كالزراعــة ال ــناعة تت يــار ؛المعيكــة وتــتاى  كارتوــاع

 ك ـدفظ ـر  وبـات  الليـاان   247كحتارا  وتعد ة تاالث على المحلـة خـةل الوتـرا  التار خيـة المختلوـة
 األ ـل علـى رئيتـة كاحـدة كاج ـة ل ـا أن  ت ج تـي   أك كاحـدة ج ـة وـ  و ـاكر وبنـى وـ  وت لة تكان 
 عتبــر الليــاان عن ــرا ت ــميميا وطــارا عــ  الونــاء  يعبــر عــ  ورحلــة تــم في ــا ك   عــام شــارع علــى تطــل

 ا  كتختلــف وتــاحة كتتــ  يــذا العن ــر كفقــا لمتــاحة البيــث  فأحياتــا يلــان كا ــع. للخــارج كليــا اتتوتــاح
علــى الاا عــة كأحياتــا أخــرى يــأت  ضــيقا علــى شــلل ومــر أك وــاتع بــي  الغــرف   ا ــري لمو ــام ال ــالة
فغالبــا وــا تتكــان "  "248ك ــنعل  يــذا التنــاظر علــى الااج ــا  "  (31.4)الكــلل نــاظرجاتبيــه بكــلل وت

 ك ودخل و  شرفةأ  (32.4الكلل ) ف  الطاابق العلا ة الااج ة و  شباكي  وتماالي  يتا ط ما شرفة
كـــلل لعطـــ  ايتمـــام أ ك   ك ـــد تميـــز  وـــداخل يـــذه الـــنمط بات ـــا ظـــايرة ككاضـــحة  رضـــيةفــ  الطاابـــق األ

فـ  الوتحـا   ك ةحظ اتيتمام بنقش الح ر كت ذيبه كك رة الزخارف كالتكـلية  ال ند ـية  "249المدخل
ا ـتمرارا  لطر قـة اإلتكـاء التقليديـة وـ    تكـاء يـذه المبـات  شـلل ت أن  .(34 33.4الكلل) رضيا كاأل

مبــات   ــقف يــذه الأاوــا  .كإن ظ ــر تحتــي  فــ  و ــارا  البنــاء  حيــث بنــاء األ ا ــا  كال ــدران كالعقــا 
 تـــبان التـــلك الحديديـــة فـــ  ظـــل بنـــاء ال ـــدران بالطر قـــة  فقـــد تطـــار  فـــ  احـــدى وراحل ـــا با ـــتخدام

و لـــــة علـــــى يـــــذا النمـــــاذج بيـــــث عائلـــــة تاصـــــرالدي  فـــــ  وحلـــــة كوـــــ  األ .(35.4الكـــــلل )250التقليديـــــة
وــــ  كل كال ــــات  الطــــابق األ تكــــاء خــــةل ظ ــــر تطــــار الليــــاان كعناصــــره أالــــذي  (21.4الكــــلل)الكــــيخ
 .(35.4الكلل)بنىالم
 
 
 
 
 

                                  
 .1، ص2008ومرقة،القواسمي   247
248 286..Abu Hilal,2009,p 
  .الم در توته 249
  . 9ص ،2008ومرقة،القواسمي  250
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 كلرض                          الطابق األالطابق األ               

 الطابق ال ات          
 .كال ات  كلتماذج بيث اللياان  يظ ر اللياان ف  وخطط الطابق األ:  31.4  شلل

 2113عمار الخليل   ل نة : الم در
 

   
 

 .على جاتب  الكرفة ي   ك ظ ر التناظر في اكاج ة وبنى تاصر الد: 32.4شلل
  2116  الباحث: الم در
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كا تخدام بةط   (لى اليمي  )كلرضيا  لياان الطابق األأا تخدام البةط الح ري ف  : 33.4  شلل
 .(لى اليتار )رضيا  اللياان ف  الطابق ال ات أالت ا ة ف  

 2116الباحث : الم در
 

 

 
 

 .و  التكلية  المعمار ة كالزخرفية ف  وبنى تاصرالدي تماذج : 34.4شلل
        2116الباحث : الم در
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كا تخدام الدكاور   (لى اليمي  )كلف  لياان الطابق األ التقف ذك األ بية المتقاطعة: 35.4 شلل
 .(لى اليتار )اللياان ف  الطابق ال ات  المعدتية ف   قف
 2113ل نة اعمار الخليل : الم در

 
  ت د العمارة التلنية حاضرة في ا  بل كتكا  تكلل ال يلل كأتماط ا المعمار ة كبدرا ة وبات  المحلة

تماذجا فر دا لعمارة فقد تم لث العمارة التلنية بأتماط وختلوة  كالت  أظ ر  بتكا ن ا . األ ا   ل ا
ب م و  ظركف اجتماعية كبيئية  تقليدية ارتبط تطاريا بتطار المتل   كأتماط حياة  اكنيه  كوا يحيط

 .  ا ية ك يا يةكا ت
 

 المباني الخدمية: ثانيا
 

  فلم تتحدث الم ا ر التار خية المتافرة  اى ع  القليل ون ا  فقد الخدويةأوا فيما يتعلق بالعمائر 
كي    251ك اعتي  ف  وحيط تاك ة الكيخ عل  البلاء فرن ك كان  ة  األك اف  لى كجا    أشار 
الم ا ر  تكرف  حي  لم .   أ ا ية تتنا   كعد  المبات  التلنية المتافرة ف  يذا الت م خدوا

التار خية الت  تحداث ع  المبات  العاوة ف  الخليل  لى كجا  أي  اق أك خان أك رباط  أك حتى 
_ حلةتافر و ا ر المياه ف  المحلة كبالقري ون ا  كيذا يدل على أن الم رغم  حمام ف  وحلة الكيخ

كاتث تعتمد ف  تافير يذا الناع و  الخدوا  على وا يا وتافر على وتتاى _ ن كاتث ونو لةإك 
كبالتال  تتتطي  القال بأت ا وحلة  لنية صغيرة تابعة لنااة البلدة القديمة و  . البلدة القديمة بكلل عام
ن  فقد أفا     ة  ت تا  اته كجد ف  المحلة وع رتأ ذكرهكو  ال دير . حيث الخدوا  األ ا ية

                                  
 .29، ص8911بو سارة،أ 251
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بينما أجمعث الركايا   ،252ف  حاش عائلة أبا ت نة" بد"وع رة ت تان  لى كجا   المحلمة الكرعية
كذلك ضم  وغارة تق   لى ال  ة  ب اار تاك ة الكيخ على بلاء " بد"الكوا ة على كجا  وع رة ت تان 

 50كبير بتماكة تقاري  ري  ائع  كجا  ح ر 253الركاة حد أكف  كصف البد تحدث . ون اال نابية 
تم الع ار عليه أاناء الحور ا   اخل وغارة كبيرة  م كعما  خك  و ترىء طاله يقاري ال ةاة أوتار 

 .م2003 ف  العام  للمحلةالت  تمث إلعا ة تأييل البنية التحتية 
 

  :الفراغات المفتوحة. 1.1.2.1
 

  254للمحلة العامي  التمة الغالبة على المك د  ن كجا  العديد و  البتاتي  المزركعة ككركم العن  
كما ذكر أن ف  يذه  ،ح ج البي  كالكراء فقد ذكر    ة  المحلمة الكرعية كجا  البتاتي  ف 

البناء   وما يعط   تلة على عدم اكتمال 255كغيريا كتي  كروان  كلات  كت تان   البتاتي  غراس عن 
اضحا ارتباط األواك  الدينية بالوراغا  الموتاحة ككأت ا ك ظ ر ك . ف  تلك الوترة ف  أراض  المحلة

فقد ألحقث حاكارة بزاك ة  .كجد  الحاكارة أينما كجد  تاك ة أك وقامحيث ونطقة حماية أك ارتدا  ل ا  
كما كجد  . 257  كألحقث أخرى بمقام الكيخ يا ف ككاتث وزركعة بلركم العن 256الكيخ عل  البلاء

ضافة  لى  يذا . 258لكيخ عبد الوتاح الع م  ككاتث تتا ط ا ش رة ت تان حاكارة  لى جات   وقام ا
كو  بي  الوراغا  الموتاحة  وقبرة البقي  كالت     كجا  البتاتي  الخاصة أوام البيا  التلنية كحال ا

المميز للمحلة الذي تتخلله البتاتي  كالحااكير كتحيط به الكركم المزركعة    ايمث ف   اراء المك د
  .(31.4الكلل)تث بم ابة ونطقة ختراء تغط  ال  ة الكمالية و  المحلةفكا

                                  
 . هـ1238، (6)سجالت المحكمة الشرعية في الخليل،السجل رقم 252
 .8/8/2081خضير، مقابلة شخصية في خليل ا  253
 .1، ص8910بيشار،أ 254
 .هـ 1289، 24، ص54نومرو ،(6)سجالت المحكمة الشرعية في الخليل،السجل رقم  255
 .21ص   1967با  ارة أ 256
 .62ص   الم در توته 257
 .21/12/2111اوا  وقابلة شخ ية بتار خ ع 16 نعيم ديب مسك 258
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          حاكارة وقام الكيخ يا ف        حاكارة تاك ة الكيخ عل  البلاء                     
 حاكارة وقام الكيخ الع م             بتاتي  خاصة بالبيا  التلنية                     

 وقبرة البقي                                                
 

 . البتاتي  كالحااكير ف  تتيج المحلة: 36.4 شلل
 2116الباحث  : الم در

 
  :الطرق وممرات الحركة. 1.1.2.1

 
الت  تكللث تلقائيا لتافير   تتج ع  ت م  وبات  المحلة  لى جات  بعت ا البعض بعض الوراغا 

كوحاكر للحركة فيما بين ا  فتكللث طر ا وتعرجة جاء  وتماشية و  طاباغرافية  وداخل ل ذه المبات 
 ا و  حااش الداخلية كت لالت  تؤ ي  لى األ ؛تورعث عن ا األت ة  األرض ال بلية  وتتعة تتبيا

  كتميز  بتخطيط يتم و  خةله اتتتقال بكلل وتتلتل و  العام  لى الخاص  بعت ا البعض
خ اصية  كأحياتا يلان ك ر يعتبر الحاش األبينما   كالز اق يعبر ع  الخاص  لعامفالطر ق يكمل ا

ته كف  ك ير و  أك د لاحظ ف  يذه المحلة . (37.4الكلل)اتتتقال وباشرة و  الطر ق  لى الحاش
 .األحيان يتم اتتتقال  لى اتحااش عبر البتاتي  كالحااكير المنتكرة ف  أرجاء وختلوة و  المحلة
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كو  المحتمل أت ا   كعرفث با م وعمريا أك العائلة الت  تملك ا ث يذه الطر ا  بعض القناطرعل
كبالتال  لم يقف  ،با غزالةأو ل  نطرة يات  ك نطرة ، حااش  اخل المحلةشللث باابا   اخلية لأل

 ا  ق جزءحيث اعتبر الطر    حااش أك ف  تكليل النتيج العمرات  للمحلةالطر ق عائقا ف  ات ال األ
أن   ة  المحلمة الكرعية أشار   لى و طلحا   ذكرهكو  ال دير . ت يت زأ و  يذا النتيج

لحارا  كما كاتتمث شبلة الطرق يذه بنواذيت ا  ،259"الطر ق التالك"وتعلقة بالطرق و  ضمن ا 
 .المدينة المختلوة

 

 
 

           اخل النتيج شاارع رئيتية           خارج النتيج شوارع     
  ناطر             شاارع  اخلية 

 
 .وتتا ا  الطرق ف  تتيج المحلة:  37.4شلل 

 2116الباحث  : الم در
 

                                  
 .هـ31،1284، ص 475، نومرو(2)،السجل رقم سجالت المحكمة الشرعية في الخليل 259
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 :سكان المحلة. 6.1.2.1
 

ا ه المحلة و  عمائر وا يا ت  فكل وا تح260يعد العن ر البكري أيم المقاوا  الحتار ة ألي وا  
. الملان الذي يعيش فيه تكليلي يعتبر عن را أ ا يا ف   ت تتي ة طبيعية تحتياجا  اإلتتان الذ

م   ام  بتك ي  األكرا   1187ته باصال صةح الدي  األياب  لمدينة الخليل عام أكوما تشك فيه 
كف  تو  الا ث بدأ   .كذلك  لى جات   لات ا العري  كالترك كالتركمان كالمغاربة على  ل  المدينة

تباع يذا ا  كبدأ  يذه الوئا  التلاتية باوعركف انة كتتطار لت بح وذيبتنتكر حركة ت اف ف  المدي
كي  و  ذر ة الكيخ عل    عائلة اليغماري  :كو  العائة  الت   لنث المحلة .261المذي  ك عمه

كعابدي   كال يمات  كال اتت   كأبا غربية  المغرب  ك   كما  لنت ا كل و  عائلة الزغير البلاء 
 . 262ور ش كأبا ت نة كجنيد: كالت  تتم عدة فركع ون ا  أشير  لي م أيتا بالقا م  كالقاا م  الذي 

 
 :الحياة االجتماعية  في المحلة. 7.1.2.1

 
اإلبراييم  الكر ف   الحرمف  وحيط  الاا  كبالرغم أن الحارة ونو لة جغرافيا ع  النتيج العمرات   

حيث أجمعث الركايا  الكوا ة على كجا  عة ة  ت أن يذا اتتو ال لم يطل الحياة اتجتماعية  
اإلبراييم   الحرمبكلل جماع  و   تفة العر  ف  األفراح كاتث تنطلق ". طيبة بي   لان المنطقتي 

 يرتديونور ا   يذه الحارا كو  كان ير د أن ينزل  لى  . لى وحلة الكيخ وركرا بحارا  البلدة القديمة
لي  غر با  تهأللدتلة على  الكيخ عل  البلاء تاك ةف   اتث واجا ةكالت  ك  العباءة المخ  ة لذلك

ف   كما تحداث بعض الركايا   لى ت ارة أيال  البلدة القديمة لمحلة الكيخ ."263فيلان ف  أوان
أ باع يتاافد في ا أيال  البلدة القديمة  لى خلة  ودت ااحتوات  عيد الربي   كي  احتوات  وا مية 

 .264كالمرح كات تمتاع بالبتاتي  المزركعة  فكاتث  المحلة بم ابة المتنزه للبلدة  بأكمل ا كقلة للتنزه 
  كخاصة للنتاء بعد صةة العيدي  ت ارة القبارعا ة   ائدةكو  العا ا  اتجتماعية الت  كاتث 

 كال معة حيث تخرج النتاة  "خمي  األواا "ك او  الخمي  الذي يطلق عليه   األضحى كالوطر"
  . 265بمةب  بيتاء طا لة لز ارة القبار

                                  
،أ 260 ي

 .34،ص 6991 بو صاف 
 .31، ص2001الجعبة، 261
 .99، ص1994أبو بكر، 262
 .م89/88/2089سنة، مقابلة شخصية بتاريخ  19محمود دمحم عابدين،  263
 .20/82/2089عاما، مقابلة شخصية بتاريخ  91نعيم ديب مسك، 264
 .11-19، ص1996بو صافي ،أ 265
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 :الحياة االقتصادية في المحلة. 8.1.2.1
 

كذلك لافرة المياه  فقد   ف  وحلة الكيخ تم ومار ته كل تكاط ا ت ا يأي   الزراعةن  يملننا القال 
كالحباي  مزركعة بالز تان كالكركم كالختارالالبتاتي    لىأشار    ة  المحلمة الكرعية 

ك د  يذا .267 ة  لى كجا  وطحنة  مح كشعير ف  المحلةا ك د أشار  الركايا  الكو .266وااكهكال
لى  ظ ار ال ناعة الخويوة  أش د  الوترة المملاكية تطارا ا ت ا يا تحا النكاط ال ناع   حيث بد

 ليل كاضح على تكاط يا  ف  المنطقة( بد)وع رت  ت تان  فاجا   268 اسأ الزراعة كنكاطجات  
. ا تمر  خةل الوترا  الع ماتيةكالت    عة الز تان  كعلى ومار ة صناعة ا تخراج ت ث الز تان ترا 

و  ك " .كبما يتنا   و  وقاوا  المحلة ال ناعة الخويوةيذا ك د تطار  النكاطا  ال ناعية بات اه 
تعتبر أ ا ية و ا ر المياه الت   تظرا لتافر ؛ باغة ال لا  وحلة الكيخ اال ناعا  الت  تميز  ب 

 تطار  ك د  ."269جلا  الماعز ال لدية و   حيث صنعث  ري الماء كالحقائ  يذه العمليةإلتمام 
فيما كاتتكر    270و  بداية القرن التا س عكر المية ي حذيةصناعة األ ظ ر تحقا حيث  الدباغة
بيث  ت  فلم يخل  "  حتى اصبحث التمة الغالبة على النكاط ات ت ا ي ف  المحلة بكلل ولحاظ  بعد

   ككاتث المكاغل تتااجد ف  الطبقا  األرضية و  المتاك "271لحد أفرا ه ف  يذه الم اأكعمل 
  .كالت  تتالث  ائمة حتى ياونا يذا

 
 عينة الدراسة  1.1
 

بقاعدة غنية و  تك   الباحث     عينة غير عكاائيةطر قة اختيار العينة ال ا فة كي ا تخدم الباحث
بمتاعدة وكرفه باختيار عينة  فقد  ام الباحث. أ ئلة البحث ع   التركر ة ك الكافية لإلجابة البياتا

 : الدرا ة وم لة باآلتية
تبدأ كالت  و  تاك ة الكيخ عل  البلاء  الممتد ف  وحلة الكيخالنتيج العمرات   حدى كاج ا  أكت  
ن عينة الدرا ة تتكان أ ذكرهكو  ال دير  .(39 38.4الكلل ) بقنطرة أبا غزالة ك تنت  يات   بقنطرة

 .و  النتيج العمرات  لمحلة الكيخ %(14)يم ل  حااش كيا واأو   بعة 

                                  
 .هـ24،1289، ص 54، نومرو (6)لمحكمة الشرعية في الخليل،السجل رقم سجالت ا 266
 .8/88/2089عاما،مقابلة شخصية بتاريخ  90سعد ديب مسك، أ 267
 .96، ص1996بو صافي ،أ 268
 .م89/88/2089سنة، مقابلة شخصية بتاريخ  19محمود دمحم عابدين،  269
 .889، ص 2000احشيش ، 270
 .20/82/2089شخصية بتاريخ  عاما، مقابلة 91نعيم ديب مسك،  271
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 (.41 40.4الكلل )  (7)كيا الحاش ر م  ضم  كاج ة النتيج حااش التلنية الاا عةحد األأااتيا   
 

 
 خط الااج ة عينة الدرا ة    الحاش                    تاك ة الكيخ عل  البلاء           

 با غزالةأ نطرة يات                 نطرة                                 
  .الدرا ةالااج ة كالحاش عينة : 38.4شلل 

 2117الباحث  : الم در
 

         
 

 .لى اليتار  نطرة أبا غزالةإ لى اليمي   نطرة يات  ك :  39.4شلل 
  2111الباحث  :الم در
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كعينة للدرا ة ب حدى كاج ا  النتيج المعماري ف  وحلة الكيخ جاء اختيار العينة األكلى المم لة 
 :اآلتيةلأل باي 

 
   كالملاتة للبلدة القديمة كي  وحلة الكيخك اع العينة ضم   حدى وناطق النتيج العمرات    أكت

ن  كبالتال  ف  التقليدي ف  البلدة القديمةو  النتيج المعماري  ا  ن العينة المختارة تم ل جزء بذلك ف
ف  تقدير   ااتيا. بو م التطار التار خ  كالمعماري على وتتاى البلدة القديمة كلل  را ت ا  تتايم

و  تاك ة  المحلةتوتدا  كتما  ا    حيث يم ل خطوحلة الكيخيعتبر يذا المحار أيم جزء ف  الباحث  
تحتاائه على خط  ناا  المياه  ا  ته أ دم جزء ف  المحلة  تظر أتقد ك ع .على جاتبيهالكيخ عل  البلاء 

النتيج المعماري للمحلة و  بمعطيا  لو م  فان  را ته  تزك تا كعليه كالت  تعا  للوترة المملاكية 
وما يت ل  راءة الماا   ؛ لة التدخة  على وبات  يذا ال زء و  النتيج  اال ا .حيث النكأة كالتطار

وما  بطر قة المتح الت ا ري  للعينة تافر التاايق  رابعاأيمية اختيار يذه العينة    و  دك يز  األصلية
 . طبقات ا تحديد كتحليليت ل عملية 

 
حيث تق  بعض األجزاء ال نابية للااج ة تحث وتتاى   لاجا  اختةف ف  طاباغرافية الما  كتظرا 

كف مه  فقد   راءتهض  ل ذا ال زء و  الااج ة  ك عيق الطر ق العام  وما يحال  كن رؤ ة الطابق األر 
اختيار  تم  لدرا ة يذا ال زء غير الظاير و  الااج ة  كبالتال ( 7)لى  اخل الحاش ر م تم التاجه 

 .(42 41 441.)يذا الحاش كعينة ااتية للدرا ة  الكلل
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 ظ ر حااش الماجا ة ضم  الااج ة عينة الدرا ة ك األ: 40.4شلل    
 . (7)خةل ا الحاش ر م

 2117الباحث  : الم در

 

 
 

 لى اليتار  ك ظ ر اتختةف  الااج ة المتت دفة بالدرا ة  :41.4شلل 
 .رضية لل زء ال ناب  ون اكعدم ظ ار الطبقا  األ ف  طاباغرافية الما    

 2117 الباحث  :الم در
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 .(الااج ة كالحاش)الدرا ة بعا  لعينة تم يل اةا  األ: 42.4شلل 
 2117الباحث  :الم در

 
 
يذا الو ل تتليط التاء على ونطقة الدرا ة و  خةل  را ة تار خية وعمار ة   ايمث ف   ف تم 

اعطاء الباحث ت ارا وتكاوة حال يذه المنطقة؛ وما ولنه و  اختيار عينة الدرا ة المتت دفة 
م خةل يذا الو ل تاضيح عينة الدرا ة كالت   يتم يداف المرجاة و  يذه الدرا ة  ك د تلتحقيق األ

 .تطبيق تحليل الطبقا  علي ا ضم  الو ل التال 
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 الخامسالفصل 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحليل الطبقاتتطبيق عملي في  
 

جـزءا وــ  فـ  تحليــل طبقـا  المبـات  علــى عينـة الدرا ـة  كالتــ  تم ـل  ا  عمليـ ا  يتنـاكل يـذا الو ـل تطبيقــ
كيخ عل  البلـاء وم ة ب حدى كاج اته  كي  الااج ة الممتدة و  تاك ة اللمحلة الكيخ النتيج العمرات  

كالتـ  تـم حـااش الاا عـة ضـمن ا  حـد األأك الااصلة بي   نطرة يات  ك نطرة أبا غزالة ف  وحلـة الكـيخ  
 .تاضيح ا ف  الو ل التابق

 
 لعينة الدراسة تحليل الطبقات  1.5
 
لــى تحديــد تتلتــل ا  ب ــدف الاصــال  لعينــة الدرا ــة تتبــ  التطــار المعمــاري ي ــدف يــذا التحليــل  لــى  
لـــى  الاصـــال ولاتيـــة  كتظـــرا لعـــدم . الكـــيخ لمحلـــةالمعرفـــة بالنتـــيج العمراتـــ   كذلـــك لتعميـــق ؛لتـــار خ ا

التـ  ك و ا ر تار خية تاضح العة ة التار خية بي  عينة الدرا ة كتاك ة الكـيخ علـ  البلـاء المملاكيـة  
ضـــاف    خيـــة كم ـــدر لـــى المبـــات  التار  يـــم المعـــالم المؤرخـــة فـــ  المحلـــة  فقـــد تـــم التاجـــه أ حـــد أتعتبـــر 

  .لى تحليل طبقا  المبات  عينة الدرا ة للمعلاوا  و  خةل ات تنا  
 

 :   اآلتيةتم تحليل طبقا  الااج ة عينة الدرا ة  كفق الخطاا  
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وـ  خـةل ات ـتنا   لـى المرا بـة المباشـرة لمـاا  كطـرق للااج ـة  ( الاحدا  الطبقية)تحديد الطبقا : أوال
لـى ورا بـة طـرق البنـاء  ضـافة   ـراءة المـا ة البنائيـة  كورا بـة اتخـتةف فـ  خ ائ ـ ا  تـم  فقـدالبناء  

( الاحـدا  الطبقيـة)األور الذي  اعد ف  تمييـز الطبقـا  ؛ك را ة التراك  الطبق  بي  الاحدا  الطبقية
 . كتحديديا

 
  . را ة العة ا  بي  يذه الطبقا : ثانيا
 

بات ـتنا  كذلـك . لـى الطبقـا  التـابقة كالةحقـة ا ـ  كـل طبقـة بالنتـبة كتحديد و ترتي  الطبقا  : ثالثا
 .فيما بين ا توتير العة ا لى  
 
عملية التوتير للطبقا  عا ة تتير و  المعلام  لى الم  ال  ليتم تأ ي   اعـدة وتينـة وـ  ن أكحيث  

التار خيـــة وـــ  وعلاوـــا  لـــى وـــا كفرتـــه الم ـــا ر  ات ـــتنا  تـــم فقـــد  ،272المعلاوـــا  يـــتم ات ـــتنا   لي ـــا
 .جل تحقيق تقاط  ف  المعلاوا  الاار ة و  الم ـدر  أو   ؛كوقارتت ا بنتائج تحليل الطبقا  للااج ة

كاعتما يـا  لي ـا  رجـاع تـار خ الطبقـا   بم ابة وحطـا  تونيـة وحـد ة تـم  اآلتيةك د تم اعتبار الم ا ر 
 :ذه الم ا ر ي كي كوترا  تونية لدرا ة الااج ة ف  عينة الدرا ة  

 
   رجاع  حيث تم م  1918كحتى  1866   ة  المحلمة الكرعية ف  الوترة الع ماتية الاا عة بي

 . كلىألى يذا التار خ كوترة تونية  كافة الطبقا  الت  كر  ذكريا ف  يذه الت ة  
 

   فة الطبقا  رجاع كا   حيث تم (1.5 الكلل)م1918/7 13/ بتار خال ارة ال ا ة للبلدة القديمة
لى يذا التار خ كوترة  ( كلم ير  ذكريا ف    ة  المحلمة الكرعية)  ظ رت ا يذه ال ارةأالت  

 .م1932 -1918تونية ااتية و   
 

                                  
 162.   ص1991رتق  272
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  .ال ارة ال ا ة األلماتية و  خةلوحلة الكيخ :  1.5شلل 
 م1916ر ا األلماتية   كتية بوا304أرشيف ال ار ال ا ة لتةح ال ا األلمات   الور ة : الم در
 

   رجاع كافة الطبقا   حيث تم   م1932 للعاموخططا  المتاحة األرضية ألحااض البلدة القديمة
لى يذا  ( كلم تظ ريا الم ا ر التابقة) رضية لحارة الكيخظ ريا وخطط المتاحة األأالت  

  .(2.5الكلل ) م1965_1932التار خ كوترة تونية اال ة و  
 

 
     

 .م1932وحلة الكيخ و  خةل وخططا  المتاحة األرضية لعام : 2.5شلل  
 م1932 ودير ة األك اف اإل ةوية ف  الخليل : الم در
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  كابةن  براغ أم و   بل بالتكنك  1965خارطة تم  تتاج ا و  ال ارة ال ا ة لعام  
رجاع  يث تم ح  (3.5الكلل)األر ن  -  ل الح كتارة الكؤكن القرك ة ف  عمانتكيلا لافاكيا

لى يذا التار خ كوترة  ( تظ ريا الم ا ر التابقة كلم)المخطط ظ ريا يذا أكافة الطبقا  الت  
 .م 2003_1965تونية رابعة  

 

 
 

 .م1965وخطط تر يم ال ارة ال ا ة لعام   و  خةلوحلة الكيخ :  3.5شلل 
 م1915 بلدية الخليل : الم در

 
  رجاع كافة  حيث تم   4.5)الكلل) م 2003ي تم  عدا ه عامالرف  المتاح  لمحلة الكيخ كالذ

لى يذا  ( كلم تظ ريا الم ا ر التابقة)الكيخ ظ ريا وخطط الرف  المتاح  لحارة أالطبقا  الت  
 .م2017-2003التار خ كوترة تونية خاوتة و   

 
        

 .2003وخططا  الرف  المتاح  لعام  و  خةلوحلة الكيخ :  4.5شلل 
 م2113عمار الخليل   ل نة :  درالم
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ال ار التار خية المتافرة  لى  ضافة   البياتا  النات ة ع  الركاية الكوا ةخذ بعي  اتعتبار كما تم األ
 .ككذلك البياتا  كالمعلاوا  المتتقاة و  الم ا ر كالمراج  التار خية  المحلةع  

 
رتيــ  طبقات ــا كفــق عة ــة يــذه الطبقــا  وــ  لقــد تــتج عــ  تحليــل الطبقــا  للااج ــة فــ  عينــة الدرا ــة ت

تات ـة  لـى وعلاوـة وؤكـدة لى فترة تونيـة وحـد ة  كيـذا يعنـ  الاصـال  رجاع كل ون ا إك   بعت ا البعض
تـم ترتيـ  الطبقـا   كرغـم أتـه(. تحليل الطبقـا  كالم ـا ر التار خيـة) ع  تقاط  البياتا  بي  الم در  

ـــبعض   ـــة كتاك ت ـــا تنـــأت  كفـــق عة ت ـــا وـــ  بعتـــ ا ال ـــم تتـــتط  ربـــط طبقـــا  الااج ـــة بتـــار خ المحل ا ل
كبالتـال  تــم . لي ــا كبنـاء تتلتــل بقيـة الطبقــا  تتـبة   كلـى للااج ــةجــل تحديـد الطبقــة األأوـ   ؛المملاكيـة
كالتـ  كر  في ـا وعلاوـا  حـال  نـاا  ( وـ  الدرا ـة  الرابـ الو ـل )لى الدرا ة التار خية للمحلـة  الرجاع 

اكيــة   تويــد بت مــ  يــذه القنــاا  بــالقري وــ  تاك ــة الكــيخ علــ  البلــاء  كمــا لــاحظ وــ  خــةل الميــاه الممل
وتــح المغــر الماجــا ة فــ  المحلــة كوطابقــة واا ع ــا لمخطــط  ــير  نــاا  الميــاه كجــا  عة ــة بــي  واا ــ  

تــم  فقــدأن  نـاا  الميــاه جــاء  ضــم  يـذه المغــر     حيــث5.5)الكــلل)المغـر ك نــاا  الميــاه فـ  المحلــة 
ن أكل وــا بنــ  وــ  أبنــاء علــى ذلــك تــم بنــاء عة ــة تويــد بــك  .رصــد ونافــذ لقنــاا  الميــاه وــ  خــةل المغــر

حيث بن  ل ـذه المغـر جـدران   حااش الملاتة للااج ة  ي  تلك الت  بنيث فاق المغر أك بالقري ون ااأل
يـــذا ظ ـــر أحيـــث  ك ـــد أكـــد تحليـــل الطبقـــا  يـــذه المعلاوـــة   .حااشـــا  ـــلنيةأفالت ـــقث ك ـــقوث لتكـــلل 

حــااش التــ  تــم بناؤيــا ن األأي أالت ــا  ا وــ  بعتــ ا   رغــمحــااش بكــلل غيــر وتتلتــل بنــاء األ التحليــل
كمـا فـ  الكـلل  (7,3,2,1)كي  اتحااش ر م) ب اار المغر أك فا  ا شللث أ اس البناء لنتيج الااج ة

كبالتـال  ا ـتند الباحـث .    تحقـةحـااش فـ  فتـرا  كو  ام تم ولء الوراغا  المتبقية بـي  يـذه األ(5.5)
 . عينة الدرا ةف   للااج ةلى يذه المعلاوة ف  تحديد بداية التتلتل البنائ   
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 المغر   ناا  المياه                                                    

 

 
 
 

 ول ياضح كف  األ  (علىف  األ) هالمغر كعة ت ا بخط  ناا  الميا واا  : 5.5شلل 
 2117الباحث  : الم در .ك بالقري ون اأاتحااش الت  بنيث فاق المغر 

 
 

 ( جزء من النسيج العمراني لمحلة الشيخواجهة )ولى طبقات العينة األ  تحليل. 1.1.5
 

دأ الممتد و  تاك ة الكيخ عل  البلاء بات اه ال  ة ال نابية   تب على المحارتق  الااج ة عينة الدرا ة 
وتـــر  كتتكـــان وـــ  اةاـــة ( 100)بقنطـــرة يـــات  كتنت ـــ  بقنطـــرة أبـــا غزالـــة  حيـــث يبلـــغ طـــال الااج ـــة 

   (.6.5) الكللكما يا واضح ف  ( أ ي جـ)وقاط 
 

 2))حاش ر م

 1))حاش ر م

 7))حاش ر م 3))حاش ر م



119 
 

 
 

 با غزالةأ نطرة يات                نطرة              تاك ة الكيخ عل  البلاء 
 (جـ)المقط                (     ي)المقط  (           أ ) المقط  

 

 
 (أ ) المقط  

  
 (جـ)المقط          (                   ي)المقط                           

 

 . واضحة على المخطط العام للمنطقة الااج ة عينة الدرا ة وقاط ( 6.5)الكلل
 2117 الباحث : الم در

 

فيمــا يم ــل المقطــ   .(7.5)الكــلل ش كمــا يظ ــر فــ  كل وــ  الااج ــة وــ   ــبعة أحــاالف المقطــ  األأيتــ
 ــيتناكل ك   ل ــذا الحــاشالااج ــة ال نابيــة  (جـــ)ك م ــل المقطــ  ( 7)الااج ــة الكــر ية للحــاش ر ــم  (ي)

جــل الاصــال  لــى بنــاء أوــ   ؛عينــة الدرا ــة بمقاطع ــا الــ ةثااج ــة اليــذا ال ــزء وــ  الدرا ــة تحليــل 
  .يذه الااج ةتتلتل تون  لتطار 

 



111 
 

 
 

 زاوية الشيخ علي البكاء
 
 

 
 

 
 

  .فق األحااش الملاتة للااج ة كتم يل ا على المتقط األ: 7.5 شلل
 2117الباحث  : الم در

 
 
 

 (1)الحوش رقمطبقات واجهة  تحليل:  أوال
 

 وصف الحوش .2
 

ميت ا بقنطرة  لى أن تت 273كتكير الركاية الكوا ة(  نطرة يات )عبارة ع   نطرة ( 1)الحاش ر م 
ودخل ا يق  ف  الطابق األرض  . يات  جاء  تتبة  لى فرع و  عائلة القاا م   لناا يذه القنطرة

                                  
 11/6/2111عمران القاا م   وقابلة شخ ية بتار خ    273

 1))حاش ر م

 6))حاش ر م 7))حاش ر م 5))اش ر مح 4))حاش ر م 3))حاش ر م 2))حاش ر م
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غالبية ك تم الاصال  ليه و  الااج ة المقابلة للااج ة عينة الدرا ة  يتكان الحاش و  اةاة طاابق  
القنطرة الرئيتة ف   تتكان  وا كاج ةأ. (صليبية)وتقاطعة عقا ك قاف ا  الغرف تحتاي على و اط 

الكلل )و   اس كبير ودب  غير ونتظم تعلاه فتحة صغيرة  ك د بنيث الااج ة و  الح ارة الغكيمة 
( 3)كالحاش ر م ( 2)تمتد أيتا فاق الحاش ر م  1))يذه القنطرة  كالت  تم ل الحاش ر م  .(8.5

 اى  قف القنطرة  1))الحاش ر م كت يظ ر ف  الااج ة عينة الدرا ة و  .7.5))كما ف  الكلل
ت ف برويل  يتتند  عقدكال ات   وبن  على رك  ح ر ة  عقد وتقاط األكل : كالذي يأخذ شللي 

وعلقة بارتة على شلل    كف  بعض المناطق تم   نا  التقف على ح ارة(2)على جدار الحاش ر م 
(  2) نطرة كالممتد فاق الحاش ر مأوا ال زء ال ات  و  الق. (9.5)الكلل كما يا واضح ف   أظوار
 وعلق على ح ارة بارتة  ف  حي  أن  قف القنطرة الممتد فاق الحاش ر م وتقاط عقد  يأخذ شللف
 .حااش الاا عة على الااج ة المقابلةحد األأته يتب  أ ت  عقد وتقاط على شلل  يأت  3) )
 

       
 

 .غرفة القنطرة و  الخارج كالداخل: 8.5شلل 
 2117  الباحث: لم درا
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 .كالدعاوا  الحاولة للتقف1) ) قف القنطرة الاا   ضم  الحاش ر م : 9.5شلل 
  2117 الباحث : الم در

 
 
 

  (1)تحديد الوحدات الطبقية لواجهة الحوش رقم  .1
 

 
كما يظ ر ف   274(049,010,009,008,007)يتكان  قف القنطرة و  خم  كحدا  طبقية ي 

ي  أكل جزء تم بناؤه ف  القنطرة ( 007)ن تكان الاحدة الطبقية ر مأالبدي    كو  .11.5))الكلل 
و  ام بنيث ك كالذي بنيث عليه القنطرة   (2)لى الحاش ر م تعا   ت األ ؛(10.5)كما ف  الكلل

  (11.5الكلل)كي  تم ل الممر الداخل  اوام غرفة القنطرة  (009 008)الاحدا  الطبقية ر م 
 007))و  خةل التراك  الطبق  بي  ياتان الاحدتان كالاحدة الطبقية التابقة ك ظ ر ذلك كاضحا

ع  بعت ما و  خةل ( 009 008)كالذي يكير  لى أن بناءيما جاء بعديا  ك د تم تمييز الطبقتي 
ظوار  نا ه تم لث باجا  األتكائية إل اتختةف ف  طر قة تحميل  قف القنطرة كا تخدام عناصر 

كالت  تم ل ( 010)يأت  بعديا بناء الاحدة الطبقية ر م  (9.5).ا يظ ر كاضحا ف  الكللالح ر ة  كم
حااش ال  ة أحد كالت  تم ل فراغا يتب  أل( 049)  تحقا تم بناء الاحدة الطبقية غرفة القنطرةبناء 

 .(11.5الكلل (المقابلة للااج ة عينة الدرا ة 

                                  
 (.أ  ي جـ)عملية تر يم الاحدا  الطبقية للااج ة بكلل وتكاول كبمقاطع ا ال ةاة( 1.5)الملحق  ياضح 274
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  كتم يل ا على (009)ك( 008) (007)بي  الاحدا  الطبقية  التراك  الطبق :  5.10شلل 
  .فق المتقط األ

 2117الباحث  : الم در
 

 دراسة العالقات بين الطبقات. 1
 

حيـث أت ـا بنيـث كمرحلـة أكلـى  ؛بعة ة غير وتزاونة و  بقية الاحـدا ( 007)ترتبط الاحدة الطبقية ر م
تـه تـم أحيـث   و  بعتـ ما بعة ـة ارتبـاط وتزاونـة( 009)ك( 008)ن اوتتقلة   ف  حي  ترتبط الاحدت

بعة ـــة غيـــر ( 049) تكـــاؤيما بالت ـــاكر ضـــم  توـــ  العمليـــة البنائيـــة  كمـــا تـــرتبط الاحـــدة الطبقيـــة ر ـــم
 .وتزاونة و  بقية الاحدا  الطبقية

 
 (1)بناء التسلسل الزمني لواجهة الحوش رقم. 1
 

ة و  الم ا ر التار خية المتـافرة تـم وقارتف  الااج ة   و  خةل  را ة العة ا  بي  الاحدا  الطبقية
كر  ذكـر  نطـرة يـات  فـ   لقـد. (5.11)الكـللكمـا فـ  ( 1)تحديد الوترا  الزونيـة لااج ـة الحـاش ر ـم 

(007) 

(008) 

(009) 

(007) 

(008) 

(010) 

 غرفة القنطرة

(009) 
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 الزونيــة الوتـرةكــان  ائمـا فــ   1))ر ـم  أن الحــاش يعنـ  ومــا  275فــ  الخليـل  ـ ة  المحلمــة الكـرعية
م يةحـظ  1918كوـ  خـةل ال ـارة ال ا ـة لعـام. لي ـا رجاعـه  ل  تـم   كبالتا1866-1918))األكلى 
ر ـــم الاحـــدة الطبقيـــة  با ـــت ناء  كاتـــث  ائمـــة الملاتـــة لااج ـــة يـــذا الحـــاشالاحـــدا  الطبقيـــة جميـــ  أن 
م كبالتـال  تـم  رجاع ـا  لـى الوتـرة 1932كالت  ظ ر  ف  وخططا  المتاحة األرضـية لعـام    (049)

 (.12.5)الكللكما ف    (1932-1965)الزونية ال ال ة 
 

 
  .(1)لااج ة الحاش ر مالاحدا  الطبقية : 11.5شلل 

 2117الباحث  : الم در

   
                

 
 

ف  األعلى على الااج ة  كف    (1)ر م كاج ة الحاش  الت  تم ل ا الوترا  الزونية: 12.5شلل 
  .األ ول بكلل اةا  األبعا 

 2117الباحث : الم در
                                  

 .هـ 1284، 40، ص465، نومرو(2)سجالت المحكمة الشرعية في الخليل، رقم 275
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 (2)الحوش رقم طبقات واجهة تحليل : ثانيا
 

 وصف الحوش  .2
 

كما يـا واضـح بقنطرة يات  المتم ل ( 1) ف  الطابق األرض  تحث الحاش ر م( 2)يق  الحاش ر م 
ك تكان الحاش و  عدة غرف   للحاش باي على شلل وتتطيل يعلاه عت  وتتقيم (7.5).لكللا ف 

  بالعقا  المتقاطعةك د  قوث جمي  الغرف   فناء ولكاف واتعة على طابقي   كف  كل طابق ياجد
 .ح اميذا كبنيث كاج ة الحاش و  ح ارة غكيمة وتناعة األ  ك كان لبعت ا و طبة

 
 (2)تحديد الوحدات الطبقية لواجهة الحوش رقم  .1

 
 ـــاى وـــدخل الحـــاش كالااج ـــا  الخلويـــة للغـــرف الاا عـــة علـــى ( 2) ت يظ ـــر فـــ  كاج ـــة الحـــاش ر ـــم

يكــير تحليــل الطبقــا  . الغــرف تنوــتح للــداخل بات ــاه األفنيــة الملكــافة غالبيــةحيــث أن    ــق العــامالطر 
تم ــل بنـــاء ( 001) فــ  كاج ـــة الحــاش كيـــ الطبقــة األكلـــى  أن (13.5)الكـــلل ككمــا يــا واضـــح فــ 

حيـث يةحـظ ا ـتخدام ح ـارة كبيـرة غيـر و ذبـة  ك تم ـل الاحـدة  ؛ح ارة األ ـاس للااج ـة الظـايرة ونـه
الغـــرفتي  الـــاا عتي  علـــى الطر ـــق علـــى جـــاتب  وـــدخل الحـــاش  عمليـــة بنـــاء جـــدار( 002)الطبقيـــة ر ـــم 

وــــ  خــــةل ( 002 001)  ك ــــد تــــم تمييــــز الاحــــدتي  الطبقيتــــي 003))كالمتم ــــل بالاحــــدة الطبقيــــة ر ــــم
ة اتختةف ف  ح م الح ارة المتتخدوة ف  كل ون مـا  حيـث تـم ا ـتخدام ح ـارة كبيـرة فـ  بنـاء الاحـد

ـــــــة ـــــــ  بنـــــــاء الاحـــــــدة الطبقيـــــــة ر ـــــــمأبينمـــــــا تـــــــم ا ـــــــتخدام ح ـــــــارة   (001) ـــــــمر  الطبقي ـــــــل ح مـــــــا ف   
الحـاش  بينمـا تم ــل  فراغــا حـدى  بنـاء كاج ـة ( 005 004)ن ر ــمتـان الطبقياك تم ـل الاحـدت. 002))

لت  بعض التدخة  ا( 073)كأخيرا تم ل الاحدة الطبقية ر م  يذا الوراغباي ( 006)الاحدة الطبقية ر م
أانــاء عمليــا  ال ــياتة كالتــرويم كالمتم لــة با ــتبدال بعــض الح ــارة ( 2)تمــث علــى كاج ــة الحــاش ر ــم
 ضــافة  لـــى تغطيـــة  أجـــزاء وــ  المـــدواك األكل خـــةل عمليـــة تبلـــيط   كالقطــ  الح ر ـــة لمـــدخل الحـــاش

 .الطر ق  العام
 
 دراسة العالقات بين الطبقات. 1 
 

تبط فيما بين ا بعة ة وتزاونة  ككذلك الحال بالنتبة  للاحدا  تر ( 003,002,001)الاحدا  الطبقية
ف  حي  ترتبط و ماعة الاحدا  الطبقية األكلى و  الاحدا  الطبقية (. 006,005,004)الطبقية

بناء على التراك  الطبق   ؛حيث أن كل و ماعة بنيث ف  فترة وختلوة  ال اتية بعة ة غير وتزاونة
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كالمتم لة ( 073)حيث أن الاحدة الطبقية ر م Covering تغطيةااج ة عة ة أظ ر  ال. األفق  بين ا
       004).)ك(001)تي يببةط الكارع  د غطث أجزاء و  الاحدتي  الطبق

 
 (2)بناء التسلسل الزمني لواجهة الحوش رقم. 1
 

ر خية المتافرة تم و  الم ا ر التا وقارتةو  خةل  را ة العة ا  بي  الاحدا  الطبقية ف  الااج ة  
بنيث  نطرة يات  كالت  تم ل الحاش  لقد .(5.14)الكلللااج ة الحاش كما ف  بناء التتلتل الزون  

بن   بل القنطرة  ك د ذكر    ة  المحلمة ( 2)أن الحاش ر م أي  (2)الحاش ر م فاق  1))ر م 
وما يقا تا  لى ال زم أن ( 1866-1918)الكرعية يذه القنطرة كتم  رجاع ا  لى الوترة الزونية األكلى 

 ل تقدير  با ت ناء الاحدة الطبقية ر م أتق  ضم  تو  الوترة الزونية على ( 2)طبقا  الحاش ر م 
كالت  ش د  بعض أعمال ( 2003-2017)رجاع ا  لى الوترة الزونية الخاوتة كالت  تم ( 073)

 .14.5))الكلل الترويم للااج ة 
 

 
 

 . (2)لااج ة الحاش ر ملطبقية الاحدا  ا: 13.5شلل 
 2117الباحث : الم در

 

 
 

 



117 
 

 
 

ف  األعلى على الااج ة  كف   .(2)ر م الوترا  الزونية الت  تم ل ا كاج ة الحاش : 14.5شلل 
  .األ ول بكلل اةا  األبعا 

  2117الباحث : الم در
 

 (3)لحوش رقمالطبقات لواجهة اتحليل : ثالثا
 
 وصف الحوش. 2
 

يتم حيث  ؛للااج ة   ك ق  ودخله و  ال  ة الخلوية(2)  لى يتار الحاش ر م( 3)حاش ر م يق  ال
ك حتاي على عدة غرف   الحاش  يتكان و  طابقي  .حاكارةالاصال  ليه و  خةل باابة تؤ ي  لى 

ه ته ينوتح للداخل بات اأك ةحظ  لة الوتحا  ف  كاج ة الحاش الخارجية حيث . بعقا  وتقاطعة قوث 
 .  الحاكارة

 
 (3) تحديد الوحدات الطبقية لواجهة الحوش رقم. 1
 

فـ  الطـابق األرضـ  ككاج ـة غـرفتي  فـ  الطـابق  الغـرفتي  الـاا عتي ( 3) ف  كاج ة الحاش ر ـم يظ ر
. (15.5)الكـلل  األكل  كما يظ ر  لى يمي  الحاش الباابة الت  تنوتح علـى الحـاكارة المؤ يـة للحـاش
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كتــم تحديــد عة ــة   (.2)بنــاء كاج ــة الغرفــة األكلــى المةصــقة للحــاش ر ــم  (011) ر ــمالطبقــة  تم ــل
وـ  خـةل الح ـارة التأ يتـية الظـايرة كالتـ  أظ ـر  ( 2)اتت ال بي  يذه الغرفة ككاج ة الحاش ر م 

الكــلل اخــتةف فــ  ح ــم الح ــارة المتــتخدوة فــ  المــداويك التأ يتــية لل  تــي  كمــا يــا واضــح فــ  
كبا ـــتخدام  2))مر ـــبنيـــث بعـــد كاج ـــة الحـــاش ( 3)أن كاج ـــة الحـــاش ر ـــم  تلـــةا يعطـــ  ومـــ  (16.5)

تم ــل شــباك الغرفــة كالــذي تــم  غة ــه بح ــارة حدي ــة ( 012)ح ــارة و ذبــة تاعــا وــا  الاحــدة الطبقيــة ر ــم
ة الاحدأوا   (17.5الكلل)أاناء عمليا  الترويم  ك د تم تمييزيا و  خةل اتختةف ف  اللان كالنقش 

يظ ــر كاضــحا وــ  خــةل   فــ  الطــابق األرضــ  الغرفــة ال اتيــةتم ــل بنــاء كاج ــة ف( 013)الطبقيــة ر ــم 
كذلـك لةخـتةف ( 013)بنيـث  بـل الاحـدة الطبقيـة ر ـم ( 011)التراك  الطبق  أن الاحدة الطبقية ر ـم 

علــى ( 013)قــة جــدار الطب للــداخل كا ــتنا الااضـح فــ  طر قــة البنــاء بــي  الاحــدتي  وــ  خـةل التراجــ  
تم ــل بنـــاء ف( 047)الاحــدة الطبقيــة ر ــمأوــا (. 18.5)كمــا يــا واضــح فــ  الكـــلل( 011)الطبقــة ر ــم 

الاحــدة الطبقيــة ك كاج ــة الغرفــة العلا ــة األكلــى ك ــد تــم تمييزيــا وــ  خــةل اتخــتةف فــ  طر قــة البنــاء  
كالاحـدة   لغرفـة العلا ـة ال اتيـةتم ـل بنـاء اف 064))الاحـدة الطبقيـة أوا . تم ل بناء شباك الغرفة( 048)

ف ــــ  تم ــــل ( 073)أوــــا الاحــــدا  الطبقيــــة ذا  الــــر م. تم ــــل شــــباك يــــذه الغرفــــة( 065)الطبقيــــة ر ــــم 
تعا ان  لى  067) 050)ف  حي  أن الاحدتي  الطبقيتي  . التدخة  الت  ح لث أاناء عملية الترويم

 . حدى الغرف التابعة للااج ة المقابلة
 

 
 

 . (3)الاحدا  الطبقية لااج ة الحاش ر م : 15.5شلل 
 2117الباحث : الم در
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 اتختةف ف  الح ارة التأ يتية ف  : 16.5شلل 
 .لى اليتار ( 3)ر م كحاش   لى اليمي  ( 2)حاش ر م 

 2117الباحث : الم در
 

 
 

 . غةق الكباك با تخدام ح ارة حدي ة: 17.5شلل 
 2117الباحث : الم در

 (2)حاش 
 (3)حاش 
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 التراك  الطبق  األفق  بي  : 18.5شلل 
 .011 ,013الاحدتي 
 2117الباحث : الم در

 
 دراسة العالقات بين الطبقات.  1
 

بعة ــة وتزاونــة حيــث تــم بناؤيمــا فــ  توــ  العمليــة البنائيــة  كمــا ( 011,012)تــرتبط الاحــدا  الطبقيــة 
كالتـــ  بنيـــث  013))احـــدة الطبقيـــة ر ــم بعة ـــة  غيــر وتزاونـــة وــ  ال( 011)تــرتبط الاحـــدة الطبقيــة ر ـــم

( 050)ك  (048) (047)كترتبط وـ  كـل وـ  الاحـدا . تحقا بناء على التراك  الطبق  بي  الاحدتي 
ـــة ـــر وتزاون ـــة ؛بعة ـــة غي ـــة وختلو أظ ـــر  الااج ـــة عة ـــة تعبئـــة . حيـــث أن كـــل ون ـــا بنيـــث فـــ  ورحل

Filling  با ــتخدام ح ــارة حدي ــة تــم تمييزيــا وــ   حيــث تــم  غــةق الكــباك ؛(012)فــ  الاحــدة الطبقيــة
حيـث تـم فـتح  ؛(050)فـ  الاحـدة الطبقيـة ر ـم Cutting خةل اللان كالنقش  كما أظ ر  عة ة  طـ 
 . 067))شباك ف  يذه الاحدة كتم تم يله بالاحدة الطبقية

 
 

 (3)بناء التسلسل الزمني لواجهة الحوش رقم. 1
 

و  الم ا ر التار خية المتافرة  وقارتةك الطبقية ف  الااج ة  و  خةل  را ة العة ا  بي  الاحدا  
لقد ذكر    ة  المحلمة الكرعية  .(5.19)الكللكما ف    لااج ة الحاش تحديد الوترا  الزونيةتم 

011 
013 
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 لى الوترة الزونية األكلى ( 013,012,011)  كبالتال  تم  رجاع الاحدا  الطبقية276(3)الحاش ر م 
لى الوترة الزونية ال اتية  رجاع ا  فقد تم ( 048 047)الاحدا  الطبقية    أوا(1866-1918)و  
ف  حي   م 1918حيث ظ ر  ياتان الاحدتان على وخطط الت ا ر ال اي لعام  1932-1918))
كذلك بناء ( 1965-2003) لى الوترة الزونية الرابعة و  ( 065 064)رجاع الاحدا  الطبقية ر م تم 

كالت  أفا   بان يذه الغرفة تم  عا ة بناؤيا بعد أن يدوث  ك د تم تأكيد 277على الركاية الكوا ة
م كالت  1932المعلاوا  الاار ة و  الركاية الكوا ة و  خةل وخططا  المتاحة األرضية لعام 

فلتطي  عام  ز  ين يلان ال دم تتي ة الزلزال الذي أ  كو  المرجح أظ ر  ال دم الذي حدث للغرفة
ظ ر  تراجعا ف  أكيدا آخر و  خةل عةوا  الح ر الت  أعطى تحليل الطبقا  تأ ك د . م1927

ت ا بنيث ف  فترة وختلوة ع  الوترة أكالذي يدل على  064))ح ر البناء للغرفة العلا ة كالمم لة بالطبقة
 (.20.5الكلل)(113(رضيةالت  بنيث ب ا الطبقة األ

 

   

 

 
   ( 3)الحاش ر مالوترا  الزونية لااج ة : 19.5شلل 

 .ف  األعلى على الااج ة  كف  األ ول بكلل اةا  األبعا 
 2117الباحث : الم در

                                  
 .هـ40،1284ص 456، نومرو(2)سجالت المحكمة الشرعية في الخليل، السجل رقم 276
 .8/9/2089عاما، مقابلة شخصية بتاريخ  11عمر مرشد يونس عمرو،  277
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 التراج  ف  البناء الح ري : 20.5شلل 
 .كلرض  كاألاأل بي  الطابق

 2117 الباحث : الم در                                
 

 (4)تحليل الطبقات لواجهة الحوش رقم: رابعا
 

 الحوشوصف  .2
 

يقـ  علـى الطر ـق العـام فيق  المدخل األصل  للحاش  لى الداخل بات ـاه الحـاكارة  أوـا المـدخل الحـال  
 كال اتيـــة  يتكـــان الحـــاش وـــ  طـــابقي   الطـــابق األكل بـــه اـــةث غـــرف يـــدوث  حـــدايا(.  57.)الكـــلل 

وـا ال ال ـة أ. لاجـا  طمـم ؛كيـا غيـر ظـاير بكـلل كاوـل  وت دعة كوغلقة ل ا ودخل و  ج ة الحاكارة
 عقــد وتقــاط  ــقو ا ى األكلــ :وــ  غــرفتي فيتكــان الطــابق ال ــات  أوــا . تــم تحا ل ــا  لــى وحــل ت ــاري  فقــد

كتم . كجدرات ا  ديمة ا   قو ا وتت :عقد واتار وز كج يطل على الطر ق  كال اتيةشلل  ىعلكل ا شباك 
 . ضافة أجزاء حدي ة للبناء بنتبة كبيرة

 
 
 
 

013 

064 
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 (4)قية لواجهة الحوش رقمتحديد الوحدات الطب .1
 

تتكـان   21.5))الكـللف  الطابق األرض  كغرفة ف  الطـابق األكل  تتكان كاج ة الحاش و  غرفتي 
واويـة  كالتـ  تم ـل بنـاء كاج ت ـا األ( 062)الغرفة األكلى ف  الطابق األرض  وـ  الاحـدة الطبقيـة ر ـم 

كرة  ك ـد تـم تمييزيـا وـ  خـةل اتخـتةف فـ  تم ـل بنـاء كاج ـة الغرفـة الم ـا( 044)الاحدة الطبقية ر ـم
تغيير باي الغرفة  لى بـاي وحـل ت ـاري  ك ظ ـر ذلـك كاضـحا ( 066)كتم ل الاحدة ر م   تقش الح ر

تم ـل بنـاء الغرفـة فـ  الطـابق ف( 045)الاحـدة الطبقيـة ر ـم أوـا. الحدي ـة تكـائيةوـ  خـةل التـدخة  اإل
 044))رضية المتم لة بالاحدة ر مألبناء كالتراج  ع  الطبقة ااألكل  ك د تم تمييزيا و  خةل طر قة ال

التــدخة  كاإلضــافا  الحدي ــة ( 074,073)  بينمــا تم ــل الاحــدا  الطبقيــة ذا  الــر م (22.5الكــلل(
كوـ  المةحـظ اخـتةف . كتلك الت  تمث خةل عملية الترويم كتم تمييزيا و  خةل لان كتقـش الح ـر

 .(3)  يذا الحاش ع  تلك المتتخدوة ف  حاش ر متاعية الح ر المتتخدوة ف
 

 
 

  .(4)الاحدا  الطبقية ف  كاج ة الحاش ر م : 21.5شلل 
 2117الباحث  : الم در
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 .(045ك 044)التراك  الطبق  العما ي بي  الاحدتي  : 22.5شلل 
 2117  الباحث: الم در

 
 دراسة العالقات بين الطبقات. 1
 

ـــرتبط الاحـــدت ـــن اات ـــة  حيـــث يكـــير ( 045)ك(044)نالطبقيت ـــر وتزاون وـــ  بعتـــ ما بعة ـــة  ت ـــاكر غي
ته لم يتم بناؤيما ف  توـ  العمليـة البنائيـة  ك يظ ـر ذلـك كاضـحا وـ  خـةل أالتراك  الطبق  العما ي 

       ك ةحظ كجا  عة ة   ط   (044)للداخل ع  الاحدة ر م ( 045)التراج  ف  ح ارة الطبقة ر م

 Cuttingتــم خةل ــا فــتح بــاي المحــل الت ــاري   كأيتــا عة ــة  طــ  أخــرى  فــ  ( 044)الاحــدة  فييي
جـل تركيـ  التمديـدا  الك ربائيـة  كتـرتبط ياتـان الاحـدتان وـ  الاحـدة أوـ  ( 045)ك (044)الاحـدتي  

حيـــث أن األخيـــرة بنيـــث فـــ  فتـــرة تحقـــة  كظ ـــر فـــ  الاحـــدة   بعة ـــة ت ـــاكر غيـــر وتزاونـــة( 062)ر ـــم
حيث تم  غةق الكباك با تخدام ح ارة  062))ف  الاحدة الطبقية ر م  Fillingة ة  تعبئة ع( 062)

 .22.5))جديدة  الكلل
 

 

 (4)بناء التسلسل الزمني لواجهة الحوش رقم. 1
 

وـ  الم ـا ر التار خيـة المتـافرة  كوقارتـةو  خةل  را ة العة ا  بـي  الاحـدا  الطبقيـة فـ  الااج ـة  
لـم يـر  ذكـر يـذا الحـاش فـ  أي وـ    (23.5)الكـللكمـا فـ    لااج ة الحاشل الزون  تم بناء التتلت

م أن الحـاش كـان  ائمـا  1918ظ ـر وخطـط الت ـا ر ال ـاي لعـام أ  بينمـا   ة  المحلمـة الكـرعية

(045) 

(044) 
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  أوـا (1918-1932)ال اتيـة وـ  الوتـرة الزونيـة لـى ( 045 044)كبالتال  تم  رجـاع الاحـدا  الطبقيـة 
كذلـك بنــاء  (1965-2003)الرابعـة وـ   الزونيـة الوتـرةفقـد تـم  رجاع ـا  لـى ( 062)طبقيـة ر ـمالاحـدة ال

  م1927ن يذه الغرفة تم  عا ة بناؤيا بعد أن يدوث ف  العام أكالت  أفا   ب  278على الركاية الكوا ة
 1932 لعاموخططا  المتاحة األرضية ك د تم تأكيد المعلاوا  الاار ة و  الركاية الكوا ة و  خةل 

فلتـطي   ز  الـذي يـ الزلـزالن  يلـان يـذا ال ـدم تتي ـة أ  ك ـرجح كالت  أظ ر  ال دم الذي حدث للغرفـة 
رجاع ـا  للوتـرة الزونيـة الرابعـة كالتـ  شـ د  تطـارا   تـمفقـد ( 066)الاحـدة  ر ـم أوا  م 1927ف  العام 

وــا الاحــدا  الطبقيــة ذا  أ. ة  ت ار ــآرضــية كمنكــا ت ــا يا شــ   التــلان علــى ا ــتغةل الطبقــا  األ
 .23.5)الكلل )  (2003-2017)الخاوتة و  للوترة الزونيةف   تعا   073 ,074)) األر ام

 

 
 

 

  .(4)الوترا  الزونية لااج ة الحاش ر م: 23.5شلل 
  2117الباحث : الم در

 
 (6)و رقم( 5)حواش رقم تحليل طبقات األ: خامسا
 

 حواشاألوصف  .2
 

فــ  كاج ــة كاحــدة   بينمــا ياجــد لكــل ون مــا وــدخل ( 6)كالحــاش ر ــم ( 5)اش ر ــمالحــيكــترك كــل وــ  
 بعقـا  وتقاطعـة اانتـان ون ـا  ـقوثك   اةاـة غـرف ب مـا  وـ  طـابقي ( 5)ر م   تكان الحاش   ك وتتقل

                                  
 .1/9/2111عاوا  وقابلة شخ ية بتار خ  73عمر ورشد يات  عمرك  278
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  الطـابق وـ  اةاـة طاابـق( 6)الحاش ر م يتكان فيما  .وت دوة كالاا عة ف  الطابق ال ات  بينما ال ال ة
بينمــا  بعقــا  وتقاطعــة  ا ــقوتن اكل بــه غرفتــضــ  بــه  اعــة ذا   ــقف ت ــف برويلــ   كالطــابق األر األ

  .الطابق ال الث به غرفة كاحدة وغلقة
 

 (6)و( 5)حواش رقمتحديد الوحدات الطبقية لواجهة األ .1
 

الاحـــدة ك   (24.5) الكــلل( 6)كاج ــة الطـــابق األرضــ  للحــاش ر ـــم  (040)تم ــل الاحــدة الطبقيـــة ر ــم
تم ــل بنــاء الغرفــة ف( 051)تم ــل بنــاء غرفــة الطــابق األكل  أوــا الاحــدة الطبقيــة ر ــم( 041)طبقيــة ر ــم ال

تم ـل  عـا ة بنـاء كاج ـة الغرفـة األكلـى  060))الاحـدة الطبقيـة ر ـم    ف  حي (6)ال ال ة ف  الحاش ر م
األخص تقش الح ـر حيث يكير تحليل الطبقا   لى اختةف ف  الما ة البنائية كب  (5)ف  الحاش ر م

 .(25.5) الكللبي  ال زء المبن  حدي ا كال زء الم دكم 
 

 
 

  .(6 5)الاحدا  الطبقية ف  كاج ة الحاش ر م : 24.5شلل 
 2117الباحث : الم در
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 060 ك 040بي  الاحدتي    تئل الماا  كالتراك  الطبق : 25.5شلل 
 2117الباحث : الم در

 
 الطبقاتدراسة العالقات بين  .1
 

كما ترتبط    060))بعة ة ارتباط غير وتزاونة و  الاحدة الطبقية ر م 040))ترتبط الاحدة الطبقية ر م
عة ـــة  طـــ  (040)كتظ ـــر فـــ  الاحـــدة الطبقيـــة ر ـــم  041))بعة ـــة وتزاونـــة وـــ  الاحـــدة الطبقيـــة ر ـــم 

Cutting   24.5) الكلل)جل تركي  تمديدا  الك رباء أو . 
 
 (6)و( 5)لواجهة االحواش رقملسل الزمني بناء التس. 1
  

وـ  الم ـا ر التار خيـة المتـافرة  وقارتـةو  خةل  را ة العة ا  بـي  الاحـدا  الطبقيـة فـ  الااج ـة  ك 
 ير   ملف  الاا    . (5.26)الكللكما ف   (6)ك( 5)ر م حااشاأل تم تحديد الوترا  الزونية لااج ة

ــال  لــي  ينالــك أي تأكيــد علــى أت ــا   لمحلمــة الكــرعيةفــ   ــ ة  ا( 6)ك ( 5)حــااش ذكــر األ كبالت
( 041 40)أن الاحــدا  الطبقيــة  ت   (1866-1918)األكلــى وــ   الزونيــة ضــم  الوتــرةكاتــث  ائمــة 
بناء على وخطط الت ا ر ال اي للعـام ؛ 1918-1932))ال اتية و   الزونية ضم  الوترةكاتث  ائمة 

رضـــية علـــى وخطـــط المتـــاحة األ( 052 051)الطبقيـــة دا  كظ ـــر  الاحـــ .26.5)الكـــلل( م 1918

(040) 
(060) 
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(. 1932-1965)ال اتيـة لى الوترة الزونية  رجاع ياتي  الاحدتي   كبناء على ذلك تم  م  1932للعام 
م كبالتــال  تــم 1932علــى وخطــط المتــاحة األرضــية لعــام ( 060)لــم تظ ــر الاحــدة الطبقيــة ر ــم فيمــا 

رضـية األالغرفـة  بناء كاج ةعا ة   ته تم أحيث  (1965-2003)بعة و  لى الوترة الزونية الرا  رجاع ا 
ك د أكد تحليل الطبقا  المعلاوـا  الـاار ة وـ  الم ـا ر التار خيـة  . بعد ال دم الذي ح ل على المبنى

ظ ـر تغييـرا فـ  أكالـذي  (040)كالاحـدة الطبقيـة ر ـم( 060)و  خةل التراك  الطبق  بـي  الاحـدة ر ـم 
 . لى اتختةف ف  شلل الما ة البنائية ضافة    للداخل( 060)بتراج  الاحدة الطبقية ر م  حركة البناء

 

  
 

 . (6)ك ( 5)حااش ر ماأل الزونية لااج ةالوترا  : 26.5شلل 
  2117الباحث : الم در

 
 ((7)الحوش رقم )تحليل طبقات العينة الثانية  1.2.1

 
غير ظايرة بكلل ف    (أ)خير و  المقط تم ل ال زء األ كالت ( 7)ااج ة الحاش ر م فيما يتعلق ب

  ــــرضكل كبعض المداويك العلا ة و  الطابق األفقط الطابق األكاول  حيث يظ ر ون ا 
جل ذلك تم أكذلك بتب  اختةف طاباغرافية الما   عند يذا ال زء و  الااج ة  كو   ؛(27.5)الكلل

 الكاول الو م لتحقيقكذلك  ؛لهخةل ا  را ة الطبقا  الداخلية يتم و  اختيار يذا الحاش كعينة ااتية 
 .كلىلطبقا  الااج ة عينة الدرا ة األ
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 رض  بتب  كت يظ ر في ا الطابق األ( 7)ر م لى اليمي  كاج ة الحاش  : 5.27شلل 
 .و  الداخل تظ ر الااج ةلى اليتار إطاباغرافية الما    ك 

 2117الباحث : الم در
 المعماري للحوش الوصف

 
حااش التقليدية المميزة ف  وحلة الكيخ  كذلك و  حيث النمط يعتبر الحاش عينة الدرا ة و  األ

يتميز . المعماري  الذي يتكان و  ت معا  و  الغرف  تعا  ولكيت ا لعائة  وختلوة تتل  في ا
وختلوة ككذلك المخاتن الحاش باجا  عد  كبير و  الغرف األرضية كالعةل  الخاصة بالتل  أل ر 

 (. 26.5الكلل) المختلوة ك ااخير الدكاي
 

 
 

 .صارة عاوة للحاش: 26.5شلل 
 2117الباحث : الم در
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تعــا  ولكيــة الحــاش  لــى عــدة عــائة   ك طلــق عليــه و ــاتا حــاش ابــا يــدكان تتــبة الــى العائلــة التــ  
ال  ـة ال نابيـة  وـ  تاك ـة الكـيخ  لـىإيق  الحاش ضم  النتيج العمراتـ  لحـارة الكـيخ ك .  تتلنه حاليا
يت ــل الحــاش وــ  ال  ــة ال نابيــة بقنطــرة ابــا غزالــة كوــ  ال  ــة الغربيــة (.  36.4الكــلل)علــ  البلــاء

وــدخل .  بلــل وــ  حــاش ختــير كحــاش أبــا تــاارة   بينمــا تحــيط بــه وــ  ال  ــا  األخــرى اةاــة طــرق 
اة   نطــرة أبــا غزالــة  كيــا عبــارة عــ  الحــاش يقــ  فــ  ال  ــة ال نابيــة ك طــل علــى الطر ــق العــام بمحــاذ

بــاي علــى شــلل عقــد ت ــف  ائــري يقــ  فــ  ال  ــة اليمنــى ل ــدار ح ــري يو ــل الحــاش عــ  الطر ــق 
 . العام  ك نوتح على فناء صغير

 
  كحـال اةاـة أفنيـة رئيتـة (29.5 الكـلل)يتكان الحاش و  و ماعة وـ  الغـرف واتعـة علـى طـابقي 

  كمـا فـ  الكـلل (ال ـليب )غرف فـ  الحـاش  ـقوث بالعقـد المتقـاط  غالبية ال(. 31.5)كما ف  الكلل
(31.5.) 
 

 
 

لى اليتار المتقط إالمتا ط األفقية للحاش   لى اليمي  المتقط األفق  للطابق األرض  ك : 29.5شلل 
 .األفق  للطابق األكل

 2113عمار الخليل   ل نة : الم در
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 فنية الحاشأالمتقاف ك  الممر                             
 
 

 
 
 كلالوناء األ

غرفة 
 (1)ر م

الوناء  
 األكل
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 الوناء ال ات                                               الوناء ال الث                
 

  .الحاش وخطط كصار ألفنية : 31.5شلل 
 2117الباحث : الم در

 

 
 

  .غرف الحاش تماذج و  العقا  المتتخدوة ف   قاف: 31.5شلل 
 2117الباحث :  درالم
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 :تحليل الطبقات لواجهات الحوش.  1   
 

 (: الجنوبية)تحليل طبقات الواجهة األولى: اوال   
 
كيــ  الااج ــة ال نابيــة  تتكــان الااج ــة وــ  ال ــدار الــذي يحــاي المــدخل الــرئي   كتقــ   لــى يمينــه    

و  كاج ة ( جـ)ه الااج ة المقط  كتم ل يذ(. 5.32الكلل)،لى يتاره  نطرة أبا غزالةإ  ك (1)غرفة ر م 
 .كلىالنتيج عينة الدرا ة األ

 

 
 

 
 .للحاش ك ظ ر ات ال ا بقنطرة أبا غزالة( ال نابية)الااج ة األكلى :  32.5 شلل

 2114ل نة اعمار الخليل : الم در
 
 

 :اآلتية كفق الخطاا ( ال نابية)ك د تم تحليل الطبقا  للااج ة األكلى
 

 (الجنوبية)بقات الواجهة األولى تحديد ط. 2
 

تتكـــان الااج ـــة األكلـــى وـــ  الاحـــدا  الطبقيـــة وـــ  عـــد  وـــ  الاحـــدا  الطبقيـــة كمـــا يـــا واضـــح فـــ  
  تـم تحديـديا بنـاء علـى التغيـرا  فـ  البنـاء وـ  حيـث طر قـة البنـاء أك خ ـائص المـا ة (33.5)الكلل
اس للغرفــة ك ةحــظ ا ــتخدام ح ــارة كبيــرة بنــاء ح ــارة األ ــ 014))تم ــل الاحــدة الطبقيــة ر ــم . البنائيــة

لعمليـــة البنـــاء لااج ـــة الغرفـــة با ـــتخدام  تم ـــل ا ـــتكمات  ف 015))الاحـــدة الطبقيـــة ر ـــم أوـــا غيــر و ذبـــة  
با ــتخدام ح ــارة عكــاائية صــغيرة جــدا ( 017)صــغر ح مــا  بينمــا تتميــز الاحــدة الطبقيــة ر ــم أح ــارة 

  تم ـل بنـاء جـدار المـدخل ب اتـ  الغرفـةف( 053)الطبقيـة ر ـم الاحـدة أوا .  كح ارة والئة لرفتة العقدة
تم ـل بنـاء  ـاس المـدخل ( 054)الاحدة الطبقيـة ر ـم ك حيث ا تخدوث ح ارة ونتظمة كو ذبة تاعا وا  

تحا ـل شـباك الغرفـة  لـى  نتمـ ةف( 071)ك( 070)الاحـدا  الطبقيـةأوا على شلل عقد ت ف  ائري  
بنــاء المــداويك العلا ــة فــاق البــاي المتــتحدث ولــان  072))الطبقيــة بــاي وحــل ت ــاري  كتم ــل الاحــدة 

 (1)غرفة ر م   نطرة أبا غزالة ودخل الحاش
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  بعـض القطــ  الح ر ــة ال ديـدة فــ   ــاس المــدخل( 073)فــ  حــي  تم ـل الاحــدة الطبقيــة ر ــم   الكـباك
كالتــ  تــم تركيب ــا ضــم  التــدخة  التــ  تمــث علــى الااج ــة خــةل عمليــا  التــرويم  كالــبةط  الحــديث 

 . ارع أاناء عملية تأييل البنية التحتية لهالذي تم  ضافته على الك
 
 دراسة العالقات بين الطبقات.  1
 

يـــ  عة ـــة وتزاونـــة حيـــث تم ـــل  017))ك (015)ك(014)يةحـــظ أن العة ـــة بـــي  الاحـــدا  الطبقيـــة 
جــل بنــاء كاج ــة الغرفــة   أوــ  ( ضــم  توــ  العمليــة البنائيــة)ارتبــاط كحــدا  تــم  تكــاؤيا فــ  توــ  الا ــث

كالت  تم ـل  072))ك(071)ك ( 070)ذه الاحدا  بعة ة غير وتزاونة و  الاحدا  الطبقية كترتبط  ي
حــد عناصــر الااج ــة  تــم خةل ــا ا تطــاع شــباك الغرفــة كبنــاء بــاي وحــل أفــ   (Cutting)عة ــة  طــ 

ت اري ولاته  ك ظ ر ذلك كاضحا و  بناء جتر باطان لتدعيم ال زء العلاي و  باي المحـل   ضـافة 
كالتـ  يـ  عبـارة عـ   طعـة ح ر ـة   جا  بعض الدتئل  ف  الح ارة الماجا ة بالقري وـ  البـاي لى ك 

  حيـث (34.5الكـلل(كتظ ر في ا فتحـا  ت بيـث  تـبان الحمايـا  المعدتيـة   و  بقايا الكباك المت دم
ف ـ   (072)أوـا الاحـدة الطبقيـة ر ـم (. 33.5)لكـللاكمـا يـا واضـح فـ  ( x)تم اإلشارة  لي ا بعةوة 

لمداويك العلا ة فـاق البـاي المتـتحدث ولـان الكـباك  ك يةحـظ في ـا ا ـتخدام ح ـارة اتم ل  عا ة بناء 
  Coveringبعة ـة تغطيـة  017))و ذبة كونتظمة تتبيا   كترتبط يذه الاحدة و  الاحدة الطبقيـة ر ـم 

لقـد تقاطعـث المعلاوـة .  017))حيـث غطـث عمليـة بنـاء يـذه المـداويك أجـزاء وـ  الاحـدة الطبقيـة ر ـم 
حال كجا  شـباك وـز كج يعلـاه عقـد واتـار 279 ة ا الت   دو ا تحليل الطبقا  بما أفا   به الركاية الكو

ف ـ  تـرتبط بعة ـة ( 054)ك ((053وـا الاحـدا  أ.  تحديـدا 1965تم تحا له  لى باي وحل ف  العـام 
بينمــا تم ــل الاحــدة . تونيــة وختلوــةغيــر وتزاونــة وــ  بقيــة الاحــدا  الطبقيــة حيــث أت ــا بنيــث فــ  فتــرة 

تــــــــم خةل ـــــــــا تغطيـــــــــة أجــــــــزاء وـــــــــ  الااج ــــــــة بـــــــــبةط الكـــــــــارع  Coveringعة ــــــــة تغطيـــــــــة ( 073)

                                  
 .20/82/2089عام،مقابلة شخصية بتاريخ  91نعيم ديب مسك، 279
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.

  
 

 .للحاش( ال نابية)كلى الاحدا  الطبقية ف  الااج ة األ: 33.5شلل 
  2117الباحث : الم در 

 

  
 

خدام بعض ح ارة الكباك عا ة ا ت  تحا ل الكباك  لى باي وحل ت اري ك ظ ر : 34.5شلل 
 2117الباحث : الم در .المت دم
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 (الجنوبية)بناء التسلسل الزمني للواجهة األولى. 1
 

و  خةل  را ة العة ا  بي  الاحدا  الطبقية ف  الااج ـة  كوقارتـة وـ  الم ـا ر التار خيـة المتـافرة  
 :يأت لزونية كفق واا الوترا ك تحديد ( 36.5الكلل(تم بناء التتلتل الزون  للااج ة 

 
 لــى الوتــرة الزونيــة ( 1)كالتــ  تم ــل الغرفــة ر ــم 017))ك (015)ك( 014)تــم  رجــاع الاحــدا  الطبقيــة 

 :اآلتيةم كذلك بناء على المعطيا  (1866-1918)األكلى
ف    ة  المحلمة الكرعية  بينما أشار تحليل الطبقا   لى أن الغرفة ( 1)لم ير  ذكر الغرفة ر م  -
كذلك بات تنا   لى التراك  الطبق  بي  الغـرفتي   كمـا يـا واضـح   (2)بنيث  بل الغرفة ر م ( 1)ر م 

 ك ـد كر يـذا (. 1)على جـدار الغرفـة ر ـم( 2)  حيث يظ ر ا تنا  جدار الغرفة ر م(35.5)ف  األشلال
  بنيث  بل ـا كالت 1))  كيذا يعن  أن الغرفة ر م 280ف    ة  المحلمة الكرعية( 2)ذكر الغرفة ر م 

ــنو  الوتــرة علــى  ــة بتحا ــل .  ــل تقــديرأتعــا  ل أوــا التغيــرا  التــ  ح ــلث علــى كاج ــة الغرفــة كالمتم ل
كذلــك بنــاء ( 1965-2003)شــباك ا  لــى بــاي وحــل ت ــاري فقــد تــم  رجاع ــا  لــى الوتــرة الزونيــة الرابعــة

كمــا تــم  رجــاع . يــل الطبقــا بتلــك النات ــة عــ  تحل 281علــى تقــاط  البياتــا  الــاار ة وــ  الركايــة الكــوا ة
حيـث ظ ـر جـدار المـدخل كاضـحا فـ   1932-1965))كاج ة جدار المدخل  لى الوترة الزونية ال ال ة 

ألتـه  ؛م  ف  حـي  لـم يلـ   ائمـا ضـم  الوتـرة الزونيـة ال اتيـة 1932وخططا  المتاحة األرضية للعام 
ج ة المدخل  لى بعض التدخة  ك د تعرضث كا. م 1918لم يظ ر ف  وخطط الت ا ر ال اي لعام 

تــــم  رجاع ــــا  لــــى الوتــــرة الزونيــــة ك   التــــ  تم لــــث با ــــتبدال بعــــض القطــــ  الح ر ــــة فــــ   ــــاس المــــدخل
كالتــ  شــ د  تــرويم كاج ــة المــدخل كتــم خةل ــا أيتــا تأييــل البنيــة التحتيــة ( 2017-2003)الخاوتــة
ت ــا أة   المحلمــة الكــرعية   أي أن  نطــرة أبــا غزالــة تــم ذكريــا فــ   ــ  ذكــرهكوــ  ال ــدير .  للكــارع
  1))م  كيــ  توــ  الوتــرة التــ  بنيــث في ــا الغرفــة ر ــم (1866-1918)كلــى لــى الوتــرة الزونيــة األ تعــا  
 (.36.5)الكلل 
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 .(2)كالغرفة ر م ( 1)العة ة بي  الغرفة ر م  :35.5شلل 
 2117الباحث : الم در

 
 

 
 

                    

  .الوترا  الزونية للااج ة ال نابية:  31.5 شلل
 2117الباحث : الم در

 
 

 (: الشرقية)تحليل طبقات الواجهة الثانية :  ثانيا
 
كي  الااج ـة الكـر ية المطلـة علـى الطر ـق العـام   تتكـان وـ  كاج ـا  خمـ  غـرف  اـةث ون ـا فـ   

ألكل كيـــ  الغـــرف  ذا  كاانتـــي  فـــ  الطـــابق ا( 5 2 1)الطـــابق األرضـــ  كيـــ  الغـــرف ذا  األر ـــام 
 .كلىو  الااج ة عينة الدرا ة األ( ي)المقط  كي  تم ل (. 37.5) كما ف  الكلل 16,15))األر ام
    

 (1)غرفة ر م

 (2)غرفة ر م

 (1)غرفة ر م

 (2)غرفة ر م
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 .الااج ة الكر ية للحاش كالغرف الت  تحا  ا: 37.5شلل 
 2117الباحث : الم در

 
 :اآلتية كفق الخطاا ك د تم تحليل الطبقا  للااج ة ال اتية 

 
 (الشرقية)ديد طبقات الواجهة الثانية تح. 2
 

تم ــل الاحــدة الطبقيــة   (38.5)تتــألف يــذه الااج ــة وــ  و ماعــة وــ  الاحــدا  الطبقيــة كمــا فــ  الكــلل
حيــث تــم ا ــتخدام ح ــارة كبيــرة غيــر و ذبــة  ( 1)ح ــارة األ ــاس فــ  كاج ــة  الغرفــة ر ــم ( 014)ر ــم

الاحــدة الطبقيــة أوــا صــغر تتــبيا  أ ــتخدام ح ــارة تم ــل ا ــتكمال فعــل البنــاء با 015))كالاحــدة الطبقيــة
تم ل تعبئة تاك ة الغرفة بح ارة صغيرة غير 017) )تم ل باي الغرفة  كالاحدة الطبقية ر م ف( 016)ر م

ك ــد تميــز  با ــتخدام   (5)تم ــل بنــاء ح ــارة األ ــاس للغرفــة ر ــم ( 019)الاحــدة الطبقيــة ر ــمك و ذبــة  
كلكـ    (5)تم ل ا تكمال فعل البنـاء للغرفـة ر ـم ( 020)دة الطبقية ر م الاحك ح ارة كبيرة غير و ذبة  

حد الح ارة المنقالة كالتـ  تـأت  علـى ييئـة وقـرتص كتـم أصغر تتبيا  ك ةحظ كجا  أبا تخدام ح ارة 
حــدى  ن يلــان يــذا الح ــر يــا أ  ك ــرجح الباحــث 38.5))كمــا فــ  الكــلل  x))اإلشــارة  لي ــا بالعةوــة 

كذلـك تظـرا للتكـابه بين مـا  ونارت ـا؛ك ال دم ف  تاك ـة الكـيخ علـ  البلـاء كتحديـدا فـ  باابـة أبقايا البناء 
تم ـل فـتح شـباك صـغير بـأعلى ف( 021)الاحـدة الطبقيـة ر ـمأوـا (. 39.5الكـلل)ف  شلل كلان الح ر 

  فـ  (16)بناء كاج ـة الطـابق ال ـات  كالـذي يم ـل الغرفـة ر ـم( 022)الغرفة  كتم ل الاحدة الطبقية ر م 
ف ـ  تم ــل (  024)أوـا الاحــدة الطبقيـة ر ــم .  شــباك يـذه الغرفــة (023)حـي  تم ــل الاحـدة الطبقيــة ر ـم

 (1)الغرفة ر م

 (2)الغرفة ر م

 (15)الغرفة ر م

 (5)الغرفة ر م

 (16)الغرفة ر م
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بناء جدار كاج ة يـذه ( 025)  بينما تم ل الاحدة الطبقية ر م(2)ح ارة األ اس ف  كاج ة الغرفة ر م 
 ــارة البنـاء كالتــ  أصــبحث الغرفـة  ك ةحــظ الوـرق بــي  الاحـدتي  الطبقيتــي  وــ  خـةل اخــتةف ح ـم ح

تم ــل عمليـة فـتح الكــباك المـز كج  أوــا ( (026الاحــدة الطبقيـة ر ـمك صـغر ح مـا وــ  ح ـارة التأ ـي   أ
ك تم ـل الاحـدة الطبقيـة ( 15)تم ل بناء ال زء األكل و  الغرفة العلا ة ر م ( 027)الاحدة الطبقية ر م 

بنـاء ال ــزء ال ــات  ( 029)احـدة الطبقيــة ر ــم عمليــة فـتح شــباك صــغير علـاي  بينمــا تم ــل ال( 028)ر ـم
وــ  الغرفــة حيــث تبــي  عةوــا  الح ــر كجــا  خــط فاصــل بــي  جزئــ  الغرفــة التــ  تحــاي وــ  الــداخل 

تم ــل عمليــة فــتح شــباك علــاي ( 030)الاحــدة الطبقيــة ر ــمفــ  حــي    (40.5الكــلل( وتقــاطعي عقــدي  
تم ــل عمليــة بنــاء ( 031)ة الطبقيــة  ر ــم الاحــدك صــغير علــى تمــط الكــباك الماجــا  فــ  ال ــزء األكل  

تم ـــل عمليـــة تحا ـــل فـــ  ف( 056)الاحـــدة الطبقيـــة ر ـــم أوـــا . تاك ـــة الغرفـــة بح ـــارة صـــغيرة غيـــر و ذبـــة
كذلــك  ؛حيــث تــم يــدم الت ــا نة الح ر ــة كبنــاء حمــام ولات ــا(16ك15)التــاحة ال ــغيرة بــي  الغــرفتي  
لـى الااج ـة وـ  خـةل ا ـتخدام وـا ة جديـدة فـ    ك ظ ـر ذلـك كاضـحا ع282بنـاء علـى الركايـة الكـوا ة 

تم ل  ضافة ف( 057)بناء يذه الطبقة كتغطية بعض ح ارة الطبقة الم اكرة ل ا  أوا الاحدة الطبقية ر م
تم خةل ـا بنـاء جـدار  ليـل  (055)الاحدة الطبقية  ر م ك   056))جديدة أخرى  فاق الاحدة الطبقية ر م

( 068)  تكــير الاحــدة الطبقيــة ر ــم (41.5)كمــا فــ  الكــلل( 1)الغرفــة وــ ( 2)اترتوــاع  لــربط الغرفــة 
تا ـي  لكـباك الغرفـة ك ظ ـر ذلـك كاضـحا وـ  خـةل فـك كإعـا ة بنـاء الح ـارة أ ـول الكـباك   لى عملية

 لـى تحا ـل ( 059)تكير الاحدة الطبقية ر م ك (. 42.5الكلل(ككذلك و  شلل القط  الح ر ة للكباك 
شـملث عمليـة ( 073)ت ـاري حيـث تبـدك عقـا  الكـباك ظـايرة   الاحـدة الطبقيـة الكباك  لى باي وحـل 

حيث يظ ر ذلك كاضحا ( 43.5)فك كإعا ة بناء الح ارة ااناء عمليا  الترويم للااج ة كما ف  الكلل 
كتغطيـة   تركيـ  عتبـا  ح ر ـة جديـدة للمحلـي  الت ـار ي كمـا شـملث ، و  اتختةف ف  تقـش الح ـر

اويك األكلـــى أانـــاء عمليـــا  تبلـــيط الكـــارع كإضـــافة طبقـــة وـــ  المـــا ة العاتلـــة لمعال ـــة أجـــزاء وـــ  المـــد
 . األ طح
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 . تحديد طبقا  الااج ة الكر ية للحاش:  38.5شلل
 2117الباحث : الم در

 

   
 

  طعة ح ر ة على شلل وقرتص تم  عا ة ا تخداو ا: 39.5شلل 
 لى اليتار تو يلة المقرتص  فيما تظ ر ال ارة    كف  الا ط   القطعة الح ر ةعةه وا أ  لى اليمي  

  .تاك ة الكيخ عل  البلاءونارة المقرت ا  المكاب ة ف  باابة 
 2117الباحث : الم در

 ( 5)رفة غ

 

 (15)غرفة 

 

 ( 2)غرفة 

 (1)غرفة 

 (16)غرفة 
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  لى اليمي  عةوا  الخط الواصل بي  الغرفتي   : 40.5شلل 
 .(15)ر م لى اليتار صارة  قف الغرفة إك 

 2117الباحث :  درالم 
 

 
 

 تحا ل الكباك  لى باي وحل ت اري كبناء جدار: 41.5شلل 
 .يربط الكتلتي  
 2117الباحث : الم در
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 .عملية تا ي  الكباك: 42.5شلل  
 2117الباحث : الم در

 

 
 

 جل تركي  التمديدا  الك ربائية أ لى اليمي  فك كإعا ة بناء بعض الح ارة و  : 43.5شلل 
 .لى اليتار بعض الح ارة ال ديدة الت  تم تركيب ا  

 2117الباحث : الم در
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 دراسة العالقات بين الطبقات. 1
 

بعة ـــة وتزاونــة حيـــث بنيـــث جميع ــا فـــ  ورحلــة كاحـــدة ولاتـــة ( 014-017)تــرتبط الاحـــدا  الطبقيــة 
ر وتزاونــة لتكــان بعة ــة ارتبــاط غيــ( (019-023  كتــرتبط وــ  الاحــدا  الطبقيــة(1)جــدار الغرفــة ر ــم 
  أوــا الاحــدا  الطبقيــة فــ  الكتلــة الا ــطية وــ  الااج ــة فقــد بنيــث بكــلل 16)) ك (5)كاج ــة الغــرفتي  

تحــق ل ميــ  الاحــدا  الطبقيــة التــابقة  كبالتــال  تم ــل عة ــة ارتبــاط غيــر وتزاونــة وــ  كافــة الاحــدا  
يـذا ك ــد أظ ــر  . فقــ  بـي  كــل ون ــاالطبقيـة  ك ــد تـم تحديــد ذلــك بنـاء علــى طبيعــة التراكـ  الطبقــ  األ

حيث ( 073)األكلى  ف  الاحدة الطبقية ر م  : ف  اةث كحدا  طبقية Cuttingالااج ة عة ة  ط  
جل تركي  التمديدا  الك ربائية  كال اتية  ف  الاحدة الطبقية ر ـم أتم خةل ا  ط  جزء و  الااج ة و  

اي وحل ت اري  أوـا ال ال ـة  فقـد ظ ـر  فـ  الاحـدة جل تركي  بأحيث تم ا تطاع الكباك و  069) )
 . (42.5الكلل)  (2)كالت  تم لث بعملية تا ي  شباك الغرفة ر م 068))الطبقية ر م

 
 (الشرقية)بناء التسلسل الزمني للواجهة الثانية. 1
 

المتـافرة و  خةل  را ة العة ا  بـي  الاحـدا  الطبقيـة فـ  الااج ـة  كوقارتـة وـ  الم ـا ر التار خيـة 
أشــار   ــ ة  المحلمــة الكــرعية فــ  لقــد (. 46.5)تــم بنــاء التتلتــل الزونــ  للااج ــة  كمــا فــ  الكــلل

  (44.5)كمــا فــ  الكــلل 15))كالمتم لــة بالغرفــة ر ــم ( 029-027)الخليــل   لــى أن الاحــدا  الطبقيــة 
ا يعنــ  أن   كيــذ283م   حيــث كر  ذكريــا فــ   ــ ة  المحلمــة الكــرعية1887كاتــث  ائمــة فــ  العــام 

تعا  أيتا  لى الوترة الزونيـة األكلـى كالتـ  تـم ( 2)الاحدا  الطبقية الاا عة تحت ا كالمتم لة بالغرفة ر م 
 (.46.5)م كما يا واضح ف  الكلل 1866-1918))تحديديا و  

 
ناء لقد شللث يذه المعلاوة الت  تك تنا ب ا   ة  المحلمة الكرعية ووتاحا لتحديد التتلتل الزون  لب

ك يكـــير تحليـــل الطبقـــا  للااج ـــة بات ـــتنا   لـــى وبـــدأ التراكـــ  الطبقـــ  أن الاحـــدا  الطبقيـــة . الااج ـــة
بنيــث  بــل الاحــدا  الطبقيــة الاا عــة فــ  المنطقــة الا ــطية (  1)كالتــ  تم ــل الغرفــة ر ــم ( 014-017)

كمـا يـا ( 1)غرفـة ر ـم   علـى الي  الغـرفتيكذلك لتراكـ  يـات( 15 2)و  الااج ة كالت  تم ل الغرفة ر م
  (2) لـى توـ  الوتـرة الزونيـة للغرفـة ر ـم 1))  كبالتال  تم  رجـاع الغرفـة ر ـم (45.5)واضح ف  الكلل

بنيـث  16)  5)كالمتم لـة بـالغرفتي (  019-023)ظ ر تحليل الطبقا  أن الاحـدا  الطبقيـة وـ  أكما 
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ذلــك وــ  خــةل تحليــل التراكــ  األفقــ  يتــا  بــل الاحــدا  الاا عــة فــ  المنطقــة الا ــطية وــ  الااج ــة ك أ
كبالتال  يملننا ر م صارة لبناء الااج ة تكير  لـى كجـا  الغـرف (. 45.5)بين ما كالماضح ف  الكلل 

 لـى اليتـار  ككـأن الطبقـا  فـ  المنطقـة الا ـطية جـاء  ( 1) لى اليمـي   كالغرفـة ر ـم (  16  5)ر م 
 . ريالتعبئة الوراغ بي  الاحدتي  على يمين ا ك تا

 

 
 

 .(2)ك( 1)الغرفة ر مالتراك  الطبق  بي  : 44.5شلل 
 2117الباحث : الم در

 

 
 .التراك  الطبق  بي  الاحدتي : 45.5شلل 

 2117الباحث  : الم در

 (2)الغرفة

 (1)الغرفة 

024-073 
019-023 
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 :اآلتيةأوا التغيرا  الت  ح لث على الااج ة فقد تم  رجاع ا  لى الوترا  الزونية 
 

حيـث ( 056-057)م  ظ ر  في ـا الاحـدتان الطبقيتـان (1932-1965)الوترة الزونية ال ال ة   -
ضـافة فـ   م ك1960  تمث ف  العـام ي  الاحدتين عملية البناء ل اتأ 284ذكر  الركاية الكوا ة

كمـا أن الاحـدة . (36.5الكـلل)كد  واا  البناء المتتخدوة يذه المعلاوةأالملكاف  ك د  الوناء
م كبالتــــال  تــــم 1932متــــاحة األرضــــية لعــــام  ــــد ظ ــــر  علــــى وخطــــط ال( 055)الطبقيــــة ر ــــم 

 (.46.5 الكلل ( رجاع ا  لى يذه الوترة الزونية

أن التغييــر الــذي  285 ةا أكــد  الركايــة الكــو ث  حيــ(1965-2003)الوتــرة الزونيــة الرابعــة وــ   -
بتحا ــل الكــباك  لــى  بــاي وحــل ت ــاري تــم فــ  العــام ( 069)ح ــل علــى الاحــدة الطبقيــة ر ــم 

 ـد تـم ( 068)خةل تحليل الطبقـا  أن التغييـر علـى الاحـدة الطبقيـة  ر ـم م ك ظ ر و  1965
 .ف  تو  الوترة

كتحديـدا ( 073)  ظ ـر  في ـا الاحـدة الطبقيـة وـ  (2003-2017)الوترة الزونية الخاوتة و   -
م حيث أن يذه الاحدا  تم ـل التـدخة  التـ  أحـدات ا عمليـة التـرويم فـ  يـذا  2003ف  العام 
عمــار   تــم تحديــديا وــ  خــةل وخططــا  الرفــ  المتــاح  المتــافر فــ  أرشــيف ل نــة  العـام كالتــ 

 .الخليل كو  خةل الدتئل الت  كفرت ا واا  البناء المتتخدوة ف  الترويم

 
 

                                  
 .29/82/2089مقابلة شخصية بتاريخ  عاما، 93بو هدوان، أاهر عبد الفتاح م 284
 .20/82/2089عاما، مقابلة شخصية بتاريخ 91نعيم ديب مسك، 285
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 ف  األعلى على الااج ة   .(الكر ية)ال اتية الوترا  التار خية للااج ة : 46.5شلل 
 .كف  األ ول بكلل اةا  األبعا 

 2117الباحث : الم در
 

 (: الشمالية)تحليل طبقات الواجهة الثالثة: ثالثا 
 

كلـى للدرا ـة    كالتـ  تم ـل العينـة األ(29.5)كي  الااج ة الكـمالية المطلـة علـى الطر ـق العـام الكـلل 
ون ـــــا فـــــ  الطـــــابق األرضـــــ  كيـــــ  الغـــــرف ذا  األر ـــــام  أربـــــ   فراغـــــا  امـــــات تتكـــــان وـــــ  كاج ـــــا  

 (.     11 16 19 27)ف  الطابق األكل كي  الغرف  ذا  األر ام ب كأر ( 5 1 7 21)
 

 
 .كالغرف الت  تم ل ا على المتا ط األفقية( الكمالية)الااج ة ال اتية : 47.5شلل 

 2117الباحث : الم در

 (5)الغرفة 

 (16)فة الغر 

 (18)الغرفة 

 (19)الغرفة

 (7)الغرفة (6)الغرفة

 (27)الغرفة

 (26)الغرفة
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 (الشمالية)تحديد طبقات الواجهة الثالثة . 2
 

تم ــل ( 018)الطبقيــة ر ــم  فالاحــدة (.46.5لكــلل ا)تتــألف الااج ــة وــ  و ماعــة وــ  الاحــدا  الطبقيــة
ن فـ  ك ـث وتـزاو  حيـث تكـتركان فـ  الركـ  اك ـد بنيـث الغرفتـ( 7 6)عملية بناء كاج ة الغـرفتي  ر ـم 

  أوـا الاحـدة الطبقيـة (5)تم ـل عمليـة بنـاء كاج ـة الغرفـة ر ـمف( 020)الاحـدة الطبقيـة ر ـم أوـا الداخلية  
كالتـــــ  تقـــــ  فا  ـــــا ( 16)عـــــل البنـــــاء ليكـــــمل كاج ـــــة الغرفـــــة ر ـــــمف ـــــ  تم ـــــل ا ـــــتكمال ف( 022)ر ـــــم 
  كالاحـدة الطبقيـة (19)تـم خةل ـا بنـاء الغرفـة ر ـم( 032)الاحدة الطبقية ر م ف  حي  (. 47.5الكلل)

وحاكلـة لبنـاء طـابق ( 034)تم خةل ا بناء الكباك للغرفة  بينما تكلل الاحدة الطبقيـة ر ـم ( 033)ر م 
ـــم يـــتم ا ـــتكم بنيـــث با ـــتخدام ح ـــارة طاليـــة ( 036)كالاحـــدة الطبقيـــة ر ـــم . اله أل ـــباي وعينـــةاالـــث ل

وما يدل على أت ا بنيث تحقا  كفـ  تقـدير الباحـث أت ـا بدايـة  020))كتراكبث على الاحدة الطبقية ر م
كجـاء بناؤيـا ( 49.5الكـلل(تأ ي   نطرة بات اه ال  ة الكمالية كلك  لم يتم ا ـتكمال ا أل ـباي وعينـة 

ك ظ ــر ذلــك كاضــحا وــ  خــةل التراكــ  الطبقــ  بــي  الاحــدة الطبقيــة ر ــم ( 018)بعــد الاحــداة الطبقيــة 
( 19)يكــــير التراكــــ  الطبقــــ  بــــي  الغرفــــة  كمــــا. (51.5الكــــلل)(018)كالاحــــدة الطبقيــــة ر ــــم ( 036)

كمـا ( 19)م بنيـث تحقـا للغرفـة ر ـ18) )ككذلك  تئـل المـا ة البنائيـة  لـى أن  الغرفـة ر ـم( 18)كالغرفة 
( 18)فعــل بنـاء كاج ـة الغرفـة ر ــم ( 037)كتم ــل الاحـدة الطبقيـة ر ـم ( 51.5)يـا واضـح فـ  الكـلل 

بنـاء شـباك ( 038)بنـاء بـاي الغرفـة كتم ـل الاحـدة الطبقيـة ر ـم ( 039)كبينما تم ل الاحـدة الطبقيـة ر ـم
  .ه الغرفةيذ  لى بناء الدرج المؤ ي( 035)الغرفة  فيما تم ل الاحدة الطبقية ر م

 
ف ـ  تم ـل  ضـافا  علـى الااج ـة كذلـك لتا ـي  بعـض (  059 058 043)أوا الاحـدا  الطبقيـة وـ  

( 043)الاحـدة الطبقيـة ر ـم ك   (47.5)فـ  الكـللكمـا ( 27ك21)غرف الحاش  كي  وم لة بالوراغـا  
لم ــاكرا  أن محــل الت ـاري  ك بــدك كاضـحا وــ  خـةل التراكــ  الطبقـ  األفقــ  بـي  االتم ـل بنــاء جـدار 

بينمـا    الكباك ف  الطـابق العلـاي ( 059)كتم ل الاحدة الطبقية ر م   يذه الكتلة بنيث تحقا لما حال ا
  .كاج ة ال زء العلاي  (058)شللث الاحدة الطبقية ر م 
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 . الاحدا  الطبقية ف  الااج ة الكمالية: 46.5شلل 
 2117الباحث : الم در

 

 
 

  .رة التأ يتية لبناء القنطرةالح ا: 49.5 شلل 
 2117الباحث : الم در

 
 
 

 ( 18)غرفة ر م

 ( 6)غرفة ر م
 ( 5)غرفة ر م

 ( 11)غرفة ر م



149 
 

 
 

 ( 116)التراك  الطبق  بي  الاحدة الطبقية ر م : 51.5شلل 
 .(131)كالاحدة الطبقية ر م 

 2117الباحث : الم در
 

  
 

 اتختةف ف  الما ة البنائية كالتراك  الطبق : 51.5 شلل
 .(19)كالغرفة ر م  (18)بي  الغرفة ر م 

 2117الباحث : الم در

 ( 18)غرفة ر م

 ( 19)غرفة ر م

116 

131 
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 .تغطية أجزاء و  الدرج بالبةط الحديث: 52.5 شلل
 .2117الباحث : الم در

 
 دراسة العالقات بين طبقات الواجهة. 1
 

 Againstكتـربط بين مـا عة ـة ت ـاكر 018))بعد الاحـدة الطبقيـة ر ـم ( 020)بنيث الاحدة الطبقية ر م
بعة ة ارتباط وتزاونة وـ  الاحـدة الطبقيـة ر ـم  (020)لطبقية ر م غير وتزاونة  ف  حي  ترتبط الاحدة ا

بعة ـة غيـر وتزاونـة ( 022)حيث أت ما بنيتا ف  تو  العملية البنائية  ك ترتبط الاحـدة الطبقيـة( 022)
بينما يةحظ (. 034)ك(033)كالت  بنيث بكلل وتزاو  و  الاحدا  الطبقية( 032)و  الاحدة الطبقية
  كعة ـة ارتبـاط وتزاونـة بـي  الاحــدتي  (037)ك032))رتبـاط غيـر وتزاونـة بـي  الاحـدتي كجـا  عة ـة ا

ك ــــد أظ ــــر  (. 058,043)كمــــا ياجــــد عة ــــة ارتبــــاط غيــــر وتزاونــــة بــــي  الاحــــدتي (. 038)ك(039)
حيث تم ( 035)كالاحدة الطبقية ر م ( 073)بي  الاحدة الطبقية ر م Coveringالااج ة عة ة تغطية 

 .ج المدخل ببةط الكارع ال ديدتغطية  ر 
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 (الشمالية)بناء التسلسل الزمني للواجهة الثالثة . 1
 

و  خةل  را ة العة ا  بي  الاحدا  الطبقية ف  الااج ة  كوقارتة و  الم ا ر التار خية المتافرة 
لمحلمة لم تتعونا   ة  اف  الاا    (. 53.5)ف  الكلل للااج ة كماتم بناء التتلتل الزون  
و  طبقا  يذه الااج ة بكلل وباشر  كلك  ذكر  يذه الت ة  الغرفة  أي  لىالكرعية ف  التعرف 

كيذا  (54.5)كتتراك  علي ا كما يا واضح ف  الكلل ( 19)كالت  تق  خلف الغرفة ر م ( 17)ر م 
ضم  الوترة  تق ( 17)كبما أن الغرفة ر م (. 17) بل الغرفة ر م بنيث 19))يعن  أن الغرفة ر م 

 ل أ الزونية علىتق  ضم  تو  الوترة ( 19)م  فان الغرفة (1866-1918) األكلى و الزونية 
ووتاح التعا    286شللث يذه المعلاوة الاار ة ف    ة  المحلمة الكرعية(. 53.5الكلل)تقدير

يمل  ( أك عما يا ااء تراكبا أفقيا ) أن كافة الغرف الت  تتراك  علي ا الزون  لطبقا  الااج ة حيث
أوا (. 19 11 16 7 1 5) ل تقدير  كيذه الغرف ي  ذا  األر ام أ رجاع ا  لى تو  الوترة على 

 أت احيث  1918-1932))فقد تم  رجاع ا  لى الوترة الزونية ال اتية و  ( 043)الاحدا  الطبقية 
تق  (  059 058)ة م  ف  حي  أن الاحدا  الطبقي 1918على وخطط الت ا ر ال اي للعام  ظ ر 

حيث أت ا لم تظ ر على وخطط المتاحة األرضية ( (1965-2003ضم  الوترة الزونية الرابعة و 
 ( .53.5الكلل)م 1932للعام 
  

 

 
 

 . الوترا  الزونية للااج ة الكمالية: 53.5شلل 
 2117الباحث : الم در

                                  
 .هـ1287 ، 18، ص484نومرو 4))سجالت المحكمة الشرعية في الخليل، السجل رقم 286
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 (17)التراك  الطبق  بي  الغرفة : 54.5شلل    
 .(18)كالغرفة  
 2117الباحث : الم در

 
 تحليل طبقات الحوش الداخلية     3 .

 
كذلك لاجا  اختةف  ؛ را ة الااج ا  كحديا لم تك  كافية لتحديد التتلتل البنائ  كالزون  للحاش

ته  لذلك ف. رض  إلحدى كاج ا  يذا الحاشرض حال  كن ككف الطابق األف  طاباغرافية األ
ج ا   تم   جراء تحليل الطبقا  لدرا ة التراك  الطبق  لوراغا  الحاش  كبالتزاو  و  تحليل الاا

كبات تعاتة بالمعطيا  المتافرة و  الم ا ر التار خية األخرى  تم تحديد التتلتل البنائ  كالتار خ  
  :لوراغا  الحاش ضم  خم  فترا  تونية

 

اء غالبية فراغـا   الحـاش  ك ـد شـللث م  كالت  تم خةل ا بن1866-1918و  :  الوترة الزونية األكلى
ووتــــاح التعا ــــ  الطبقــــ  فــــ  الحــــاش  فكاتــــث يــــذه ( 55.5)الكــــلل الماضــــحة فــــ  ( 15)الغرفــــة ر ــــم 

المعلاوــة النقطـــة التـــ  تـــم اتتطـــةق ون ـــا بات ـــاه توتــير بقيـــة طبقـــا  الحـــاش   حيـــث ذكـــر   ـــ ة  
كـان  ائمـا فـ  يـذه الوتـرة  كيـذا يعنـ  أن  (15)المحلمة الكرعية أن الطابق العلاي المتم ل بالغرفـة ر ـم

.  بعـدأيعا  على األ ل  لى تو  الوترة أك لوتـرا  تونيـة ( 2)الطابق األرض  للغرفة كالمتم ل بالغرفة ر م
فــ   ابنيتــ (15.5)فــ  الكــلل  تي الماضــح 11))كر ــم  (1)ر ــمظ ــر تحليــل الطبقــا  أن الغــرفتي  أك ــد 

 ((17الغرفة 

 ((18الغرفة 
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ااة الحاش  كغرفتي  وتور تي   بنيتا  على تمط الحاش البتـيط   كوـ  ت اشللت افترا  وتقاربة  ك د تكات
اـم جــاء  الغــرف األخــرى لتعبئــة الوــراغ بين مــا  ك ظ ــر ذلــك كاضــحا وــ  خــةل التراكــ  الطبقــ  األفقــ  

كمــا تراكبـــث (. 5)علــى الغرفـــة ر ــم ( 2)كالغرفــة ر ــم( 1)بات ــاه يــذه الغــرف  حيـــث تراكبــث الغرفــة ر ـــم
علـى ( 6)  كوـ  اـم تراكبـث الغرفـة ر ـم (51.5)كمـا فـ  الكـلل ( 6)علـى الغرفـة ر ـم  (7 1)الغرفة ر ـم
كبيـــرا حيـــث أن  تئـــل الح ـــارة  الغـــرف لـــي ك يبـــدك أن الواصـــل الزونـــ  بـــي  بنـــاء  (.11)الغرفـــة ر ـــم 

كبالتال  تتتطي  أن تبن  ت ارا لاجا  . المتتخدوة و  حيث الح م كاللان كالنقش تكا  تكان وتكاب ة
كوــ  اـم بــدأ  عمليـة اإلضــافا   لتعبئـة الوراغــا    تي  وتــتقلتي   فـ  الحــاش  بنيـث بكــلل وتوـرق غـرف

كاتـــث  ائمـــة علـــى ( 25 24 22)كمـــا أشـــار   ـــ ة  المحلمـــة الكـــرعية  لـــى أن الغـــرف  .فيمـــا بين ـــا
    كيــذا يعنــ  أن الطاابــق التــولية المتم لــة287م1866-1918فــ  الوتــرة ( العليــة)وتــتاى الطــابق األكل

ظ ــر تحليــل الطبقــا  أن كــل وــ  أكاتــث أيتــا  ائمــة ضــم  توــ  الوتــرة الزونيــة  ك ( 14 9 3)بــالغرف 
   ت أن (56 57.5) كمـــا يـــا واضـــح فـــ  الكـــلل( 25)بعـــد الغرفـــة  ابنيتـــ( 23)كالغرفـــة ( 22)الغرفـــة 

للغرفـة    ـد بنيـث تحقـا( 25)ت ا نة ح ر ة تم  ضافت ا ف  التاحة الخلوية الت  تطل علي ا غرفـة ر ـم 
فقـد بنيـث بعـد ( 21)كالغرفـة ر ـم (.59.5)ضم  تو  الوترة الزونية كما يا واضح ف  الكلل( 22)ر م

  (.11.5)  حيث تراكبث علي ا كما ف  الكلل(19)الغرفة ر م 
 
يتراكـ  علـى جـدار الغرفـة  4))حيـث أن جـدار الغرفـة  6) 5)فقد بنيث بعـد الغرفـة  4))أوا الغرفة ر م  
تـم  رجاع ـا  لـى يـذه الوتـرة الزونيـة حيـث أن تحليـل الطبقـا  يكـير  لـى ( 16)ن الغرفة ر م كما أ.  6))

 ذكـرهكوـ  ال ـدير (. 11.5 الكـلل)كالتـ  تعـا   لـى توـ  الوتـرة الزونيـة 18))أت ا بنيث  بـل الغرفـة ر ـم 
 ائمـة فـ  كيـذا يعنـ  أن القنطـرة كاتـث . 288ذكر  نطرة أبا غزالة ف    ة  المحلمة الكـرعية كر ته أ

حـدى غـرف القنطـرة      لى بنـاء 1918الوترة الزونية األكلى   فيما أشار وخطط الت ا ر ال اي للعام 
م  لــى بنــاء بقيــة غــرف القنطــرة  كالتــ   ــقوث 1932كأشــار وخطــط المتــاحة األرضــية لألحــااض للعــام 

تكـائ  قوث ب ـذا النظـام اإلكي   الغرفة الاحيـدة  ضـم  عينـة الدرا ـة التـ   ـ  حدايا بالدكاور المعدتية 
 (.14.5)الكلل

 

                                  
 .هـ 1286، 36، ص87نومرو (  3)سجالت المحكمة الشرعية في الخليل، السجل رقم  287
 .هـ 36،1286،ص87نومرو  ،(3)سجالت المحكمة الشرعية في الخليل، السجل رقم 288
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 الا ط كالت  تكلل ووتاح التعا   الزون  ف ( 2)الغرفة ر م : 55.5شلل   
 1) )كعلى يتاريا الغرفة ر م (5)الغرفة ر مكعلى يمين ا 

 2117الباحث : الم در
 

 

  
 

  (7 1)الغرفتي التراك  الطبق  بي   56.5 : شلل   
 .(8)غرفة الك 

 2117الباحث : الم در
 

 (7 1)الغرف
 (8)الغرفة 

hgyvtm 

 (5)الغرفة  (2)الغرفة 

 (1)الغرفة 

 (15)الغرفة 
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 .و  الخارج كالداخل22) )كالغرفة ( 9)ر م التراك  الطبق  العما ي بي  الغرفة : 57.5شلل 
 2117الباحث : الم در

 
 

 .(25)كغرفة  23 ))ك غرفة( 22)غرفة التراك  الطبق  بي  : 58.5شلل 
 2117الباحث : الم در

 (22)الغرفة 

 (25)الغرفة

 (9)الغرفة 

 (22)الغرفة 

 (9) الغرفة

 (22)الغرفة (23)الغرفة
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 .(22)كغرفة( 14)ر م ق  بي  ت ا نة ال ناح التراك  الطب: 59.5شلل    
 2117الباحث : الم در

 

 
 

 .(20)كغرفة ( 19)غرفة التراك  الطبق  بي  : 60.5شلل 
 2117الباحث : الم در

( 25)الغرفة
 رف

14 

( 22)الغرفة
 رف

 (22) الغرفة

 (21) الغرفة

 (19) الغرفة
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 ( 16)غرفة التراك  الطبق  بي  : 61.5شلل 
 .(18)كغرفة 
 2117الباحث : الم در

 
أضافث يذه الوترة عد ا و  الغرف  لى الحاش  كذلك ف  م  1918-1932و  : الوترة الزونية ال اتية

ف  الطابق 13) )  كو  ام الغرفة ر م12))بعض الوراغا  المتبقية  حيث تم  ضافة الغرفة ر م
  11))كالغرفة الم اكرة ل ا ر م 12))التراك  الطبق  بي  الغرفة ر م( 15.5) األرض   ك ظ ر الكلل
تراكبا طبقيا بي    ظ ر الكلل الم اكر له  ك 11))د الغرفة ر مبنيث بع 12))واضحا أن الغرفة ر م

 . 12))بنيث بعد الغرفة ر م ( 13)يويد بان الغرفة ر م  12) )كالغرفة ر م  13))الغرفة ر م 
  

 (11) الغرفة

 (16) الغرفة
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 .(13)كالغرفة (11)كالغرفة ر م( 12)التراك  الطبق  بي  الغرفة ر م: 62.5شلل 
 2117الباحث : الم در

 
 ـيا للحـاش حيـث تـم  ضـافة أم  شـ د  يـذه الوتـرة اوتـدا ا ر (1932-1965)وـ  : الزونية ال ال ةالوترة 

  ككل ون ا تتميز بنمط الغرفة الااحدة الت  يتم الاصـال  لي ـا وـ  (23 21 20)بعض الغرف العلا ة 
بـه تم لـث اإلضـافا  ل ـذه الوتـرة ببنـاء جـدار (. 13.5)خةل  رج خـارج  وتـتقل  اخـل الحـاش الكـلل

كبنــاء حمــام فــ  الونــاء بــي    بــاي لتحديــد وــدخل الحــاش كبالتــال  تــم ف ــل الحــاش عــ  الطر ــق العــام
كالت  يبدك كاضحا أت ا بنيث لغرض الو ل بـي  ( 10)   ضافة لبناء غرفة ر م16))ك  15))الغرفتي  

ش كالم ـاكرا  الوناءي   ك بدك كاضحا أن يذه الوترة تعل  تاجـه تحـا تحديـد حـدك   الملكيـة بـي  الحـا 
ككــذلك  اخــل الحــاش توتــه كمــا شــ د  يــذه الوتــرة ا ــتكمال البنــاء علــى  نطــرة أبــا غزالــة  كبا ــتخدام 

 ( . 14.5الكلل )تظام التتقيف بالدكاور المعدتية 
  

 (12)الغرفة 
 11))الغرفة

 الغرفة
((13 

 (12)الغرفة
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 .تماذج و  الغرف العلا ة الت  بنيث ف  الوترة ال ال ة: 63.5شلل
 2117الباحث : الم در

 

 
 

 .با غزالةأور المعدتية ف   نطرة الدكا  :14.5 شلل
 2117الباحث : الم در
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م  حــدث خــةل يــذه الوتــرة بعــض التا ــ  العمراتــ  المــرتبط 1965-2003وــ  : الوتــرة الزونيــة الرابعــة
بتحت  الاضـ  ات ت ـا ي  كبتحليـل الااج ـا  يةحـظ كيويـة ات ـتوا ة وـ  الغـرف األرضـية كمحـة  

  حيـث لـم يظ ـر (حمام كوطـبخ)ضافة خدوا  ل ا ب( 20)للغرفة ر م ت ار ة  ش د  يذه الوترة تا عة 
 واأ .يذه الغرف وما يؤكد تتبت ا  لى يذه الوترة الزونية 1932وخطط المتاحة األرضية لعام 

  ش د  يذه الوترة بعض التدخة  على كاج ا  الحـاش 2003-2017و   :الوترة  الزونية الخاوتة
 .يم ال زئ  كتأييل البنية التحتيةالخارجية تتي ة ألعمال  الترو

 

 

 
 

 الوترا  الزونية  ول فراغا  الحاش  فيما ياضح الكلل ف  األ( علىف  األ): 15.5 شلل
  .كفق التتلتل الزون  إلتكائ افراغا  الحاش  ترتي  ك د تملوراغا  الحاش  

 2117الباحث : الم در
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كلــى المتم لــة  ا ــ  وــ  العينــة األأوتــير جــزء فــ  تحديــد كت( 7)لقــد  ــايم تحليــل طبقــا  الحــاش ر ــم 
ـــم يلـــ  ظـــايرا بتـــب  اتخـــتةف فـــ  أحـــد أجـــزاء بااج ـــة  النتـــيج العمراتـــ  فـــ  وحلـــة الكـــيخ  كالـــذي ل

حيـــث  ـــاعد ف ـــم الطبقـــا  الداخليــة للحـــاش علـــى توتـــير بعـــض طبقـــا  الااج ـــة  . طاباغرافيــة الما ـــ 
  وــ  خــةل وعرفــة العة ــا  الطبقيــة فيمــا بين مــا الخارجيــة التــ  لــم يــر  ذكريــا فــ  الم ــا ر التار خيــة

تم يـل ( 1.5)  كمـا ك اضـح الملحـقتم يـل اةاـ  األبعـا  للااج ـة كالحـاش وعـا( 11.5)ك اضح الكلل
 .الوترا  على الااج ا 

 

 
 

 
 

 . بعا  للوترا  الزونية للااج ة كالحاشتم يل اةا  األ: 11.5شلل 
 2117الباحث : الم در
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 سة االنماط المعمارية لعناصر الواجهة عينة الدراسةدرا   2.5
 

  تم ت نيف الوتحا  ال ةاة بمقاطع ا الدرا ةلطبقا  الااج ة عينة  الزونيةبعد تحديد الوترا  
كما يا واضح ف    لى عدة أتماط  بناء على شلل ا ك يا  ا ف  كل فترة تونية  الت  ظ ر المعمار ة 
خيرة تتي ة بااي تظرا للتغيرا  الت  لحقث باألز على الكبابيك  كن األك د تم التركي  (2.5)الملحق 
ك د أظ ر  عملية .  ماط ا تغييرك أبااي و  تا ي  لألكوا رافق ذلك  تخدام عا ة اإل  لعمليا  

ذك ( الطا ة)كالذي يم ل الكباك ال غير( أ)الت نيف كجا   تة أتماط رئيتة و  الكبابيك  النمط 
ذك العت  المتتقيم  ك د أظ ر الت نيف المنور  يم ل الكباك المتتطيل ( ي)لنمط الكلل المرب   ا

تطار يذا النمط بتكراره لي بح شباكا وز كجا  كبتغيير شلل ال زء العلاي ونه  فقد ظ ر الكباك 
أك ( النمط  )  كالكباك المز كج ذك العقد ت ف الدائري (النمط جـ)المز كج ذك العت  المتتقيم 

ك د أظ ر تحليل أتماط الوتحا  تكرارا للنمط توته ف  أك ر   (النمط ك)أك المدب ( النمط ه)رالماتا 
ك رى الباحث أن يذا ينطبق على كاج ا  النتيج . و  فترة تونية  فلم يرتبط النمط بوترة تونية وحد ة

    الزونيةتكلل خةل تو  الوترا تتيج البلدة القديمة ف  الخليلالعمرات  ف  الخليل  حيث أن 
 يذا ك د. اتجتماعية كات ت ا ية كالتيا ية العااوللنو  تكليله كبأيدي بنائي  وحليي   كما خت  

ك د جاء يذا  ؛لاحظ و  خةل تحليل  يا ا  يذه األتماط أت ا تت ه تحا اتتتاع  ف  كل فترة تونية
ف  تمط الحياة كاتتوتاح للخارج اتتتاع ف  الوتحا  كنتي ة لتغير المواييم اتجتماعية كالتغيرا  

 .  بكلل تدر   
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 السادسالفصل 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والتوصياتالنتائج 

 
لي ا الدرا ة ككذلك التاصيا  الت  اتب قث ف  ضاء يذه  يتناكل يذا الو ل النتائج الت  تاصلث 

 .  ك عرض خاتمت االنتائج
 

 عينة الدراسةلنتائج التطور التاريخي    2.6
 

ل الطبقــا  وــ  تلــك المعلاوــا  التــ  أفــا  ب ــا تحليــ كبتقــاط وــ  خــةل  ــراءة الااج ــة عينــة الدرا ــة  
النتـيج العمراتـ  لمحلـة  تطـارالاصـال الـى تتـائج  حـال  الاار ة و  الم ا ر التار خية المتافرة  تـم

 اـــــــــــــــالت ا  ا و  بعت  رغمحااش بكلل غير وتتلتل بناء األ تحليل الطبقا ظ ر أ  حيث الكيخ
   ــا شــللث أ ــاس البنــاء لنتــيج الااج ــة حــااش التــ  تــم بناؤيــا ب ــاار المغــر أك فا ن األإك   الــبعض 

تحديـــد التتلتـــل  ك ـــد تـــم. تحقـــة فتـــرا حـــااش فـــ  كوـــ  اـــم تـــم وـــلء الوراغـــا  المتبقيـــة بـــي  يـــذه األ
  :كيذه الوترا  ي   تونيةفترا    خم  ضم لتطار الااج ة عينة الدرا ة   التار خ
 

  حااشاألرضية لأل لطاابقاأن غالبية  تحليل الطبقا ظ ر أم  1918–1866: الفترة األولى 
كالت  أشار   لي ا   ة  العلا ة   الطاابقتعا   لى يذه الوترة   ضافة  لى بعض  الملاتة للااج ة

تعا    د حااشاألن الطاابق األرضية ل ذه أب ات تنتاجكيذا يقا تا  لى  المحلمة الكرعية بالعلية 
و ا ر تار خية ت بث  رجاع ا  لى  لى ال عدم الاص ت أن   (م1866 بل )بعد أ تونية  لى فترا 
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  ك وا  بل األى يذه الوترة   د تعا  حااش الت  ن ينالك بعض األأكما . الوترا  حال  كن ذلك هيذ
 كأي و  عمليا  البي  أعلي ا ِر كاته لم ي  ؛لم ير  ذكريا ف    ة  المحلمة الكرعيةكلك  
لى  رجاع ا    كبالتال  تم ريا ف  يذه الت ة غيريا و  العمليا  الت  تتتدع  ذك كأالكراء 

التحليل بات اه  يذاللدرا ا  القا وة لتطا ر  الباين يذه الدرا ة توتح  ف كو  ينا. الوترة الةحقة
  .(م1866 بل)يذه الوترا  لى لتحديد المبات  الت  تعا   ؛تحليل الماا  المتتخدوة ف  طبقا  البناء

 الا طية للااج ة  ةوبات  يذه الوترة ف  المنطقغالبية  تق   م1932 1918-و  : الفترة الثانية
تتيج ن  تتتطي  القال  ك  ته تم خةل ا ا تغةل الوراغا  الت  تركت ا الوترة التابقةأكالت  يبدك 
كذلك البناء ف  األراض  ك الطاابق العلا ة  بناء وا تبقى و حيث تم  ؛الوترةف  يذه  الااج ة اكتمل
كما . بق  الم ال ووتاحا لبعض اإلضافا  المحدك ة كالت  ظ ر  بالوترا  الةحقةالوتاء  ك 

 .لى ال دم خةل يذه الوترة  حااشاألتعرضث بعض 
 

 كيذه الوترة كإن كاتث ليتث بالبعيدة تونيا   ت أت ا تعتبر فترة م  1932-1965و  : ةالفترة الثالث
 م1946-1932و   :كلىتطي   المحطة األحيث تتمنث وحطتي  أ ا ييت  ف  تار خ فل  ياوة

  م1915-1946و  : ال اتيةل ونت ف فترة اتتتداي البر طات  حتى ت ايته  كالمحطة  كالت  تم
م؛  ت أن عدم تافر 1917ر تية للتوة الغربية كالت  ا تمر  حتى عاماأل اإل ارةي  بدايا  فترة ك 

فالاايقة الاحيدة الت  تم الع ار علي ا  ترتي  لى ف م حال  كن تقتيم ا 1946عام  لى تعا   كاائق
كجا  أجزاء  ليلة و   تحليل الطبقا ظ ر أيذا ك د . م1965تعا  للعام و  فترة اإل ارة األر تية 
. كذلك لكان النتيج العمرات  للااج ة كان ولتمة خةل الوترا  التابقة ؛المبات  تعا  ل ذه الوترة

رف العلا ة كتم خةل ا ا تكمال أجزاء و  القناطر كتحديد وداخل ك د أضافث يذه الوترة بعض الغ
 ف  أجزاء و  األراض  الوتاء لألحااش حااش بتار  كما تم بناء بعض الغرف التابعةبعض األ

اتتتداي  عمارةاير أن  تأك بدك   األ قف ذا  الدكاور المعدتية ك د ظ ر  ف  يذه الوترة
فلم تظ ر   يظ ر باضاح ف  ونت ف فترة يذا اتتتداي أبدالبر طات  على العمارة المحلية 

ل بداية اتتتداي  كالت  تم( 1932-1916)األ قف ذا  الدكاور المعدتية ف  الوترة ال اتية
كاتث  يذا اتتتدايكائل أالعمارة المحلية ف  ن أوما يعن  بل ظ ر  ف  يذه الوترة  البر طات   
 .خرةأالمت اير عمارة الوترة الع ماتيةأتحث ت

 
 ف  الوترة  الت  يدوثالغرف  بعض  عا ة بناء اك د تم خةل   1965-2003: الفترة الرابعة

كظ ر  .(الحمام كالمطبخ)بناء بعض الغرف العلا ة كاإلضافا  و ل الخدوا  األ ا ية  ك. ال اتية
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تاافذ كأبااي  حيث تم تحا ل العديد و  بكلل كاضح  تطار الحركة ات ت ا ية ارأف  يذه الوترة 
  2017-2003 و كالت  تم تحديديا  وا الوترة الخاوتةأ .الغرف  لى أبااي وحة  ت ار ة

 .للااج ة ترويما  جزئيةا ت ر  على  ذ   فالتغيرا  في ا وحدك ة
 

 على عينة الدراسة طبقات المبانيتحليل  تطبيقنتائج    1.6
 

 لعمرات  ف  البلدة القديمة و  الخليلتحليل الطبقا   ابل للتطبيق على وبات  النتيج ا  
  فالنتيج بل ت عل ا أك ر   الة  ت تعيق عملية القراءة كحداتهف   كالتعقيد خاصية التكابكك 

لمعرفة بقية ت ا توتح الباي  ف حدى حلقات ا ذا عرفث   العمرات  التقليدي يا بم ابة  لتلة بنائية
 .جزائهأ

 جميـــ ولاتيـــة ككـــف  م دلعـــ  كذلـــك التـــار خ  لبنـــاء تتلتـــل ا يـــا   ـــراءة الااج ـــة كحـــديا لـــم يلـــ  كاف 
الخاصــية لـى  ضـافة  جـزاء الااج ــة  ألطبيعـة طاباغرافيــة الما ـ  كاخـتةف المنتــاي بـي   ؛جزائ ـاأ

كبالتـال  كـان ت بـد وـ  الـدخال  لـى   الت  تتميز ب ا العمـارة التقليديـة فـ  الخليـل كاتوتاح ـا للـداخل
تميـز  باجـا  الكيخ  وحلةحاش أبعض ن أكما  .وتاعد لدرا ة الااج ا  األجزاء الداخلية كعاول

 راءة يذه المغر و  خةل تحليل الااج ا    غير الممل كو    المغر ف  الطبقا  تحث األرضية
يــذا كتاصــ   .تبــد وــ  تحليــل المتــا ط األفقيــة للــتمل  وــ   راءت ــا كعة ت ــا بــالحاش كلــل فكــان

 عـدا   را ـة  ا ـتخداو ا  ككـذلك المغـر لتحديـد طبيعـة يـذه ر ـا   اخـل تركرة   جراء حوالدرا ة ب
كمـا تاصـ  الدرا ـة   .وعمار ة تار خية وو لة تتلط التاء على المغر ك  كريـا فـ  تكـأة المحلـة

 .بتركرة بناء القدرا  ف  و ال تحليل طبقا  المبات 

 لي ا  كبالتال  ت يمل  ات تنا   ة وحد  تونيةلم ترتبط بوترة  لوتحا  الكبابيكتماط المعمار ة األ
و  عطى تحليل  يا ا  يذه الكبابيك وؤشرا باتتاع الوتحا  أ بينما   تأر خ المبات  التقليديةف  

  ك د جاء يذا اتتتاع ف  الوتحا  كنتي ة لتغير المواييم اتجتماعية كالتغير ف  وركر الزو 
  .تمط الحياة  كاتتوتاح للخارج بكلل تدر   
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 الخاتمة  1.6
 

 را ة تار خ ف   تتايمالت   و  الماضاعا  ال اوة تحليل طبقا  المبات ن أوما  بق  يتتح لنا 
يمية يذا أ جيال القا وة  كتت لى  ا ية للحواظ علي ا كتقل ا لألأالمبات  التقليدية  كالت  تعتبر  اعدة 
ف   د ال غرة الناجمة ع   لة الم ا ر  ضافيا للمعلاوا  الت  تتايم الماضاع ف  كاته يقدم و درا 

ت ه ياري  ألتحليل ك را ة تار خ المبات  التقليدية و  ونظار   اة أ ذا الم در يا بم ابة فالتار خية  
بات تنا   عتمد على تحليل طبقاته ك  ته   ل تار خ  أتعاول وعه على يف لى المبنى بكلل وباشر  
 . اتكائهلى الدتئل الت  تافريا واا  كطرق  
 

 اة على عينة و  النتيج العمرات  المحل   كذلك ب دف خةل يذه الدرا ة ا تخدام يذه األ تمك د 
التار خ غير  وعرفةف  حال وتايمة تحليل طبقا  المبات   :كلاأل ؤالي  رئيتي    ع اتجابة 

تماط أينة الدرا ة و  خةل ولاتية تأر خ وبات  ع حال  :كن للمبات  التقليدية ف  الخليل  كال ات د  الم
 ئلة  تم اتباع المن ج الاصو  كتحديدا  را ة الحالة  ك د تم يذه األ ىجابة علكلإل. فتحات ا المعمار ة

كلى اختيار عينتي  للدرا ة بما يخدم خ اصية الما   كتكا نه المعماري  حيث تم لث العينة األ
لبلدة القديمة ف  الخليل  بينما تم لث العينة ال اتية بااج ة جزء و  النتيج العمرات  ف  وحلة الكيخ با

جزائ ا كالذي لم أكضح ع  تكا   بعض أعطاء تو ية  إل ؛حااش الاا عة على يذه الااج ةحد األأب
ك د تم اختيار  را ة . كلى بتب  اتختةف ف  طاباغرافية الما  يل  ظايرا و  خةل العينة األ

 اة لدر ة التطار التار خ  للمبات  أ ية وحلية تتتخدم تحليل الطبقا  كجل تافير حالة  راأالحالة و  
 .التقليدية  خاصة ف  ظل غياي الدرا ا  المحلية كالعربية ف  يذا الم ال

 
التاايق المعماري المتخ ص لعينة الدرا ة : شملث  وتاات ة ك د  ار ون ج الدرا ة ف  عدة وتارا 

  بياتا  و  الما    لىاعدا   را ة تار خية وعمار ة ا تند  ك  با تخدام طر قة المتح الت ا ري 
يم ا وا تافر و    ة  المحلمة الكرعية ف  الخليل  أ   جم  المعلاوا  و  الم ا ر المختلوةك 

عدا   لى الركاية الكوا ة  كإ ضافة   خرى كالمخططا  كالااااق لى الم ا ر التار خية األ ككذلك 
تكاء ا ة التراك  الطبق  للاحدا  الطبقية كالتغيرا  ف  واا  كطرق اإلتحليل طبقا  المبات  ك ر 

كو  ام وقارتة تتائج تحليل الطبقا  بالمعلاوا  المتتقاة و  الم ا ر التار خية   لعينا  الدرا ة
. كيد المعلاوا  النات ة ع  تحليل الطبقا  كبناء التتلتل الزون  لعينة الدرا ةأجل تأخرى و  األ
بي   العة ةم ت نيف الوتحا  المعمار ة بناء على الوترا  الزونية لتطار الااج ة ك را ة خيرا تأك 

 .النمط المعماري كخط الزو 
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 اة لدرا ة التطار ألقد كفر  يذه الدرا ة حالة  را ية وحلية ت تخدام تحليل طبقا  المبات  ك
ف  كتعقيد   تكا نه المعماري التار خ  لنتيج عمرات  تقليدي وحل  بلل وا يحمله و  خ اصية ف

ن يذا التعقيد ف  النتيج ت يعيق  راءته كتحليله  بل ك تاعد ف  أظ ر  الدرا ة أكحداته  ك د  ات ال
يذه الحالة الدرا ية يمل  تطبيق ا على ك . طبقاته علىالتراك  الطبق   أف مه و  خةل تطبيق وبد

التقليدية خاص كف  فلتطي  بكلل عام  فالعمارة  عينا  وكاب ة ف  البلدة القديمة و  الخليل بكلل
 اة كواءت ا ف   راءة تار خ المبات  ابتث يذه األأك د   تحمل يا ة وعمار ة كاحدة الكعبية ف  فلتطي 

 اة صالحة للتطبيق على جات  العمارة الح ر ة  تعتبر يذه األ ىل تااع ا  فأالتقليدية على اختةف 
كتلك المبنية و  الطاي  حيث كان ل ا تطبيقا  عملية على وختلف يذه  العمارة الطينية كالخكبية

العمائر على وتتاى العالم  كيذا يبكر بقابليت ا للتطبيق على وا تبقى و  بيا  اللب  كالطي  
يمية تحليل الطبقا  لعملية الترويم كتاجيه أ لى  شارة تغول الدرا ة اإللم ك  يذا .التار خية ف  فلتطي 

جيال القا وة كتقل ا لأل  صليةب ارت ا األجل الحواظ على يذه المبات  أو   ؛رومي ت ائح للم
 .و  ف م ا كالحواظ علي ابدكريم ليتملناا 

 
ظ ر  الدرا ة وتايمة أكل  التؤال األبفيما يتعلق :  ئلة المطركحةاأل ع جابة ا تطاعث الدرا ة اإل

كذلك و   كن للمبات  التقليدية ف  الخليلد  ر الموعرفة التار خ غيكاضحة لتحليل طبقا  المبات  ف  
  كتةد  خة ف  الم ا ر المر  خةل وعرفة العة ة الطبقية بي  يذه الطبقا  كغيريا و  الطبقا  المؤ 

النتيج  حال تطارلى تتائج   الدرا ة تاصلث  ك د .لي ا ف  المتتلتلة الطبقية كتحديد وا ع ا تتبة 
ات ال ا و   رغمحااش بكلل غير وتتلتل ظ ر  النتائج  بناء األأفقد العمرات  لعينة الدرا ة  

 اس البناء للنتيج عينة أك ب ااريا شللث أحااش الت  بنيث فاق المغر ن األأبعت ا البعض  ك 
  د يلان  ذلكن أ رى الباحث ك    اس التل   ف  حارة الكيخأالدرا ة  كبالتال   د تكان المغر ي  

 .    المياه الت  تمر خةل يذه المغراير كجا   نااأتحث ت
 

 (2117-1611)و  لتطار الااج ة عينة الدرا ة خم  فترا  تونية ك د تم خةل يذه الدرا ة تحديد
ن التتقيف با تخدام الدكاور المعدتية أظ ر  الدرا ة أ  كما ك لى الااائق التار خية المتافرة بات تنا  

الت  تم ل بداية فترة ك  (1932-1916)لي  الوترة ال اتيةك ( 1915-1932)ظ ر ف  الوترة ال ال ة
اتتتداي البر طات  على العمارة المحلية بدأ يظ ر  عمارةاير أن تأاتتتداي البر طات   كيذا يعن  

كائل فترة اتتتداي كاتث تحث تااير أن العمارة المحلية ف  أك   اتتتداييذا باضاح ف  ونت ف فترة 
وا فيما يتعلق بالتؤال ال ات   فلم ت د الدرا ة عة ة بي  النمط المعماري أ. خرةألمتالعمارة الع ماتية ا

ك ر و  فترة تونية  كبالتال  ت ألوتحا  الكبابيك كالوترا  الزونية  حيث تكرر النمط توته ف  
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يرج  ن ذلك أتماط فتحات ا المعمار ة  ك رى الباحث أر خ المبات  عينة الدرا ة و  خةل أتتتطي  ت
 .لى عمليا  التقليد كا تعارة العناصر المعمار ة المتتخدوة ف  فترا   ابقة 
 

ن ف ــم تــار خ المبــات  التقليديــة يتطلــ  التــير فــ  اةاــة ات ايــا  رئيتــة   ــراءة ألــى  كخل ــث الدرا ــة 
لدرا ــة لــذلك تاصــ  يــذه ا. تكــاءوــاا  اإلتحليــل الطبقــا  كتحليــل ك كالركايــة الكــوا ة   كن د  المــالتــار خ 

جــراء  بتــركرة تطــا ر يــذا التحليــل بات ــاه تحليــل المــاا  المتــتخدوة فــ  البنــاء  كمــا كتاصــ  بتــركرة 
بنـاء القـدرا   تـركرةبيـذه الدرا ـة تاصـ  خيـرا  أك  .صـليةحور ا   اخـل المغـر لتحديـد ا ـتخداوات ا األ

   كطــةي العمــارةعــدا  بــراوج تدر بيــة خاصــة للمــرومي  وــ  خــةل   فــ  و ــال تحليــل طبقــا  المبــات 
جــل بنــاء جيــل  ــا ر علــى  ــراءة أوــ  كذلــك   لــى تــدر ب م علــى تحليــل طبقــا  المبــات  ت ــدف  ؛اــاركاآل

 . المبات  التار خية كوا تحمل ا و   تت  وختلوة
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 .ونكارا  بلدية الخليل . التاريخ المصور لمدينة الخليل(: 2112)بلدية الخليل  -
 
  تا يا الوا  . الطبعة األكلى  ر مدينة وعمارة تاريخيةالخليل القديمة، سح(: 2008(.)وحرر.)ال عبة  ن  -
 .فلتطي    
 
 .وطباعا  رابطة ال اوعيي   الخليل  فلتطي . 5ج.2ط. بالدنا فلسطين(: 1986.)الدباغ  م -
 
 و لة جاوعة الن اح . نظام الحوش في قرية صفا خالل الفترة العثمانية المتأخرة (:2006.)ال ا لية ص  -
 .696_665ص . 2 (لعلام اإلتتاتيةا)لألبحاث  
 
 51-63.ص. 1و لة جيل العلام اإلتتاتية كاتجتماعية . اإلنسانية المجتمعات وحضارة الماء :(2013. )الز    أ -
  
  القدس بتاريخ الجليل األنس  (م1521/ يـ927  )  العليم  يا ف ب  دمحم ب  الرحم  عبد و ير الدي   الحنبل   -
 .451 ص  2119  2ط  تدي   ولتبة: الخليل الكعابنة  وحما : تحقيق  2وج .والخليل  
 
  .وطبعة اكفتث حت  أبا  لا  القدس  فلتطي  .العمارة الشعبية في فلسطين: 1996). )حمدان  ع -
 
وركز   رام ا. دة احيائهاااملة للحفاظ على البلدة القديمة من الخليل واعشالخطة ال(: 2114) عمار الخليل  ل نة  -

 .41ص(1)ولحق ر م للت ميم كالطباعة  غيث
 
 (غير ونكارة). مشروع الترميم الطارئ لمباني الرجبي(: 2114) عمار الخليل  ل نة  -
 
 ."الخطط" واآلثار الخطط بذكر واالعتبار المواعظ :(م1441/ يـ845  )  عل  ب  أحمد الدي  تق  المقر زي  -
 .م1853 .القايرة .باتق وطبعة.  218 ص. 2ج 
 
 .   ار الوكر العرب   القايرة1.تقنيات ومناهج البحث العلمي(: 2002.)المكاخ  ح -
 
 وركز الدرا ا  التخطيطية  .لمنظور التاريخي للعمارة في المشرق العربيا :(1987).  حاتم      عبد البا   -
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و لة جاوعة الخليل للبحاث  العد   .م. ق 185-1133منالتاريخ القديم لمدينة الخليل (: 2113.)العةو   م -
 .21-5  ص 2
 
األر تية للتار خ كاآلاار       الم لة .الدراسات الفخارية في علم اآلثار وتنوعها المعرفي(: 2012) .ن عل   -

 .  وع د اآلاار ال اوعة األر تية  عمان  األر ن3  العد  6الم لد 
 
 .كز البحث العلم  ف  جاوعة الخليلونكارا  ور  .مدينة لها تاريخ ن العربيةخليل الرحم (1987):.عمرك ي -
 
ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الدولي  ،مباني القرن التاسع عشر في بلدة الخليل القديمة :2001).)ك ور ة ح. القاا م  خ -

 .القاهرة الخامس حول ادارة التراث المتوسطي المشترك،

                                                                                                    

 .القايرة  ولتبة ودبال . "ثار بين النظرية والتطبيقعلم اآل :(1996.)عرتق  -
 
 .35ص وركز غنيم للت ميم كالطباعة  عمان ."دراسة االقاليم الطبيعية"جغرافية فلسطين(: 1991. )خ الكاو  -
 
 .القايرة كلية اآل اي  جاوعة عي  شم   .علم الحفائر االثرية: (2013).أكا ل  ال -
 
 دراسة الفناء الداخلي بالمسكن التقليدي بمدينة طرابلس من منظور (: 2010.)  لكفاء.تنتاش  آ  -

 .المؤتمر المعماري الدكل  ال او   جاوعة أ ياط  و ر.  الخصوصية   
 
 .وؤ تة الر الة  بيرك   1ط .التاريخية واأللقاب لمصطلحاتا معجم 1996):.)الخطي   م -
 
  .1998.وع د ارباتت    وكق ترجمة خالد غنيم . مناهج البحث االثري ومشكالته. غاتن  ر -
 

 :السجالت
 

 .م1918-1866 ة  ة  المحلمة الكرعية ف  الخليل و  الوتر  .1
 .رشيف بلدية الخليلأ .2
 .رشيف ل نة اعمار الخليلأ .3
 .ك اف ات ةوية ف  الخليلودير ة األرشيف أ .4
 .م1916  كتية بوار ا األلماتية 304أرشيف ال ار ال ا ة لتةح ال ا األلمات   الور ة  .5
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 كتاي ر م  لةطةع على   ة  المحلمة الكرعية ف  الخليل  1.1:ولحق



تلفة للعالقات بين الوحدات الطبقيةخالحاالت الم  
 

(قبل وبعد)العالقات غير المتزامنة (في نفس الوقت)العالقات المتزامنة   
التغطية: الثانية الحالة العالقة المتزامنة المتصلة: األولى الحالة        التجاور :األولى الحالة   

  

 
ن جداري الغرفة تم بناؤهما في نفس الوقت وبشكل أيالحظ 

الواقع، متصل، فعند عملية تنفيذ بناء هذين الجدارين على أرض 
ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر ألنهما يشكالن زاوية الغرفة؛ 

              .متصلة لذلك تعرف العالقة بينهما على أنها متزامنة

التعبئة :الرابعة الحالة القطع: الثالثة الحالة  العالقة المتزامنة غير المتصلة: الحالة الثانية   

  

 
يالحظظظ أن الشظظبابيك فظظي الواجهظظة تظظم بناؤهظظا فظظي نفظظس الوقظظت  ظظالر م 

أنظظع عنظظد تنفيظظذ عمليظظة بنظظاء الشظظبابيك  ثمظظن أنهظظا  يظظر متصظظلة، حيظظ
علظظى أرض الواقظظع يظظتم التهاظظيس لهظظا فظظي نفظظس الوقظظت، لظظذلك تعظظرف 
          .العالقظظظظظة فيمظظظظظظا بينهظظظظظا علظظظظظظى أنهظظظظظا عالقظظظظظظة متزامنظظظظظة  يظظظظظظر متصظظظظظظلة

                               

الحاالت المختلفة للعالقات بين الوحدات الطبقية: 1.2ملحق   

Adjacent Covering 

Cutting 
Filling 

تمثظظظظظل حالظظظظظة التجظظظظظاور   ظظظظظافة جظظظظظدار 
 جظظوار جظظدار قظظاتم، ويظظتم تحديظظد أيهمظظا 
بنظظظظي أوال مظظظظن خظظظظالا برااظظظظة الترا ظظظظ  

، ويو ظظظظظظظظ  الطبقظظظظظظظظي بظظظظظظظظين الجظظظظظظظظدارين
، حيظظظظث ي هظظظظر  الشظظظظكل هظظظظذ  العالقظظظظة

( 2)بو ظظوأ أن الوحظظدط الطبقيظظة  رقظظم 
، (1)قد بنيظت  عظد الوحظدط الطبقيظة رقظم

ذلظك مظن خظالا الترا ظ   وقد تم تمييظز
الطبقظظظظي بظظظظين جظظظظظدار الوحظظظظدط الطبقيظظظظظة 

   .البظظظظا   والجظظظظزء األينظظظظر مظظظظن(2)رقظظظظم
                            

   (.1)في الوحدط رقم

 

 

 

التغطية وجوب طبقتين تمثل حالة 
فيكون  تغطي  حداهما األخرى،

 التي يتم تغطيتهابناء الطبقة 
 ،تغطيهااا قا لبناء الطبقة  التي 

ويو   الشكل هذ  العالقة حيث 
ن طبقة القصارط وهي الطبقة أ

قد  طت حجر الجدار ( 2)رقم
،  (1)الذي يمثل الطبقة رقم

طبقة القصارط وبالتالي جاء بناء 
     .لجدار عد بناء ا

          

القطظظع اقتطاع    تمثل حالة 
طبقة من طبقة اخرى، وحيث 
أن عملية القطع تهتي  عد بناء 
الجزء الذي يتم قطعع، تكون 
الطبقة التي قطع منها اا قة 

ويو    للطبقة المقطوعة، 
انع  ثالشكل هذ  العالقة، حي

تم قطع الشباك في الطبقة 
من أجل ااتحداث ( 1)رقم

(.      2)البا  في الطبقة رقم
                  

 

 

مظظظلء طبقظظظة  التعبئظظظةتمثظظظل حالظظظة 
وهظظي عكظس حالظظة   طبقظة أخظرى،

 تكظظون  ففظظي حالظظة التعبئظظة. القطظظع
الطبقظظة التظظي يظظتم التعبئظظة بهظظا قظظد 

لطبقظظظظظظظة التظظظظظظظي تظظظظظظظم ابنيظظظظظظظت  عظظظظظظظد 
تعبئتهظظظظظا، ويو ظظظظظ  الشظظظظظكل هظظظظظذ  

أن تعبئظظظظة الشظظظظباك  ثالعالقظظظة،حي
( 2) الحجظظظظارط فظظظظي الطبقظظظظة رقظظظظم 
ل ثظجاءت  عد بناء الشظباك  المم
            (.1)فظظظظظظظظظظظظظظظظظظظي الطبقظظظظظظظظظظظظظظظظظظظة رقظظظظظظظظظظظظظظظظظظظم
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