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ثري أنطلق من منظور ي، 1اريخي للمباني التقليديةفي قراءة التطور الت احديث اهج  تو  هذه الدراسة تطرح
ثريوووة نيووواء هووذه المبوواني طتراتووال تبقوواا اشسوووتيطام البيووري فووي المواقوو  اأإعلووت تيووبيل عمليووة  قووو ي
بموا ثوار لهوذه الطبقواا، ولدون توم تنفيوذ فحول الحفور، حاكي عملية التحليل التوي يقوو  طهوا علمواء اآيو 

ة المصووواتر ل ووووفوووي قووول ق ،جيوووال القاتموووةلألصوووالتها أونقلهوووا بديوووة المبووواني التقلي يضووومن الحفوووا  علوووت
 هوذه الدراسوة  تقود ليها، إلدراسة التطور التاريخي للمباني التقليدية وصحوبة الوصول  الالزمة التاريخية

بيولل مبارور نحوو المبنوت شسوتنبا   يتجولوالوذي  ،للمحلومواا ضوافيإ مصودرتحليل تبقاا المباني ك
 .نل سجل تاريخيأليل علت إتواة في جدرانل وينظر المحلوماا  المح

 
نوة مون النجويل الحمرانوي التقليودي فوي البلودة يتناولت هذه الدراسة تطبيق تحليل تبقاا المباني علوت ع

 لتوفير المحلوماا ؛ضافيإكمصدر لت محرفة مدى مجاهمة هذا التحليل إوهدفت القديمة من الخليل، 
 لبنوواء تبقاتهوواالتجلجوول النمنووي  تراسووةلووت إو  ،ي لمبوواني الخليوول التقليديووةالتطووور التوواريخ الالزموة لدراسووة
 ا  وخصوصوو الحناصوور المحماريووة المميوونة للطبقوواا تراسووةلووت إكمووا هوودفت  ،محوودتةزمنيووة ضوومن فتووراا 

في رللها وقياسها، تصنيفها طناء علت  م  ، حيث تهم الحناصر المحماريةأ كواحدة من فتحاا اليباطيك 
لووت هووذه إ ملانيووة اشسووتناتإوتراسووة ، زمنيووةالوونما المحموواري الووذي تميوونا بوول كوول فتوورة  لتحديوودمحاولووة 

 .ريخ المباني التقليدية في الخليلأكمرج  لت نما اأ
 

تطبيق تحليل  م  ت و ،تراسة الحالة وعلتارتدنا تريقة البحث في هذه الدراسة علت المنهل الوصفي، 
اليويخ فوي البلودة القديموة  ةل ومحالنجويل الحمرانوي فوي  هوااحودى واجإتمثول   تبقاا المباني علت عينة

تحديووود تبقووواا الحينوووة وتراسوووة  م  توووحيوووث ، حووووال التوووي تقووو  ضووومن هوووذه الواجهوووةحووود اأأو  مووون الخليووول

                                  
اقتصرا تراسة تاريخ المباني التقليدية قديما علت المصاتر غير المباررة، من سجالا ومخطوتاا ووثائق وكتال الرحالة والجغرافيين  1

 .وغيرها من المصاتر التاريخية المدونة



طووووين مقارنووووة  جووووراءإ م  توووووقوووود ، عينووووة الدراسووووة للواجهووووةالحالقوووواا فيمووووا طينهووووا وبنوووواء التجلجوووول التوووواريخي 
لضومام تقوات   المختلفوةمون المصواتر التاريخيوة  المجوتقاة وتلكالطبقاا تحليل  المحلوماا الوارتة من

فتحووواا تصوووني   م  توووعينوووة الدراسوووة  للواجهوووةوبحووود تحديووود التجلجووول التووواريخي .  كيووودهاأالمحلومووواا وت
لتطووور  النمنيووة بووالفتراا نمووا ة هووذه اأعالقووتراسووة نماتهووا و أ وتحليوولويهووا الواجهووة تالتووي تحاليووباطيك 
 .الواجهة

 
ووتو  الحمرانووي  النجوويل تطووورتفيوود بمجوواهمة تحليوول تبقوواا المبوواني فووي تراسووة  لووت نتووائل إ الدراسووة تلص 

لتطووور  زمنيووةتحديوود خموور فتووراا  م  تووحيووث  ،لطبقاتوولوفووي طنوواء التجلجوول النمنووي  التقليوودي فووي الخليوول
 تحليول ن الدراسوةكموا ونوتل عو ،لت المصاتر التاريخية المتوفرةإباشستنات وذلك الواجهة عينة الدراسة، 

التي قهرا في  فتحاا اليباطيكتصني   م  تحيث  ،زمنيةالمحمارية التي تمينا طها كل فترة  الفتحاا
كثوور أفووي  لفتحوواا اليووباطيكالمحماريووة  نمووا لأل اقهوورا الدراسووة تدوورار أ وقوود، نماتهوواأوتحليوول  منهوواكوول 

الوونما  م  ا لووتإخلصووت الدراسووة و  ،محوودتة زمنيووةالفتحوواا بفتوورة هووذه يوورتبا نمووا  فلووم ،زمنيووةموون فتوورة 
هووذا وقوود . التقليديووةالمبوواني  لتحديوود توواريخ كمرجوو ليوول إش يملوون اشسووتنات  لفتحوواا اليووباطيكالمحموواري 

 الماتة البنائيةتحليل لخرى أترق وصت الدراسة بضرورة تطوير تحليل تبقاا المباني باشتجاه نحو أ
  .لطبقاا هذه المباني


