الملخص

تطرح هذه الدراسة توجها حديثا في قراءة التطور التاريخي للمباني التقليدية ،1ينطلق من منظور أثري
يقووو علووت تيووبيل عمليووة إنيوواء هووذه المبوواني طت ارتووال تبقوواا اشسووتيطام البيووري فووي المواق و اأثريووة
ويحاكي عملية التحليل التوي يقوو طهوا علمواء اآثوار لهوذه الطبقواا ،ولدون توم تنفيوذ فحول الحفور ،بموا
يض وومن الحف ووا عل ووت المب وواني التقليدي ووة ونقله ووا بأص ووالتها لألجي ووال القاتم ووة ،وف ووي ق وول قلو وة المص وواتر
التاريخية الالزمة لدراسة التطور التاريخي للمباني التقليدية وصحوبة الوصول إليها ،تقود هوذه الد ارسوة
تحليل تبقاا المباني كمصودر إضوافي للمحلومواا ،والوذي يتجول بيولل مبارور نحوو المبنوت شسوتنبا
المحلوماا المحتواة في جدرانل وينظر إليل علت أنل سجل تاريخي.
تناولت هذه الدراسة تطبيق تحليل تبقاا المباني علوت عينوة مون النجويل الحم ارنوي التقليودي فوي البلودة
القديمة من الخليل ،وهدفت إلت محرفة مدى مجاهمة هذا التحليل كمصدر إضافي؛ لتوفير المحلوماا
الالزموة لد ارسووة التطووور التوواريخي لمبوواني الخليوول التقليديووة ،وإلووت ت ارسووة التجلجوول النمنووي لبنوواء تبقاتهووا
ضوومن فت وراا زمنيووة محوودتة ،كمووا هوودفت إلووت ت ارسووة الحناصوور المحماريووة الممي ونة للطبقوواا وخصوص وا
فتحاا اليباطيك كواحدة من أهم الحناصر المحمارية ،حيث تم تصنيفها طناء علت رللها وقياسها ،في
محاولووة لتحديوود الوونما المحموواري الووذي تميوونا بوول كوول فت ورة زمنيووة ،وت ارسووة إملانيووة اشسووتنات إلووت هووذه
اأنما كمرج لتأريخ المباني التقليدية في الخليل.
ارتدنا تريقة البحث في هذه الدراسة علت المنهل الوصفي ،وعلت تراسة الحالة ،و تم تطبيق تحليل
تبقاا المباني علت عينة تمثول إحودى واجهواا النجويل الحم ارنوي فوي محلوة اليويخ فوي البلودة القديموة
موون الخليوول وأحوود اأح ووال الت ووي تق و ضوومن هووذه الواجهووة ،حي ووث ت وم تحديوود تبقوواا الحينووة وت ارس ووة
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اقتصرا تراسة تاريخ المباني التقليدية قديما علت المصاتر غير المباررة ،من سجالا ومخطوتاا ووثائق وكتال الرحالة والجغرافيين

وغيرها من المصاتر التاريخية المدونة.

الحالق وواا فيم ووا طينه ووا وبن وواء التجلج وول الت وواريخي للواجه ووة عين ووة الد ارس ووة ،وق وود تو وم إجو وراء مقارن ووة ط ووين
المحلوماا الوارتة من تحليل الطبقاا وتلك المجوتقاة مون المصواتر التاريخيوة المختلفوة لضومام تقوات
المحلوم وواا وتأكي وودها .وبح وود تحدي وود التجلج وول الت وواريخي للواجه ووة عين ووة الد ارس ووة تو وم تص ووني

فتح وواا

اليووباطيك التووي تحتويهووا الواجهووة وتحليوول أنماتهووا وت ارسووة عالقوة هووذه اأنمووا بووالفتراا النمنيووة لتطووور
الواجهة.
توصولت الد ارسووة إلووت نتووائل تفيوود بمجوواهمة تحليوول تبقوواا المبوواني فووي ت ارسووة تطووور النجوويل الحم ارنووي
التقليوودي فووي الخليوول وفووي طنوواء التجلجوول النمنووي لطبقاتوول ،حيووث توم تحديوود خموور فتوراا زمنيووة لتطووور
الواجهة عينة الدراسة ،وذلك باشستنات إلت المصاتر التاريخية المتوفرة ،كموا ونوتل عون الد ارسوة تحليول
الفتحاا المحمارية التي تمينا طها كل فترة زمنية ،حيث تم تصني

فتحاا اليباطيك التي قهرا في

ار لألنمووا المحماريووة لفتحوواا اليووباطيك فووي أكثوور
كوول منهووا وتحليوول أنماتهووا ،وقوود أقهوورا الد ارسووة تدور ا
موون فت ورة زمنيووة ،فلووم ي ورتبا نمووا هووذه الفتحوواا بفت ورة زمنيووة محوودتة ،وخلصووت الد ارسووة إلووت ام الوونما
المحموواري لفتحوواا اليووباطيك ش يملوون اشسووتنات إليوول كمرج و لتحديوود توواريخ المبوواني التقليديووة .هووذا وقوود
أوصت الدراسة بضرورة تطوير تحليل تبقاا المباني باشتجاه نحو ترق أخرى لتحليل الماتة البنائية
لطبقاا هذه المباني.

