
 الجمهورية العربية السورية

 جامعة حلب        

 معهد التراث العلمي العربي

 قسم تاريخ العلوم التطبيقية

 )فرع اآلثار(       

 

 

 دراسة تاريخية وعمرانية لحي الجديدة
 حالة دراسية –التومايات 

 
Historical and Urban Study of Al-Jdaideh Quarter 

Al-Toumayat – A Case Study 
 

 علم اآلثار –بحث أعد لنيل درجة الماجستير في تاريخ العلوم التطبيقية 
 
 
 
 
 

 إعداد

 مريم مغزلالمعمارية:  المهندسة

 

 
 
 

 

 العـــــام

 م 4134هـ ـ3416

 



 الجمهورية العربية السورية

 جامعة حلب        

 معهد التراث العلمي العربي

 قسم تاريخ العلوم التطبيقية

 )فرع اآلثار(       

 

 

 دراسة تاريخية وعمرانية لحي الجديدة
 حالة دراسية –التومايات 

 
Historical and Urban Study of Al-Jdaideh Quarter 

Al-Toumayat – A Case Study 
 

 علم اآلثار –بحث أعد لنيل درجة الماجستير في تاريخ العلوم التطبيقية 
 
 

 إعداد

 مريم مغزلالمعمارية:  المهندسة

 
 بإشراف

 المهندس: محّمد صخر علبي الدكتور

 األستاذ المساعد في كلية الهندسة المعمارية

 جامعة حلب

 

 

 

 

 العـــــام

 م 4134هـ ـ3416

 







 

 

I 
 

 :المقدمة
, وقدد تد  حدار  التومايداك احالدة دراسديةيقدو  بردرل لتاريخية وعمرانية لحي الجديدد  و دراسة هذا البحث يتناول 

با يددة و ضددما البحددث ااعتمدداد ع ددد برددل الدراسدداك السددابقة التددي اجريددك لددي مررددد التددراث الر مددي الرربددي 
هددذ  والتددي اهتمددك بدراسددة الحددي لو برددل الماوندداك المرماريددة الم ددا ة لدد  و  بجامرددة ح دد الرندسددة المرماريددة 

 الدراساك هي:

 ,ياح التتارم مال القارل الخاام  لىار الا  نقاناة القارل ال ىارنل تطور بناء الكنااس  ياح ب ا  , ميرال.بخاش .1
  .2012رسالة ماجستير مقدمة بمررد التراث الر مي الرربي. 

رسددالة . أساا  واااوابط لم نااة الااادم تبهنااا المبااانح التارنخنااة يااح مدننااة ب اا  القدنمااة    عبددد الحميددددهنااة   .2
  .2013ماجستير مقدمة با ية الرندسة المرمارية بجامرة ح  . 

تقننم الادم تبهنا المساكل التق ندناة ياح ب ا  القدنماة التتارم ال ةمانناة الا  واااس, سانابنة   هنددا..البسل   .3
  .2014رسالة ماجستير مقدمة بمررد التراث الر مي الرربي. 

 تض  هذ  الرسالة ثالثة لبوا :و 
, حيدث خصدا اللصدل األول لمديندة بح الجدنادم ياح مدنناة ب ا  القدنماةجاء البا  األول برنواا 

ح   القديمة وعالقة حي الجديد  برا حيث قمك باستررال ألهمية مدينة ح   القديمدة ودراسدة ل مديندة داخدل 
تددد ن ددي  حددي الجديددد  ثدد  لوردك برددل التنددوراك الرمرانيددة الالحقددة األسددوار وخارجرددا, والتتبددر التدداريخي لرددا ح

 التي ت ك ن ي  هذا الحي.
خصدا اللصدل الثدداني ل دراسدة التاريخيدة لحددي الجديدد  حيدث قمددك بالتقصدي عدا لصددل تسدمية الحددي 

تمددك   نددواا دراسددة عمرانيددة لحددي الجديدددوالبنيددة ااجتماعيددة لدد , لمددا اللصددل الثالددث لقددد جدداء بر ن ددو  ولسددبا  
ضمن  دراسة الروامل المدثثر  لدي تخندين الحدي ودراسدة الرمدراا ليد  بردد لا قسد  يلدد التادويا اللرا دي والبنيدة 
الوظيلية وت  احقًا رصد أله  التغيراك الحاص ة ضما الحي وصوًا يلد الواقر الحالي ل . وخت  البدا  األول 

 لهمرا: نتا جبرد  
 ع ددددددددددد الرمرانيددددددددددة خصا صددددددددددرا مرظدددددددددد  ع ددددددددددد لظددددددددددةً محا النااااااااااوم القديمددددددددددة ح دددددددددد  مدينددددددددددة تبدددددددددددو 

 القددددددددددرا منتصدددددددددد  منددددددددددذ نسدددددددددديجرا لرددددددددددا ترددددددددددرل التددددددددددي ااختراقدددددددددداك مددددددددددا الرديددددددددددد مددددددددددا الددددددددددر  
 يعالنرددددددددددا تدددددددددد   لا يلددددددددددد وذلدددددددددد  التنظيميددددددددددة المخنندددددددددداك مددددددددددا برددددددددددل تنليددددددددددذ جددددددددددراء الر ددددددددددريا

 . 1986ه/1407 عا  الرالمي ل تراث موقراً 
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 لي القس  يظرر حيث, األزقة تخنين ما اواضحي لس وبيا ع د باحتوا   الجديد  حي نتمنَّز 
عضوي  ب ال البرل برضرا عا تتلرع متررجة لزقة, الص يبة بحار  والمسمد عرداً  األقد  الجنوبي
 .ومتوازية منتظمة التوماياك حار  لزقة تظرر حيا لي, علوي

األول مدا هدذا البدا  وتمدك ضدما اللصدل  باارم التومانااا النىابم والتطاورلما البا  الثداني لقدد جداء برندواا 
ولدي اللصدل الثداني تد  عدرل  الوظيليدةدراسة الرمراا ضما الحار  ببنيت  التخنينية وتاويند  اللرا دي وبنيتد  

دراسة توثيقية ألزقدة حدار  التومايداك بردد تقسديمرا يلدد خمسدة قناعداك ي دمل ادل قنداع زقداح مدا لزقدة الحدار  
اللصدددل الثالدددث عدددرل ل تغيدددراك الحاصددد ة مدددا الناحيدددة  والرقددداراك المن دددة ع يددد  مدددا الندددرليا. ثددد  تددد  ضدددما

 الوظيلية والرمرانية والمرمارية وصوًا يلد الواقر الحالي ل حار .
 وبنراية البا  الثاني ت  الوصول يلد عد  نتا ج لهمرا:

  محالظة ع دد تسدمياترا التدي لن قردا ع يردا لبناثهدا ع دد الدر    النوما تزال لزقة حار  التوماياك حتد
 ما تغيير الب دية لبرل لسما را. 

 التميددز هددذا يظرددر الحددار  مخنددن لتح يددل ونتيجددة التخنينيددة بنيترددا هددي التومايدداك حددار  يميددز مددا يا 
, تقريبدداً  متماث ددة مسددالاك بينرددا تلصددل والتددي بددالررل والمتماث ددة المتوازيددة األزقددة تخنددين لددي واضددحاً 
نما, علوي نمو وليد  اات ل  األزقة هذ  بيا تثاد المميز  البنية وهذ   .تا  وعي عا تخنينرا ت  وا 

وذلد  مدا خدالل الدراسدة التح ي يدة  دراسة لمراننة وم مارنة لقونة باارم التوماناااقدمك ضما البا  الثالث 
ل حار  وعرل لدبرل النمداذا المرماريدة المتميدز  الموجدود  ضدمنرا ثد  مقارنتردا مدر نمداذا مرماريدة مدا خدارا 

 البا  الثالث عد  نتا ج لهمرا: الحار . ونتج عا
 التدددددددددي التيهيدددددددددل عم يددددددددداك لا يتضددددددددد  اللصدددددددددل هدددددددددذا ضدددددددددما المنروحدددددددددة النمددددددددداذا خدددددددددالل مدددددددددا 

 يظردددددددددر يردددددددددد لدددددددد  وبالتدددددددددالي, واحدددددددددد  وقددددددددوانيا مردددددددددايير تتبددددددددر لددددددددد  الحدددددددددار  هددددددددذ  ضدددددددددما لجريددددددددك
 .متاام ة اوحد  النسيج

ث والرد  منرا هو الحلاظ ع د هويدة ولي نراية البحث قمك بتقدي  عد  مقترحاك ت  استقاثها ما نتا ج البح
 .الحار 
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 مواوع الببث: -أولا 
آخددر زيددار  يقددو  البحددث ع ددد تقصددي التدداري  الرمرانددي لحددي الجديددد  لددي مدينددة ح دد  القديمددة منددذ ن دديت  حتددد 

التومايداك وعدرل لماونداك هدذ  الحدار  وتوثيدح مدا  . وسدنقو  بدالترايز ع دد حدار  27/9/2014ل حي بتداري  
 ي ز  ل بحث, باإلضالة يلد رلر وضر راها.

 حيث ينقس  البحث يلد ثالثة محاور لساسية وهي:

يتناول دراسة لرالقة حي الجديد  مر مدينة ح   القديمة, ما خالل عرل لدراسة تاريخية لرذا  المبور األوا
التي مر برا باإلضالة يلد البنية ااجتماعية الماوندة لد . ودراسدة عمرانيدة  الحي ت مل لسبا  ن و   والمراحل

 .نرلك ع يراتتضما الروامل المثثر  لي تخنين هذا الحي والرمراا لي  والتنوراك الرمرانية والمرمارية التي 

, وذلدد   27/9/2014آخدر زيدار  ل حدي  ليتندداول دراسدة لحدار  التومايداك مندذ ن ددو را حتدد المباور الةاانحلمدا 
خدددالل دراسدددة تاريخيدددة وعمرانيدددة لردددذ  الحدددار  ت دددمل البنيدددة التخنينيدددة والتغيدددراك الحاصددد ة مدددا الناحيدددة  مدددا

المرمارية والرمرانية, اما يض  المحدور الثداني دراسدة توثيقيدة لدبرل ماونداك حدار  التومايداك بمدا يتناسد  مدر 
 متن باك البحث.

مددر نمددوذا نمددوذا مددا هددذ  الحددار  مقارنددة  خددالل مددالرويددة حددار  ي ددال محاولددة ل ترددر  ع ددد  المبااور الةالااث
امددا يتنددرح هددذا  ميددزاك واضددحة تمتدداز برددا حددار  التومايدداك. ل توصددل يلددد, مرمدداري مددا مدينددة ح دد  القديمددة

وذلد  بردد  الوصدول يلدد  .لي حار  التوماياك التي تمكيلد يدراا برل تجار  يعاد  تيهيل مباني المحور 
 لحلاظ ع د هوية هذ  الحار .سبل ا
, إلبدراز ميدزاك حدار  التومايداك وندرص لتوصدياك لدي البحدث يليردا هذ  المحاور الثالثة النتا ج التي توصلي ي 

 سبيل الحلاظ ع د هوية هذ  الحار .

 أسبا  اختنار الببث: -ةانناا 
حددي الجديددد  والبحددث لددي تاريخدد  الرمرانددي, للددك نظددري ل زيددارتي الميدانيددة لثندداء مددا الددداتور الم ددر  و بتوجيدد  
وخدارا  تقدر ع دد تخدو  المديندة القديمدةتسدمد بحدار  التومايداك, لد  يتندرح لردا البداحثوا سدابقًا, حاراتد   حار  ما
لزقدة متوازيدة لردي عبدار  عدا  تخنينرا وببنيتردا المرماريدة,تخت   عا بقية حاراك هذا الحي بنريقة و  ,لسوارها

 دور لدديمرظمردا ل التدي تتمثددماونداك هددذ  الحدار  تتوضدر مدا هددذ  ومتماث دة لدي الرددرل ع دد جاند  اددل زقداح 
  المننقة. هذ ع د هوية  تيثيرلرا ااا . توظيلرا أل رال سياحية نتيجةسانية تررضك يلد تدخالك 

 هد, الببث: -ةالةاا 
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 وتوضي  نابررا الخاا الحار  ما الناحية الرمرانية والمرمارية هذ   مزايايبراز  ليهذا البحث  هد  ياما
 منقجنة الببث: -راب اا 

 : ع دالبحث تقو  منرجية 
 الدراسة التاريخية:

البحددددث مددددا الاتدددد  والمراجددددر والمخنوندددداك وجميددددر الدراسدددداك السددددابقة  ترتمددددد ع ددددد تقصددددي مددددا يتر ددددح برددددذا
والمراحدل التدي مدرك بردا مندذ وعالقتردا بح د  القديمدة , وتتبر تاري  هدذ  المننقدة والمخنناك القديمة والحديثة

 ن و را حتد اآلا.
 الدراسة الميدانية:

  .مال  يوثح مننقة, وتوثيحالقيا  بجواك ميدانية لي ال
وتدد  التقددان بردددل  18/5/2012رك الجددواك الميدانيددة ل مننقددة ع ددد جدددولتيا لقددن األولددد بتدداري  لقددد اقتصدد

الصور اللوتو رالية ورس  مخنناك سريرة توضيحية لبرل المقاس  وتوثيح سرير لما لماا مدا األزقدة ع دد 
 حالدك دوا تادرار الزيدار ترداني منردا المننقدة  السداخنة التديلمل زياراك لخرى متتالية ولادا األوضداع األمنيدة 

والتي  م ك برل المنانح  27/9/2014لبقيك برل المر وماك  ا بة عا المخنناك حتد الزيار  الثانية 
واحتوا ردا  م  ب  لمنيدًا ضدما الحدي لدت  التقدان بردل الصدور التدي ع دد الدر   مدا ق ترداالمحدود  ضما ما س  
  ل نك البحث ب ال عا .لنرا يا  لبرل م اهد الخرا 

 التح ي ية: الدراسة
 تنوراك والتغيراك التي نرلك ع د هذ  الحار  وماوناترا, ما خالل مقارنة الوضر الراها مر بررل لسنقو  

 ع د هوية ت   المننقة.وبياا لثر هذ  التغيراك  الدراسة التاريخية, لسلرك عن ما 
 نتاجية:ااست الدراسة

 الرمرانية والمرمارية. هذ  الحار  مزاياما البحث يلي  ل ما توص سيت  استررالوبنراية البحث  
ولخيددرًا ولددي. آخددرًا ابددد مددا الددذار بدديا جميددر الصددور اللوتو راليددة الددوارد  ضددما البحددث هددي صددور م تقنددة 

 ضما البحث. صور  توثيح لبردسة الباحثة خالل الزياراك الميدانية ل حي لما  ير ذل  ل ا
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 :تمهيد
زيددَندنَنشدرالَ كيَويلدوَتمساحةَشغلَت ََوَة,ةَالسوريَ يَ ةَالعربمالَالغربيَمنَالجمهوريَ لبَفيَالشَ حَ َمدينةَقعَ تَ 

َ.ةت دعدَاليومَالمروزَالشماليَالمزدهرَلسوريَ َوَسمةن ََثالثةَماليينمترًاَمربعًا,َويقطنهاَأوثرَمنَ
التدديَترهددرََلددبَالقديمددةمدينددةَحَ بَت عددريضددمنَحدددودهاَتقددعََلمنطقددةَ َاًَوتوسددعَاًََامتدددادهدديَإكَ َلددبَاليددومَمددامدينددةَحَ إنَ
وبالتدداليَيموددنَانتبارهدداََلددبَاليددوم.منهدداَمدينددةَحَ َتأواالَاألساسدديةَالتدديَنش ددلتَبدددورهاَالن ددالتدديَشددوَ َوَ(1َلصددورالَر ددمَ با

 بدددالَأثريدةَمسددجلة,َكَتددزال240ََلدبَواحتواههدداَنلد َلوونهداَالمروددزَالتداريميَلمدينددةَحَ َضددمنَمديندة,َفبافضددافةَ َمديندةًَ
لددبَمدينددةَ َسددمةَمددنَسددوانَ ن 120000ََالسددونَلحددواليَتددوفرَ  ويقصدددهاََ,نامددلَ َألدديَ َمددنَممسددينَ َالعمددلَألوثددرَ َوتددوفرَ ,َح 

داريداًََاًَإداريدةَممداَجعلهداَمرودزًاَتجاريدصدنانيةَومواتدبََنمدلَفهيَتحويَمحالتَتجاريةَوورشالناسَللتسوقَ َرهيسدياًََوا 
َ.1لمدينةَحلب

َنيدةَللحضداراتَالتديَتتالدتَنليهداالمعداييرَاكجتمانعوداسَكواضدحًاَوتعتبرَمدينةَحلبَالقديمدةَنموججدًاَفريددًاَ
َََ.األثريةَوالتاريميةَبأبنيتهالمميزََالعمرانيَنسيجهابنيةََنل 

َ

2َمدينةَحلبَالقديمةَضمنَمدينةَحلب(1َالصورالَر مَ 
َحدودَالمدينةَالقديمةََََــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                      
1
, مدينة حلب القديمة, استراتيجية المحافظة والتنمية. GTZألمانيا/التقني للتعاون األلمانية وكالة,َالسورية العربية الجمهورية/القديمة المدينة ةمديري  

 .1ص
2
 م, وبتصرف.2013بتاريخ  www.google earth.com مصدر الصورة من االنترنيت , 
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َ
َ
 لب القديمة:مدينة ح   1-1

عَمدينةَحلبَالقديمةَضمنَحدودَمدينةَحلب د تَالمديندةََهوتدار.400َوتبلغَمسداحتهاَحدواليَ,َتتوض  دد  و ددَح 
َ.إضافةَإل َالضاحيةَالشماليةَوالضاحيةَالشر يةَبالمدينةَداملَاألسوار3َالقديمةَفيَممططَبنشويا

أنلندددتَمنرمدددةََم1986ه/1407فدديَندددامَ
مديندددددةَحلدددددبَالقديمدددددةَبواملهدددددا5ََاليونيسدددددوو

ضدددمنَ دامدددلَاألسدددوارَ َمدددار َاألسدددوار(َ
المهددددددددَبددددددالمطر,ََلتددددددرالَالعددددددالمياَ اهمددددددة

َ.وبالتددداليَوجدددوبَحمايتدددهَوالمحافردددةَنليددده
َر دمَوترهرَحدودهاَبوضوحَضدمنَالصدورال

 2).َ
 حلب القديمة:أهمية مدينة  1-1-1

قددددَاوتسدددبتَمديندددةَحلدددبَالقديمدددةَل
أهميتهداَالتاريميددةَبانتبارهدداَمددنَأ دددمَالمدددنَ

فهددديَترجدددعَبجدددجورهاََالمأهولدددةَفددديَالعدددالم,
ومدداَاوتسددبتَإلدد َنصددورَمدداَ بددلَالتدداري .َ

أهميتهداَالحضداريةَبسددببَالددورَالهدامَالددجيَ
َبافضدددافةَإلدددد َ.لعبتدددهَفددديَنددددالَحضدددارات

مو ددددعَنَإفدددَأهميتهددداَالتاريميدددةَوالحضدددارية,
بدينَالقداراتَجعلهداَمحطدةَالمدينةَالوسدطيَ
حيدلَانتبرهداَ,َسداهمَفديَتعزيدزَأهميتهداَاك تصداديةوهجا6َََالَطرقَتجاريةَمنَأهمهاَطريقَالحريرعدَ مواصالتَبريةَل

يديددةَممداَسداهمَفديَتعزيدزَأهميتهدداَاشدتهرتَمدينددةَحلدبَالقديمدةَمندجَالقددمَبصدناناتهاَالتقلَومداَالمؤرمدونَبوابدةَالشدرق.
َومروزَصناني.

                                                      
3
 داد مخطط تنظيمي لمدينة حلب بهدف حماية األحياء القديمة من التطفل أو التخريب.بإع 1974بنشويا: معماري ياباني قام في عام  
4
 .وبتصرف, م2013 بتاريخ www.google earth.com,  االنترنيت من الصورة مصدر 
5

رفة  مسةتوا التعةاوي بةين دوا  عةن ررية م, هةدفها ححة ا األمةن والسة م 1945اليونيسكو: منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافةة, تسسسةت عةام 

ححةةدا مهةةام  سةةية.العةةالم فةةي مجةةاالب التربيةةة والتعلةةيم والثقافةةة  حةة ا االحتةةرام العةةالمي للعدالةةة ولسةةيادة القةةانوي ولحقةةوا ا نسةةاي وم ةةاد  الحريةةة األسا

 .مواق  التراث الثقافي العالمياليونسكو هي أي تعلن قائمة 
6
ينيوي أوا مةن اكتشةص اةناعة . ويُعةد الصةأوروبةارري  الحرير: مجموعة من الطرا المترابطة التي كانت تسةلكها القوافةل التجاريةة, تصةل بةين وسةيا و 

 ة أرجاء العالم.الحرير وبالتالي قفد ُسميَت هذه الش كة من الطرا بطري  الحرير نس ة حلى كمية الحرير الصيني الذي كاي يُنقل ع رها من الصين حلى كاف

 هاالفصل األول: مدينة حلب القديمة, وعالقة حي الجديدة ب

َ
4َالحمايةَلحلبَالقديمةَ(َحدودَمو عَالترالَومناطق2الصورالَر مَ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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دَمددنَالشددعراألَواألدبددداألَفقددددَوانددتَمقصدددًاَللعديدددَ,وكبدددَمددنَجودددرَالدددورَالثقددافيَالهدددامَالددجيَلعبتددهَمديندددةَحلددبَالقديمددة
َ.والفالسفة

 خل األسوار:احلب القديمة دمدينة  1-1-2
َتميدزَبهداالعوامدلَالطبيعيدةَالتديَيَأنَيبددومددنَبالعودالَإلد َالمراجدعَالتاريميدةَالتديَتتحددلَندنَتداري َنشدوألَال

واسدتمرارها.َوبدالنررَإلد َممطدطَمديندةَحلدبَالقديمدةََوانَلهاَاألثرَاألوبرَفديَنشدوألَالمددنالمو عَالطبوغرافيَللمدينةَ
,َبافضددافةَإلدد َوجددودَالهضددبة7َالمدينددةَضددمنَحددوقَنهددرَ ويددقوجددودَفددإنََ,فرضدديةيموددنَالتأويدددَنلدد َصددحةَهددج َال

المديندددةَفددديَهدددج ََالعوامدددلَالطبيعيدددةَالتددديَفرضدددتَنشدددأالَفو هددداَالقلعدددة,َيمودددنَانتبارهمددداَمدددنَأهدددمَبنيدددتلتددديَالصدددمريةَا
ندادالَإحياههدااَمدنَالعوامدلَالتديَسداهمتَفديَاسدتمدمو عها,َومداَيمودنَانتباره َلدهضدتَبعددَودلَمداَتعرَ َمراريةَالمديندةَوا 

َوالسلبَوالنهبَالمتوررال.َقبافضافةَلعملياتَالتدميرَوالحَرَطبيعيةالزمنَمنَووارلََنبرَ 
األثريدةَالتديَرهدرتَمداللَالتنقيبداتَاألثريدة,َومداَأنَجودرَري َمدينةَحلدبَمدنَمداللَالموتشدفاتَيمونَالتعريَنل َتا

يمودنَأنَمدينةَحلبَضمنَالوثاهقَالتاريميةَوالممطوطاتَاألثريةَوبأسماألَممتلفةَمرتبطةَبالممالد َالتديَمدرتَنليهداَ
َأنَالتعدريَنلد َممطدطَالمديندةَلدمَيودنَمموندًاَتعطيَفورالَننَتاري َهدج َ مدنَمداللَالوصديَالدجيََسدو المديندة.َإك 

َجينَزارواَالمدينةَووتبواَننهاَضمنَتقاريرهم.الَحالة دمهَبعقَالرَ 
يمونَانتبدارَممطدطَمديندةَحلدبَالدجيَيرهدرَبالشدولََ

 9َCarstenيبدددددور(َوالدددددجيَ دمدددددهَالر حالدددددةَوارسدددددتنَن1ر دددددمَ 

Niebuhr   َأ ددمَممطدطَلمديندةَحلدب.َََم1770ه/1184ندام
يعطدديَهدددجاَالممطدددطَفودددرالَنددنَالمالمددد َاألساسددديةَلمديندددةَحلدددبَ
القديمددة,َحيددلَيرهددرَواضددحًاَمجددر َنهددرَ ويددقََبافضددافةَإلدد َ
القلعدددةَوالسدددورَواألحيددداألَدامدددلَومدددار َاألسدددوارَوبعدددقَاألبنيدددةَ

َالرهيسيةَفيَجل َالو ت.
10َطَالقنصددلَالفرنسدديَجددانَلددويسَروس ددوثددمَجدداألَممطدد

J.L.Rousseau ََبتسدددمياتَََم1825ه/1241المطبددوعَندددام
َوتفاصيلَأدقَمنَممططَنيبور.

أمدداَبالنسددبةَللمراحددلَالتدديَسددبقتَهددج َالممططدداتَفددالَ
يوجددددَضدددمنَالمراجدددعَالتاريميدددةَوالممطوطددداتَأيَرسدددمَيوضددد َ

هاَتمطددديطَالمديندددةَأوَالمراحدددلَالتددديَمدددرتَبهددداَوصدددوًكَإلددد َشدددول
                                                      

7
عن أال تسمية  لياقوب الحموي معجم ال لدايوجاء في  ويسمى أيضاً بنهر حلب, ين   من جنوب تركيا من هض ة عينتاب, وينتهي في جنوب حلب. 

 .الضفدعقوي  حيث ذكر أنها تصغير قاا وهو اوب 
8
 . بتصرف.30راسل, الكسندر وباتريك. تاريخ حلب الط يعي في القري الثامن عشر. ص 

 م.1815 -م 1733ألماني عمل في خدمة الدولة الدنماركية, عاش في الفترة ما بين  ر وغرافيو ورياضي مستكشص: ركارستن ني و 9
10
 م.1811م قنص ً عاماً في حلب وشغل المنصب حتى عام 1808جاي لويس جاك روّسو: ولد في فرنسا وعين عام  

َ

8َممططَنيبور(1َر مَ شولَال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%81%D8%AF%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1733
http://ar.wikipedia.org/wiki/1815
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النهددداهيَالواضددد َضدددمنَهدددج َالممططدددات.َإكَأنَالعدددودالَلشدددرحَالمدددؤرمينَوبعدددقَالرحالدددةَبافضدددافةَإلددد َالموتشدددفاتَ
األثريةَيمونَأنَتشولَتصورًاَ ريبًاَلماَوانَنليهَممططَالمدينة.َإكَأندهَيمودنَاكطدالعَنلد َممططداتَتطدورَمديندةَ

والدواردالَضدمن11َJ.Sauvagetََالباحدلَجدانَسدوفاجيهَحلبَمنجَماَ بلَالتاري َوحت َالعصرَالحديلَبحسدبَمنردور
 حتد  نشدأتها مندج وبيدرال سدورية مديندة توسدع دراسدةبعندوانَحلدبَََم1941ه/1362اطروحتدهَالددوتورا َالمقدمدةَندامَ

.َلقدَ دمَسوفاجيهَضمنهاَنرريتهَالقاهمةَنل َهلنستيةَمديندةَحلدب,َفقددَانتمددَفديَنرريتدهَنشر التاسع القرن منتصي
لتمطيطَالشطرنجيَلشبوةَالشوارعَفيَالجزألَالغربيَمنَالمدينةَالممتدَنل َطرفيَالمحورَالرهيسديَللسدوق.َهج َنل َا

يفتددرقَسددوفاجيهَأنَمنطقددةَالتددلَ حدديَالعقبددة(َفدديَغددربَالمدينددةَهدديَمنطقددةَالسددونَاألولدد َفدديَمدينددةَحلددبَويقدددمَ
َالممططاتَالتاليةَللتطورَالعمرانيَلمدينةَحلبَبحسبَنرريته.ََ

َ
12َتطورَحلبَبحسبَسوفاجيه(2َر مَ لشولَا

                                                      
11
 .فرنسي مستشرام Jean Sauvaget  (1901 - 1950  )جاي سوفاجيه  

12
 12 Sauvaget, Jean, Alep, essai sur le developpement d une grande ville syrienne des origines au milieu de XIXe 

siècle, Paris 1941. P109. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
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إنَالعناصددرَاألساسدديةَالمشددولةَلمالمدد َمدينددةَحلددبَالقديمددةَدامددلَاألسددوارَكَتددزالَحتدد َاليددومَتبدددوَوبشددولَ
دالالقلعدةَيمودنَمالحردةََ(3 َر دمَواض َضمنَممططداتَالمديندةَفدالنررَإلد َالصدورال تدل,َومداَيرهدرَالعةَنلد َمتوض 

وجدودَسدورينَلمديندةََيمودنَمالحردةويرهدرَالسدورَالمحديطَبالمديندةَبأبوابدهَالتسدعة.ََوَندة,مجر َنهرَ ويدقَغربديَالمدي
دددعَنلددد ََالقلعدددةوبدددالعودالَإلددد َالمراجدددعَالتاريميدددةَيبددددوَأنَحلددبَمدددنَالناحيدددةَالشدددر ية,َ الشدددر يَمدددنََالضدددلعواندددتَتتوض 

القدديم,َوبدجل َأصدبحتَالقلعدةَدامدلََمنَالجهةَالشر يةَيحيطَبالسدورجديدَتمَبناألَسور13ََ,َثمَفيَالفترالَاأليوبيةسورال
تدجورَالمصدادرَالتاريميدةَأنَأسدوارَمديندةَحلدبَربمداَتعدودَبأساسداتهاَإلد ََ.رَبعدَأنَواندتَنلد َالضدلعَالشدر ياألسوا

الفترالَالسلو يةَوالقرنَالرابعَ بلَالميالد.َوماَودانَالشدارعَالمسدتقيمَيصدلَبدينَالقلعدةَوبدابَأنطاويدةَفديَالفتدرالَالرومانيدةَ
َ.14يزنطيةوالب

نددددهاَتسددعة,َوهدديَبددابَ نسددرينَويسددميهَوددانَاألمددوينَراسددلَأنَأبددوابَحلددبَفدديَالقددرنَالثددامنَنشددرَيددجورَ
األوروبيددونَابددابَالسددجنا,َوبددابَالمقددامَويسددم َابددابَدمشددقاَوتقددعَبددينَهددجينَالبددابينَ لعددةَالشددريي,َثددمَبددابَالنيددربَ

لدد َالنصددرَالددجيَوددانَيسددم َبددابَاليهددودَ بددلَالمَوبددابَاألحمددرَوبددابَالحديدددَويسددم َوددجل َابددابَبنقوسدداا.َأمدداَبدداب
وهندا َبدابَالفدر َوبعدد ََلوجودَمزارَللمضدرَ جداورجيوس(َ ربده.َبابَالقديسَجور َالراهرَغازيَفيسميهَاألوروبيون

بابَالجنانَويسميهَاألوروبيونَابابَالعتمةاَلقربهَمنَسدوقَالعتمدةَويدؤديَندنَطريدقَجسدرَفدوقَالقويدقَإلد َضداحيةَ
كَتددزالَهددج َاألبددوابَحتدد ََالددجيَيقددعَفدديَشددمالهَدامددلَاألسددوارَتددلَالعقبددة.َأنطاويددةالبددابَاألميددرَهددوَبددابَالمشددار ة,ََو

اليومَمحتفرةَبأسماههاَالمجوورالَسابقًاَنل َالرغمَمنَفقدانهاَلوريفتهداَالدفانيدةَبافضدافةَإلد َالتغيدراتَالمعماريدةَالتديَ
َطرأتَنليهاَنل َمرَالزمن.

َ

15َالقديمةَداملَاألسوارَ(َحلب3ر مَ َلصورالا

                                                      
13
 م(. 1260-1183 \هـ  659-579حكم األيوبيوي في الفترة ) 
14
 .189ة. صحجار, ع د هللا. معالم حلب األثري 
15

 .وبتصرف, م2013 بتاريخ www.google earth.com,  االنترنيت من الصورة مصدر
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 حلب القديمة خارج األسوار:مدينة  1-1-3
,َولوددنَاليددومبدددأتَمدينددةَحلددبَبالتوسددعَمددار َحدددودَاألسددوارَواسددتمرتَبالتوسددعَحتدد 16ََإبددانَحوددمَالعثمددانيين

دوَيبدلَوباتجاهداتَممتلفدة,ََومراحدَندد الهجاَالتوسعَواكنتشارَلمَيونَمنجَالبدألَبشولَشعانيَمتجانس,َبدلَرهدرَنلد َ
مديندددةَحلدددبَفبدددالعودالَإلددد َممططددداتََ,العامدددلَالجغرافددديَودددانَالسدددببَالرهيسددديَكتمددداجَهدددجاَالتوسدددعَشدددولهَواتجاهدددهأنَ

وبالتداليََ,أنهاَوانتَمحدودالَمنَالجنوبَبالبساتينَوالورومَومنَالغربَبمجر َنهدرَ ويدقيتبينَداملَاألسوار,ََالقديمة
رهدورَمداَيسدم َبالضدداحيةََ(4 َر دمَبالصدورالَيبددوَواليَوالشدر ي,َفدإنَإموانيدةَالتوسدعَواندتَمحددودالَباكتجداهينَالشدم

َوالضاحيةَالشر ية.الشماليةَ

َ
  تمتددَالضداحيةَالشدر يةَنلد َطدولَالسددورَالشدر يَلمديندةَحلدبَالقديمدة,َابتدداأًلَمدنَالشددمالََالضداحيةَالشدر ية

 منَحيَالشميصاتيةَإل َالجنوبَإل َحيَالسمانةَبشولَشريطي.
  ابتددداأًلَمددنَحدديَلشددماليةَنلدد َطددولَالسددورَالشددماليَلمدينددةَحلددبَالقديمددة,َتمتدددَالضدداحيةَاَالضدداحيةَالشددمالية
َشر ًا,َوماَيفصلهاَجنوبًاَننَالمدينةَالقديمةَداملَاألسوارَشارعَالمندق.َ يولغربًاَحت َحيَأَالجديدال

 
                                                      

16
 م(. 1918-1516 \هـ  1337-922حكم العثمانيوي ) 
17
 .وبتصرف, م2013 بتاريخ www.google earth.com,  االنترنيت من الصورة مصدر 

َ
17َ(َالضاحيتينَالشماليةَوالشر ية4ر مَ صورالَ

َحدودَالمدينةَالقديمةََََََــــــــــــــــــــــــــــــــــ       المدينةَالقديمةَداملَاألسوارََََََ                   
َالضاحيةَالشماليةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالضاحيةَالشر ية



- 8 - 
 

 دة:ي  حي الجد   نشأة 1-2
ددَري عدددَحدديَالجديدددالَأحدددَاألحيدداألَالتقليديدددةَاأل دينددةَحلددبَالقديمدددة,َيَبمحدددلَنهدددًاَضددمنَحدددودَمددداَسددبقَون 

أوامدرَفديََتوسدعَلمديندةَحلدبَمدار َاألسدوارَأحددويعدَأيضًاَ,َالضاحيةَالشماليةَوماَج ورَسابقًاَجزألَمنَأجزاألَوي شول
لضددداحيةَلةَيدددغربالحددددودَندددواالَنلددد َالَالًَشدددوَ مَ َحددديَالجديددددالَ(5 َر دددمَترهدددرَالصدددورالَ.باتجدددا َالشدددمال18َالعهددددَالمملدددووي

َ.الشمالية

 ما بعد حي الجديدة:العمرانية الالحقة التطورات  1-3
هدجاَالنمدوَ,َويمودنَتتبدعَمراحدلَبعدَت شوُّلَالضاحيتينَالشماليةَوالشر ية,َاستمرتَمدينةَحلبَبالتوسعَالعمراندي

َالتيَوانَلهاَتأثيرهاَالمباشرَنل َحيَالجديدال.
يَدمددرَثلثدديَالددجَم1822ه/1238لعددامَزلددزالَاَبعدددبدددأَالتوسددعََطددرحَفرضدديةَأنهددج َالمراحددلَيموددنَتتبددعَنندددَ

ََبشولَماصَفيَالمنطقدةَالواهندةَبدينَالسدورَالغربديَوحتد َنهدرَ ويدق.بدأَنَالتوسعَ دَأويبدوََالدورَالسونيةَفيَحلب
 جبددلَالنهددر(َالددجيَيشددولَبدددور َجددوارًاَلحدديَالجديدددالَويددرتبط20ََبسددونَحدديَالعزيزيددةَب ددد َم1850ه/1266ثددمَفدديَنددامَ
الَيفصدلَبينهمداَسدو َشدارعَالتلدل.َوانتبدرَبالتداليَحديَالجديددالَصدلةَالوصدلَبدينَاألحيداألَالحديثدةَفدَاًَوثيقدَاًَمعهَارتباط

                                                      
18
 م(. 1516-1260 \هـ  922-659حكم المماليك ) 
19
 .وبتصرف, م2013 بتاريخ www.google earth.com,  االنترنيت نم الصورة مصدر 
20
 سميت بالعزيزية نس ة حلى السلطاي العثماني ع د العزيز  الذي أنشئت في أيامه. 

 
 19حيَالجديدالَضمنَالضاحيةَالشمالية(5َر مَ الصورالَ

َحدودَالمدينةَالقديمةََََََــــــــــــــــــــــــــــــــــ       المدينةَالقديمةَداملَاألسوارََََََ                   
َحيَالجديدالَََََََََََََََالضاحيةَالشر يةََََََََََََََالضاحيةَالشماليةََََََََََََََََََََََََ
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حدديَالجديدددالَلتسددونَحدديَمدنَبعددقَالعدداهالتَانتقلددتَويبدددوَأيضدًاَأنََواألحيداألَالتدديَتقددعَضددمنَحددودَالمدينددةَالقديمددة.
إلددد َالتصدددا همَالمدددجوورَسدددابقًا.َإكَأنََالعزيزيدددةَوهدددجاَمددداَسددداهمَفددديَجعدددلَهدددجينَالحيدددينَمدددرتبطينَاجتمانيدددًاَبافضدددافة

ففدددديَنددددامََ.نددددنَحدددديَالجديدددددالَونددددنَبددددا يَأحيدددداألَمدينددددةَحلددددبَالقديمددددةتمطدددديطَحدددديَالعزيزيددددةَجدددداألَبشددددولَممتلدددديَ
وانتمدَأولَممططَتنريمديَلمديندةَحلدبَللمهنددسَاأللمدانيَيوندغَوالدجيَانتمددََ,أنشهتَبلديةَحلبََم1866ه/1283

سلوبَواضحًاَفديَتمطديطَحديَالعزيزيدةَمثدلَشدارعَ سدطاويَلمتوازيةَويرهرَهجاَاألالمتعامدالَواالعريضةَنل َالشوارعَ
سددلوبَأونلدد َالددرغمَمددنَمجدداورالَحدديَالعزيزيددةَلحدديَالجديدددالَإكَأنَاكمددتاليَفدديََالحمصددي,َوشددارعَفددارسَالمددوري.

طتدديَالقطددارَنشدداألَمحإومدداَأنََ.(7ور ددمَ َ(6ر ددمَ َصددورتينوال(3َبالشددولَر ددمَ َجلدد َالتمطدديطَيبدددوَواضددحًاَويرهددر
حيدداألَوددانَلهمدداَاألثددرَفدديَزيددادالَنددددَالطوابددقَفدديَاألَم1912ه/1331ومحطددةَبغدددادََم1906ه/1325محطددةَالشددامَ

وبالتداليَأصدبحتَالمبدانيَبأربعدةَطوابدقَبددلََابدأورَ المعدنيدةَبالوصدولَمدنََواهزحيدلَبددأتَالجدَ,العزيزيةوحيَالحديثةَ
والرفدرََارالزَالمعدنيةَبعدَأنَواندتَأوشدا َمشدبيةَتسدتندَنلد َالحجدستندَنل َالجواهتورهرتَالشرفاتَالتيََ,الطابقين
األبنيةَترهرَمتأثرالَبالطرازَاألوربيَمنَحيلَاكنفتاحَنل َالشارعَالمارجيَبددلَاكنفتداحَنلد َصدحنََفبدتالمشبي.َ
َ(.9ر مَ َ(8ر مَ َتينبالصوَرَاًَويرهرَهجاَالتغييرَواضحَ,يو(ثالدارَ البا

َ

ََ
َتمطيطَشوارعَالعزيزيةَجديدالتمطيطَشوارعَال
21ََ(َمقارنةَفيَاسلوبَالتمطيطَبينَحيَالجديدالَوحيَالعزيزية3الشولَر مَ 

َ
َ

                                                      
21
 مديرية المدينة القديمة, بتصرف من ال احثة. 
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ََ
22َالعزيزيةَ(َشارعَفيَحي7الصورالَر مَ َالجديدالَ(َشارعَفيَحي6الصورالَر مَ 

َ
َ

 
23َالعزيزيةَفيَحيَمبن (9َالصورالَر مَ َالجديدالَفيَحيَمبن (8َالصورالَر مَ 

                                                      
22
 facebook.com/gebrail.saudالمصور ج رائيل سعود أرشيص  
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بدأَحيَالجميليةَبالرهورَغربيَالمدينةَيفصلهَننَالمدينةَبساتينَوحدداهقَنهدرَََم1882ه/1300مَفيَناَو
ويعتبرَأيضًاَحيَالجميليةَمنَاألحياألَالتيَترتبطَمعَحيَالجديدالَولونَليسَبأهميةَارتباطهَمدعَحديَالعزيزيدة.ََ ويق.

يليدهَحديَالحميديدةََ,م1878ه/1375ندامََئأنشدأماَمنَالطدريَالشدماليَللضداحيةَالشدماليةَفيرهدرَحديَالنيدالَالدجيَ
َتأسستَاالسليمانيةا.ََم1895ه/1313وفيَنامََ,وبقربهَالجابريةَم1887ه/1305فيَالعام

يمونَانتبارَهج َاألحياألَالسابقةَالجورَمنَاألحياألَالتيَنشأتَفيَمرحلةَماَبعدَحيَالجديددالَوودانَلحديَالجديددالَأثدرَ
طديطَولودنَمتاممتهدداَلهدجاَالحدديَجعلدهَننصدرَوصددلَبينهداَوبددينَأحيداألَالمدينددةَوبيدرَفيهداَكَيرهددرَاألثدرَبأسددلوبَالتم

َفأيَ اصدَلقلبَمدينةَحلبَالقديمةَمنَهج َاألحياأل,َكَبدَلهَمنَالمرورَضمنَأحدَأحياألَحيَالجديدال.َ,القديمة
لمديندةَالعمرانديَالنسدي َأصدابََضدررَفيزيداهيَواجتمدانيأدتَإل َتلتَهج َالمرحلةَمرحلةَالممططاتَالتنريميةَالتيَ

يقددايَهددجاَلوددنََوهددج َالممططددات,ََبعددقنددنَتنفيددجَحلددبَالقديمددةَبشددولَنددام.َو دددَنددت َهددجاَالضددررَ أد َإلدد َنقدددهاَوا 
إلد َََم1986ه/1407عدامَالجلد َحتد َاسدتمرَالعملَبها,َوالبحلَننَممططَجديدَيؤمنَحمايدةَأوبدرَلهدجاَالنسدي ,ََو

َ(َ.WHL َ World Heritage Listلترالَالعالميَفيَ اهمةَاحلبَبتسجيلَمنرمةَاليونيسووََأنَ امت
منَالنسي َالعمرانيَلمديندةَحلدبَالقديمدة,َفقددَتدأثرَبتنفيدجَهدج َالممططداتََاًَجزأليعدَحيَالجديدالََونررًاَلوون

تفاوتَ ثارهاَمنَممططَإل َ مر,َويعتبرَممططَالمبيرَاليابدانيَبانشدوياَمدنَأوثدرَالممططداتَضدررًاََنل َالرغمَمن
َالَوهجاَماَسيعرقَكحقا.لحيَالجديد

َ جاألتَالممططاتَبحسبَالتسلسلَالتاليو دَ
وهوَأولَممططَتنريميَلمديندةَحلدبَلتطدويرَأحيداألَالمديندةَالجديددالََ  "Yung" يونغالمهندسَاأللمانيَممططََ-1

و ددددَانتمددددَفددديَالممطدددطَالتمطددديطََ.م1915ه/1334فددديَالغدددرب,َو ددددَانتمدتدددهَداهدددرالَالشدددؤونَالفنيدددةَبحلدددبَبتددداري َ
َمتعددال.الَاألدوارالشطرنجيَنل َالطريقةَاألوروبيةَللشوارعَالمتوازيةَوالمتعامدالَوانفتاحَالواجهاتَنليهاَوا  امةَ

حدددتَفيدهَمنداطقَالتوسدعَالجديددالَبشدوارعَجديددالَامتددتََ م1930ه/1349َدانجيهإيكوشار و نَيالمهندسدَممططَ-2
يثدددةَالمسدددتمدالَمدددنَالتمطددديطَاألوربدددي,َلودددنَجلددد َلدددمَيتحقدددقَالحديمدددةَلتفدددرقَنليهددداَ دددوانينَاألحيددداألَدامدددلَالمديندددةَالقد

َ.ا رضةَسوانَالمدينةَالقديمةَوضعيَحروةَالمرورَونددَاآللياتَ نجالمع
تددمَبموجبددهَفددت َوتعددريقَالشددارعَالددجاهبَشددر ًاَمددنَأمددامََ م1954ه/1365َغوتــو  المهندددسَالفرنسدديممطددطََ-3

المدينددددةَبمروزهدددداَافداريَالمتمثددددلَبالسددددراياَوالبلديددددةَالقديمددددةَسددددوانََاتصددددالالجددددامعَالوبيددددرَاألمددددويَإلدددد َالقلعددددةَليددددتمَ
َوالمستشف َالوطنيَو صرَالعدل.

                                                                                                                                                                            
23
 facebook.com/gebrail.saudالمصور ج رائيل سعود أرشيص  



- 12 - 
 

المديندددةَامتدددراقَ ددددَأرادَغوتدددونَبممططدددهََ
بدددداللونَشددددارنينَحددددديثينَيرهددددرانَالقديمددددةَب
أحدددهماَمددنَبددابََ(4 َر ددمَبالشددولاألحمددرَ

واآلمددددرَمددددنَبدددددابََالجنددددانَباتجددددا َالسددددجن
  نسرينَمرورًاَبساحةَبز .

ممطدددددطَغوتدددددونَتنفيدددددجَبعدددددقَإنَ
أد َإلدددددد َتدددددددميرَنشددددددرَالمدينددددددةَالقديمددددددةَ
الموجدددددودالَدامدددددلَاألسدددددوارَوتددددددميرَأحيددددداألَ
 بأوملهاَمنَالمدينةَالقديمةَمار َاألسوار.

َبانشـــــــــوياالمبيدددددددددرَاليابدددددددددانيَممطدددددددددطَ-4
نمدددددددلَهدددددددجاَالممطدددددددطََ.م1974ه/1394

التاريميددةَواألثريددةََنلدد َإبددرازَأهميددةَاألبنيددة
َبالشددولجلدد َيرهددرََوَدامددلَالمدينددةَالقديمددة

َ.(5 َر م
ا تددرحَبانشددوياَشددوارعَامتددراقَتقطددعَأوصددالَلقدددَ

المدينددةَالقديمددةَفدديَمدداَلددوَتددمَتنفيددجها,َوماصددةَالمددارَفدديَ
بعددَشدارعََحيَالجديدالَبددألًاَمدنَنوجدةَالويداليَوالمسدتمر

لسجنَفيَحيَالبياضة,َوالمسدتمرَمدنَبدابَ نسدرينَإلد َا
َومددداَلحدددربافضدددافةَإلددد َشدددارعَبدددابَالنيدددرب.ََالسددداحةَبدددَز

للمدينةَنلد َأرقَالمديندةَالقديمدةَفديَالقسدمََاًَجديدَاًَمروَز
مشروعَاَبابَالفدر اَوبعددَماَنريَبالشماليَالغربيَوهوَ

شدارعَنبددََأبنيدةأنَانتمدَالمشروعَالجيَتمَتنفيدجَبلووداتَ
,َونتيجدةَتقريدريَهنعمَرياقَبسبعَوتسعَطبقاتَبموجبالم

حددولَالحفددارَنلدد 1980ََ-1979اليونيسددووَفدديَندداميَ
تدمَإلغداألَمشدروعََالفدر ََمدينةَحلبَالقديمةَومشروعَبداب

لغدداألَشددوارعَاكمتددراقَالممربددةَللنسددي َإبددابَالفددر َومدداَتددمَ
العمرانددددديَالقدددددديمَبعددددددَأنَفدددددت َشدددددارعَبدددددابَالنيدددددربَفقدددددطَ

َم.120َبعرقَ
                                                      

24
 .270حجار, ع د هللا. معالم حلب األثرية. ص 
25
 .270ص حجار, ع د هللا. معالم حلب األثرية. 

َ
24َممططَالمهندسَغوتونَ(4ر مَ َشولال

َ
25ََممططَالمهندسَبانشوياَ(5ر مَ َشولال
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مَتأسستَلجنةَحمايةَحلبَالقديمة,َوحددَالنرامَالعمرانيَالمؤ دتَلمديندةَحلدبَالقديمدةَمدص1978َنامَفيَ
َباألبنيةَضمنَاألسوار,َوأبنيةَالمنطقةَالسادسةَ الجديدال(َوأبنيةَشر يَالسورَ بنقوساَوبابَالحديد(

,َفجدددداألتَعددددًاَللتددددرالَالعددددالمينيسددددووَالمدينددددةَالقديمددددةَمو أنلنددددتَاليَووومدددداَجوددددرَسددددابقًاََم1986ه/1407فدددديَالعددددامَ
َالمدينةَالقديمةَمنَأيَتدمل.الممططاتَالالحقةَبشولَيحافرَنل َ

َ,بدالترميمفقدطَمداصَبالمديندةَالقديمدة,َيسدم َمؤ دتَتطبيدقَنردامَنمرانديََم1992ه/1413 العدام فدي بددأ
نادالَالبناألَضدمنَارتفداعَ/وبحدودَضيقةَجدًاَبالهدمَ  َالفسدحةَالسدماويةَللعقدارَ/َمَوطبقتدينَفقدطَمدعَالمحافردةَنلد8وا 
َمنَلجنةَحمايةَحلبَالقديمة.بعدَأمجَالموافقةَمسبقًاَ

التقنديَنلد َمنحدةَمدنَالحوومدةَاأللمانيدةَ ووالدةَالتعداونَََم1992ه/1407حصلَمجلسَمديندةَحلدبَالعدامَ
ََم1999/ه1420.َأنجددزَفريددقَنمددلَالمشددروعَنددامَامشددروعَإحيدداألَحلددبَالقديمددةاَللتعدداونَفدديَتنفيددجGTZَ)األلمانيددةَ
لألسددبابَالتدديَأدتَإلدد َتدددهورَالنسددي 1997ََو1993ََالمدينددةَالقديمددةَبعدددَإجددراألَتحليددلَشدداملَبددينََارتقدداألممطددطَ

للمدينددةَالقديمددةَمددنَ بددلَلجنددةَالحمايددةَوأصددب َ انونددًاََاكرتقدداألالعمراندديَللمدينددةَالقديمددة.َجددرتَالموافقددةَنلدد َممطددطَ
َََ.م2000ه/1421نامََانتماد مطبقًاَبعدَ

(ََوتددمَوضددعَحدديَالجديدددالَضددمن10َسدديمَالمدينددةَالقديمددةَإلدد َندددالَمندداطقَاسددتراتيجيةَومدداَيرهددرَبالصددورالَر ددمَ تددمَتق
َمطةَالعمل.

مندددداطقَالحمايددددةَوهدددديَمندددداطقََبعددددقَاألجددددزاألَمنددددهَمددددن
التحددولَمدداَبددينَالمدينددةَالقديمددةَوالنسددي َالحضددريَالحددديلَللمدينددةَ

حيلَيالحدرَأنَالنسدي َالتقليدديَللمديندةَالقديمدةَالموجدودََالحديثة,
حيَالجديدالََيتداملَمعَالنسدي َالحدديلََبعقَاألجزاألَمنَضمن

نيَشددارعَالتلددلَوحدديَمبدداَومدداَفدديَحالددةلألحيدداألَالمجدداورالَالمالحددرَ
مدداَبددينَالقددويَنَالتفانددلَالددوريفيَإإلدد َجلدد َفددَالعزيزيددة.َبافضددافة

َالَالعالمي.داملَومار َمنطقةَالتَرالمناطقَ
هددديَإندددادالََوأهدددمَاألنمدددالَالتددديَتمدددتَفددديَحددديَالجديددددال

شدددددبواتََاسدددددتبدالشدددددملَهدددددجاَالمشدددددروعََتأهيدددددلَسددددداحةَالحطدددددب.َ
الصدددريَالصدددحيَوالميدددا َوتنسددديقَالودددابالتَالوهرباهيدددةَوالمطدددوطَ

الحفارَنلد َالعناصدرَالمضدراألََوَالساحةإنادالَرصيَالهاتفيةَمعَ
ضافةَالمقاندَواكستراحات ومداََدَموا ديَللسدياراتوتحديَضمنهاَوا 

َ(.11رهرَبالصورالَر مَ ي
َ

                                                      
26
 مديرية مدينة حلب القديمة.. 

ََ
GTZ26َمناطقَنملَََ(10 ر مََالصورال
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َ
27َساحةَالحطبمشروعَإنادالَتأهيلَ(11َالصورالَر مَ 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                      
27

  .القديمة حلب مدينة مديرية
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 :األول الفصل نتائج
o ومرودزًاَ,َمسدجلةَأثريدةَ بددال240ََنل َحتواههاكَحلبَلمدينةَالتاريميَالمروزَاليومَالقديمةَحلبَمدينةَتعتبر

َتجاريدةَمحدالتنلد ََكحتواههداَللتسدوقَالنداسَيقصددها,َنامدلَ َألديَ َممسدينَ َمدنَألوثدرَ َالعمدلَتجاريًاَلتوفرهدا
لدبَمديندةَ َسدوانَ َمدنَن سمة120000َلحواليَالسونَتوفرَ َتزالَكوماَأنهاَصنانيةََنملَوورش بافضدافةَ,َح 

َ.حلبَلمدينةلوونهاَمروزًاَإداريًاَ
o َمددددنَالعديدددددَمدددنَالددددرغمَنلدددد َنيدددةالعمراَمصاهصددددهاَمعرددددمَنلددد َمحافرددددةًََاليــــومَالقديمددددةَحلدددبَمدينددددةَتبددددو

َالتنريميدةَالممططداتَمدنَبعدقَتنفيدجَجدراألَالعشرينَالقرنَمنتصيَمنجَنسيجهاَلهاَتعرقَالتيَاكمترا ات
َ.م1986ه/1407َنامَالعالميَللترالَمو عاًََإنالنهاَتمََأنَإل َوجل 

o  َأمدجَبعددَوجلد َبالهددمَجدداًََضيقةَوبحدودَبالترميمَيسم َاًَماصَاًَنمرانيَاًَنرامَاليومَالقديمةَحلبَمدينةَتمتل
 .القديمةَحلبَحمايةَلجنةَمنَالموافقة

o َ مشاريعَإنادالَالتأهيلَالتيَتتمَبالتعاونَماَبدينَنددالَجهداتَمجمونةَمنََاليومالحرَفيَمدينةَحلبَالقديمةَي
َرسميةَبهديَحمايةَالمدينةَالقديمةَوالحفارَنل َالهويةَالمميزالَلها.َ
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 :والموقع  أصل التسمية2-1

تَفدددددددديَفتددددددددرالَزمنيددددددددةَأحدددددددددلَيدددددددديعددددددددودَأصددددددددلَتسددددددددميةَحدددددددديَالجديدددددددددالَإلدددددددد َوددددددددونَهددددددددج َالمحلددددددددةَ دددددددددَب ن
َاًَشدددددددولتَأساسدددددددفقددددددددَمدددددددنَالفتدددددددراتَالزمنيدددددددةَالتددددددديَنشدددددددأتَفيهددددددداَبدددددددا يَأحيددددددداألَمديندددددددةَحلدددددددبَالقديمدددددددة.َوبالتددددددداليَ

صددددددددغرَحجدددددددددمَهدددددددددجاَالحددددددددديَبالنسدددددددددبةَلمسدددددددداحةَالمديندددددددددةَالقديمدددددددددةَفقددددددددددَجددددددددداألََلمدينددددددددةَحلدددددددددبَالجديددددددددددال,َوبسدددددددددبب
دددددددددد الَحيددددددددلَيقدددددددددولَ د يي ددددددددد ال.َو ددددددددددَجوددددددددرتَفددددددددديَالمراجددددددددعَالتاريميددددددددةَبالج  د يي اكسددددددددمَتصددددددددغيرًاَلولمدددددددددةَالجديدددددددددالَأيَالج 

د ييد ال َتصغيرَجديدالَأيَالمحلةَالجديدالَالصغيرال,َثمَمففتَبإزالةَالتشديداَاألسديَا َ.28الج 
يمودددددددددددنَمالحردددددددددددةَتسدددددددددددميةَأمدددددددددددر َلهدددددددددددجاَالحددددددددددديَضدددددددددددمنَبعدددددددددددقَالمراجدددددددددددعَالتاريميدددددددددددةَوهددددددددددديَحددددددددددديَ

هددددددددجاَالحدددددددديَوهددددددددجاََالددددددددجينَسددددددددونواَفدددددددديالنصددددددددار َويعددددددددودَالسددددددددببَفدددددددديَهددددددددج َالتسددددددددميةَإلدددددددد َنسددددددددبةَالمسدددددددديحيينَ
َالبنيدددددددددةَاكجتمانيدددددددددةَلسدددددددددوانَحددددددددديَالجديددددددددددال.َومددددددددداَيالحدددددددددرَأيضددددددددداًََننددددددددددَدراسدددددددددةكحقدددددددددًاََتوضددددددددديحهمددددددددداَسددددددددديتمَ

رمنيددددددددةَالتدددددددديَ دددددددددمتَمددددددددنَويعددددددددودَجلدددددددد َإلدددددددد َالعدددددددداهالتَاألتسددددددددميةَأمددددددددر َلهددددددددجاَالحدددددددديَوهدددددددديَحدددددددديَاألرمددددددددن,َ
هدددددددددجاََفددددددددديرمينيددددددددداَالصدددددددددغر (َوسدددددددددونتَأويليويددددددددداَ 

َلجل َسميَهجاَالحيَباسمهم.َ,الحي
بددددددددددددددددأنَاسددددددددددددددددمََأيضدددددددددددددددداًَالغددددددددددددددددزيََيددددددددددددددددجور

الجديدددددددددددددالَوددددددددددددانَيطلددددددددددددقَنلدددددددددددد َحددددددددددددارالَالصددددددددددددليبةَ
وحدددددددددهاَثدددددددددمَصددددددددارَالنددددددددداسَيطلقددددددددونَهدددددددددجاَاكسدددددددددمَ

تومايدددددددداتَالشددددددددماليَوبدددددددداليَبرغددددددددلَوالَنلدددددددد َمحلددددددددة
َالصليبة.ويسمونَالجديدالَالحقيقيةَ
الحقددددددددددددددددتَحددددددددددددددددارالَز دددددددددددددددداقَفيمدددددددددددددددداَبعدددددددددددددددددَ

بشددددددددددوارنهاَالمتوازيددددددددددةَبحدددددددددديَالجديدددددددددددال30ََاألربعددددددددددين
َيضًا.أ

بالعريَالحاليَلسوانَأهلَحلبَاليومََوَأما
َالصورالفإنَالجديدالَتتأليَمنَثاللَحاراتَتتوض َب

َلشمالي.واَوالتوماياتوهيَالصليبةََ(12 َر م
أمداَ.َالجديددالَتشولَحارالَالصليبةَالقسدمَالجندوبيَلحدي

وتشدددولَحددارالَالتومايددداتَالقسدددمَالشدددماليََ,بشددديرَباشددداإحددارالَالشدددماليَفتشدددولَالقسدددمَالشددر يَلحددديَالجديددددالَوفيهددداَو دديَ
                                                      

28
 .158األسدي, خير الدين. أحياء حلب القديمة. ص 
29
 .وبتصرف, م2013 بتاريخ www.google earth.com,  االنترنيت من الصورة مصدر 
30
لى حلب احضر حليها اربعين اسرة من المسيحيين ليقوي بهم تجارة حلب يقاا اي هذه المحلة اسست في أيام السلطاي سليم خاي العثماني بعد استي ئه ع 

 ف نيت تلك األسر في هذا الموض  اربعين داراً اتخذوها لسكناهم وسميت المحلة بعددهم.

 دراسة تاريخية لحي الجديدة: لثانيالفصل ا

َ
29َحاراتَحيَالجديدالََ(12 ر مََالصورال
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الهددزازالَ َ يحدددهاَ بلددةَالصددليبةَالوبددر َوشددر ًاَفدديَ ولددهيَحدددودهاَبد ددةَ,َويددجورَالغددزَ والشددماليَالغربدديَلحدديَالجديدددالَ
.َوبدالعودالَإلد َممطدطَالمديندةَالقديمدةَفديَحلدبَومقارنتدهَمدعَودالمَالغدزيَ انردر31َوشماًكَوغربدًاَالصدليبةَالصدغر (

(,َيتضددد َأنَحدددارالَالتومايددداتَ ددددَاحتلدددتَالجدددزألَالشدددماليَلحددديَالجديددددالَمشدددولًةَشدددواًلَمثلثدددًاَيحددددَضدددلعه6ََر دددمَالشدددول
وهددجاَالشددارعَيفصددلهاَنددنَحدديَ,َهددوَمدداَوددانَيعددريَبالصددليبةَالصددغر َوَلالشددماليَالغربدديَمدداَيعددريَاليددومَبشددارعَالتل دد

لَبينمداَيحددَالضدلعَالجندوبيَالطريدقَالممتددَمدنَشدارعَالتل دالعزيزيةَالجيَيعتبرَمدنَاألحيداألَاكنتقاليدةَفديَمديندةَحلدب.َ
ةَالتدديَتعتبددرَتتوضددعَحددارالَالصددليبجنوبددًاَوفيمدداَيلدديَهددجاَالشددارعَمددرورًاَبسدداحةَفرحدداتَوالددجيَينتهدديَبسدداحةَالحطددب,َ

بالصدليبةَفقدطَوجلد َبعددََتعدريَاليدومالصدليبةَالوبدر َننهداََوَةتسميَمعَالزمنأيضًاَجزألًاَمنَحيَالجديدالَو دَسقطتَ
أمدداَالضددلعَالشددماليَالشددر يَأنَس ددم يتَالصددليبةَالصددغر َبالتل ددل,َأمدداَسدداحةَالحطددبَفتعتبددرَجددزألًاَمددنَحددارالَالشددمالي.َ

َ.فيَالجنوبَالغربي,َوحارالَنبدَالحيَفيَالشمالَالشر يَهزازالفيحدَالطريقَالجيَيفصلهاَننَحارالَال

َ
32َالتوماياتحارالََجوارَ(6 ر مَالشولَ

تشولَحارالَالتوماياتَاليومَجزألًاَمنَالشريطَالمحددَلمدينةَحلدبَالقديمدة,َوبالتداليَت عددَونقطدةَوصدلَمداَبدينَالمنداطقَ
َداملَومار َمنطقةَالترالَالعالمي.

                                                      
31

 .465الغزي: كامل, نهر الذهب في تاريخ حلب, ص 
32
 مديريةَحلبَالقديمة,َوبتصريَمنَالباحثة 
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َيتمَننَطريقتوماياتَمعَبا يَأجزاألَمدينةَحلبَالقديمةَبشولَنام,َوحيَالجديدالَبشولَماصَإنَارتباطَحارالَال
.َأماَشارعَالتل لَفهوَالشريانَاألساسيَالرابطَلهج َالحارالَمعَبا يَوالطريقَالرابطَبينهماَساحتيَالحطبَوفرحات

َوسيتمَدراستهاَفيَالبابَالثاللَبشولَمفصل.َ.الجديدالَأجزاألَمدينةَحلب
 أسباب نشوء حي الجديدة: 2-2

إنَالنمدددددددددوَالسدددددددددوانيَللمديندددددددددةَبشدددددددددولَندددددددددامَيعددددددددددَمدددددددددنَأهدددددددددمَأسدددددددددبابَنشدددددددددوألَاألحيددددددددداألَالجديددددددددددالَفددددددددديَ
المدددددددددددن,َبافضددددددددددافةَإلدددددددددد َندددددددددددالَأسددددددددددبابَأمددددددددددر َاجتمانيددددددددددةَوَا تصدددددددددداديةَو......إلدددددددددد َتددددددددددرتبطَبوددددددددددلَمدينددددددددددةَ

َبشولَمحدد.
مَودددددددددددانَلددددددددددده1400َتتفدددددددددددقَالمراجدددددددددددعَالتاريميدددددددددددةَنلددددددددددد َأنَغدددددددددددزوَتيمورلنددددددددددد َلمديندددددددددددةَحلدددددددددددبَندددددددددددامََو

األثدددددددرَاألوبدددددددرَفددددددديَتأسددددددديسَحددددددديَالجديددددددددال,َفدددددددإنَالددددددددمارَالدددددددجيَأصدددددددابَالددددددددورَفددددددديَالمديندددددددةَالقديمدددددددةَدامدددددددلَ
األسدددددددوارَإثدددددددرَهدددددددجاَالغدددددددزوَدفدددددددعَبسدددددددوانَالمديندددددددةَبعددددددددَرحيدددددددلَتيمورلنددددددد َإلددددددد َبنددددددداألَدورَجديددددددددالَفددددددديَمنددددددداطقَ

َينةَنفسها.جديدال.َفجاألَحيَالجديدالَوحيَم ست حد لَمار َاألسوارَتلبيةَكحتياجاتَسوانَالمد

 البنية االجتماعية لحي الجديدة: 2-3
كبددَمدنَ,َومندهَوافدةَنشاطاتهلاته,َوهيَالمغليَالعمارالَبالمجملَهيَانعواسَلطبيعةَحياالَافنسانَومعتقدَإن

 .لهَالعمرانيةواضحةَنل َالبنيةََدراسةَالبنيةَاكجتمانيةَلحيَالجديدالَلماَلهاَمنَتأثيرات
سدددددددددوانَالضددددددددداحيةَالشدددددددددماليةَهدددددددددمَفددددددددديَاألغلدددددددددبََهندددددددددا َإشدددددددددارالَإلددددددددد َأنافيددددددددددَدللجغرافددددددددديَ .َ .َفددددددددديَدراسدددددددددةَ

مددددددددنَالمهدددددددداجرينَاللددددددددجينَهدددددددداجرواَمددددددددنَأحيدددددددداألَتقددددددددعَضددددددددمنَاألسددددددددوارَوهدددددددديَالجلددددددددومَوالعقبددددددددةَبافضددددددددافةَإلدددددددد َ
َ.33جديدًاَلهمَمقراًَمنَمار َالمدينةَاتمجواَمنَالضاحيةَالشماليةَ مرينَمهاجرينَ

الدددددددددرومَوالسدددددددددريان,َوهمددددددددداَالطاهفتدددددددددانَاألصدددددددددليتانَفددددددددديََويقدددددددددولَالغدددددددددزيَأنَسدددددددددوانَهدددددددددجاَالحددددددددديَمعرمهدددددددددمَمدددددددددن
وسددددددددرنانَمدددددددداَانضددددددددمَإلدددددددديهمَاألرمددددددددنَوالموارنددددددددةَاللددددددددجينَاجتددددددددجبهمَازدهددددددددارَالتجددددددددارالَفدددددددديَحلددددددددبَفقدددددددددمواََ,البلددددددددد

َمنَمناطقهمَليستقرواَفيها.
يبددددددددددوَأنَالمهددددددددداجرينَالدددددددددجينَهددددددددداجروَمدددددددددنََ .َ .َدافيددددددددددوفددددددددديَمقارندددددددددةَلودددددددددالمَالغدددددددددزيَمدددددددددعَدراسدددددددددةَ

األسدددددددددوارَهدددددددددمَالدددددددددرومَوالسدددددددددريان,َوالمهددددددددداجرينَمدددددددددنَمدددددددددار َالمديندددددددددةَهدددددددددمَالموارندددددددددةََاألحيددددددددداألَالوا عدددددددددةَضدددددددددمن
َواألرمن.

األحيددددددددداألَسدددددددددوانَوهدددددددددجاَيفسدددددددددرَتشدددددددددابهَالترويبدددددددددةَالسدددددددددوانيةَونمدددددددددطَالحيددددددددداالَبدددددددددينَسدددددددددوانَهدددددددددجاَالحددددددددديََو
َاألحياألَسابقًا.َتل داملَاألسوارَبانتبارَجزألَوبيرَمنهمَوانَمنَسوانَالوا عةَ

َ .َ .َدافيددددددددددَالجغرافددددددددديجتمانيدددددددددةَللسدددددددددوانَبموونددددددددداتَهدددددددددجاَالحددددددددديَيدددددددددجورَاكَالترويبدددددددددةوفددددددددديَمحاولدددددددددةَلدددددددددربطَ
ضددددددددددمنَدراسددددددددددتهَأنددددددددددهَباكنتمددددددددددادَنلدددددددددد َتددددددددددوزعَالوندددددددددداهسَوالمسدددددددددداجدَضددددددددددمنَالضدددددددددداحيةَالشددددددددددماليةَبافضددددددددددافةَ
إلدددددددد َافحصدددددددداألاتَالسددددددددوانيةَللشددددددددي َوامددددددددلَالغددددددددزي,َيموددددددددنَالقددددددددولَبددددددددأنَالضدددددددداحيةَالشددددددددماليةَوانددددددددتَتتددددددددأليَ
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هددددددددجاَالتددددددددوزعَ(7َالشددددددددولَر ددددددددمَ ويرهددددددددرََإسددددددددالميةَفدددددددديَشددددددددر ها.َ نددددددددَومددددددددنَنددددددددواالَمسدددددددديحيةَفدددددددديَغربهدددددددداَونددددددددد الَ
َواض .َلوالترويبةَالسوانيةَبشو

َ
34َالترويبةَالسوانيةَضمنَالضاحيةَالشماليةَ(7 ر مََالشول

وبددددددددددالعودالَإلدددددددددد َالممططدددددددددداتَنالحددددددددددرَأنَهددددددددددج َالنددددددددددواالَتتمثددددددددددلَبحدددددددددديَالجديدددددددددددالَالددددددددددجيَيحددددددددددويَنلدددددددددد َسددددددددددتَ
نَتعددددددددددَهددددددددج َإاحدددددددددَفقددددددددطَضددددددددمنَو دددددددديَومسددددددددجدََوَ(8 َر ددددددددمَوالتدددددددديَترهددددددددرَبالشددددددددولَوندددددددداهس بشدددددددديرَباشدددددددداَوا 

الوندددددددددداهسَيبدددددددددددوَوانعودددددددددداسَواضدددددددددد َلتنددددددددددوعَالطواهدددددددددديَالمسدددددددددديحيةَالموجددددددددددودالَفدددددددددديَتلدددددددددد َالمنطقددددددددددة,َومدددددددددداَأنَ
َولدددددددددددمَيدددددددددددؤديَامدددددددددددتاليَأحجامهددددددددددداَومسددددددددددداحاتهاَمدددددددددددرتبطَبتعددددددددددددادَأفدددددددددددرادَودددددددددددلَطاهفدددددددددددةَمدددددددددددنَهدددددددددددج َالطواهدددددددددددي.

الجاليددددددددددةَللطاهفددددددددددةَالواحدددددددددددالَأد َأيضددددددددددًاََجددددددددددجورامتاليَفددددددددددإلدددددددددد َتعددددددددددددَالوندددددددددداهس,ََفقددددددددددطامددددددددددتاليَالطواهدددددددددديَ
ألرمددددددددنَ دددددددددَشدددددددديدتاَفدددددددديَنفددددددددسَالموددددددددانَبدددددددددًكَمددددددددنَونيسددددددددةَواحدددددددددال,َكَاَتاونيسددددددددفتعددددددددددَهددددددددج َالوندددددددداهس,َإلدددددددد َ

َسيماَأنَنددهمَلمَيونَبحاجةَلونيستين.
سددددددددددوفاجيهَنلدددددددددد َالممطددددددددددطَالددددددددددجيَأنددددددددددد َقارنددددددددددةَتوضددددددددددعَالوندددددددددداهسَضددددددددددمنَحدددددددددديَالجديدددددددددددالَمنندددددددددددََو

ددددددددعهاَاليددددددددومَ إلدددددددد َبعدددددددددقََولونهدددددددداَمضددددددددعتافرددددددددتَنلددددددددد َأماونهدددددددداَبشددددددددولَد يددددددددقَالحددددددددرَبأنهدددددددداَحيمددددددددعَتوض 
الممطددددددددددددطَالبيدددددددددددانيَإحصدددددددددددداهياتَالغدددددددددددزيَنددددددددددددنََ(9 َر دددددددددددمَيوضددددددددددد َالشددددددددددددول,ََونمليددددددددددداتَالتوسددددددددددديعَوالتددددددددددددرميم

َسوانَحيَالجديدال.َ
َ
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َ

َ
َممططَإحصاألَالغزيَلحيَالجديدالَ(9 ر مََالشول

َ

َ
35َوناهسَحيَالجديدالََ(8 ر مَالشولَ

   

   

   

   

   

  

  

رو  كا ولي 

أرمن كا ولي 

رو  ار و ك 

موارنة

سريان

أرمن كا ولي 

مسلمين    تين  بروتستان   كلدان
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ندددددددددددد َومدددددددددددداَأنَالمسدددددددددددد َالميدددددددددددددانيَلل مبددددددددددددانيَالسددددددددددددونيةَضددددددددددددمنَالضدددددددددددداحيةَالشددددددددددددماليةَيدددددددددددددلَنلدددددددددددد َغ 
ننددددددددَالقيدددددددامَبجولدددددددةَفددددددديَحددددددداراتَهدددددددجاَالحدددددددي,َوالددددددددمولَإلددددددد ََوَسددددددداونيهاَمقارندددددددةَمدددددددعَسدددددددوانَبدددددددا يَالمنددددددداطق.

َوهدددددددجاَمددددددداَسددددددديتمَدراسدددددددتهَضدددددددمنَالبدددددددابَالثالدددددددلَمدددددددنَالبحدددددددل.َفمامدددددددةَهدددددددج َالددددددددور.َيمودددددددنَمالحردددددددة,َادورهددددددد
لتعدددددددددديشَفدددددددددديَاألحيدددددددددداألَالجديدددددددددددالَحدددددددددديَالجديدددددددددددالَدَغددددددددددادرتَ ددددددددددَالعدددددددددداهالتَالميسددددددددددورالأمدددددددددداَاليددددددددددومَفدددددددددديالحرَأنَ

36َللحي.لمدينةَحلبَمماَأثرَبشولَسلبيَنل َالبنيةَاكجتمانيةَ
َ

 نتائج الفصل الثاني:
o َ ــــــــومكَيددددددددزالَحدددددددديَالجديدددددددددالَحتدددددددد محافرددددددددًاَومنددددددددجَنشددددددددأتهَنلدددددددد َتسددددددددميتهَبحدددددددديَالجديدددددددددال,ََالي

 َفددددددددديَحدددددددددينَسدددددددددقطتَنندددددددددهَتسدددددددددمياتَأمدددددددددر َوحددددددددديَالنصدددددددددار َأوَحددددددددديَاألرمدددددددددنَويبددددددددددوَجلددددددددد
 بنيتهَاكجتمانيةَوترويبتهَالسوانية.َالتيَطرأتَنل َبسببَالتغييرات

o َــــــــــوميبدددددددددددوَحدددددددددديَالجديدددددددددددال وبوناهسددددددددددهَالمتنونددددددددددةَمروددددددددددزًاَدينيددددددددددًاَيقصددددددددددد َمسدددددددددديحييَمدينددددددددددةََالي
حلدددددددددبَبممتلددددددددديَطدددددددددواهفهمَف امددددددددددةَشدددددددددعاهرهمَالدينيدددددددددةَضدددددددددمنَجددددددددددوَمدددددددددنَالروحانيدددددددددةَتفرضددددددددددهَ

فدددددددديَمدينددددددددةَحلددددددددبََدلَنهددددددددداًَاألحددددددددالوندددددددداهسَبددددددددا يَفدددددددديَحددددددددينَتفتقدددددددددَنمددددددددارالَهددددددددج َالوندددددددداهسَ
َََلهج َالعمارالَالمميزال

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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36
االجتماعية لحي الجديدة, البد من العودة حلى كتاب يومياب نعوم بخاش. وهي مذكراب تم تحقيقها ور اعتها مؤخراً وتعطي  للتوس  في دراسة ال نية 

 المنطقة وكاي له كتّاب فيها يدرس فيه أبنائها. في  بخاشم فقد سكن نعوم 1874و م1830 ما بين عاميمعلوماب قيمة لمجتم  حي الجديدة 
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 الجديدة لحي عمرانية دراسة: الثالث الفصل

َتخطيط حي الجديدة: على العوامل المؤثرة 3-1
بددددددددددالنررَإلدددددددددد َممطددددددددددطَمدينددددددددددةَحلددددددددددبَالقديمددددددددددة,َيبدددددددددددوَبوضددددددددددوحَالتقدددددددددداربَفدددددددددديَأسددددددددددلوبَالتمطدددددددددديطَ

نَهدددددددددجاَبدددددددددينَحددددددددديَالجديددددددددددالَوبدددددددددا يَأحيددددددددداألَالمديندددددددددةَالقديمدددددددددة,َسدددددددددواألَ أواندددددددددتَدامدددددددددلَأمَمدددددددددار َاألسدددددددددوار.َوا 
بدددددددددأنَهدددددددددجاَالحددددددددديَهدددددددددوَجدددددددددزألَمدددددددددنَالنسدددددددددي َالعمرانددددددددديَالمتوامدددددددددلَللمديندددددددددةََاًَالتقددددددددداربَيعطددددددددديَالقدددددددددار َشدددددددددعوَر

َالقديمةَنل َالرغمَمنَامتاليَالحقبَالزمنيةَلنشوألَهج َاألحياأل.
إنَالتمطدددددددددددددديطَالعمراندددددددددددددديَأليَحددددددددددددددي,َهددددددددددددددوَانعودددددددددددددداسَلمتطلبدددددددددددددداتَالحيدددددددددددددداالَونشدددددددددددددداطاتَالسددددددددددددددوانَوتلبيددددددددددددددةَ
كحتياجدددددددددداتهم.َوبالتدددددددددداليَفددددددددددإنَالتقدددددددددداربَبأسددددددددددلوبَالتمطدددددددددديطَيعوددددددددددسَالتقدددددددددداربَبأسددددددددددلوبَالحيدددددددددداالَوالمتطلبدددددددددداتَ

أحيدددددددداألَمدينددددددددةَحلددددددددبََوجلدددددددد َ دددددددددَروندددددددديَفدددددددديَتمطيطددددددددهأنَحدددددددديَالجديدددددددددالََمددددددددنَالواضدددددددد وطبيعددددددددةَالسددددددددوان.َ
.َفدددددددددديمونَمالحرددددددددددةَمراندددددددددداالَالتمطددددددددديطلعديدددددددددددَمددددددددددنَالعوامدددددددددلَالمددددددددددؤثرالَفدددددددددديَاألمددددددددددر َالددددددددددتالؤمَمدددددددددعَاالقديمدددددددددةَ

ــــــــــيالعامــــــــــل  النسددددددددددي َالمتماسدددددددددد َوالمتددددددددددراصَوتقليددددددددددلَاألسددددددددددط َانتمددددددددددادَفدددددددددديَالتمطدددددددددديطَمددددددددددنَمدددددددددداللََالبيئ
مدددددددددددنَاألمدددددددددددورَالتددددددددددديَيمودددددددددددنََجلددددددددددد َالمعرضدددددددددددةَألشدددددددددددعةَالشدددددددددددمسَوانتمدددددددددددادَمبددددددددددددأَالتضدددددددددددادَالبيهددددددددددديَوغيدددددددددددر

نفسدددددددددددهَالمندددددددددددا َبمالحرتهددددددددددداَضدددددددددددمنَحددددددددددديَالجديددددددددددددالَوبدددددددددددا يَأحيددددددددددداألَالمديندددددددددددةَالقديمدددددددددددةَوجلددددددددددد َكشدددددددددددتراوهاَ
َ.نفسهاَةلعواملَالجويلوتعرضهاَجميعًاَ
ـــــــــيهندددددددددا َفددددددددديَالتمطددددددددديطََاألمدددددددددر َالتددددددددديَرونيدددددددددتالعوامدددددددددلَالمدددددددددؤثرالََومدددددددددن ـــــــــل األمن الدددددددددجيَ,َالعام

األحيدددددددددداألَالوا عددددددددددةَمددددددددددار َاألسددددددددددوار,َفالسددددددددددورَيعتبددددددددددرَننصددددددددددرَأمددددددددددانَلألحيدددددددددداألََفدددددددددديأهميددددددددددةَأوبددددددددددرَبَيحردددددددددد 
,َأمددددددددداَمارجدددددددددهَفتوثدددددددددرَالتحصددددددددديناتَوتبددددددددددوَبنيدددددددددةَاألحيددددددددداألَنلددددددددد َنسدددددددددقَحددددددددديَمغلدددددددددق,َومددددددددداَهالوا عدددددددددةَضدددددددددمن

هددددددددديَاَ البوابددددددددداتَالتددددددددديَتوصددددددددددَلدددددددددياًلَوالتددددددددديَيدددددددددجورهاَاألسدددددددددديَبموسدددددددددونتهَفيقدددددددددولَالبوابدددددددددةيمودددددددددنَمالحردددددددددةَ
لممددددددددرَالضدددددددديقَويصددددددددارَمنددددددددهَإلدددددددد َندددددددددالَدورَوكَمنفددددددددجَتطلددددددددقَنلدددددددد َانلدددددددد َوزنَفعالددددددددةَمددددددددنَالبددددددددابَتسددددددددميةَ

(13َالصدددددددددددورالَر دددددددددددمَ ترهدددددددددددرََو,37َالدددددددددددهَإكَالمددددددددددددملَجيَالبددددددددددداب,َوتوثدددددددددددرَالبوابددددددددددداتَفددددددددددديَأحيددددددددددداألَالنصدددددددددددار 
بوابدددددددداتَتتددددددددوزعَنلدددددددد َمحدددددددديطَالحدددددددديَبشددددددددولَيددددددددؤمنَالحمايددددددددةََنبددددددددارالَنددددددددنَسددددددددبعَوهدددددددديبوابدددددددداتَحدددددددديَالجديدددددددددالَ

بوابددددددددددددةَََ-3.َبوابددددددددددددةَالياسددددددددددددمينََ-2.َبوابددددددددددددةَالمددددددددددددلَ-1مددددددددددددنَجميددددددددددددعَالجهددددددددددددات.َوهددددددددددددج َالبوابدددددددددددداتَهددددددددددددي َ
بوابدددددددددددددةَََ-7.َبوابدددددددددددددةَالقصدددددددددددددبََ-6.َبوابدددددددددددددةَملددددددددددددديَالعمدددددددددددددارالََ-5.َبوابدددددددددددددةَالونيسدددددددددددددةََ-4.َيعقدددددددددددددوبَبددددددددددددد 

ا طلدددددددددقَنلددددددددد َالشدددددددددارعَأوَالحدددددددددارالَالتددددددددديَتلددددددددديَالبوابدددددددددة,ََالسدددددددددهروردي.َويبددددددددددوَأنَاسدددددددددمَبعدددددددددقَالبوابددددددددداتَ دددددددددد
األسددددددددديَيعددددددددريََوفالمنطقددددددددةَالممتدددددددددالَمددددددددنَبوابددددددددةَالمددددددددلَحتدددددددد َسدددددددداحةَالحطددددددددب,َت عددددددددريَباسددددددددمَبوابددددددددةَالمددددددددلَ

حددددددددارالَمددددددددنَحدددددددداراتَحلددددددددبَالقديمددددددددةَتقددددددددعَبددددددددينَالهددددددددزازالَوالتلددددددددلَأصددددددددلهاَبوابددددددددةَفيهدددددددداَمددددددددانَابوابدددددددةَالمددددددددلَبقولددددددددهَ
َنسدددددددحب.َومددددددداَت38َاابدددددددةَفغدددددددداَاكسدددددددمَللحددددددديَالجديددددددددَولدددددددهيصدددددددنعَفيدددددددهَالمدددددددلَثدددددددمَاتسدددددددعَالبنددددددداألَمددددددداَحدددددددولَالبَو

                                                      
37
 . 190,ص 2وسوعة حلب المقارنة.جاألسدي, خ ر الدين. م 
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فدددددددديَمنعطدددددددديَبقولددددددددهَابوابددددددددةَالقصددددددددبَفيددددددددجورهاَاألسددددددددديََالممتدددددددددهددددددددج َالطريقددددددددةَفدددددددديَالتسددددددددميةَنلدددددددد َالطريددددددددقَ
اليمددددددددينَممددددددددنَيعبددددددددرَمددددددددنَجددددددددادالَالمندددددددددقَإلدددددددد َالجديدددددددددالَبوابددددددددةَفيهدددددددداَدوكبَبددددددددرمَالقصددددددددب,َثددددددددمَبندددددددديَغربهدددددددداَ

َالبوابةَاألصلية.َطريقَيفضيَإل َ مر,َفانتقلَاكسمَإليهَوجهلتَ

َ
39َبواباتَحيَالجديدالَ(13 ر مََالصورال

نَمعردددددددددمَالسدددددددددوانَإلبنيدددددددددةَاكجتمانيدددددددددةَلسدددددددددوانَحددددددددديَالجديددددددددددال,َننددددددددددَالتطدددددددددرقَلج ودددددددددرَسدددددددددابقًاَوومددددددددداَ
َوهددددددددجاَيرهددددددددرنددددددددددَالوندددددددداهسَضددددددددمنَهددددددددجاَالحددددددددي,ََفدددددددديهددددددددج َالنسددددددددبةََو دددددددددَتجسدددددددددت,َوددددددددانواَمددددددددنَالمسدددددددديحيين

التددددددددديَتتوضدددددددددعَنلددددددددد َتمطددددددددديطَهدددددددددجاَالحدددددددددي,َفالسددددددددداحاتَودددددددددانَلدددددددددهَتدددددددددأثيرَواضددددددددد ََالعامـــــــــل االجتمـــــــــاعيأنَ
أمدددددددددداونَتجمدددددددددددعَللمصددددددددددلينَلعبدددددددددددتَدورًاََوفروسدددددددددداحةَفرحددددددددددداتَوسدددددددددداحةَالصدددددددددددليبةَالتدددددددددديَتدددددددددددَ,أمددددددددددامَالونددددددددددداهس

َفيَتوجيهَالحروةَنحوها.َاًَهام
َنمطددددددددددينَرهددددددددددرنلدددددددددد َالددددددددددرغمَمددددددددددنَرهددددددددددورَحدددددددددديَالجديدددددددددددالَونسددددددددددي َنمراندددددددددديَمتماسدددددددددد ,َإكَأنددددددددددهَيَو

األولَفددددددددديَالقسدددددددددمَالجندددددددددوبيَمدددددددددنَالحددددددددديَأيَفددددددددديَحدددددددددارالََنمطيالحدددددددددرَالدددددددددممتلفدددددددددينَمدددددددددنَالبنيدددددددددةَالتمطيطيدددددددددة.َ
حيدددددددددلَترهدددددددددرَاألز دددددددددةَمتعرجدددددددددةَتشدددددددددابهَأز دددددددددةَمديندددددددددةَحلدددددددددبَالقديمدددددددددة,ََ(10رَالشدددددددددولَر دددددددددمَ انردددددددددَالصدددددددددليبة,

الشدددددددددولَ انردددددددددرََفددددددددديَالقسدددددددددمَالشدددددددددماليَمدددددددددنَالحددددددددديَأيَفددددددددديَحدددددددددارالَالتومايددددددددداتيالحدددددددددرَالدددددددددنمطَالثدددددددددانيَبينمددددددددداَ
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الشددددددددددطرنجيَلحدددددددددديَالجلددددددددددومَحدددددددددددَمدددددددددداَالتمطدددددددددديطَاألز ددددددددددةَمتوازيددددددددددةَومتنرمددددددددددةَتشددددددددددبهَإلدددددددددد َحيددددددددددلََ(11َر ددددددددددمَ
َوالعقبة.

َأز ةَمتوازيةَأز ةَمتعرجة
(َتعر  َأز ةَالصليبة10الشولَر مَ 

َ(َانترامَأز ةَالتومايات11الشولَر مَ 40َ

َ
وبالتددددددددددداليَيبددددددددددددوَأنَالتمطددددددددددديطَضدددددددددددمنَحدددددددددددارالَالصدددددددددددليبةَجددددددددددداألَمتدددددددددددأثرًاَبتمطددددددددددديطَالمديندددددددددددةَالقديمدددددددددددةَ

فدددددددديَومجدددددددداورالَمباشددددددددرالَلسددددددددورَالمدينددددددددةَالعثمددددددددانيَنَحددددددددارالَالتومايددددددددات,َنلدددددددد َانتبددددددددارَالحددددددددارالَأ دددددددددمَنهدددددددددًاَمدددددددد
َيشبهَالتمطيطَالشطرنجيَلحيَالجلومَوالعقبة.مطيطَحارالَالتوماياتَحينَجاألَت

 العمرا  في حي الجديدة: 3-2
اتَحلددددددددددبَفدددددددددديَمددددددددددنَاكنتمددددددددددادَنلدددددددددد َممططددددددددددَالعمددددددددددرانَفدددددددددديَحدددددددددديَالجديدددددددددددالَوددددددددددانَكبدددددددددددَلدراسددددددددددة

الجديددددددددالَالمسددددددداحيَالدددددددجيَحددددددديَنلددددددد َممطدددددددطََالقسدددددددمفددددددديَهدددددددجاََنتمدددددددادتدددددددمَاك,َلدددددددجاَبدددددددداياتَالقدددددددرنَالعشدددددددرين
نلمدددددددددددددًاَأندددددددددددددهَتدددددددددددددمَإزالدددددددددددددةََ"Cadastroوالمعدددددددددددددرويَبممطدددددددددددددطَاَم1930ه/1349عدددددددددددددامَالفددددددددددددديََجددددددددددددداز تدددددددددددددمَإن

َبعقَالتفاصيلَمنهَلتسهيلَ راألالَالممططات.
َ
َ
َ
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 :التكوي  الفراغي 3-2-1
هدددددددددداَوالمسدددددددددداحاتَالتوددددددددددوينَالفراغدددددددددديَبشددددددددددولَنددددددددددامَللحدددددددددديَيتددددددددددأليَمددددددددددنَالمسدددددددددداحاتَالمبنيددددددددددةَبممتلدددددددددديَفعاليات

 ََواألفنيةَالداملية.َوالشوارعَغيرَالمبنيةَالتيَتتشولَمنَالساحات

  مالحرةَوجودَثاللَساحاتَضمنَحيَالجديدالَوهي َساحةَالحطب,َساحةَفرحدات,َسداحةََيمونَالساحات
َالصليبة.َولولَساحةَتمطيطَممتليَننَاألمر .

َ ََساحةَفرحات
الدددددددددجيَينتصدددددددددبَتمثدددددددددال41َجرمدددددددددانوسَفرحددددددددداتَسدددددددددميتَالسددددددددداحةَبهدددددددددجاَاكسدددددددددمَنسدددددددددبةَإلددددددددد َالمطدددددددددران

َم1934ه/1353َالتمثددددددددالَتوريمددددددددًاَلددددددددهَفدددددددديَو دددددددددَازيدددددددد َالسددددددددتارَنددددددددنَهددددددددجاَ(14َر ددددددددمَالصددددددددورال َلددددددددهَوسددددددددطها
َسنةَنل َوفاته.200َفيَجور َمرورَ

تقددددددددددعَسدددددددددداحةَفرحدددددددددداتَفدددددددددديَ لدددددددددددبَحدددددددددديَالجديدددددددددددالَتمامددددددددددًا,َوتفصددددددددددلَبدددددددددددينَحددددددددددارالَالصددددددددددليبةَجنوبددددددددددًاَوحدددددددددددارالَ
ننددددددددددَنهايدددددددددةَشدددددددددارعَبوابدددددددددةَالقصدددددددددبَوبدايدددددددددةَشدددددددددارعَالتلدددددددددل,َويدددددددددجورََالتومايددددددددداتَشدددددددددماًك,َومددددددددددملهاَالرهيسدددددددددي

بعددددددددقَالمؤرمددددددددونَوجددددددددودَبوابددددددددةَنندددددددددَهددددددددجاَالمدددددددددملَتعددددددددريَببوابددددددددةَيعقددددددددوبَبدددددددد َوهدددددددديَمددددددددنَالبوابدددددددداتَالتدددددددديَ
َتغلقَلياًلَلتؤمنَالحمايةَلحيَالجديدالَبشولَنام.َ
بشدددددددددددولهَالقريدددددددددددبَمدددددددددددنَالمثلدددددددددددلَالمتسددددددددددداويََ(12َر دددددددددددمَالشدددددددددددول يتميدددددددددددزَممطدددددددددددطَسددددددددددداحةَفرحددددددددددداتَ

,َيموددددددددددنَانتبددددددددددارَونيسددددددددددةَمددددددددددارَاليدددددددددداسَأضددددددددددالعين,َحيددددددددددلَيبدددددددددددوَفددددددددددرا َالسدددددددددداحةَمحدددددددددددودًاَبثالثددددددددددةَالسددددددددددا 
َالز ددددددددددا ينَالضدددددددددديقينَفينتصددددددددددبانَنلدددددددددد َامتدددددددددددادَالمارونيددددددددددةَ اندددددددددددالَالمثلددددددددددل,َأمدددددددددداَضددددددددددلعا َاآلمددددددددددرانَللطاهفددددددددددة

سدددددددددداحةَفرحدددددددددداتَبسدددددددددداحةَالحطددددددددددبََواللددددددددددجينَيصددددددددددالنَالشددددددددددر يَوالغربدددددددددديَالونيسددددددددددةَنلدددددددددد َضددددددددددلعيلممتدددددددددددينَا
نندددددددددددددَمدددددددددددددملَالسدددددددددددداحةَالسددددددددددددابقَالددددددددددددجور.َإنَتندددددددددددداررَنقدددددددددددداطَالتقدددددددددددداألَويتال يددددددددددددانََ,ريبدددددددددددداًَوبددددددددددددنفسَالزاويددددددددددددةَتق

اليدددددددددومََالمارونيدددددددددةَللطاهفدددددددددةَاليددددددددداسَمدددددددددارالشدددددددددوارعَالضددددددددديقةَالم فضددددددددديةَإلددددددددد َسددددددددداحةَالحطدددددددددبَووجدددددددددودَونيسدددددددددةَ
يلغددددددددديَإموانيدددددددددةَانتبدددددددددارَأنََ(15َر دددددددددمَالصدددددددددورال السددددددددداحةََهاَالفريددددددددددَنلددددددددد َمحدددددددددورَالددددددددددمولَمدددددددددنَبوابددددددددةبشددددددددول

نمدددددددداَيؤودددددددددَفرضدددددددديةَوددددددددونَالسدددددددداحةَ دددددددددََ,ألَبشددددددددولَنفددددددددويَأوَغيددددددددرَممطددددددددطَلددددددددهتمطدددددددديطَالسدددددددداحةَ دددددددددَجددددددددا وا 
ددددددددم م تَ رهددددددددارَهددددددددجاَالمبندددددددد َنلدددددددد َالددددددددرغمَمددددددددنَأنَوجددددددددودَالسدددددددداحةَبشددددددددولهاَالمثلثدددددددديَسددددددددبقَتدددددددداري ََفبددددددددرازص  وا 

مبنددددددددد َمميدددددددددزَمودددددددددانَبنددددددددداألَالونيسدددددددددةَالحدددددددددالي.َأمددددددددداَبالنسدددددددددبةََ يدددددددددامَافتدددددددددراقيمودددددددددنََلدددددددددجل بنددددددددداألَالونيسدددددددددة.َ
,َفدددددددديَعمددددددددارالَونيسددددددددةَالموارنددددددددة,َفدددددددديَوراألَالعمددددددددارالَالتدددددددديَوانددددددددتَ ددددددددباًلَ يسددددددددريةبَألفقدددددددددَتددددددددمَالبدددددددددبندددددددداألَااللتدددددددداري َ
42َا.َم1893ه/1311نامََ,َوتمَتدشينَبناههام1873ه/1290
عامددددددددددة,َفعددددددددددمَاحتواههدددددددددداَنلدددددددددد َنشددددددددداطاتَتجاريددددددددددةَوتلدددددددددد َانتبددددددددددارَسددددددددداحةَفرحدددددددددداتَمددددددددددنَالفراغددددددددداتَالَيمودددددددددن

مونَمالحردددددددددةَأنَزوارهددددددددداَالمالحردددددددددةَضدددددددددمنَسددددددددداحةَالحطدددددددددب,َسددددددددداهمَفددددددددديَتحديددددددددددَنونيدددددددددةَمسدددددددددتمدميها.َفدددددددددي
هددددددددمَمددددددددنَسددددددددوانَالحدددددددديَغالبددددددددًا,َووجودهدددددددداَأمددددددددامَونيسددددددددةَالموارنددددددددةَوانفتدددددددداحَز دددددددداقَاكفرنجيددددددددةَالمفضدددددددديَإلدددددددد َ
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َاًَعلهددددددددداَمواندددددددددونيسدددددددددةَاألرمدددددددددنَالواثوليددددددددد ,َووجدددددددددودَمددددددددددملَلونيسدددددددددةَالدددددددددرومَواثوليددددددددد َمطدددددددددلَنلددددددددد َالسددددددددداحةَج
َممارسةَبعقَاألنشطةَاكجتمانية.لهج َالوناهسََوَتجمعَللمؤمنينَ اصديل

مددددددددددعَمدددددددددددرورَالددددددددددزمنَمضدددددددددددعتَالسدددددددددداحةَإلددددددددددد َالعديدددددددددددَمدددددددددددنَنمليدددددددددداتَالتأهيدددددددددددلَوإنددددددددددادالَالرصددددددددددديَ
وتوحيددددددددددددَواجهددددددددددداتَالمحدددددددددددالتَالتجاريدددددددددددة,َووضدددددددددددعَاألحدددددددددددواقَالزرانيدددددددددددةَوغيرهددددددددددداَمدددددددددددنَنمليددددددددددداتَحاولدددددددددددتَ

الصدددددددددددورالَر دددددددددددمَ َالحفدددددددددددارَنلددددددددددد َالطدددددددددددابعَالتراثددددددددددديَللسددددددددددداحةَدونَالتغييدددددددددددرَفددددددددددديَاألسدددددددددددسَالتمطيطيدددددددددددةَلهدددددددددددا.
16.)َ

لسددددددددوقَالددددددددجهبَأوَالصدددددددداغة,َيقصدددددددددهاَالددددددددزوارَمددددددددنَوددددددددلَموددددددددان,َوتددددددددتمََاًَعدددددددداليددددددددومَسدددددددداحةَفرحدددددددداتَتجمَتعددددددددد
َالقداديسَاكحتفالية.َأثناألضمنهاَبعقَالنشاطاتَالدينيةَفيَأيامَمحددالَمنَالسنةََو

ََ

َوترهرَونيسةَالموارنةَساحةَفرحاتَ(15 ر مََالصورالَتمثالَالمطرانَجرمانوسَفرحاتََ(14 ر مََالصورال

َ

43َحةَفرحاتساَ(12 ر مََالشول
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َ
َ

َمنَشارعَالتللَمدملَساحةَفرحات(16َ َر مَالصورال
َ

َساحةَالصليبة 
األربعدددددددددددةََشدددددددددددولها,َفددددددددددديمونَمالحردددددددددددةَتقددددددددددداطعَالشدددددددددددوارعَلقددددددددددددَأمدددددددددددجتَهدددددددددددج َالسددددددددددداحةَاسدددددددددددمهاَمدددددددددددن

.َومددددددددداَتسدددددددددم َأيضدددددددددًاَفددددددددديَبعدددددددددقَالوتدددددددددبَالتاريميددددددددددةَ(13َر دددددددددمَالشدددددددددول المفضددددددددديةَإليهددددددددداَبشدددددددددولَصدددددددددليبَ
َ(.18َ,17َالصورَر مَ َدَالوناهسَالمحيطةَبها.بساحةَالوناهسَوجل َنسبةَإل َند

تقددددددددعَهددددددددج َالسدددددددداحةَفدددددددديَالقسددددددددمَالجنددددددددوبيَمددددددددنَحدددددددديَالجديدددددددددالَضددددددددمنَحددددددددارالَالصددددددددليبة,َويموددددددددنَالقددددددددولَبددددددددأنَ
َهج َالحارالَ دَأمجتَاسمهاَمنَاسمَالساحةَأيَساحةَالصليبة.

احةَمنحددددددددري,َحيددددددددلَيبدددددددددوَفددددددددرا َالسددددددددالشددددددددولَشددددددددبهَاليتميددددددددزَممطددددددددطَسدددددددداحةَالصددددددددليبةَبشددددددددولهَالقريددددددددبَمددددددددنَ
مدددددددددنَمتفاوتددددددددةَالعدددددددددرق,َيعتبدددددددددرَالطريددددددددقَالدددددددددجيَيصدددددددددلَالسدددددددداحةَببوابدددددددددةَالياسدددددددددمينََأضدددددددددالعمحدددددددددودًاَبأربعدددددددددةَ
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فهددددددددديَإمددددددددداَجاتَنهايددددددددداتََالسددددددددداحة,َأمددددددددداَبدددددددددا يَالشدددددددددوارعَالتددددددددديَتصدددددددددبَوتلتقددددددددديَفددددددددديأهدددددددددمَالطدددددددددرقَاألربدددددددددعَ
أوسددددددددددع.َوبالتدددددددددداليَيموددددددددددنَأيضددددددددددًاَانتبددددددددددارَهددددددددددج ََتحددددددددددتَكحقددددددددددًا,َأوَأز ددددددددددةَتفضدددددددددديَإلدددددددددد َشددددددددددوارعمسدددددددددددودالَف
نَالفراغدددددددداتَالشددددددددبهَنامددددددددةَألنَالحروددددددددةَضددددددددمنهاَأيضددددددددًاَتقتصددددددددرَنلدددددددد َسددددددددوانَتلدددددددد َالمنطقددددددددةَأوَالسدددددددداحةَمدددددددد

روادَالونددددددددداهسَالمطلدددددددددةَنلددددددددد َتلددددددددد َالسددددددددداحة.َفهددددددددديَكَتحدددددددددويَنلددددددددد َنشددددددددداطاتَتجاريدددددددددةَأيضدددددددددًا,َومسددددددددداحتهاَ
سدددددددداحةَفرحدددددددداتَسدددددددداهمتَفدددددددديَندددددددددمَاحتواههدددددددداَنلدددددددد َنشدددددددداطاتَاجتمانيددددددددةَأوََمقارنددددددددةَمددددددددعَمسدددددددداحةالصددددددددغيرالَ
َدينيةَأيضًا.

َ
َ
َ

44َساحةَالصليبةَ(13 ر مََالشول

َ
َ
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َ

45َ(َساحةَالصليبة17الصورالَر مَ 
َ

َ(َالواجهاتَالمطلةَنل َساحةَالصليبة18الصورالَر مَ 
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َساحةَالحطب 
سددددددددددميتَسدددددددددداحةَالحطددددددددددبَبهددددددددددجاَاكسددددددددددمَبسددددددددددببَوجددددددددددودَبانددددددددددةَللحطددددددددددبَضددددددددددمنها.َوتسددددددددددم َأيضددددددددددًاَ

َأهمَساحاتَهجاَالحي.َوونهابساحةَالجديدالَ
الجديددددددددددالَوتشدددددددددولَنقطدددددددددةَربدددددددددطَبدددددددددينَحاراتددددددددده,َالتومايددددددددداتَوالصدددددددددليبةَوالشدددددددددمالي,َتقدددددددددعَالسددددددددداحةَضدددددددددمنَحددددددددديَ

َوماَتصلهَمعَالحاراتَالمجاورالَلهَوحارالَالهزازالَوحارالَنبدَالحي.
منحددددددددريَالقريددددددددبَمددددددددنَالمربددددددددع,َوتشددددددددولَزوايددددددددا َالبشددددددددولهَشددددددددبهََ(14َر ددددددددمَالشددددددددول يرهددددددددرَممطددددددددطَالسدددددددداحةَ

تدددددددددَمددددددددنَبوابددددددددةَالمددددددددلَوالمفضدددددددديَإلدددددددد َالسدددددددداحةَنقدددددددداطَالتقدددددددداألَالطددددددددرقَمددددددددعَفددددددددرا َالسدددددددداحة.َيعدددددددددَالطريددددددددقَالمم
َمنَأهمَالطرقَالمرتبطةَبهاَبافضافةَإل َالطريقَالمؤديَإل َبوابةَالياسمين.

بشددددددديرَباشددددددداَبشدددددددولَم طدددددددلَنلددددددد َالسددددددداحةَجعلهددددددداَمنطقدددددددةَتجمدددددددعَلدددددددروادَهدددددددجاَالو دددددددي,َومددددددداَإنَوجدددددددودَو ددددددديَإ
َأنَوجودَجامعَشريَبقربهاَجعلهاَأيضًاَساحةَتجمعَللم صلد ين.

مضددددددددعتَلعمليدددددددداتََحيددددددددلسدددددددداحةَتعتبددددددددرَمددددددددنَأنشددددددددطَالمراوددددددددزَالتجاريددددددددةَفدددددددديَمدينددددددددةَحلددددددددبَالقديمددددددددةَوانددددددددتَال
ندددددددددددددادالَالتأهيدددددددددددددلَ بدددددددددددددالمحالتَالتددددددددددددديَتهدددددددددددددتمَبالشدددددددددددددر يات,ََمحاطدددددددددددددةوهددددددددددددديََ(19َر دددددددددددددمَالصدددددددددددددورال التجديددددددددددددددَوا 

وتحدددددددددويَنلددددددددد َمقانددددددددددَوجلسددددددددداتَتبددددددددددوَغالبدددددددددًاَمشدددددددددغولةَمدددددددددنََ,ويقصددددددددددهاَالسدددددددددياحَنردددددددددرًاَلطابعهددددددددداَالشدددددددددر ي
 وبارَالسنَأماَالسياحَفيمرونَبهاَمرورًاَفقط.َأبناألَالمنطقةَومصوصاًَ

َ
46َساحةَالحطبَ(14 ر مََالشول
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 رف من ال احثة.مديرية المدينة القديمة, بتص 
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َ
47َساحةَالحطبَ(19 ر مََالصورال

َ
  َدافيدَأنماطَالشوارعَفيَمدينةَحلبَالقديمةَضمنَثالثةَنماج ,َوهي الجغرافيَ .َ .َيصنيََالطرق
o .َالطرقَالرهيسية,َوالتيَتسم َبالدمولَإل َمروزَالمدينة
o َطرقَالثانويةَالمستعملةَفقطَللتجولَبينَاألحياأل.ال
o 48الطرقَالمؤديةَإل َالمنازل. 

َحيَالجديدال,َيمونَمالحرةَوجودَالنماج َالثالثةَضمنَهجاَالحي.تصنييَنل َشوارعَهجاَالبإسقاطََو
شدددولَندددام.َمدددنَحددددودَالمديندددةَالقديمدددةَبَالدددجيَيشدددولَحددددودَحددديَالجديددددالََوجدددزألاًََفدددالنموج َاألولَيتمثدددلَبشدددارعَالتلدددل

مدنَبوابدةَالمدلَحتد َسداحةَالحطدب,َوالطريدقَالممتددالَجندوبَحديََالالممتددَج َالثدانيَمدنَالطدرقَيتمثدلَبالشدوارعوالنمَو
الجديدالَالمعرويَبشارعَبوابدةَالقصدب.َأمداَالنمدوج َالثالدلَفديمونَمالحرتدهَبشدولَواضد َضدمنَحدارالَالصدليبةَوحدارالَ

 ةَبشولَنام.التوماياتَالتيَتتميزَببنيتهاَالوريفيةَالسوني

  )تعتبرَاألفنيةَالدامليدةَمدنَالفراغداتَالماصدةَفهديَتسدتمدمَمدنَفهدةََاألفنيةَالدامليةَ الباحة,َالحوش,َالباثيو
.َمدعَالعلدمَبدأنَهدج َاألفنيدةَ ددَمضدعتَلتغييدراتَنلد َمدرَ(15َر دمَلشدول محددالَمنَالناسَوألغراقَمحدددالَأيضدًا.َ

 .الزمن

                                                      
47
 www.esyria.sy/ealeppoت االنترنيمن  
48
 .24ص -التدهور ومحاوالب ا حياء -دافيد, جاي كلود. المدينة القديمة في حلب 
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َالحرةَماَيلي يمونَمالتاليَباكنتمادَنل َالممططَ

َ
49َاألفنيةَالدامليةَلحيَالجديدالَ(15 ر مََالشول

 ََمددن45َبلغددتَالنسددبةَالمهويددةَلمجمددوعَمسدداحاتَالشددوارعَواألز ددةَواألفنيددةَالدامليددةَضددمنَحددارالَالتومايددات%
َمساحةَالحي.

 اتَاألمددر ,َانترددامَشددولَالفراغدداتَالدامليددةَضددمنَحددارالَالتومايدداتَمقارنددةَمددعَالفراغدداتَالدامليددةَضددمنَالحدداَر
 يمونَتبريرَهجاَاكنترامَبارتباطهَبانترامَاألز ةَضمنَالحارالَمقارنةَمعَاألز ةَضمنَبقيةَأجزاألَالحي.

 َالبنيدةَالحجميددةَ نددددَالطوابدق( َإنَمسدداونَحدديَالجديددالَبشددولَنددامَهديَمددنَالنمددوج َالتقليددي,َوبعضددهاَمددن
طَبحددارالَالتومايددات.َتبدددوَبطوابقهدداَدميلددةَالشددريطَالمحدديَ نمدداج َالسددونَالحددديلَالتدديَتبدددوَبشددولَواضدد َنلدد

 نل َالمبانيَالتقليدية.َ

 

                                                      
49
 مديرية المدينة القديمة, بتصرف من ال احثة. 
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 :البنية الوظيفية 3-2-2
لقددددددددَتنوندددددددتَالبنيدددددددةَالوريفيدددددددةَفددددددديَحددددددديَالجديددددددددال,َفومددددددداَجودددددددرَسدددددددابقًاَبدددددددأنَالحددددددديَ ددددددددَشدددددددولَتوددددددداماًلَ

َوجل َكحتواههَنل َأسواقَوحماماتَومعابدَومدارسَماصةَبه.َووانَموتفيًاَجاتياًَوريفيًاَ
العنصددددددددرَاألساسدددددددديَفدددددددديَالبنيددددددددةَالوريفيددددددددةَلحدددددددديَالجديدددددددددال,َويموددددددددنَمالحرتددددددددهَضددددددددمنَحددددددددارالََيشددددددددولَالسددددددددون

بشدددددددديرَباشدددددددداَالددددددددجيَيعدددددددددَإالتومايدددددددداتَوحددددددددارالَالصددددددددليبةَبشددددددددولَرهيسددددددددي,َبينمدددددددداَيرهددددددددرَبحددددددددارالَالشددددددددماليَو دددددددديَ
َمنَأهمَالعناصرَالمشولةَللبنيةَالوريفيةَللحي.

دولددةَببندداألَممتلدديَالمرافددقَالتدديَتتددي َلهددجاَالحدديَأنَمددار َالمجمددعَالسددوانيَ امددتَالويددجورَاألبَديدد َالو دديَفيقددولَا
يعدديشَحياتددهَالمسددتقلة.َفقدددَ ددامَالددواليَبهددرامَباشدداَبتشددييدَحمددامَنددامَجميددلَيعددريَاليددومَبحمددامَبهددرمَو ددامَالددواليَأبشدديرَ

مَبتشييدَمانَفيَسداحةَالحطدبَوثداللَ يصدرياتَلصدنانةَالحريدرَبموجدبَو فيدةَشديدَجدامعَالجديددال1653َباشاَنامَ
50َابشيرَللشارعَالممتدَمنَساحةَالحطبَإل َبوابةَالياسمين.إغيرَو سطاًلَلميا َالشربَأنط َاسمهَ سطلَالص

وأبنيدددددددددددددةََاًَوجامعدددددددددددددَاًَأسدددددددددددددوا َفقددددددددددددددَاحتدددددددددددددو َالو دددددددددددددي(17َوالشدددددددددددددولَ ََ(16 َر دددددددددددددمَبالشدددددددددددددولَويضددددددددددددد فومددددددددددددداَ
جعدددددددددلَمندددددددددهَمقصددددددددددًاَيوميدددددددددًاَلسدددددددددوانَممددددددددداَ,َمقهددددددددد ومصدددددددددبغةَوثددددددددداللَ يسدددددددددرياتَوفرندددددددددًاََوَاًَا تصددددددددداديةَومانددددددددد

َالحيَبافضافةَلبعقَسوانَاألحياألَالمجاورال.

َ

َ

52َََباشاَأبشيرَو يَمنرور(17َ َر مَالشول51َََباشاَأبشيرَو يَمسقط(16َ َر مَالشول

                                                      
50

  .18, ص 2ديك, اغناريوس, الحضور المسيحي في حلب خ ا األلفين المنصرمين,ج 
51
 121ص. األثرية حلب معالم. هللا ع د, حجار 
52
 THE TRANSFORMATION OF URBAN SPACE AT THE CONJUNCTION OF THE OLD AND NEW DISTRICTS: THE CITY OF 
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يموددددددددددنَمالحرددددددددددةَالوريفددددددددددةَالتعليميددددددددددةَبشددددددددددولَواضدددددددددد َضددددددددددمنَحدددددددددديَالجديدددددددددددال,َفهددددددددددوَيحددددددددددويَنلدددددددددد َندددددددددددالَ
زديدددددددددادَطالبهددددددددداَانتقلدددددددددتَلتحتدددددددددلَمددددددددددارسَواندددددددددتَبدايدددددددددًةَمرتبطدددددددددةَبالونددددددددداهسَالموجدددددددددودالَضدددددددددمنَالحددددددددديَوننددددددددددَا

َحد َالدورَالسونيةَضمنَالحيَنفسه.َومدرسةَويليوياَومدرسةَاألم.إ
 :ضم  الحي وصواًل إلى الواقع الحالي لهالتغيرات الحاصلة  3-3

مضدددددددددعَحددددددددديَالجديددددددددددالَوبدددددددددا يَأحيددددددددداألَحلدددددددددبَالقديمدددددددددةَإلددددددددد َالعديددددددددددَمدددددددددنَالتغيدددددددددراتَالمرتبطدددددددددةَبعددددددددددالَ
َيةَوغيرها.أسبابَمنهاَأسبابَا تصاديةَواجتمان

أمددددددداَاليدددددددومَومدددددددنَمددددددداللَالزيدددددددارالَلحددددددديَ
الجديدددددددددددددددددددددددالَيموددددددددددددددددددددددنَمالحرددددددددددددددددددددددةَأنَ
التغيدددددددددددددراتَمدددددددددددددنَالناحيدددددددددددددةَالوريفيدددددددددددددةَ
هدددددددددددددددديَاألوثددددددددددددددددرَوضددددددددددددددددوحًاَضددددددددددددددددمنَ
الحدددددددددي,َفدددددددددإنَاسدددددددددتمرارَنمدددددددددوَالمديندددددددددةَ
وتنفيددددددددددددجَندددددددددددددالَممططدددددددددددداتَتنريميددددددددددددةَ

اسدددددددددتمداماتَاألراضدددددددددديََجميددددددددددعنلددددددددد َ
المديندددددددددددةَالقديمدددددددددددةَودددددددددددانَلدددددددددددهََضدددددددددددمن

األثدددددددددددددددرَاألوبدددددددددددددددرَنلددددددددددددددد َالتغييدددددددددددددددراتَ
الوريفيدددددددددةَالتددددددددديَحددددددددددثتَضدددددددددمنَهدددددددددجاَ

َالحي.
مدددددددددددنَمددددددددددداللَالنردددددددددددرَإلددددددددددد َممطدددددددددددطَ
اسددددددددددددددددددددددتعمالَاألراضدددددددددددددددددددددديَالحدددددددددددددددددددددداليَ

يموددددددددددنَمالحرددددددددددةََ(18َر ددددددددددمَالشددددددددددول 
توسدددددددددعَالمسددددددددداحاتَالتجاريدددددددددةَوامتددددددددددادهاَنلددددددددد َالشدددددددددوارعَالرهيسددددددددديةَوجلددددددددد َنلددددددددد َحسدددددددددابَالمنددددددددداطقَالسدددددددددونيةَ

الحالدددددددددةَالفيزياهيدددددددددةَللمسددددددددداونَونددددددددددمَ ددددددددددرتهاََوحابهاَلعددددددددددالَأسدددددددددبابَمثدددددددددلَمشددددددددداولَافرلَالتددددددددديَيغادرهددددددددداَأصددددددددد
َنل َتلبيةَمتطلباتَالحياالَالجديدال.

َ
َ
َ

                                                      
53
 .35مخطط ا رتقاء لمدينة حلب القديمة, ص 
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 :الثالث الفصل نتائج
o َللعامددددددددلَالواضددددددددحةَبمراناتددددددددهَالقديمددددددددةَحلددددددددبَمدينددددددددةَأحيدددددددداألَبددددددددا يَنددددددددنَالجديدددددددددالَحدددددددديَتمي ددددددددز

َبشددددددددولَمحيطددددددددهَنلدددددددد َوزنددددددددةالمتَببواباتددددددددهَجلدددددددد َتمثددددددددلَو دددددددددَ.التمطيطيددددددددةَبنيتددددددددهَفدددددددديَاألمنددددددددي
َمددددددددنَأمددددددددر َأحيدددددددداألَفدددددددديَالبوابدددددددداتَمددددددددنَالعددددددددددَهددددددددجاَمالحرددددددددةَيموددددددددنَوكَالحدددددددديَدامددددددددلَيددددددددؤمن
َ.القديمةَحلبَمدينة

o َحيددددددددددل,َاألز ددددددددددةَتمطدددددددددديطَمددددددددددنَواضددددددددددحينَأسددددددددددلوبينَنلدددددددددد َباحتواهددددددددددهَالجديدددددددددددالَحدددددددددديَيتمي ددددددددددز
َنددددددددنَتتفددددددددرعَمتعرجددددددددةَأز ددددددددةَالصددددددددليبةَبحددددددددارالَوالمسددددددددم َنهددددددددداًََاأل دددددددددمَالجنددددددددوبيَالقسددددددددمَيرهددددددددر
َمنترمدددددددددددةَالتومايددددددددددداتَحدددددددددددارالَأز دددددددددددةَترهدددددددددددرَحدددددددددددينَفدددددددددددي,َفدددددددددددوينَبشدددددددددددولَالدددددددددددبعقَابعضددددددددددده
َ.بينهاَفيماَومتوازية

o  َحلدددددددددبَمديندددددددددةَأحيددددددددداألَبدددددددددا يَمدددددددددعَمقارندددددددددةَالجديددددددددددالَحددددددددديَمسددددددددداحةَصدددددددددغرَمدددددددددنَالدددددددددرغمَنلددددددددد
َهدددددددددددجاَنطاهدددددددددددهإَفددددددددددديَسددددددددددداهمتَسددددددددددداحاتَثددددددددددداللَنلددددددددددد َباحتواهدددددددددددهَتمي دددددددددددزَأندددددددددددهَإك,َالقديمدددددددددددة
َأهددددددددمَمددددددددنَتعتبددددددددرَالحطددددددددبَسدددددددداحةَهدددددددديَوَسدددددددداحاتهَ حدددددددددإَأنَومددددددددا,َالمميددددددددزَالفراغدددددددديَالتوددددددددوين
َ.القديمةَحلبَمدينةَضمنَالساحات

َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
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َ
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 نتائج الباب األول:

 ــــــــومَالقديمددددددددةَحلددددددددبَمدينددددددددةَتعتبددددددددر َ بدددددددددال240ََنلدددددددد َكحتواههدددددددداَحلددددددددبَلمدينددددددددةَالتدددددددداريميَالمروددددددددزَالي
َالندددددددداسَيقصدددددددددها,َنامددددددددلَ َألدددددددديَ َممسددددددددينَ َمددددددددنَألوثددددددددرَ َالعمددددددددلَتددددددددؤمنَتجاريدددددددداًََومروددددددددزاًَ,َمسددددددددجلةَأثريددددددددة

َتدددددددددددوفرَ َتدددددددددددزالَكَأنهددددددددددداَومددددددددددداَصدددددددددددنانيةَنمدددددددددددلَوورشَتجاريدددددددددددةَمحدددددددددددالتَنلددددددددددد َكحتواههددددددددددداَللتسدددددددددددوق
لددددددددددبَمدينددددددددددةَ َسددددددددددوانَ َمددددددددددنَن سددددددددددمة120000َلحددددددددددواليَالسددددددددددون َإداريدددددددددداًََمروددددددددددزاًََلوونهدددددددددداَبافضددددددددددافة,َح 
َ.حلبَلمدينة

 َمدددددددنَالدددددددرغمَنلددددددد َالعمرانيدددددددةَمصاهصدددددددهاَمعردددددددمَنلددددددد َمحافردددددددةًََاليـــــــومَالقديمدددددددةَحلدددددددبَمديندددددددةَتبددددددددو
َتنفيددددددددجَجددددددددراألَالعشددددددددرينَالقددددددددرنَمنتصدددددددديَمنددددددددجَنسدددددددديجهاَلهدددددددداَتعددددددددرقَالتدددددددديَا دددددددداتاكمتَرَمددددددددنَالعديددددددددد
َندددددددددامَالعدددددددددالميَللتدددددددددرالَمو عددددددددداًََإنالنهددددددددداَتدددددددددمََأنَإلددددددددد َوجلددددددددد َالتنريميدددددددددةَالممططددددددددداتَمدددددددددنَبعدددددددددق
َ.م1986ه/1407

  َجددددددددداًََضدددددددديقةَوبحددددددددودَبددددددددالترميمَيسدددددددم َاًَماصددددددددَاًَنمرانيدددددددَاًَنرامددددددددَاليـــــــومَالقديمددددددددةَحلدددددددبَمدينددددددددةَتمتلددددددد
َ.القديمةَحلبَحمايةَلجنةَمنَوافقةالمَأمجَبعدَوجل َبالهدم

 َتددددددددددتمَالتدددددددددديَالتأهيدددددددددلَإنددددددددددادالَمشددددددددداريعَمددددددددددنَمجموندددددددددةَاليــــــــــومَالقديمدددددددددةَحلددددددددددبَمديندددددددددةَفدددددددددديَي الحدددددددددر
َالهويدددددددددةَنلددددددددد َوالحفدددددددددارَالقديمدددددددددةَالمديندددددددددةَحمايدددددددددةَبهددددددددديَرسدددددددددميةَجهددددددددداتَنددددددددددالَبدددددددددينَمددددددددداَبالتعدددددددداون

َ.لهاَالمميزال
 َ ـــــــومكَيدددددددزالَحددددددديَالجديددددددددالَحتددددددد حددددددديَالجديددددددددال,َفددددددديَحدددددددينَمحافردددددددًاَمندددددددجَنشدددددددأتهَنلددددددد َتسدددددددميتهَبَالي

سدددددددددقطتَنندددددددددهَتسدددددددددمياتَأمدددددددددر َوحددددددددديَالنصدددددددددار َأوَحددددددددديَاألرمدددددددددنَويبددددددددددوَجلددددددددد َبسدددددددددببَالتغييدددددددددراتَ
 فيَبنيتهَاكجتمانيةَوترويبتهَالسوانية.

 َمدينددددددددددةَحلددددددددددبََتنونددددددددددةَمروددددددددددزًاَدينيددددددددددًاَيقصددددددددددد َمسدددددددددديحيووبوناهسددددددددددهَالمَاليــــــــــوميبدددددددددددوَحدددددددددديَالجديدددددددددددال
روحانيددددددددددةَتفرضدددددددددهَنمدددددددددارالَهددددددددددج َبممتلددددددددديَطدددددددددواهفهمَف امددددددددددةَشدددددددددعاهرهمَالدينيدددددددددةَضددددددددددمنَجدددددددددوَمدددددددددنَال

َفيَمدينةَحلبَلهج َالعمارالَالمميزالَالوناهسَاألحدلَنهداًَبا يَالوناهسَفيَحينَتفتقدَ
 التمطيطيةَبنيتهَفيَاألمنيَللعاملَالواضحةَبمراناتهَالقديمةَحلبَمدينةَأحياألَبا يَننَالجديدالَحيَتميَّز,َ

َمنَالعددَهجاَمالحرةَيمونَوكَالحيَداملَيؤمنَبشولَمحيطهَنل َالمتوزنةَببواباتهَجل َتمثلَو د
َ.القديمةَحلبَمدينةَمنَأمر َأحياألَفيَالبوابات

 َاأل دمَالجنوبيَالقسمفيََيرهرَحيل,َاألز ةَتمطيطَمنَواضحينَأسلوبينَنل َباحتواههَالجديدالَحيَيتميَّز
َترهرَحينَفي,َوينضويَنفَبشولَالبعقَبعضهاَننَتتفرعَمتعرجةَأز ة,َالصليبةَبحارالَوالمسم َنهداًَ
َ.ومتوازيةَمنترمةَالتوماياتَحارالَأز ة
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 ــــــــزَفقدددددددد,َوريفيددددددداًََتودددددددامالًََتشدددددددولَبحيدددددددلَالجديددددددددالَحددددددديَفددددددديَالوريفيدددددددةَالبنيدددددددةَتنوندددددددت َبدددددددا يَندددددددنَتميَّ
َلمغادرتدددددددددهَبحاجدددددددددةَليسدددددددددواَالحددددددددديَهدددددددددجاَفسدددددددددوان,َوريفيددددددددداًََالدددددددددجاتيَباوتفاهدددددددددهَالقديمدددددددددةَالمديندددددددددةَأحيددددددددداأل
َ.اليوميةَحاجاتهمَنل َللحصول
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 الباب الثاني

 النشأة والتطور -حارة التومايات

 

 الفصل األول: لمحة عمرانية عن حارة التومايات.

 الفصل الثاني: دراسة توثيقية ألزقة حارة التومايات.

الفصل الثالث: التغيرات الحاصلة من الناحية الوظيفية والعمرانية والمعمارية وصواًل إلى الواقع 

 الحالي للحارة.
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 أصل التسمية: تمهيد

ُتعرف حارة التومايات بهذا االسم  ندمأ المالد مأيدمب حومؤك ويبامأ ابمار السمش ممده  ونميوحها بهدهما حمومت لمذا 
لمذ  التسمميب المراجم   تجمم  نومىاالس  مدذ دنهتهاك ول  تتغير تسميتها نوى الرغ  مش التغيرات الحاصموب مممدهاك امما 

 واافب المحططات المستقاة مدهاكطقب تاريخ لذ  المد التاريحيب المعديب بأراسب

الأراسممات  فممد محاولممب لمعرفممب ااسممباؤ الاامدممب حوممف تسممميب الحممارات وااحيمماا بهسممماا معيدممبك وبممالعوأة  لممىو 
 لى معاج  الوغمب والمصماأر التاريحيمب ايمًا المتحصصب بمصاأر اسماا المأش امعج  البوأاش لياقوت الحموي وبالعوأة 

ممممش معوومممماتك دجمممأ اش لمممذ  ااسمممماا لهممما أالالت تاريحيمممب او جغرافيمممب او  نمممارة  لمممى احمممأا  او يتداقومممل السمممااش  ومممما
نحصمميات لَعب ممت أورًا فممد تمماريخ لممذ  المأيدممب او لممذا المامماشك وال تحتوممف اسممماا ااحيمماا والحممارات فممد اسممباؤ التسممميب 

 نش اسماا المأشك

تبميش اش اوممب تومما   أة  لمى معجم  المعمادد الجمام مش حالل البحم  نمش معدمى اوممب التومايمات لغويمًاك وبمالعو 
اسمم  نومم  معدمما  التمموا  واومممب التمموا  تعبممر نممش المممتأوعك واومممب تواميممات تعبممر نممش جممم  المتأوجمماتك ويبممأو اش اومممب 
تومايات قأ جاات محففب لاومب توامياتك امما جماا فمد مدجمأ اانمال  فمد التومايمات  اسم  يطومة فمد مأيدمب حومؤ نومى 

 يب متأوجبك نوى جادبيها بيوت الساشكت تنعؤ مدها الطرة متوااحياا ت
يماش مالحظب وروأ حارة التومايات فد بعم  المراجم  التاريحيمب باسم  تومايمات الجأيمأةك ويبمأو بهدهما سمميت و 

امذل  تمييمتًا لهمما نمش حمارة تومايممات احمرآك فمد حممد  حمرك فمممش حمالل دظمرة نوممى حريطمب الطمرة ممممش محطمط مأيدممب 
 يمب يماددا رصأ ااثر مش حارة تنتر  بدفس اتأواجيب وتواتي الطرة الموجوأة ممش حارة تومايات الجأيأةكحوؤ القأ

اش حارة التومايات قأ احذت تسميتها مش نمال اتقتهماك وُيسمانأ القيما  بأراسمب مفاألا فرميب مبأئيب  طرحوبالتالد يماش 
ممش حمد الجأيمأة ايممًاك  اً التمد تنمال جمتا حارة الصويببظهر ( ي19رق  )النال ف كتهايأ لذ  الفرميب امثوب احرآ نوى

يبامأ نومى ادهما قمأ احمذت اسممها ممش نممال ولمذا تصمالؤك مفيمما بيدهما بنمال  المتقاطعمباتقتهما ااربعمب ظهمر بومموح وي
اريحيمبك لذا التصالؤك فُأنيت بصويبب الجأيمأةك وبمما اش لمذ  التسمميب مرتبطمب بنمال التقماط ك وبمالعوأة  لمى المراجم  الت

يبأو اش اس  الصويبب قأ ُاطوة نومى نمأة حمارات فمد مأيدمب حومؤ القأيممب اادمت منمتراب فيمما بيدهما بنمال اتقتهماك لمذل  
يمذار ااسمأي  السمياةمدل تمييمتًا لهما نمش بماقد الحماراتك وفمد لمذا أنيت ال حارة مدسوبب  لى اسم  الحمد التمد تقم  مم
ممش تقماط  طمرة بنمال متصمالؤ ايممًا  ك التمد احمذت اسممها1الجومو  صويبب احرآ فمد مأيدمب حومؤ القأيممب لمد صمويبب

 لادها تق  ممش حد الجوو ك

                                                      
1
 .267األسدي, خير الدين. أحياء حلب القديمة, ص 
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 2الصويببحارة  ااتقب المتصالبب فد (19)رق  النال 

ذاارة تجسمميأًا لوممالتممد يماممش انتبارلمما مش موسممونب حوممؤ المقاردممب ل سممأيك ذارلمما ممم ورأحممارة التومايممات قممأ  يالحممظ اش
 ثالثب مذالؤ  اصل تسميب حارت التومايات اش فدحي  ينير ااسأي حوؤك نعبيب لمأيدب ال

ادهما اماش يموم  بعممًا ممش أورلما رجمل غدمد اسممل تمومى لأايمبك وفمد الحجمي النمرنيب مما يفيمأ ذلم ك امهش اممل  ك1
 أار اسمولا تومايبك

 ادها دسبب  لى نأأ مش سااديها ال واحأ اسمل توماك ك2
لتومايمات   اسم  يطومة فمد مأيدمب حوممؤ نومى احيماا تتنمعؤ مدهما الطممرة جماا فمد موحمة المدجمأ ل نمال  فممد  ا ك3

 3متواتيب متأوجبك نوى جادبيها بيوت الساشك والاومب مش  توا ك

                                                      
2
 مأيريب حوؤ القأيمبك وبتصرف مش الباحثب 
3
 .449االسدي, خير الدين. موسوعة حلب المقارنة.ص 
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 الموّممم القيمما  بتحويممل محطممط حممارة التومايممات  تمم وفممد محاولممب لمداقنممب مممأآ صممحب لممذ  المممذالؤك وتممرجي  احممألاك 
  تتمثل فيما يود كترج  المذلؤ الثال  ستدتاجاتوت  التوصل  لى نّأة اك (20رق  ) بالنال
  وبالتالد لد طرة متواتيب فيما بيدهاكم  حط اافةك لذ  الطرة تميل بدفس التاويب  جمي  ش 
  وبمالعوأة  لمى معجم  مش حي  العر ك  يشمتساويبيش اش ال طريقيش متجاوريش ي كقياس نر  لذ  الطرة ش

ك واومممب تواميممات تعبممر نممش جممم  المتأوجمماتك اي بممما بممر نممش مممتأوعالمعممادد الجممام  تبمميش اش اومممب تمموا  تع
ك لممما التمموا  ااولك والطممريقيش اهحممريش لممما التمموا  الثممادد ش ااولمميش المنممترايش بممالعر  دفسمملمعدمما   الطممريقي

تسميب لذ  الحارة اش اومب تومايات المحففب نمش تواميمات قمأ جماات لوتعبيمر نمش جمم   اصل وبالتالد يبأو فد
 مب توا كاو

  كقاس الم يم  ال مدها نأأًا مشفد نرمها جترًا متساويب تنال لذ  الطرة اش 
  ممأحل سماحب فرحمات جمي  مأاحل لذ  الطرةك او بواباتهما تقم  نومى محمور واحمأ ولمو الطريمة الممتمأ ممش اش

 ساحب الحطؤك  لى

 

 4اسماا ااتقب فد حارة التومايات (20)رق  النال 

الممممذلؤ  فرمممميبرج  تمممو التنمممابل بممميش لمممذ  الطمممرةك نومممى بامممأ ت ك(20رقممم  ) نمممالالمسمممتقاة ممممش الجات االسمممتدتالمممذ    ش
 الثال ك

                                                      
4
 مأيريب حوؤ القأيمبك وبتصرف مش الباحثب 
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 مالحظمب يمامشك (20و21رقم   الصمور)الصمور الفوتوغرافيمب ب وتوثيقهمااتقتهماك فمد ل والتجموّ تيارة حارة التومايماتك وندأ 
نوممى  ولممذا أليممل واممم  نوممى تنممابل ااتقممبوذة فيمملك هحالممم او ربممط اممل صممورة بالتقمماةالتمييممت بمميش الصممور  ال يماممش ادممل

ناأة التوظيف التمد حياااإلالتد ترتبط بعمويات ااتقب  بع  صر الُمحأثب ممشبع  العداوجوأ الرغ  مش   اجريمت وا 
لمبع  الفدماأة او المطمان ك واانمال  المحيطمب بممأاحل بعم  الممأارسك  بع  أور لذ  الحمارةك االووحمات اإلنالديمبل

 مش نداصر مميتة لال طريةك وغيرلا

  
 ال )الرالؤ بحيرة(تقاة التبّ  (21)رق  الصورة  تقاة السيسد (20) رق  الصورة

 
الطماب  المعمماري لوواجهمات والعداصر المناوب لهذ  ااتقب و  التاويش الفراغد فدالتنابل  (21ك 20رق  ) ظهر الصوروت

والعأيممأ مممش الدقمماط المنممتراب التممد تسممال  فممد ظهممور لممذ  الطممرة وطريقممب الر صممف  المسممتحأ الحجممر  وطبيعممب المطّوممب
 اتوائ ك

ممش اربعمب اتقمبك ولامل مدهما تسمميب  (20 رقم  وامما لمو مومم  بالنمالاما ُذامر سمابقًا )تتهلف حارة التومايات 
 لممتمممأاالتقممماة اجممم  التاريحيمممب المعديمممب بالمدطقمممبك فمعروفممب ندمممأ المممالد مأيدمممب حومممؤ اليمممو ك وبعممممها مممذاور مممممش المر 

ُيعمرف ندمأ المالد مأيدمب حومؤ بحمارة السيسمدك وفمد اصمل  اقصى نرة الحارة مش النمال الغربد  لى الجدوؤ النمرقدك
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بمالعوأة  ك5بومأة فمد ارميديمب  ولمد   دسبب  لى نمح  ممش سميس بقولل موسونتلحارة السيسد فد التسميب يذار ااسأي 
لوجاليممب اارمديممب القاأمممب مممش  اً امماش موامم لممذ  العقممارات اش بعمم تبممي ش  لممى اسممماا اصممحاؤ العقممارات ممممش لممذ  الحممارة 

نيسى ابش بيمأروسك وتهايمأًا نومى اصمل لمذ  المأنو ومده  صاحؤ بيت وايل  كمأيدب سيس ناصمب ارميديب الصغرآ
يطوممة اسمم  حممد اارمممش نوممى اامممل مدطقممب  بهدممل  6اتمماؤ حوممؤ لسمموفاجيل مثمملبعمم  المراجمم  التاريحيممب  تممورأالتسممميبك 

ك ولذا يأل نوى وجوأ اارمش الموحوظ ممدها مما يعمتت اصمل التسمميب ادطالقمًا ممش اسم  مأيدمب سميسك ولدما   جأيأةال
حيمم  ُيقممال بممهش بعمم  الرلبمماش ك 7حممارة السيسممد جمماا تحريفممًا لاومممب ااسمميتي حممر يتبدمما  الممبع ك ولممو اش اسمم   مممذلؤ

بالرلبماش الفردسيسمااش دسمبب  لمى فردسميس ااسميتيك ممش  فموانر ك وقأ لذ  الحارةالفردسيسااش اادوا قأ سادوا فد أير فد 
دسمبب  لمى  التسمميب مأيدب اسيتك ولدا  قوب قويوب ممش يتبدوش مذلبًا ثالثًا فد اصل تسميب حارة السيسمدك حيم  ُيقمال بمهش

أور لممذ   حممأآ  فممدمأيدممب حوممؤ القأيمممب واسممتقرت لفتممرة قصمميرة باادممت قممأ مممرت التممد  كاوروبمما حممأآ اميممرات  8سيسمميويا
 كا المذلؤالمراج  ما يباأ لذ ال يرأ فدولاش  كحارةال

بموسمونتل أوش  9ذارلا ااسمأي التدُيعرف ندأ الالد مأيدب حوؤ بحارة التب الك تقاة  غرباً  السيسد قاةيود ت 
بمالك اسم  نائ رأ ال ادل ومش حالل االطمال  نومى اسمماا العمائالت فمد توم  المدطقمبك يماإلنارة  لى سبؤ التسميبك  ومب الت 

قممأ و ك اممما اليممو  10اسمم  لممذ  العائوممبنوممى اش لممذ  الحممارة قممأ ُسممميت  مممش المفتممر و ولممد نائوممب نريقممب فممد مأيدممب حوممؤ 
اسدهجااناً السد   تعبيراً كما يبدد  عدن, حارة الرالؤ بحيمرة واسمتهاتغيير اسمها مدذ فترة غير قصيرة  لى ت بوأيب حوؤ نمأ

بالالزبّال,  لكنجا ال تزال تُعرف ع  كند العامة  الخاصة باس  الزَّ
أوش اإلنمارة  11ذارلما ااسمأي التدُيعرف ندأ الالد مأيدب حوؤ بحارة الحصر ك تقاة  غرباً  ويود تقاة التبال
أوالمد العدمؤ  دسمبب  لمىسمميت امذل   لادهما ربمماسمبؤ وامم  لهمذ  التسمميب  اش لدا وال يبأو  ايمًا  لى سبؤ التسميبك

 نوى جأراش لذ  الحارةك مدتنرةباحات الأور و  التد اادت مترونب ممش
ُيعممرف ندممأ الممالد مأيدممب حوممؤ بحممارة الاديسممبك وذلمم  دسممبب  لممى اديسممب السمميأة تقمماة  غربمماً  ويوممد تقمماة الحصممر 

 عممرفاش لممذ  الحممارة اادممت ت تبمميشة  لممى المراجمم  التاريحيممب بممالعوألاممش مممري  ا  المعودممات الموجمموأة ممممش لممذ  الحممارةك و 
ك 12اممما تسممميتها بحممارة االفردجيممب ك 1831ه/1247نمما  فممد دجيممب قبممل اش تحممول  حممأآ أورلمما  لممى اديسممب بحممارة االفر 
ًا مممش لمذ  سماش أار  والمذيك فمد حومؤ والمراسم التنمريفات  ولمسمب المذي اماش السيأ فباأ افردجيمب   لى يبأوفتدسؤ اما 

 الحارةك

                                                      
5
 .433األسدي, خير الدين. موسوعة حلب المقارنة. ص 

6 Sauvaget, Jean, Alep, essai sur le developpement d une grande ville syrienne des origines au milieu de XIXe siècle, 
Paris 1941. P109. 

7
 .2014-5-18حاار, عبد هللا . لقاء شفجي جرى في منزله بهاريخ  
8
 .فرضيةالسيسي( هو صاحب هذه ال مطع  مسهثمرنقالً عن المجندس عبد هللا حاار , الدكهور كار  مارديكيان ) 
9
 .205األسدي, خير الدين. أحياء حلب  أسواقجا. ص 
10

 .2014-5-18حاار, عبد هللا . لقاء شفجي جرى في منزله بهاريخ 
11
 .178األسدي, خير الدين. أحياء حلب  أسواقجا. ص 
12
 .2014-5-18حاار, عبد هللا . لقاء شفجي جرى في منزله بهاريخ  
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 اً اسمممل سممف  سمممتهاااش البوأيممب قممأ بوأيممب حوممؤ  تممد ومممعتهاالالووحممات التعريفيممب  بمميشك تلممذ  حممارة التومايمماتتيممارة  وندمأ
اممما لممو الحممال فممد بعمم  حممارات مأيدممب حوممؤ القأيمممبك حيمم  ُيالحممظ نممأ  االلتفممات  لممى تمماريخ  كلممو بيممت محممؤو  حممر 

بمالعوأة  لمى المراجم  والمحططمات يالحمظ اش حمارة بيمت محمؤ تقم  ايممًا مممش مما و المدطقب ندأ تسميب تو  الحماراتك 
اي سممبؤ  وال يوجممأرِّف بالممماحيب النممماليبك وتفصمموها نممش حممارة التومايممات حممارة نبممأ الحممدك وحممارة النمممالدك سممبة وُنمم

 تسميب حارة التومايات باس  حارة احرآ لد حارة بيت محؤكنوى بوأيب حوؤ  حملي

 نتيجة:
قد  ذلك األزقة المنتشرة فيهاوك حارة التوماياتأن  يتبينبعد العودة إلى المراجع التاريخية واستقصاء آراء الناس, 

 .فقط حارة التوماياتب فقد بقيت هذه الحارة تعرفتسمية تومايات الجديدة في حين سقطت  ,حافظت على تسميتها
أن فرضية من ناحية أخرى يؤكد شكل الطرق في حارة التومايات وتوضعها وتماثلها وكذلك شكل الجزر وأبعادها 

 .ألزفةهذه ا تسميتها قد جاءت انطالقًا من شكل
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 عن حارة التومايات عمرانيةالفصل األول: لمحة 

 العمران في حارة التومايات: 1-1

 البنية التخطيطية: -1-1-1

بهمأف أراسمب البديمب التحطيطيمب لهماك وممش لدما ( 21)النمال رقم  بأايًب ال بأ مش أراسمب تحويويمب لمحطمط حمارة التومايمات 
 لد  نأة دقاط ولذ  الدقاط يتبيش
     بعممأ القيمما  بقيمماس تاويممب ميممل اممل طريممة مممش لممذ  الطممرة ممم  اافممةك تبمميش ادهمما جميعممًا تميممل بممدفس التاويممب ولممد

 ( وبالتالد لد طرة متواتيب فيما بيدهاك 060)
   وبعمأ القيمما  بقيماس نممر  لمذ  الطممرةك تبميش اش اممل طمريقيش متجمماوريش متسماوييش مممش حيم  العممر ك حيم  يبومم

  (ك2 ( والطريقيش اهحريش )3يش )نر  اول طريق

  بعممأ قيمماس المسممافب بمميش اممل طممريقيش متجمماوريشك تبمميش ادهمما ايمممًا تنممال جممترًا متسمماويب مممش المقاسمم  فيممما بيدهمما
   ( مترًا تقريبًاك37وبمسافب حوالد )

 
 13ابعاأ وقياسات  – التوماياتمحطط حارة  (21)رق  النال 

                                                      
13
 .القأيمبك وبتصرف مش الباحثبمأيريب حوؤ  
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اتقمب متواتيمب متماثومب بمالعر  وتفصمل بيدهما مسمافات  قمأ نماوتهارة التومايمات اش البديب التحطيطيب لحمامما سبة يتم  
دما ت  تحطيطها نش وند تا كمتماثوب تقريبًاك   ولذ  البديب المميتة تباأ بهش لذ  ااتقب ل  تاش وليأة دمو نفويك وا 

المأيدب القأيمب ولو التحطميط النمطردجد المتطمابة مم  الجهمات  فد تحطيط احياااقأ  وُيذّار لذا التحطيط بالدموذع ا
لهمذا الميملك  (ك وفمد محاولمب لمعرفمب سمبؤ 060بالتاويمب )اارب ك  ال ادل فد حالب حمارة التومايمات يمامش مالحظمب الميمل 

دمما يفصم  نمش صمياغب  اش التوجيل الهدأسد القمائ  التوايما لدمواة المأيدمب ال يمد  نمش  15يذار غاوبل  ر  قمأي  وحسمؤك وا 
امم  فمد مأيدمب حومؤ تمحم  و الج فمد انتمماأ الجهمب الجدوبيمب لتوجمل  سالميب ايمًاك فااللتتا  بتطبية النريعب اإلسالميب

 –ندل اش جاات معظ  جوامم  حومؤ موجهمب نومى دحمو مطمابة لنمباب النموار  الهودسمتيب دحمو الجهمات الرئيسميب نممال 
بأقممب متداليممب ك واممما ُذاممر سممابقًا فممد البمماؤ ااول بالدسممبب لوبديممب الوظيفيممب لحممد الجأيممأةك ادهمما لمم  نممرة  –جدمموؤ وغممرؤ 

بنير بانا وبالتالد يبأو اش نأ  وجوأ جمام  فمد المدطقمب سمم  لومحطمط  نوى جام  سوآ المسجأ الموحة بوقف  تحوَ 
ؤ اتحمماذ لممذ  التاويممب فومم  يالحممظ سممبؤ لوتعويممل بعممأ  االلتممتا  بالجهممات ااصممويب فجمماات ااتقممب بميممل ندهمماك اممما نممش سممب

سمموآ  مااديممب انتبارلمما ممممش النمموار  ذات الممربط النممعاندك فهممد تنممال اقصممر طريممة متمماح دحممو سممور المأيدممب وبمماؤ 
الدصمممر وبالتمممالد دحمممو مرامممت المأيدمممبك امممما ادمممل وبعمممأ القيممما  
برسممممم  حطممممموط ولميمممممب نومممممى طمممممول اتقمممممب الحمممممارة ومتابعمممممب 

يدمب القأيمممبك يمامش مالحظمب اش دهايممات امتمأاألا باتجما  المأ
جميممم  الحطممموط مدصمممبب مممممش قوعمممب حومممؤك واهدهممما تهايمممأ 

 نوى الميب القوعب ومراتيتهاك
 ش دممممط التحطممميط مممممش حمممارة التومايمممات يممموحد 
بهدممممل منممممتة مممممش دمممممط التحطمممميط النممممطردجد الممممذي يماممممش 
مالحظتمممل بومممموح فمممد الجمممتا الغربمممد ممممش المأيدمممب القأيممممب 

طرفممممممد المحممممممور الرئيسممممممد لوسمممممموة  أاحممممممل ااسمممممموار نوممممممى
 ال ادممممممل يتامممممموش مممممممش تتمممممماب   (22 رقمممممم  النممممممال)المراممممممتيك 

مسمممتطيالت ممممش الجمممتر متجهمممب باتجممما  الجهمممات الرئيسممميبك 
بيدمممما تنمممال النممموار  فمممد حمممارة التومايمممات تتممماب  جمممتر ممممش 
انمماال النممبل مدحممرف بممأاًل مممش المسممتطيالتك وتتحممذ مممياًل 

 السابقب الذارك ببالتاوي
ل وجمموأ مثممل لممذ  المسممتطيالت تت غاوبمميممذار لممايد

الطرقيممممممب المدتظمممممممب فممممممد ادطاايممممممب والالذقيممممممب وافاميمممممما وأورا 

                                                      
14
 .317.ص1غا بيه, هاينهز. حلب, ج 
15
 .155.ص1غا بيه, هاينهز. حلب, ج 

 
 14حد الجوو دمط النوار  فد  (22)رق  النال 
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ول وذلمم  لسممهولب مقاردتهمماك وندممأ القيمما  بقيمماس ابعمماأ جممتر حممارة التومايممات وانتممماأ ااوريمموس ويقممأ  قياسمماتها ممممش جممأ
لحاقها بجأول غاوب ابعاأ  يماش مالحظب مايود  16لوسطيب لها  وا 

  طول جتر حارة التومايمات يفموة طمول بماقد الجمتر نومى المرغ  ممش اقترابمل ممش طمول جمتر ادطاايمب و جمتر حمد
 الجوو ك ولذا التقارؤ يعطد ادطبانًا نش التنابل بيش النوار  المناوب لهذ  الجترك

  جممتر حممارة التومايممات تبممأو اابممر مممش الدسممؤ المبيدممب لبمماقد الجممترك وتبممأوالعممر  بالدسممبب ل ش دسممبب الطممول  لممى 
 اقرؤ  لى دسبب جتر ادطاايب والجوو ك ايما

مش حالل لذ  المقاردبك يبأو اش المحطط قأ استعمل فد تحطيط حارة التومايات وحأة لدأسيب جأيمأة لادهما منمتقب ممش 
 الوحأات ااقرؤ  ليها جغرافيًاك

 التكوين الفراغي: 1-2-1
السممممممممممميما فمممممممممممد الدسممممممممممميي العمرادمممممممممممد ماودمممممممممممًا مهممممممممممممًا فمممممممممممد اي دسممممممممممميي نمرادمممممممممممد  العمراديمممممممممممبالفراغمممممممممممات  ُتعمممممممممممأ

وبإسمممممممممقاط لمممممممممذ   كوافديمممممممممب أاحويمممممممممب  لمممممممممى  سممممممممماحاتك نممممممممموار ويمامممممممممش تقسمممممممممي  الفراغمممممممممات لمأيدمممممممممب حومممممممممؤ القأيممممممممممبك 
 التقسيمات نوى حارة التومايات يظهر مايود 

  الساحات 

الواصممل بيدهممماك وبالتممالد ال  سمماحتد الحطمؤ وفرحمماتك ونوممى النممار  وممىتطمل الواجهممب الجدوبيممب لحممارة التومايممات ن
 يماش انتبارلما جتا مش التاويش الفراغد لوحارةك فهما تناالش جوارًا لوحارةك

  النوار  
 يالحمظ وجموأنوى نموار  حمارة التومايماتك  17المذاور سابقاً  فد مأيدب حوؤ القأيمببإسقاط تصديف ادماط النوار  

نمار  التو مل المذي ينمال حمأوأ  فمدااول ممش الطمرة الدمموذع  يتمثلحي  ك (23 نال رق ال) حارةالفد  الثب اادماط الث
حمأوألا للوحمارة والمنماويش  غوفميشالم النمارنيشفمد الدموذع الثمادد فيتمثمل المأيدب القأيمب ويربط أاحوها م  حارجهاك اما 

                                                      
16
 .  بهصرف من الباحثة.319.ص1ه, هاينهز. حلب, جغا ب 
17
 .24ص -الهدهور  محا الت اإلحياء -دافيد, جان كلود. المدينة القديمة في حلب 

 الطول/العرض الطول * العرض يرةاسم الجز 
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الثممادد  فرحممات حتممى سمماحب الحطممؤ اممما النممار  ممتممأ مممش سمماحبااول ال ك فيظهممر النممار مممش الجدمموؤ والنممرةالحارجيممب 
مممش وتائممر او السممااش فممد حممارة التومايممات لالممتممأ مممش بوابممب الحممل حتممى سمماحب الحطممؤ ايمممًاك وبالتممالد فالبممأ ذلمم  فهممو 

وندمأ قأيممبك لووصول  لى ساحب الحطؤك ومش ث  التوجل مدها دحمو بماقد احيماا المأيدمب ال استعمال احأ لذيش النارنيش
ابعاألمما وسممطيب ممما بمميش الطممرة الرئيسمميب المممذاورة سممابقًا ممممش الدممموذع ااولك وبمميش  اشيبممأو  قيمماس ابعمماأ لممذ  النمموار 

 طرة الدموذع الثال  واهدها تنال مرحوب ادتقاليب بيش الدموذجيشك
المبأيممب  لممى  اممما الدممموذع الثالمم  فيبممأو ااثممر وممموحًا ممممش الحممارةك حيمم  يماممش وصممف اتقتهمما ااربعممب بممالطرة

 كوذل  قبل اش تفت  الحقًا دهاياتها نوى نار  التول المداتلك

 
 18دماذع الطرة  – التوماياتمحطط حارة  (23)رق  النال 

 
 أاحويبالفديب اا  

تعتبممر اافديممب الأاحويممب مممش الفراغممات الحاصممب اممما ذاممر سممابقًا فهممد تسممتحأ  مممش فئممب محممأأة مممش الدمماس واغممرا  
اافديب الأاحويب لمسااش حمارة التومايماتك مم  العوم  بمهش لمذ  اافديمب قمأ حممعت  (24) رق  ك يوم  النالمحأأة ايماً 

لتغييرات نوى مر التمشك فمدها ما ُاتيل بالاامل ومدها ما ت  تقسيمل ولذا ما سيت  نرمل الحقًا تحمت ندمواش التغييمرات 
 باالنتماأ نوى المحطط يماش مالحظب ما يود  لد لوحارةكمش الداحيب العمراديب وصواًل  لى الواق  الحا لطارئبا
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  مممش 35بوغممت الدسممبب المئويممب لمجمممو  مسمماحات النمموار  وااتقممب واافديممب الأاحويممب ممممش حممارة التومايممات %
 ك2  20110مساحتها البالغب 

 فد مساحات المقاس ك اً ويماش مالحظب التفاوت بيش مساحات اافديبك وبالتالد تفاوت 

 
 19التوماياتحارة  -اافديب أاحويبمحطط  (24)رق  نال ال

 

 البنية الوظيفية: 1-2-2
ممممممممممش حمممممممممالل العممممممممموأة  لمممممممممى المراجممممممممم  التاريحيمممممممممب ومممممممممما يتداقومممممممممل السمممممممممااش يمامممممممممش اإلجمممممممممما  نومممممممممى فرمممممممممميب 
واحممممممممممأة تقممممممممممول بممممممممممهش البديممممممممممب الوظيفيممممممممممب لحممممممممممارة التومايممممممممممات ندممممممممممأ دنممممممممممهتها لمممممممممم  تنمممممممممممل سمممممممممموآ نوممممممممممى الوظيفممممممممممب 

 الساديبك
حممممممممممد الجأيممممممممممأة  حمممممممممماراتإش بمممممممممماقد فمممممممممممش التحويممممممممممل المممممممممموظيفد لحممممممممممد الجأيممممممممممأةك واممممممممممما ذاممممممممممر سممممممممممابقًا ممممممممممم

اليممممممممو  ومممممممممش اممممممممما بالدسممممممممبب لوبديممممممممب الوظيفيممممممممب ممممممممما بيدهمممممممماك  فممممممممد اً وظيفيمممممممم نمممممممماوت ممممممممم  حممممممممارة التومايممممممممات تاممممممممامالً 
أور حممممممممارة حممممممممالل التيممممممممارة لهممممممممذ  الحممممممممارة والقيمممممممما  بجولممممممممب فممممممممد حممممممممد الجأيممممممممأة يماممممممممش مالحظممممممممب اش الاثيممممممممر مممممممممش 

لهمممممممممما مممممممممممش وظيفتهمممممممممما السمممممممممماديب  لممممممممممى وظممممممممممائف احممممممممممرآ متعممممممممممأأة ر وظيفممممممممممد حو  يممممممممممالتومايممممممممممات قممممممممممأ حمممممممممممعت لتغ
 رة وصواًل  لى الواق  الحالد لهاكسُتذار الحقًا ممش التغييرات الحاصوب فد الحا
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 نتائج الفصل األول:
o  واممحًا  التميززحارة التومايات لد بديتها التحطيطيب ودتيجب لتحويل محطط الحارة يظهر لمذا  يميز ش ما

 البديممب ولممذ ك تقريبمماً  متماثوممب مسممافات بيدهمما تفصمملالتممد و  بممالعر  متماثوممبوال متواتيممبااتقممب ال فممد تحطمميط
دماك نفوي دمو وليأة تاش ل  ااتقب لذ  بهش تباأ المميزة  كتا  وند نش تحطيطها ت  وا 

o هدهمما تنممبل لمقاردممب البديممب التحطيطيممب المميممتة لوحممارة ممم  بمماقد حممارات مأيدممب حوممؤ القأيمممبك يتبمميش ب كنتيجززة
 المأيدممب مممش الغربممد الجممتا فممد بوممموح مالحظتممل يماممش الممذي لممى حممأ ممما اسممووؤ التحطمميط النممطردجد 

ممم  بعمم  االحممتالف مممما يمموحد  كالمراممتي لوسمموة الرئيسممد المحممور طرفممد نوممى ااسمموار أاحممل القأيمممب
 بهدها منتقب مدلك
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 التومايات الفصل الثاني: دراسة توثيقية ألزقة حارة

 

طانمممممممممات ق اربعمممممممممب لمممممممممى  (25 رقممممممممم  نمممممممممالال)حمممممممممارة التومايمممممممممات حطمممممممممب العممممممممممل الميأاديمممممممممب نومممممممممى تقسمممممممممي  تعتممممممممممأ 
 بهمممممممممأف تسمممممممممهيل الأراسممممممممممب اساسممممممممميب باإلممممممممممافب  لمممممممممى القطممممممممما  الحممممممممممامس المممممممممذي يمممممممممم  طرفمممممممممد الحممممممممممارة وذلممممممممم 

رصممممممممممأ وتسممممممممممهيل رفمممممممممم  الوممممممممممم  الممممممممممرالش فممممممممممد اممممممممممل مدهمممممممممما مثممممممممممل تحأيممممممممممأ الوظممممممممممائف وارتفانممممممممممات الطوابممممممممممة و 
سممممممممميت  نمممممممممر  مممممممممما  وممممممممممات والبيادمممممممممات وتحويوهممممممممما وومممممممممم  الدتمممممممممائيكوجمممممممممم  المعال وغيرلممممممممماك وممممممممممش ثممممممممم  المنممممممممما

اماممممممممش الوصممممممممول  ليممممممممل مممممممممش معوومممممممممات نممممممممش الحممممممممارة وذلمممممممم  بسممممممممبؤ صممممممممعوبب الوصممممممممول لومدطقممممممممب بنممممممممال نمممممممما  
ولقممممممممأ تمممممممم  تقسممممممممي  الحممممممممارة بهممممممممذا النممممممممال حتممممممممى ينمممممممممل اممممممممل قطمممممممما  نوممممممممى تقمممممممماة  وصممممممممعوبب العمممممممممل ممممممممممدهاك

 نويل نرقًا وغربًاك  التد تطل واحأ والمقاس
 

 
 20القطانات – التوماياتمحطط حارة  (25)رق  النال 
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o  زقاق السيسي  -1-رقم القطاع                                                                                                                            :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ك مممممممممممش النمممممممممممال الغربممممممممممد )مممممممممممش نممممممممممار  التوممممممممممل( دحممممممممممو الجدمممممممممموؤ (26رقمممممممممم  النممممممممممال) يمتممممممممممأ القطمممممممممما  ااول 

النممممممممممرقد )سمممممممممماحب الحطممممممممممؤ( منممممممممممتماًل نوممممممممممى التقمممممممممماة ااول المعممممممممممروف بتقمممممممممماة السيسممممممممممد اممممممممممما ذاممممممممممر سممممممممممابقًاك 
 وينمل المقاس  الممتأة نوى طرفد التقاةك

 

 21-1-القطا  رق  –(26)رق  النال 
 

ذات  كمااش البوابب ااصويبفد وبالقرؤ مش ساحب الحطؤك يماش مالحظب بوابب حأيثب ندأ بأايب التقاة  
ااممممممممممش او الحمايمممممممممب فهمممممممممد مفتوحمممممممممب وظيفمممممممممب رمتيمممممممممب ال نالقمممممممممب لهممممممممما بالوظيفمممممممممب السمممممممممابقب المتمثومممممممممب فمممممممممد تممممممممموفير 

التمممممممممد  لحأيثمممممممممبالبوابمممممممممب ا وقمممممممممأ جممممممممماات لمممممممممذ أائممممممممممًا وال تغومممممممممة لمممممممممياًل امممممممممما اادمممممممممت وظيفمممممممممب البوابمممممممممب ااصمممممممممويبك 
نمويمممممممممب  نممممممممماأة التوظيمممممممممف التمممممممممد  فمممممممممد  طمممممممممار (22 رقممممممممم  الصمممممممممورة)لوحمممممممممب اسمممممممممميب باسممممممممم  أار السيسمممممممممد  لممممممممماتعوو 

اول التقممممممممماة نومممممممممى الطمممممممممرف النمممممممممرقد مدمممممممممل فمممممممممد قممممممممم  يالمممممممممذي  (26 رقممممممممم  النمممممممممال) 2500لوعقمممممممممار رقممممممممم  تممممممممممت 
  لى مطع  يحمل اس  لذا التقاةك ذي ت  تحويولوال
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لتمممممممممممممممممما  بالواجهمممممممممممممممممب بنمممممممممممممممممال وامممممممممممممممممم  االويبمممممممممممممممممأو 
الحارجيمممممممممممب لهمممممممممممذا المطعممممممممممم  والمطومممممممممممب نومممممممممممى التقممممممممممماة 

احمممممممممموا  الممممممممممتر  والووحممممممممممات  نممممممممممش طريممممممممممة اسممممممممممتحأا 
االلتمممممممممممممما  لمممممممممممممذا  وقمممممممممممممأ اأآ كاإلنالديمممممممممممممب المتحرفمممممممممممممب

عقمممممممممارات التمممممممممد بال المرتبطمممممممممب التقممممممممماةبع  اجمممممممممتاا بممممممممم
 نمممممممماأة تهليوهمممممممما وتوظيفهمممممممما  لممممممممى نممممممممأ  ظهممممممممور  تتممممممممم

 كبمظهر متجادس مش اولل  لى  حر  التقاة 
لهممممممممما اجريمممممممممت تميمممممممممت لمممممممممذا المطعممممممممم  بمغارتمممممممممل التمممممممممد ي

نمممممممماأة نمويممممممممات تممممممممرمي  و  لمممممممم  امممممممممش  تحولممممممممتتهليممممممممل و ا 
 (ك23الصورة رق  )اجتائل 

يومممممممممممد مطعممممممممممم  السيسمممممممممممد مبانمممممممممممرة أار أاللك العقمممممممممممار  
ابتأائيمممممممممب مأرسمممممممممب تنمممممممممغوها حاليمممممممممًا  التمممممممممد 2501رقممممممممم  

 تعممممممممممموأ  لمممممممممممى القمممممممممممرش الثمممممممممممامش ننمممممممممممر ولدايويايممممممممممماك 
يوادهمممممممممممممممما  المرتفمممممممممممممممم  وتمتممممممممممممممممات بصممممممممممممممممحدها الواسمممممممممممممممم  وا 

(  واجرادهمممممممممممما الجميوممممممممممممب 24الصممممممممممممورة رقمممممممممممم  )وبراتهمممممممممممما 
وطبقتهممممممممممما العوويمممممممممممب المطومممممممممممب نومممممممممممى صمممممممممممحش المممممممممممأارك 

مصمممممممممطبب حاصممممممممب لجوممممممممموس الموسممممممممميقييش  يوجممممممممأ فيهممممممممما
 انمممممممممممجار الويمممممممممممموش والابممممممممممماأ والدممممممممممماردي تظووهممممممممممماوقمممممممممممأ 

فمممممممممممد ارجممممممممممماا الباحمممممممممممبك امممممممممممما قاممممممممممممت مصمممممممممممطبب احمممممممممممرآ لوموسممممممممممميقييش فمممممممممممد القسممممممممممم  العوممممممممممموي  التمممممممممممد ادتنمممممممممممرت
امممممممممما  كب الجميومممممممممبا  ممممممممممافب  لمممممممممى قمممممممممانتيش نومممممممممويتيش اسممممممممميت جمممممممممأرادهما بالتحرفمممممممممب الحنمممممممممبيالمحصممممممممم  لودسممممممممما

 ك22صحش الأار لحفظ المبودب واالستراحب فيل ايا  الصيف الحارة  قبو ابير اسفل يوجأ فيها
ش أاريممممممممش ممممممممم تتامممممممموشنوممممممممى الطممممممممرف الغربممممممممد مممممممممش التقمممممممماة وبنممممممممال مقابممممممممل لممممممممأار أالل تقمممممممم  أار وايمممممممملك  ولممممممممد 

ولممممممممممممد احممممممممممممأ  مممممممممممممش ااحممممممممممممرآك ولممممممممممممد  2529العقممممممممممممار مثممممممممممممل النممممممممممممماليب مدهمممممممممممما بتت ببعمممممممممممممهماك متصمممممممممممموتيش
محفوظمممممممممب بنمممممممممال جيمممممممممأ وتمتمممممممممات ببراتهممممممممما الجميومممممممممب وتحرفمممممممممب حنمممممممممبيات الغمممممممممرفتيش المجممممممممماورتيش ل يمممممممممواشك امممممممممما 

لممممممم  يبمممممممة التمممممممد فقمممممممأ جمممممممأأ بدابلممممممما واادمممممممت قانتهممممممما الرئيسممممممميب  2528العقمممممممار فمممممممد  التمممممممد تتمثمممممممل المممممممأار ااحمممممممرآ
تحتمممممممممموي نوممممممممممى الجممممممممممأراش الحنممممممممممبيب  النممممممممممهيرة التممممممممممد تعممممممممممر  اليممممممممممو  فممممممممممد  حاليممممممممممًا سمممممممممموآ براممممممممممب الممممممممممماا هممممممممممافي

تحولمممممممممت المممممممممأار  لمممممممممى ممممممممممهوآ لوعجمممممممممتة لطائفمممممممممب المممممممممرو  وقمممممممممأ  كوتعمممممممممرف باسممممممممم  الغرفمممممممممب الحوبيمممممممممب متحمممممممممف بمممممممممرليش
 ك23اارثوذاس لفترة مش التمش اما اهش وبعأ ترميمها فقأ تحولت  لى مطع  وفدأة صغير 

                                                      
22
 .116حاار, عبد هللا.معال  حلب األثرية. ص 
23
 .118حاار, عبد هللا.معال  حلب األثرية. ص 

 
 بوابب السيسد  (22)رق   صورةال
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 24مغارة مطع  السيسد (23)الصورة رق  

 
سمممممممممميت  الحقممممممممممًا ممممممممممممش البمممممممممماؤ الثالمممممممممم  تقممممممممممأي  
أراسمممممممممب تفصمممممممممميويب لهممممممممممذ  الممممممممممأار فممممممممممد محاولممممممممممب 

اأة التهليممممممممل التممممممممد تمممممممممت لعممممممممر  تجممممممممارؤ  نمممممممم
ندمممممممممأ دهايمممممممممب التقممممممممماةك نومممممممممى  مممممممممممش الحمممممممممارةك

الطممممممممممممممرف الغربممممممممممممممد وقبممممممممممممممل الوصممممممممممممممول  لممممممممممممممى 
النمممممممممممممممممريط الُمحمممممممممممممممممأ ك تقممممممممممممممممم  أار الصممممممممممممممممماي ك 

 مدهممممممممما لممممممممم  يبمممممممممةالتمممممممممد   ك2533العقمممممممممار رقممممممممم  
قسممممممممممها النمممممممممرقد  فمممممممممدسممممممممموآ  يمممممممممواش وغمممممممممرفتيش 

حيممممممممممممم  اقمممممممممممممي  بدممممممممممممماا حمممممممممممممأي  فمممممممممممممد قسممممممممممممممها 
اادمممممممممممممت تمتمممممممممممممات بسمممممممممممممقف حنمممممممممممممبد و الغربمممممممممممممدك 

بمممممممممممأي  التحرفمممممممممممب يعممممممممممموأ  لمممممممممممى القمممممممممممرش السممممممممممماب  
ننمممممممممر الممممممممممل واتيممممممممملك وتسمممممممممتحأ  المممممممممأار امممممممممما 

وفممممممممممد ممممممممممما يوممممممممممد بعمممممممممم  الصممممممممممور الفوتوغرافيممممممممممب  )ثادويممممممممممب ايويايمممممممممما(تعممممممممممرف باسمممممممممم   26ذاممممممممممر سممممممممممابقُا امأرسممممممممممب 
 موتقطب ممش التقاةكال

                                                      
24
 www.alp-city.orgاالنهرنيت الموقع الرسمي لمالس مدينة حلب من  
25
 أرشيف المجندس عبد هللا حاار.من  
26
 .118حاار, عبد هللا.معال  حلب األثرية. ص 

 
  25صحش بيت أالل (24)رق   صورةال
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 مأحل ثادويب ايويايا -تقاة السيسد (26)رق   الصورة تقاة السيسد_ مش نار  التول (25)رق   الصورة

 

  
  تالب  حأآ المنربيات -تقاة السيسد (28)رق   الصورة سباط تقاة السيسد (27)رق   الصورة
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o  زقاق الزبزَّزال -2-رقم القطاع: 
مواتيمممممممممًا لوقطممممممممما  ااول وممممممممممش النممممممممممال الغربمممممممممد )ممممممممممش نمممممممممار   (27 رقممممممممم   نمممممممممال)ال ديمتمممممممممأ القطممممممممما  الثممممممممماد

بتقمممممممماة التب ممممممممال اممممممممما ذاممممممممر سممممممممابقًا  التوممممممممل( دحممممممممو الجدمممممممموؤ النممممممممرقد منممممممممتماًل نوممممممممى التقمممممممماة الثممممممممادد المعممممممممروف
 المقاس  الممتأة نوى طرفد التقاةك وينمل

 

 27-2-القطا  رق  (27)رق  النال 

ولد تق  نوى الطرف النرقد لوتقاةك  وتعوأ  القطا ال  أور لذا مش  (2540رق  )العقار  تعتبر أار باسيل 
يوادهممممممممماك وتمممممممممم  قانممممممممممب االسمممممممممتقبال النمممممممممماليب سممممممممممقوفًا  ببدائهممممممممما  لمممممممممى القمممممممممرش الثممممممممممامش ننمممممممممر وتمتمممممممممات بتحرفممممممممممب 

جمممممممممأراش والمطومممممممممب نومممممممممى الصمممممممممحش الحممممممممماوي نومممممممممى البأيعمممممممممب التحرفمممممممممب وقبمممممممممب يمممممممممأحل الدمممممممممور ممممممممممش دوافمممممممممذلاك امممممممممما 
والابممممممممممماأ والسوسمممممممممممبيل فمتأادمممممممممممب بالتحمممممممممممارف الجصممممممممممميب ذات اانممممممممممماال والحطممممممممممموط االدسممممممممممميابيب  انمممممممممممجار الويمممممممممممموش

أارة اانمممممممممممال والسممممممممممياحب  المتأاحوممممممممممب بفممممممممممش وجمممممممممممال نظيممممممممممميشك وتسممممممممممتعمل حاليممممممممممُا امعهممممممممممأ لأراسممممممممممب الوغممممممممممات وا 
 (ك28)النال رق   28باسيل   أاروالمعووماتيب وتقأي  المحامرات الثقافيب باس   معهأ 

 
 

                                                      
27
 حوؤ القأيمبك وبتصرف مش الباحثب مأيريب 
28
 .116حاار, عبد هللا.معال  حلب األثرية. ص 
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بابمممممممممماش  حمممممممممأالما يمممممممممبأي  لممممممممممى الباحمممممممممب )الفدممممممممماا( مبانممممممممممرة    وفيهممممممممما25حممممممممموالد طمممممممممول واجهمممممممممب الممممممممممأار 
   واهحر يبأي  لى الحأمات )المطبخ والمستوأ (

 

 29(أار باسيل) 2540العقار محطط  (28)رق  النال 

 
 لوتقماة دالنمرق الطمرف دهايمب وفمد كاإلحماا اسمرة جمعيمب حاليماً  تنمغوها التمد 2538  رقم  العقار الأار لذ  ودي

 قيممل ببيمت المعمروف تممرأ لمطعم  تحويومل تم  المذي 2536 العقمار يظهمرك المحمأ  النريط  لى الوصول وقبل
 ينمال المطعم  اش( 29) رقم  المحططويظهمر بم كليون تمت التد التوظيف  ناأة نمويب قبل اصحابل  لى دسبب

 متقابويش نقاريش
 

                                                      
29
 .21غونيال, يوليا. حلب في القرن السابع عشر )البيت الحلبي(. ص 
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 30(رأالتم مطع ) 2536 العقار محطط (29)رق  النال 
 
 يويمملك محططممل (30) رقمم  النممال ويوممم  ( 2556 رقمم  العقممار) أاللأار  فدممأة فهدمما  لوتقمماة الغربممد الطممرف فممد اممما
 ذي بإيوادهمما وتمتممات ننممر الثممامش القممرش  لممى تعمموأالتممد ك بومميط بممأار سممابقاً  المعممروف( 2554 رقمم  العقممار) اارمممش ميممت 

 كالأار صحش نوى بالمطو غرفها جأراش وتحرفب المووش الحنبد السقف
 

                                                      
30
 .الجندسية لالسهشارات أرابيا ماموعة 
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 (31) رقممم  النممال ويظهمممرك التممرا  بفدمممأة حاليمماً  المعممروف 2553 العقمممار ايممماً  الغربمممد الطممرف ونومممى بومميط أار يوممد
 كمحططل

 

 
 

 
 

 
 

                                                      
31
 مديرية السياحة. 

 

  31  )أار أالل( 2556العقار  محطط( 30) رق  النال
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32
 مديرية السياحة. 

 

  32(فدأة الترا ) 2553العقار  محطط (31)رق   النال
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o  زقاق الحصرم -3-رقم القطاع: 
 ك مواتيمممممممممممًا لوقطمممممممممممما  ااول والثمممممممممممادد مممممممممممممش النممممممممممممال الغربممممممممممممد (32 رقمممممممممممم  النمممممممممممال)يمتمممممممممممأ القطممممممممممما  الثالمممممممممممم  

وف بتقمممممممممماة الحصممممممممممر  اممممممممممما ذاممممممممممر سممممممممممابقًا دحممممممممممو الجدمممممممممموؤ النممممممممممرقد منممممممممممتماًل نوممممممممممى التقمممممممممماة الثالمممممممممم  المعممممممممممر 
 وينمل المقاس  الممتأة نوى طرفد التقاةك

 
 33-3-القطا  رق  (32)رق  النال 

مأرسممممممممممب اا  حاليممممممممممًا( مممممممممممش المممممممممم  أور لممممممممممذا القطمممممممممما ك تقمممممممممم  نوممممممممممى  2565العقممممممممممار رقمممممممممم  )تبممممممممممر أار صمممممممممماأر تع
الطممممممممرف النممممممممرقد لوتقمممممممماةك  وتعمممممممموأ  لممممممممى دهايممممممممب القممممممممرش السمممممممماب  ننممممممممر وبأايممممممممب القممممممممرش الثممممممممامش ننممممممممرك اتيممممممممل 
مممممممممش باحتهمممممممما الحممممممممو  والحأيقممممممممب ولممممممممأ  قسمممممممممها الغربمممممممممد المقابممممممممل ل يممممممممواشك واادممممممممت قانممممممممب االسممممممممتقبال تمممممممممم  

ممممممممممش اجممممممممممل سمممممممممقوف البيممممممممموت الحوبيمممممممممب وقمممممممممأ تممممممممم  دقومممممممممل  لمممممممممى المتحمممممممممف الممممممممموطدد ليعمممممممممر  فمممممممممد جدممممممممماح سمممممممممقفًا 
اهثمممممممممار العربيمممممممممب اإلسمممممممممالميب فيممممممممملك ويعتبمممممممممر  يوادهممممممممما ثمممممممممادد اابمممممممممر  يمممممممممواش بعمممممممممأ  يمممممممممواش أار جدمممممممممبالطك ويقمممممممممال  ش 

حيمممممممم   ذا لجممممممممه سممممممممااش المممممممأار  لممممممممى وسممممممممط الباحممممممممب  ثمممممممر لممممممممتة ارممممممممميب فممممممممإش بباحتهممممممما مصممممممممممب بهبعمممممممماأ معيدمممممممبك 
وسممممممممميت  الحقمممممممممًا مممممممممممش البممممممممماؤ الثالممممممممم   ك34دتيجمممممممممب المممممممممتالتل ال يصمممممممممل  لممممممممميه   يدهمممممممممارممممممممممش البدممممممممماا اي جمممممممممأار 

 نر  أراسب تفصيويب لومأرسبك

                                                      
33
 مأيريب حوؤ القأيمبك وبتصرف مش الباحثب 
34
 .114عبد هللا.معال  حلب األثرية.ص حاار, 
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العقمممممممممار ندمممممممممأ بأايمممممممممب التقممممممممماة ونومممممممممى الطمممممممممرف الغربمممممممممد مدممممممممملك بدممممممممماا حمممممممممأي  وقمممممممممف لوطائفمممممممممب الماروديمممممممممبك يويمممممممممل 
واصمممممممممبحت اادمممممممممت موممممممممم  لبيمممممممممت لمممممممممؤ المممممممممري  وقمممممممممأ لمممممممممأ  جمممممممممتا ابيمممممممممر مدهممممممممما نبمممممممممارة نمممممممممش أار   2570رقممممممممم  

ولمممممممممممد أار  (2569)العقمممممممممممار رقممممممممممم  35حاليمممممممممممًا موعبمممممممممممًا لمأرسمممممممممممب اإليمممممممممممماشك يومممممممممممد الموعمممممممممممؤ أار مريادممممممممممما ممممممممممممرا 
 مهموب حاليًا ذات باحب صغيرة وقانب استقبال متوامعبك

o  زقاق الكنيسة -4-رقم القطاع: 
مممممممممممممش النمممممممممممممال  ااول والثممممممممممممادد والثالمممممممممممم مواتيممممممممممممًا لوقطمممممممممممما   (33 رقمممممممممممم  النممممممممممممال)يمتممممممممممممأ القطمممممممممممما  الرابمممممممممممم  

الغربممممممممممد دحممممممممممو الجدمممممممممموؤ النممممممممممرقد منممممممممممتماًل نوممممممممممى التقمممممممممماة الرابمممممممممم  المعممممممممممروف بتقمممممممممماة الاديسممممممممممب اممممممممممما ذاممممممممممر 
 سابقًاك وينمل المقاس  الممتأة نوى طرفد التقاةك

 
 36-4-القطا  رق  (33)رق  النال 

ندممممممممأ بأايممممممممب التقمممممممماة ومممممممممش الطممممممممرف المطممممممممل نوممممممممى سمممممممماحب فرحمممممممماتك يماممممممممش مالحظممممممممب بوابممممممممب حأيأيممممممممب حأيثممممممممب 
وامممممممممممذل  ( 29الصمممممممممممورة رقممممممممممم  )وممممممممممممحها وت غوقمممممممممممب بنمممممممممممال أائممممممممممم  ال تفمممممممممممت   ال ايممممممممممما  معمممممممممممأوأة فمممممممممممد السمممممممممممدبكم

وسممممممممبؤ وجمممممممموأ لممممممممذ  البوابممممممممب لممممممممو  ( المممممممممهحوذة مممممممممش أاحممممممممل التقمممممممماة باتجمممممممما  سمممممممماحب فرحمممممممماتك30الصممممممممورة رقمممممممم  )
نأاأيمممممممممب وثادويمممممممممب مأرسمممممممممب  اش أور لمممممممممذ  الحمممممممممارة نومممممممممى الطمممممممممرف النمممممممممرقد لوتقممممممممماة اصمممممممممبحت تنمممممممممال روممممممممممب وا 

ممممممممممش نمممممممممار  التومممممممممل وممممممممممش الطمممممممممرف الغربمممممممممد تحتمممممممممل اديسمممممممممب اارممممممممممش  يمممممممممولي  ليهممممممممما اليمممممممممو عهممممممممما اإليمممممممممماش وجمي
ايممممممممممممًا ممممممممممممش نمممممممممممار  التوممممممممممملك اليمممممممممممو  وممممممممممممأحوها الرئيسمممممممممممد  2580العقمممممممممممار رقممممممممممم  مسممممممممممماحب ااممممممممممممل الااثوليممممممممممم  

                                                      
35
 ( عرفت بصالونجا األدبي األ ل من نوعه بالعال  العربي.1919-1848مريانا مراش: أديبة حلبية ) 
36
 مأيريب حوؤ القأيمبك وبتصرف مش الباحثب 
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وسممممممممممميت  مممممممممممممش البممممممممممماؤ الثالممممممممممم   لمحاولمممممممممممب تحأيمممممممممممأ الحرامممممممممممب مممممممممممممش التقممممممممممماةكوبالتمممممممممممالد وممممممممممممعت البوابمممممممممممب 
 نر  أراسب تفصيويب لواديسبك

 
 )الاديسب( بوابب تقاة االفردجيب (29)رق   صورةال

 
( 29) رقمممممممممم  الصممممممممممورةفتومممممممممممحها  فرحممممممممممات سمممممممممماحب نوممممممممممى والمطوممممممممممب التقمممممممممماة بمممممممممممأحل المحيطممممممممممب المبممممممممممادد اممممممممممما
ك التقمممممممماة ممممممممممش لوممممممممأحول الحاجممممممممب أوش السمممممممماحب مممممممممش مبانممممممممر بنممممممممال مممممممممأحوها طابقيممممممممب حأيثممممممممب مبممممممممادد ولممممممممد

 نوممممممممممى لممممممممممل المقابممممممممممل المبدممممممممممى اممممممممممما الااثوليمممممممممم  الممممممممممرو  لطائفممممممممممب وقممممممممممف لممممممممممو النممممممممممرقد الطممممممممممرف نوممممممممممى المبدممممممممممى
 كالااثولي  اارمش لطائفب ولاش ايماً  وقف مبدى فهو النرقد الطرف
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 بوابب تقاة االفردجيب )الاديسب( مش أاحل التقاة (30)رق   صورةال
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 (بالاديس) االفردجيب تقاة أاحل( 32) رق  الصورة تقاة االفردجيب )الاديسب( (31)رق   صورةال
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o  طرفي الحارة -5-م رقالقطاع: 
النممممممممممممممرقدك  ينمممممممممممممماالش طرفممممممممممممممد حممممممممممممممارة التومايممممممممممممممات 5ًو   5ينمممممممممممممممل القطمممممممممممممما  الحممممممممممممممامس جممممممممممممممتايش لممممممممممممممما 

 ك(34) رق  ك ويظهراش بنال وام  ممش النالوالغربد
طوابممممممممممة  6-4طممممممممممراف الحممممممممممارة المطوممممممممممب نوممممممممممى النمممممممممموار  العريمممممممممممب أوش اي انتبممممممممممار فجمممممممممماات ؤ القممممممممممأ بديممممممممممت 

 49  والقممممممممرار 1978ذلمممممممم  مسممممممممموحًا قبممممممممل ادنمممممممماا لجدممممممممب حمايممممممممب حوممممممممؤ القأيمممممممممب فممممممممد العمممممممما   حيادممممممممًا فقممممممممأ امممممممماشا
 بطابقيش وستارةكفد المأيدب القأيمب لوتارة الثقافب الذي حأأ البداا 

يقممممممممم  فمممممممممد التاويمممممممممب الموتفمممممممممب ممممممممممش نمممممممممار  التومممممممممل حتمممممممممى سممممممممماحب فرحمممممممممات منمممممممممااًل احمممممممممأ   5القسممممممممم  ااول 
ت لمممممممممذا الجمممممممممتا ببديمممممممممب معماريمممممممممب غريبمممممممممب نمممممممممش بممممممممماقد طرفمممممممممد ممممممممممأحل السممممممممماحب ممممممممممش الجهمممممممممب النمممممممممماليبك يتميممممممممم

قطانممممممممات الحممممممممارة المأروسممممممممب سممممممممابقًاك فيبممممممممأو بهدممممممممل قممممممممأ تعممممممممر  لتغييممممممممر جممممممممذري واممممممممم ك فقممممممممأ ُاتيوممممممممت المبممممممممادد 
 التراثيب بالاامل وُبدد  ماادها مبادد حأيثب طابقّيبك

( لوعقمممممممممممار 33والصمممممممممممورة رقممممممممممم  )  2581( المممممممممممذي يمثمممممممممممل محطمممممممممممط العقمممممممممممار رقممممممممممم  35النمممممممممممال رقممممممممممم  ) ويظهمممممممممممر
وسممممممميت   كلويمممممممب الحمممممممارة بنمممممممال نممممممما ماودمممممممات  مممممممم لمممممممذا المبدمممممممى والمبمممممممادد المنمممممممابهب لمممممممل  تجمممممممادسدفسمممممممل نمممممممأ  

 ممش الباؤ الثال  الحقًا أراسب مأآ تهثير لذ  المبادد نوى لويب حارة التوماياتك

 
 

                                                      
37
 مأيريب حوؤ القأيمبك وبتصرف مش الباحثب 

 

 37-5-القطا  رق  (34)رق  النال 
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38
 .الجندسية لالسهشارات أرابيا ماموعة 

 
  38)اوقاف المواردب( 2581مسقط العقار  (35)رق   نالال

 
 )اوقاف المواردب( 2581العقار  (33)رق   الصورة
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فينال حأوأ حارة التومايات مش الطرف النرقدك ويمتأ مش النمال الغربد مش موق    5ًاما القس  الثادد   
وينمممممممممل لممممممممذا الجممممممممتا المبممممممممادد المطوممممممممب  هممممممممد ندممممممممأ سمممممممماحب الحطممممممممؤكتبوابممممممممب الحممممممممل  لممممممممى الجدمممممممموؤ النممممممممرقد ليد

 امممممممممالمبدى ب نومممممممممى سممممممممماحب الحطمممممممممؤبمممممممممب الحمممممممممل باإلممممممممممافب  لمممممممممى نمممممممممأأ ممممممممممش المبمممممممممادد المطّومممممممممنومممممممممى نمممممممممار  بوا
 (ك34الصورة رق  )تظهر الذي 

 
 
 
 
 
 

 
 مطل نوى ساحب الحطؤ  5ًمبدى مش القطا   (34)رق   الصورة
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ا  الحمممممممممامس ايممممممممممًا  لمممممممممى الاثيمممممممممر ممممممممممش التغييمممممممممراتك طممممممممملقمممممممممأ تعرممممممممممت مبمممممممممادد لمممممممممذا الجمممممممممتا ممممممممممش الق  
ادد حأيثمممممممممب   ُاتيومممممممممت بعممممممممم  المممممممممأور السممممممممماديب التقويأيمممممممممب وا قمممممممممي  ماادهممممممممما مبمممممممممبعممممممممممها تغييمممممممممرات جذريمممممممممب حيممممممممم

ناأة توظيف غيرت مش مالمحها ااساسيبك طابقيبك وبعمها تمت فيها  نمويات تهليل وا 
ندمممممممممأ القيممممممممما  بإلقممممممممماا دظمممممممممرة نومممممممممى واجهمممممممممب لمممممممممذا الجمممممممممتا ممممممممممش القطممممممممما  ابتمممممممممأاا ممممممممممش سممممممممماحب الحطمممممممممؤ 

والتعممممممممأيالت تبممممممممأا بنممممممممال بسمممممممميط ومتوافممممممممة ممممممممم  لويممممممممب  باتجمممممممما  بوابممممممممب الحمممممممملك يماممممممممش مالحظممممممممب اش التغييممممممممرات
والممممممممممذي يظهممممممممممر    (36) رقمممممممممم  الموممممممممممم  بالنممممممممممال (أار جممممممممممروة) 2486الحممممممممممارةك اممممممممممما لممممممممممو الحممممممممممال بالعقممممممممممار 

ثممممممممممم  وبنمممممممممممال تمممممممممممأريجد تمممممممممممتأاأ لمممممممممممذ  ( 35واجهتمممممممممممل المطومممممممممممب نومممممممممممى نمممممممممممار  بوابمممممممممممب الحمممممممممممل بالصمممممممممممورة رقممممممممممم  )
دممممممممى ااول مممممممممش الجممممممممتا الثممممممممادد المنممممممممال التغييممممممممرات حممممممممأة حتممممممممى تصممممممممل إلتالممممممممب المبدممممممممى بالاامممممممممل اممممممممما فممممممممد المب

 لوتاويب المطوب نوى نار  التولك

 
 

                                                      
39
 .الجندسية لالسهشارات أرابيا ماموعة 

 
  39)بيت جروة(2486مسقط العقار  (36)رق   نالال
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 نوى نار  بوابب الحل 2486مأحل العقار رق   (35)رق   الصورة
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 نتائج الفصل الثاني:
  تنمممممممممابل فيمممممممممما بيدهممممممممما  ال اش التقممممممممماقيش ااولممممممممميش يمامممممممممش مالحظممممممممب البعممممممممأ أراسمممممممممب اتقمممممممممب حمممممممممارة التومايمممممممممات

ك بعممممممممماأااو ممممممممممش حيممممممممم  الواجهمممممممممات المطومممممممممب )السيسمممممممممد والتبمممممممممال( يبمممممممممأواش ااثمممممممممر تقاربمممممممممُا فيمممممممممما بيدهمممممممممما 
مالحظمممممممممممب  اليزززززززززززوم محططمممممممممممات المممممممممممأور التمممممممممممد تحويهممممممممممماك امممممممممممما يمامممممممممممشك باإلممممممممممممافب  لمممممممممممى مداسممممممممممميؤالو 

الدمممممممممممو  ممممممممممممش  ادتنمممممممممممار االسمممممممممممتثمار السمممممممممممياحد مممممممممممممش لمممممممممممذيش التقممممممممممماقيش فمممممممممممد حممممممممممميش ال يظهمممممممممممر لمممممممممممذا
 االستثمارات ممش التقاقيش اهحريشك

  ادتيجمممممممممممب لعمويمممممممممممات  نممممممممممماأة التهليمممممممممممل والتوظيمممممممممممف التمممممممممممد تممممممممممممت لمممممممممممبع  العقمممممممممممارات مممممممممممممش التقممممممممممماقيش
احيادممممممممممًا فممممممممممد واجهممممممممممات لممممممممممذ  العقممممممممممارات المطوممممممممممب  لتغييممممممممممراااولمممممممممميش )السيسممممممممممد والتبممممممممممال( وااللتممممممممممما  و 
ممممممممممش اول التقممممممممماة  لمممممممممى ال تظهمممممممممر بمظهمممممممممر متجمممممممممادس  اليزززززززززومنومممممممممى التقممممممممماةك اصمممممممممبحت لمممممممممذ  ااتقمممممممممب 

 حمممممممر ك فمممممممبع  ااجمممممممتاا تبمممممممأو مهمومممممممل وتعمممممممادد ممممممممش منممممممماال فيتيائيمممممممب فمممممممد حممممممميش تبمممممممأو اجمممممممتاا احمممممممرآ 
 مرممب ودظيفب وبطاب  معماري محتوف احيادًا نش طاب  التقاةك 

  ل ااثمممممممر ممممممممش بممممممماقد ااتقمممممممب وذلممممممم  اإللمممممممما اصمممممممابل التقممممممماة الرابممممممم  )تقممممممماة الاديسمممممممب( وقمممممممأ اليزززززززوم يبمممممممأو
 قمممممممو  بمممممممأور يعمممممممأ يلممممممم  حأيأيمممممممب ال تفمممممممت   ال فمممممممد ايممممممما  محمممممممأأة ممممممممش السمممممممدب وبالتمممممممالد ُاغومممممممة ببوابمممممممب ادمممممممل 

   كااساسد
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 والمعمارية والعمرانية الوظيفية الناحية من الحاصلة التغيرات: لث الفصل الثا
 للحارة الحالي الواقع إلى وصوالً 

العأيممممممممأ مممممممممش ظهممممممممر بب لوسممممممممااشك ر االحتياجممممممممات بالدسمممممممممعينممممممممبك وتغيمممممممميممممممممر دمممممممممط الممممممممم  مممممممممرور الممممممممتمش وتغ
التومايممممممممات بنممممممممال حمممممممما ك ومممممممممش  حوممممممممؤ القأيمممممممممب بنممممممممال نمممممممما  وحممممممممارةفممممممممد التغييممممممممرات المعماريممممممممب والعمراديممممممممب 

 اما يود  تمتلذ  الحارة يماش تصديف التغييرات التد حالل تيارة 
   (37 رق  النال) -من الناحية الوظيفية 3-1

ك سمممممممممموآ الوظيفممممممممممب السمممممممممماديبك وبالبحمممممممممم  حممممممممممارة التومايممممممممممات ندممممممممممأ دنممممممممممهتها اممممممممممما ذاممممممممممر سممممممممممابقاً  لمممممممممم  تعممممممممممرف
ل أار موممممممممم    40مممممممممممش المراجممممممممم  التاريحيمممممممممب دجمممممممممأ اش اقمممممممممأ  تغييمممممممممر وظيفمممممممممد تممممممممم  مممممممممممش الحمممممممممارة لمممممممممو تحويمممممممممل

انممممممممممترالا مطممممممممممراده  سممممممممممدل  رمممممممممممش الااثوليمممممممممم فردجيممممممممممب  لممممممممممى اديسممممممممممب ل قممممممممممر  الوممممممممممد الموجمممممممممموأة ممممممممممممش حممممممممممارة اإل
 ارة االفردجيمممممممممب ومدمممممممممذ ذلممممممممم   وبمممممممممأاًل ممممممممممش لمممممممممأ  المممممممممأار تممممممممم  تحويوهممممممممما  لمممممممممى اديسمممممممممب ممممممممممأحوها ممممممممممش حممممممممم 1831
ويمامممممممممش انتبمممممممممار لمممممممممذا  كفردجيمممممممممب  حمممممممممارة الاديسمممممممممب بمممممممممأاًل ممممممممممش حمممممممممارة اإلاصمممممممممبحت الحمممممممممارة تعمممممممممرف باسممممممممم اليمممممممممو 
 الوحيأ دحو الوظيفب الأيديب الذي ت  ممش الحارةكالتحول  لو التحول

ت تتالمممممممممت التغييمممممممممرات الوظيفيمممممممممب لمممممممممأور لمممممممممذ  الحمممممممممارة تبعمممممممممًا الحتياجمممممممممات سممممممممماادهاك وفيمممممممممما يومممممممممد نمممممممممر  لتحممممممممموال
بعمممممممممم  أور لممممممممممذ  الحممممممممممارة أوش ذاممممممممممر تمممممممممممش التغييممممممممممر بالدسممممممممممبب لبعمممممممممممها وذلمممممممممم  بسممممممممممبؤ صممممممممممعوبب الوصممممممممممول 

  لى تواريخ أقيقبك
 بأايًب ت  تحويل بع  الأور  لى مأارس الستيعاؤ ابداا المدطقبك ولذ  الأور لد  

o نمممممممممممما   التممممممممممممد تمممممممممممم  تحويومممممممممممملالواقمممممممممممم  ممممممممممممممش حممممممممممممارة الحصممممممممممممر   (أار صمممممممممممماأر) 2565 رقمممممممممممم  العقممممممممممممار
  ادتقممممممممممممل فممممممممممممر  فقممممممممممممأ ى مأرسممممممممممممب القممممممممممممأيس اغدمممممممممممماطيوس لوسممممممممممممرياش الااثوليمممممممممممم ك  لمممممممممممم  1905ه/1322

الصمممممممممممبياش ممممممممممممش مأرسمممممممممممب السمممممممممممرياش الواقعمممممممممممب بجادمممممممممممؤ ااتمممممممممممأرائيته   لمممممممممممى حمممممممممممارة الحصمممممممممممر ك وبقيمممممممممممت 
الأولممممممممممممب نوممممممممممممى المأرسممممممممممممب  مواتاسممممممممممممت  1967ه/1386وفممممممممممممد نمممممممممممما   المأرسممممممممممممب القأيمممممممممممممب لوفتيممممممممممممات ك

 باس  مأرسب اا كاليو  تعرف و 
o  لمممممممممممى  المممممممممممذي تممممممممممم  تحويوممممممممممملمممممممممممممش حمممممممممممارة االفردجيمممممممممممب  ( الواقممممممممممم صممممممممممماي  أار بنمممممممممممير) 2574العقمممممممممممار 

مطمممممممممممممممممراش اارممممممممممممممممممش  انمممممممممممممممممترآ  41يمممممممممممممممممذار ااؤ أيممممممممممممممممم  فامممممممممممممممممماك  1956ه/1375مأرسمممممممممممممممممب نممممممممممممممممما  
 سممممممممممماحب ممممممممممممش الااثوليممممممممممم  اارممممممممممممش ااتأرائّيمممممممممممب ممممممممممممأحل فمممممممممممد صممممممممممماي  بنمممممممممممير المرحمممممممممممو  أار الااثوليممممممممممم 
 وريمممممممممممموسغريغ القممممممممممممأيس مأرسممممممممممممب  1956/ه1375 المأرسممممممممممممّيب السممممممممممممدب فممممممممممممد  ليهمممممممممممما ودقممممممممممممل فرحممممممممممممات

 مأرسممممممممممب باسممممممممم  جأيمممممممممأة رحصمممممممممب نومممممممممى الااثوليممممممممم  اارمممممممممممش حصممممممممملثممممممممم  ك  نّجمممممممممور ابمممممممممو حمممممممممارة ممممممممممش
 ك 1975ه/1394  نما بعأ ثادويمّب واصبحمت  1973ه/1392 نا  اإليماش

                                                      
40
 .173إدلبي, نا فيطوس. كنائس حلب القديمة. ص 
41
 مدارس حلب المسيحية في العصر الحديث. بعنوان مقالةديك, اغناطيوس.  
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o  لممممممممممى ابتأائيممممممممممب ايويايمممممممممما  الممممممممممذي تمممممممممم  تحويومممممممممملقمممممممممم  فممممممممممد حممممممممممارة السيسممممممممممدك وي (أار أالل) 2501العقممممممممممار 
 الحاصبك

o  نمممممممممما   الممممممممممذي تمممممممممم  تحويوممممممممممل قمممممممممم  ايمممممممممممًا فممممممممممد حممممممممممارة السيسممممممممممدكيلممممممممممذي وا (أار صمممممممممماي ) 2533العقممممممممممار
  لى ثادويب ايويايا الحاصبك  1960ه/1379

يماممممممممش اليممممممممو  منممممممممالأة اربمممممممم  مممممممممأارس ممممممممممش حممممممممارة التومايممممممممات ورومممممممممب واحممممممممأةك ثالثممممممممب مممممممممأارس مدهممممممممما 
حاصممممممممممب ومأرسممممممممممب واحممممممممممأة حاوميممممممممممبك وبالدسممممممممممبب لمسمممممممممماحب الحممممممممممارة يبممممممممممأو وجمممممممممموأ اربمممممممممم  مممممممممممأارس ممممممممممممدها 

ظمممممممممممرك فوجممممممممممموأ مأرسمممممممممممب واحمممممممممممأة مممممممممممممش الحمممممممممممارة يافمممممممممممد لتحمممممممممممأيمهاك ولامممممممممممش غيمممممممممممر نممممممممممماأي وموفمممممممممممت لود
بالتحويممممممممممل وسممممممممممبال نممممممممممش رواأ لممممممممممذ  المممممممممممأارسك دالحممممممممممظ اش معظمممممممممم  طالبهمممممممممما لمممممممممم  مممممممممممش سممممممممممااش احيمممممممممماا 

 مجاورة لها المها حد العتيتيب والسويماديبك 
 ت  تحويل بع  الأور ايما لوظائف احرآ مدها 

o  لى ميت  ل رمشك ت  تحويول بالق  فد حارة الت ي الذيو  (أار بويط) 2554العقار  
o  لممممممممممى معهممممممممممأ ايمممممممممممًا فممممممممممد حممممممممممارة التبممممممممممال تمممممممممم  تحويوممممممممممل قمممممممممم  (  والممممممممممذي يأار باسمممممممممميل) 2540العقممممممممممار 

أارة اانمال والسياحب والمعووماتيبك  لأراسب الوغات وا 

o  لمممممممممى مرامممممممممت اسمممممممممرة اإلحممممممممماا التمممممممممد  وتممممممممم  تحويوممممممممملقممممممممم  ايممممممممممًا مممممممممممش حمممممممممارة التب مممممممممال ي 2538العقمممممممممار 
 حتياجات الحاصبكتهت  بااطفال ذوي اال

امممممممممما التغييمممممممممر الممممممممموظيفد اااثمممممممممر مالحظمممممممممب مممممممممممش الحمممممممممارة فهمممممممممو التحويمممممممممل ممممممممممش الوظيفمممممممممب السممممممممماديب  لمممممممممى 
فعدممممممممممأ التجممممممممممول ممممممممممممش لممممممممممذ  الحممممممممممارة يماممممممممممش مالحظممممممممممب المطممممممممممان  والفدمممممممممماأة المدتنممممممممممرة  كالوظيفممممممممممب السممممممممممياحيب

ب وارتباطهمممممممما بنممممممممال ابيممممممممر ممممممممممش اتقتهمممممممماك ويبممممممممأو بممممممممهش موقمممممممم  لممممممممذ  الحممممممممارة المتمممممممماح  لحممممممممأوأ المأيدممممممممب القأيممممممممم
ممممممممم  ااحيمممممممماا ااحممممممممأ  نهممممممممأًا ومحافظتهممممممممما نوممممممممى الطمممممممماب  المعممممممممماري المميمممممممممت لمأيدممممممممب حوممممممممؤ القأيمممممممممب سمممممممممال  
بممممممممممأنوة المسممممممممممتثمريش لتحويممممممممممل بعمممممممممم  أور لممممممممممذ  الحممممممممممارة  لممممممممممى مطممممممممممان  وفدمممممممممماأة توبممممممممممد احتياجممممممممممات سممممممممممااش 

 مأيدب حوؤ اواًل ومش ث  احتياجات السائحيش القاأميش مش حارع المأيدبك
المممممممممممأار الواقعمممممممممممب ندمممممممممممأ ممممممممممممأحل حمممممممممممارة السيسمممممممممممد  2500العقمممممممممممار وظيفد المممممممممممذي تممممممممممم  نومممممممممممى  ش التحويمممممممممممل الممممممممممم

والمعروفممممممممب اليممممممممو  بمطعمممممممم  السيسممممممممد يماممممممممش انتبممممممممار  اول حالممممممممب تحويممممممممل تمممممممممت ممممممممممش الحممممممممارة دحممممممممو الوظيفممممممممب 
السممممممممياحيبك وبغمممممممم  الدظممممممممر نممممممممش التغيممممممممرات المعماريممممممممب التممممممممد سممممممممببها لممممممممذا التغييممممممممرك يبممممممممأو بهدممممممممل القممممممممى  قبممممممممااًل 

 قد المستثمريش لتارار التجربب فدالحظ ممش الحارة ايمًا نأيأًا مما أف  با
o  أار وايمممممممممممل وتقممممممممممم  ايممممممممممممًا مممممممممممممش حمممممممممممارة السيسمممممممممممدك تممممممممممم  تحويوهممممممممممما  2529+ العقمممممممممممار   2528العقممممممممممما

  لى مطع  وفدأة صغيرك
o  أار قيمل والتد تق  ممش حارة التبالك ت  تحويوها  لى مطع  تمرأك 2536العقار 

 الحقًا ممش الأراسب التوثيقيب ل تقبكولدا  امثوب احرآ سيت  التطرة لها 
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وال تممممممممممممتال حتممممممممممممى اليممممممممممممو  بعمممممممممممم  أور لممممممممممممذ  الحممممممممممممارة تحممممممممممممم  لعمويممممممممممممات تحويممممممممممممل وظيفممممممممممممد دحممممممممممممو الوظيفممممممممممممب 
 السياحيب نوى الرغ  مش اثرة المطان  والفداأة اليو  فد تو  المدطقبك

حأيمممممممممممأ وبالت اممممممممممما التحممممممممممول دحممممممممممو الوظممممممممممائف التجاريممممممممممب فمممممممممميماش مالحظتممممممممممل نوممممممممممى الحممممممممممأوأ الحارجيممممممممممب لوحممممممممممارة
 ك اما قوؤ الحارة اي اتقتها فقأ بقد بعيأًا نش لذا الدو  مش التحولكنوى المو  الجدوبد لها

بمقاردمممممممممب دمممممممممماذع النممممممممموار  الممممممممممذاورة سمممممممممابقًاك مممممممممم  مدممممممممماطة التحمممممممممول دحمممممممممو الوظيفمممممممممب التجاريمممممممممبك التهايمممممممممأ يماممممممممش 
نمممممممممممار  التومممممممممممل نومممممممممممى أور لمممممممممممذ  النممممممممممموار ك فالواجهمممممممممممب النمممممممممممماليب الغربيمممممممممممب لحمممممممممممارة التومايمممممممممممات المطومممممممممممب نومممممممممممى 

الممممممممذي يعتبممممممممر مممممممممش الدممممممممموذع ااول اممممممممما ذاممممممممر سممممممممابقًاك قممممممممأ تمممممممم  تحويوهمممممممما وبالاامممممممممل اغممممممممرا  تجاريممممممممبك وذلمممممممم  
بالدسمممممممممبب لوطوابمممممممممة اارمممممممممميبك وبعممممممممم  الطوابمممممممممة ااحمممممممممرآك وال يمممممممممتال العممممممممممل مسمممممممممتمرًا اليمممممممممو  لتمممممممممرحي  بممممممممماقد 

 الطوابة ايمًا ترحيصًا تجاريًاك
المطوممممممممب  النممممممممرقيبايمممممممممًا نوممممممممى واجهممممممممب الحممممممممارة النممممممممماليب  ويماممممممممش مالحظممممممممب التحممممممممول دحممممممممو الوظيفممممممممب التجاريممممممممب
الواصممممممممل بمممممممميش  بعمممممممم  المحممممممممالت التجاريممممممممب نوممممممممى النممممممممار  نوممممممممى نممممممممار  بوابممممممممب الحمممممممملك اممممممممما يماممممممممش منممممممممالأة

 ساحب الحطؤ وساحب فرحاتك

 
 42التغييرات الوظيفيب  – التوماياتمحطط حارة  (37)رق  النال 

التغييممممممممرات التممممممممد حمممممممممعت لهمممممممما الممممممممأور السمممممممماديب ممممممممممش  ش ممممممممما ُذاممممممممر سممممممممابقًا مممممممممش تغييممممممممرات وظيفيممممممممب نمممممممممل 
الحممممممممارةك اممممممممما التغييممممممممر المممممممموظيفد اااثممممممممر مالحظممممممممب اليممممممممو  ممممممممممش  الحممممممممارة لممممممممو تغييممممممممر وظيفممممممممب اتقممممممممب الحممممممممارةك 
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 .مأيريب حوؤ القأيمبك وبتصرف مش الباحثب 
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فامممممممممما ذامممممممممر سمممممممممابقًا بمممممممممهش دهايمممممممممات لمممممممممذ  ااتقمممممممممب اادمممممممممت مسمممممممممأوأةك وامممممممممما سممممممممميذار الحقمممممممممًا مممممممممممش التغييمممممممممرات 
نمممممممممار  التوممممممممملك وادتيجمممممممممب لهمممممممممذ  العمويمممممممممب تممممممممم  تغييمممممممممر  العمراديمممممممممب لوحمممممممممارةك فقمممممممممأ فتحمممممممممت لمممممممممذ  الدهايمممممممممات نومممممممممى

وظيفمممممممممب لمممممممممذ  ااتقمممممممممب ممممممممممش فراغمممممممممات نمممممممممبل حاصمممممممممب تحمممممممممأ  المدممممممممماتل ورّواألممممممممما لممممممممم  سمممممممممااش التقممممممممماة وتائمممممممممريه  
 فقطك  لى فراغات نامب تربط حارع المأيدب القأيمب م  أاحوهاك

 من الناحية المعمارية: 3-2

ايمممممممممماتك واممممممممممل تغييممممممممممر مممممممممممرتبط رات معماريممممممممممب حصمممممممممموت ممممممممممممش حممممممممممارة التوميماممممممممممش مالحظممممممممممب نممممممممممّأة تغيمممممممممم
رات المعماريمممممممممممب مممممممممممممش الحمممممممممممارة لمممممممممممد تغييمممممممممممرات ولامممممممممممش ُيالحمممممممممممظ اليمممممممممممو  اش معظممممممممممم  التغيمممممممممممبسمممممممممممبؤ معممممممممممميشك 

فرممممممممممها التغييمممممممممر الممممممممموظيفدك ويمامممممممممش تقسمممممممممي  التغييمممممممممرات المعماريمممممممممب  لمممممممممى تغييمممممممممرات طالمممممممممت ااتقمممممممممب وتغييمممممممممرات 
 طالت الأور الساديبك

 التغييرات المعماريب ل تقب  
 ش التغييممممممممممممممممر المممممممممممممممموظيفد ل تقممممممممممممممممب اممممممممممممممممما ذاممممممممممممممممر 
سممممممممممممممابقًاك اأآ  لممممممممممممممى تغييممممممممممممممرات معماريممممممممممممممب ابيممممممممممممممرة لبديممممممممممممممب 
التقممممممممممماةك باإلممممممممممممافب  لمممممممممممى التغييمممممممممممرات المعماريمممممممممممب الداتجمممممممممممب 
نممممممممممش التغييممممممممممر المممممممممموظيفد لوممممممممممأور السمممممممممماديب المطوممممممممممب نويممممممممممل 

 والتد تنال واجهاتها الحارجيب جتاًا مش بديتلك
ك دجمممممممممأ توصممممممممميفًا جيمممممممممأًا 43احمممممممممويش راسممممممممملبمممممممممالرجو   لمممممممممى ا

اتقمممممممممب اديقمممممممممبك  اتقمممممممممب لمممممممممذ  الحمممممممممارةك حيممممممممم  يمممممممممذاراش بهدهممممممممما 
مرصممممممممممموفب جيمممممممممممأًاك فمممممممممممد غايمممممممممممب الدظافمممممممممممبك ويوجمممممممممممأ نومممممممممممى 
جادبيهممممممممما ارصمممممممممفب لومنممممممممماة ترتفممممممممم  دصمممممممممف قمممممممممأ  نمممممممممش ار  
التقممممممممممماةك امممممممممممما يصمممممممممممفادها بهدهممممممممممما معتممممممممممممب ائيبمممممممممممب بسمممممممممممبؤ 
ارتفمممممممممما  جممممممممممأرادها الحجريممممممممممب نوممممممممممى الجممممممممممادبيشك اممممممممممما تبممممممممممأو 

ظر ممممممممممميقب ااثممممممممممر مممممممممممما لممممممممممد فممممممممممد الواقمممممممممم   بممممممممممل  ش لودمممممممممما
بعممممممممممممم  لمممممممممممممذ  ااتقمممممممممممممب والتمممممممممممممد تمممممممممممممم  افممممممممممممممل البيممممممممممممموت 

يماممممممممممممش لومممممممممممممرا اش يممممممممممممرآ سمممممممممممموآ بممممممممممممم   الحاصممممممممممممبك  ذ ال
دوافمممممممممذ ناليمممممممممب ماسممممممممموة بالنمممممممممب  امممممممممما اش الصممممممممممت والعتلمممممممممب 

ممممممممممش حمممممممممالل التيمممممممممارة اليمممممممممو   ك يطبقممممممممماش نومممممممممى امممممممممل نمممممممممدا
لهممممممممماك فامممممممممما تظهمممممممممر الصمممممممممورة رقممممممممم   لوحمممممممممارة دجمممممممممأ اش لمممممممممذ  ااتقمممممممممب تبمممممممممأو تماممممممممممًا اوصمممممممممف ااحمممممممممويش راسمممممممممل

المممممممممممذاورة سممممممممممابقًا ممممممممممم  الحفمممممممممماظ نوممممممممممى نممممممممممال اارصممممممممممفب دفسممممممممممها الطريقممممممممممب بفقممممممممممأ تمممممممممم   نمممممممممماأة رصممممممممممفها   (36)
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 رصف التقاة  – قاة السيسدت  (36)رق   صورةال



- 76 - 
 

الجادبيممممممممبك اممممممممما ادهمممممممما حافظممممممممت نوممممممممى التاممممممممويش الفراغممممممممد لوتقمممممممماةك فممممممممال تممممممممتال ممممممممميقب ومعتمممممممممب بسممممممممبؤ ارتفمممممممما  
اسممممممممممموة بالنمممممممممممب ك فممممممممممميماش اليمممممممممممو  الجمممممممممممأراش الحجريمممممممممممب نومممممممممممى الجمممممممممممادبيشك امممممممممممما بالدسمممممممممممبب لودوافمممممممممممذ العاليمممممممممممب الم

 منالأة بعمها اما البع  ااحر فقأ ت   غالقل بالااملك
المممممممممممممهحوذة   (37) رقمممممممممممم  تظهممممممممممممر الصممممممممممممورة

ممممممممممممممممممممش تقمممممممممممممممممماة السيسممممممممممممممممممدك دافممممممممممممممممممذتيش 
نوممممممممممممممويتيش ممممممممممممممممش الواجهممممممممممممممب الحارجيممممممممممممممب 
المطوممممممممب نوممممممممى التقمممممممماة وقممممممممأ تمممممممم   غالقهمممممممما 

سمممممممممممباؤ تتعومممممممممممة بمممممممممممالتغيير وذلممممممممممم  ربمممممممممممما ا
المممممممممممموظيفد الممممممممممممذي حمممممممممممممعت لممممممممممممل الممممممممممممأار 

 التد تعوأ  ليهاك
التغييممممممممممممممممرات المعماريممممممممممممممممب لوممممممممممممممممأور  

 الساديب 

 ش بعممممممممممممممممم  التغييمممممممممممممممممرات المعماريمممممممممممممممممب 
التمممممممد تممممممممت نومممممممى بعممممممم  المممممممأور السممممممماديب 

جممممممممماات بهمممممممممأف اسمممممممممتحأامها بنمممممممممال منمممممممممابل لومسمممممممممااش الحأيثمممممممممب اي ادهممممممممما حافظمممممممممت نومممممممممى وظيفتهممممممممما السممممممممماديب 
المممممممممذي طمممممممممرا نومممممممممى اسمممممممممووؤ الحيممممممممماة ودتيجمممممممممب لتمممممممممهثير ممممممممممواأ البدممممممممماا وتقديمممممممممات اإلدنممممممممماا مممممممممم  مرانممممممممماة التغييمممممممممر 

 الحأيثبك
ت وظيفتهمممممممما السمممممممماديب فقممممممممأ حمممممممممعت لتغييممممممممرات معماريممممممممب تفاوتممممممممت بحسممممممممؤ تقممممممممارؤ او اممممممممما الممممممممأور التممممممممد تغيممممممممر 

 تبانأ الوظيفتيش ااصويب والجأيأة لوأارك
نوممممممممممى وظيفتهمممممممممما السمممممممممماديبك لممممممممممد  المممممممممم  التغييممممممممممرات التممممممممممد تمممممممممممت ممممممممممممش المسممممممممممااش التقويأيممممممممممب التممممممممممد حافظممممممممممت

ك اإمممممممممممممافب حممممممممممممأمات اممممممممممممالمطبخ او الحمامممممممممممممات التممممممممممممد لمممممممممممم  تاممممممممممممش موجمممممممممممموأة ممممممممممممممش المسمممممممممممماش اإلضززززززززززززافات
التقويمممممممممممأيك او  ممممممممممممافب غمممممممممممرف جأيمممممممممممأةك وبنمممممممممممال حممممممممممما  نومممممممممممى السمممممممممممط  السمممممممممممتيعاؤ اتأيممممممممممماأ نمممممممممممأأ افمممممممممممراأ 

 ااسرةك اما يماش مالحظب التغطيب المعأديب لوباحب الأاحويب بهأف التظويلك
 التمممممممممد تتعمممممممممر  لهممممممممما المممممممممأار السممممممممماديبك اتقسمممممممممي  الباحمممممممممب الأاحويمممممممممبالتقسزززززززززيم حظمممممممممب نمويمممممممممات امممممممممما يمامممممممممش مال

او تقسمممممممممي  الغرفمممممممممب  لمممممممممى غمممممممممرفتيش او  بجمممممممممأار ليقسممممممممم  العقمممممممممار  لمممممممممى نقممممممممماريش وتسمممممممممادل نمممممممممائوتيش بنمممممممممال مسمممممممممتقل
  لى قسميشك

 
  غالة الدوافذ  – تقاة السيسد (37)رق   صورةال
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اك يقممممممممو  بتقسممممممممي  الممممممممأور السمممممممماديب  لممممممممى ثالثممممممممب دممممممممماذع وفقممممممممًا لمسمممممممماحته 44أافيممممممممأ لوجغرافممممممممد عك  كفممممممممد أراسممممممممب 
ويعمممممممممممر  ااسمممممممممممباؤ االجتمانيمممممممممممب واالقتصممممممممممماأيب التمممممممممممد اأت  لمممممممممممى تحممممممممممموالت موموسمممممممممممب ظهمممممممممممرت فمممممممممممد البديمممممممممممب 

 المعماريب لومساش التقويأي فد حوؤك

بغممممممممممم  الدظمممممممممممر نمممممممممممش ااسمممممممممممباؤ الاامدمممممممممممب وراا لمممممممممممذ  التحممممممممممموالت يعمممممممممممر  جممممممممممماش اوممممممممممموأ التحممممممممممموالت ك ادظمممممممممممر 
حظمممممممممممب اش دسمممممممممممبب (  يمامممممممممممش مال38ممممممممممممش حمممممممممممالل دظمممممممممممرة سمممممممممممريعب نومممممممممممى النمممممممممممال رقممممممممممم  )ك (39) رقممممممممممم  النمممممممممممال

المممممممممأور التمممممممممد حممممممممممعت لتغييمممممممممرات معماريمممممممممب ابيمممممممممرة جمممممممممأًاك ولمممممممممذا أليمممممممممل نومممممممممى تطمممممممممور وحيويمممممممممب لمممممممممذ  الحمممممممممارة 
 ونأ   لمالها اما لو الحال فد بع  حارات مأيدب حوؤ القأيمبك

 

 
 45التغييرات المعماريب لوأور الساديب  – التوماياتمحطط حارة  (38)رق  النال 

 من الناحية العمرانية: 3-3

يمممممممممممرات العمراديمممممممممممب التمممممممممممد تممممممممممممت مممممممممممممش حمممممممممممارة التومايمممممممممممات اأت  لمممممممممممى تغييمممممممممممر التامممممممممممويش الفراغمممممممممممد التغ  ش
ادفتمممممممماح الدهايممممممممات المسممممممممأوأة ل تقممممممممب نوممممممممى نممممممممار  التومممممممملك فبممممممممالعوأة  لممممممممى  فممممممممدالتغييممممممممر ااول  يتمثممممممممل لوحممممممممارةك

ك )العممممممممما    1882ه/1300اش لمممممممممذ  االحتراقمممممممممات قمممممممممأ تممممممممممت فمممممممممد الفتمممممممممرة الممتمممممممممأة ممممممممممش نممممممممما  المراجممممممممم  يبمممممممممأو 
فمممممممممت  بممممممممماؤ لاديسمممممممممب تممممممممم  حيممممممممم    1910ه/1327ونممممممممما   46يبدممممممممموش محومممممممممب التومممممممممل(فيمممممممممل ذي نمممممممممر  الدممممممممماس الممممممممم

                                                      
44
 .66الهدهورات  محا الت اإلحياء. ص -لود. المدينة القديمة في حلبدافيد, جان ك 
45
 .66الهدهورات  محا الت اإلحياء. ص -دافيد, جان كلود. المدينة القديمة في حلب 
46
 .393, ص2الغزي, كامل. نجر الذهب في تاريخ حلب ج  
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ظهمممممممممر وت ك47فردجيمممممممممباارممممممممممش الااثوليممممممممم  نومممممممممى نمممممممممار  التومممممممممل بعمممممممممأ اش اممممممممماش ممممممممممأحل الاديسمممممممممب ممممممممممش تقممممممممماة اإل
 مش حو  الاديسب باتجا  نار  التولكباؤ الاديسب ( 38الصورة رق  )

 
 اثولي  المفتوح نوى نار  التولباؤ اديسب اارمش ا (38)رق   الصورة

 
 ش لممممممممممذا التغييممممممممممر العمرادممممممممممد بماودممممممممممات التقمممممممممماة اأآ  لممممممممممى التغييممممممممممر المممممممممموظيفد لوتقمممممممممماة الممممممممممذي ذاممممممممممر سممممممممممابقًاك 

 وتبعل ادتيجب باقد التغييرات الوظيفيب ممش الحارةك
رات المعماريممممممممممممب التممممممممممممد تممممممممممممت ممممممممممممممش الممممممممممممأور السمممممممممممماديب اأآ  لمممممممممممى تغييممممممممممممر فممممممممممممد البديممممممممممممب تغيمممممممممممم ش مجممممممممممممو  ال

جأيمممممممممممأ اللمحطمممممممممممط ا  اعر اسمممممممممممتلوحمممممممممممارة وبالتمممممممممممالد تغييمممممممممممر التامممممممممممويش الفراغمممممممممممد لهممممممممممماك فممممممممممممش حمممممممممممالل  العمراديمممممممممممب
محطمممممممممط اافديمممممممممب أاحويمممممممممب قبمممممممممل وتحأيمممممممممأ فراغمممممممممات اافديمممممممممب نويممممممممملك ومقاردتمممممممممل مممممممممم   (40النمممممممممال رقممممممممم  )حمممممممممارة ول

 ماش مالحظب التغييرات التاليب ي (39النال )التغيير 
o  حمممممممممممارة مممممممممممممش الأاحويمممممممممممب واافديمممممممممممب تقمممممممممممبواا النممممممممممموار  مسممممممممممماحات لمجممممممممممممو  المئويمممممممممممباادمممممممممممت الدسمممممممممممبب 

لممممممممممذ   ك فممممممممممد حمممممممممميش وصمممممممممموتمسمممممممممماحتها مممممممممممش% 35 تسمممممممممماوي  (39النممممممممممال )ااصممممممممممل فممممممممممد  التومايممممممممممات

                                                      
47
 .176إدلبي, نا فيطوس. كنائس حلب القيمة.ص 
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اي اش التغييممممممممممممر واممممممممممممم  ممممممممممممممش البديممممممممممممب الفراغيممممممممممممب  (40فممممممممممممد النممممممممممممال )% 25اليممممممممممممو   لممممممممممممىالدسممممممممممممبب 
لوحمممممممممارة ويتمثممممممممممل بإتالمممممممممب اافديممممممممممب الأاحويمممممممممب فممممممممممد بعمممممممممم  العقمممممممممارات او بدمممممممممماا نداصمممممممممر جأيممممممممممأة ممممممممممممش 

 اا مما سبؤ صغر حجملكالفد

o نومممممممممى محممممممممميط  ش التغييمممممممممر فمممممممممد البديمممممممممب الفراغيمممممممممب يبمممممممممأو ااثمممممممممر مالحظمممممممممب نومممممممممى العقمممممممممارات التمممممممممد تقممممممممم  
معظممممممممممم  فمممممممممممد حممممممممممميش حافظمممممممممممت ( 40النمممممممممممال رقممممممممممم  ) نومممممممممممىوالتمممممممممممد تظهمممممممممممر بمممممممممممالووش ااحممممممممممممر الحمممممممممممارة 

  نومممممممممى ممممممممممالعقمممممممممارات الموجممممممممموأة أاحمممممممممل الحمممممممممارة نومممممممممى بديتهممممممممما الفراغيمممممممممبك يظهمممممممممر التغييمممممممممر بنمممممممممال وا
مطوممممممممممب نوممممممممممى نممممممممممار  التوممممممممممل باإلمممممممممممافب  لممممممممممى التاويممممممممممب التممممممممممد تنمممممممممماوها لممممممممممذ  المبممممممممممادد ممممممممممم  المبممممممممممادد ال

ممممممممممو  الجدممممممممموبد لوحمممممممممارة فممممممممميماش والمبمممممممممادد المطومممممممممب نومممممممممى سممممممممماحب فرحممممممممماتك امممممممممما المبمممممممممادد المنممممممممماوب ل
مالحظممممممممممممب دممممممممممممونيش مممممممممممممش المبمممممممممممماددك ااول لممممممممممممو المبممممممممممممادد المطوممممممممممممب نوممممممممممممى سمممممممممممماحب فرحممممممممممممات والتممممممممممممد 

يأيممممممممب بفراغاتهمممممممما الأاحويممممممممب وحممممممممل محوهمممممممما مبممممممممادد حمممممممممعت لتغييممممممممر جممممممممذري حيمممممممم  اتيوممممممممت المبممممممممادد التقو
طابقيممممممممب بعيممممممممأة نمممممممممش الطمممممممماب  المعممممممممماري لوحمممممممممارةك اممممممممما المبمممممممممادد التممممممممد تممممممممربط سممممممممماحب فرحممممممممات بسممممممممماحب 

وطابعهمممممممما الحطممممممممؤ والتممممممممد تطممممممممل نوممممممممى جممممممممأار اديسممممممممب المواردممممممممب فقممممممممأ حافظممممممممت نوممممممممى بديتهمممممممما الفراغيممممممممب 
حظمممممممممممب التغييمممممممممممرات فمممممممممممد نومممممممممممى الممممممممممممو  النممممممممممممالد النمممممممممممرقد لوحمممممممممممارة يمامممممممممممش مال المعمممممممممممماري التقويمممممممممممأيك

 البديممممممممب الفراغيممممممممب لوعقممممممممارات ابتممممممممأاًا مممممممممش بوابممممممممب الحمممممممملك حيمممممممم  حمممممممممعت المبممممممممادد  لممممممممى تغييممممممممر جمممممممممذري
وندمممممممممأ تتبممممممممم  المبمممممممممادد دحمممممممممو المبمممممممممادد التقويأيمممممممممب وحمممممممممل محوهممممممممما مبمممممممممادد طابقيمممممممممب حأيثمممممممممب  فهتيومممممممممتايمممممممممًا 

 ساحب الحطؤ يماش مالحظب اش المبادد حافظت وبنال تقريبد نوى بديتها الفراغيبك 
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 48الرب  ااول مش القرش العنريش  -افديب أاحويب  – التوماياتمحطط حارة  (39)رق  النال 

 49 دهايب القرش العنريش –ب أاحويب افدي – التوماياتمحطط حارة  (40)رق  النال 

                                                      
48
 .ف مش الباحثبمأيريب حوؤ القأيمبك وبتصر  

49
 .مأيريب حوؤ القأيمبك وبتصرف مش الباحثب 
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 مممممممممممش نممممممممممريط  مممممممممممافب فهممممممممممو التممممممممممالد التغييممممممممممر اممممممممممما
 الغربمممممممممد النممممممممممالد الممممممممممو  نومممممممممى الطابقّيمممممممممب المبمممممممممادد
 لممممممممذا ويظهممممممممرك التو ممممممممل نممممممممار  نوممممممممى والمطممممممممل لوحممممممممارة
 (ك41) رق  النال فد وام  بنال النريط
 الُمحممممممممأ  النممممممممريط لممممممممذا تممممممممهثير مممممممممأآ ولبيمممممممماش الحقمممممممماً 
 البممممممممممماؤ مممممممممممممش  سممممممممممميت ك التومايمممممممممممات حمممممممممممارة نومممممممممممى

 التقريبمممممممممممممممممممد( A-A) المقطممممممممممممممممممم  نمممممممممممممممممممر  الثالممممممممممممممممممم 
 كالمتوفرة المحططات نوى اأباالنتم المرسو 

 
 

 نتائج الفصل الثالث:
o   فممممممممممميماش اليزززززززززززوموظيفمممممممممممب احمممممممممممرآ سممممممممممموآ الوظيفمممممممممممب السممممممممممماديبك امممممممممممما  تعمممممممممممرف حمممممممممممارة التومايمممممممممممات لممممممممممم 

  لمممممممممى تغييمممممممممرات وظيفيمممممممممب تدونمممممممممت مممممممممما بممممممممميش الوظيفمممممممممب الحظمممممممممب اش العأيمممممممممأ ممممممممممش أورلممممممممما قمممممممممأ حمممممممممم م
الوظيفمممممممممب السمممممممممياحيب لمممممممممو  ك ولامممممممممش يبقمممممممممى التغييمممممممممر دحمممممممممووالأيديمممممممممب السمممممممممياحيبو  التعويميمممممممممب واالجتمانيمممممممممب

 ممش حارة التوماياتك اليوم الحظباااثر م
o المعماريززززززززة التغييززززززززراتالتومايممممممممات يماممممممممش مالحظممممممممب العأيممممممممأ مممممممممش  ممممممممممش حممممممممارة اليززززززززوم ندممممممممأ التجممممممممول 

بممممممممممممالتغيير  التمممممممممممد طمممممممممممرات نومممممممممممى أور لمممممممممممذ  الحمممممممممممارة واتقتهمممممممممممماك واغومممممممممممؤ لمممممممممممذ  التغييمممممممممممرات مرتبطمممممممممممب
لمممممممممممربط  عممممممممممم  الدوافمممممممممممذك  ممممممممممممافب سمممممممممممباطالممممممممممموظيفدك ومدهممممممممممما  تالمممممممممممب بعممممممممممم  المنمممممممممممربياتك  غمممممممممممالة ب

العأيمممممممممأ  نقممممممممماريش متقمممممممممابويشك اسمممممممممتعمال ادممممممممموا  ممممممممممش الحجمممممممممر غريبمممممممممب نمممممممممش الحمممممممممارةك باإلممممممممممافب  لمممممممممى
 مش التغييرات ااحرآك

o  الفراغيزززززززة البنيزززززززة فمممممممد التغييمممممممر مالحظمممممممب اش اليزززززززوميمامممممممش وبمممممممالدظر  لمممممممى محطمممممممط حمممممممارة التومايمممممممات 
 العقممممممممارات معظمممممممم  حافظممممممممت حمممممممميش دفمممممممم الحممممممممارة محمممممممميط نوممممممممى تقمممممممم  التممممممممد العقممممممممارات ابيممممممممرًا فممممممممد يبممممممممأو

 كالفراغيب بديتها نوى الحارة أاحل الموجوأة
 
             
 
 
 

                                                      
50
 .مأيريب حوؤ القأيمبك وبتصرف مش الباحثب 

 
  50النريط المماف – حارة التومايات (41)النال رق  
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 نتائج الباب الثاني:
 فيهما المدتنمرة ااتقمب وامذل  التومايمات حمارة اش يتبميشك الدماس  راا واستقصاا التاريحيب المراج   لى العوأة بعأ 

 تعممرف الحممارة لممذ  بقيمت فقممأ الجأيممأة تومايممات بتسممي سممقطت حمميش فممدك اليززوم تسمميتها حتممى نوممى حافظممت قمأ
 ك  فقط التومايات بحارة

 وابعاألما الجمتر نمال وامذل  وتماثوهما وتوممعها التومايمات حمارة فمد النموار  نمال يبامأ احرآ داحيب مش
 كااتفب لذ  نال مش ادطالقاً  جاات قأ تسميتها اش فرميب

  ى تسمممياتها التممد اطوقهمما نويهمما ابدابلمما نوممى الممرغ  مممش محافظممب نومم اليززومال تممتال اتقممب حممارة التومايممات حتممى
   كسمائهااتغيير البوأيب لبع  

 فمد واممحاً  التميمت لمذا يظهمر الحمارة محطمط لتحويمل ودتيجب التحطيطيب بديتها لد التومايات حارة يميت ما  ش 
 تبامأ المميمتة البديب ولذ ك تقريباً  متماثوب مسافات بيدها تفصل والتد بالعر  والمتماثوب المتواتيب ااتقب تحطيط

دماك نفوي دمو وليأة تاش ل  ااتقب لذ  بهش  كتا  وند نش تحطيطها ت  وا 
 حمأ  لمى تنمبل بهدهما يتبميشك القأيممب حوؤ مأيدب حارات باقد م  لوحارة المميتة التحطيطيب البديب لمقاردب ادتيجب 

 أاحممل القأيمممب المأيدممب مممش الغربممد االجممت  فممد بوممموح مالحظتممل يماممش الممذي النممطردجد التحطمميط اسممووؤ ممما
 االحمتالف بعم  مم ك الممتمأ بميش بماؤ ادطاايمب والقوعمب المرامتي لوسموة الرئيسمد المحمور طرفد نوى ااسوار

 كمدل منتقب بهدها يوحد مما
 ( والتبممال السيسممد) ااولمميش التقمماقيش اش  ال بيدهمما فيممما التنممابل مالحظممب يماممش التومايممات حممارة اتقممب أراسممب بعممأ

 محططممات  لممى باإلمممافبك والمداسمميؤك واالبعمماأ المطوممب الواجهممات حيمم  مممش بيدهممما فيممما تقاربمماُ  ااثممر بممأواشي
 ال حمميش فممد التقمماقيش لممذيش ممممش السممياحد االسممتثمار ادتنممار مالحظممب اليممو  يماممش اممماك تحويهمما التممد الممأور
 كاهحريش التقاقيش ممش االستثمارات مش الدو  لذا يظهر

 ( والتبمال السيسمد) ااولميش التقماقيش مممش العقارات لبع  تمت التد والتوظيف التهليل  ناأة لعمويات ادتيجب
 تظهمر ال اليمو  ااتقمب لمذ  اصمبحتك التقماة نومى المطومب العقمارات لمذ  واجهمات فمد احيادماً  والتغيير وااللتما 
 حميش فمد فيتيائيمب نماالم ممش وتعمادد مهمومل تبمأو ااجمتاا فمبع ك  حمر   لى التقاة اول مش متجادس بمظهر
 ك  التقاة طاب  نش احياداً  محتوف معماري وبطاب  ودظيفب مرممب احرآ اجتاا تبأو

 ببوابممب ُاغوممة ادممل وذلمم  ااتقممب بمماقد مممش ااثممر اإللمممال لاصمماب وقممأ( الاديسممب تقمماة) الرابمم  التقمماة اليززوم يبممأو 
 كااساسد بأور  و يق يعأ ل  وبالتالد السدب مش محأأة ايا  فد  ال تفت  ال حأيأيب

  أورلما ممش العأيمأ اش مالحظمب فميماش اليزوم امماك السماديب الوظيفمب سموآ احرآ وظيفب التومايات حارة تعرف ل 
 دحمممو التغييمممر يبقمممى ولاممشك واالجتمانيمممب التعويميمممب الوظيفمممب بمميش مممما تدونمممت وظيفيمممب تغييممرات  لمممى حممممعت قممأ

 كالتومايات حارة ممش اليو  منالأة اااثر لو السياحيب الوظيفب
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 أور نومى طمرات التمد المعماريمب التغييمرات ممش العأيمأ مالحظمب يماش التومايات حارة ممش اليوم التجول ندأ 
  غممالةك المنممربيات بعمم   تالممب ومدهمماك المموظيفد بممالتغيير مرتبطممب التغييممرات لممذ  واغوممؤك واتقتهمما الحممارة لممذ 

 باإلمممافبك الحممارة نممش غريبممب الحجممر مممش ادمموا  مالاسممتعك متقممابويش نقمماريش لممربط سممباط  مممافبك الدوافممذ بعمم 
 كااحرآ التغييرات مش العأيأ  لى

 يالحظ بنال اابمر فمد الفراغيب البديب فد التغيير اش مالحظب اليوم التومايات حارة محطط  لى وبالدظر يماش 
 بديتهمما نوممى ةالحممار  أاحممل الموجمموأة العقممارات معظمم  حافظممت حمميش فممد الحممارة محمميط نوممى تقمم  التممد العقممارات
 كالفراغيب
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 الفصل األول: دراسة تحليلية لحارة التومايات

بعد عرددالعرا اراددوعراية ضمضددوعاددالعرابددوععرا ددومكنعةرددالعاددوعما ددلعراةلددةنع اضدد عاددلعا   ددو عاابددومكع
مشوءعشاضحوعالحدواةعيادور ع دكعع نحواةعرايةاوضو نعاضيمعاالعهذرعرافلنعجاعع راا   و عرلىعا   عراحواةعةر 

عرا اراوعرايحلضلضوعةرالايميوجضو.
عضا لعاالحظوعر ةعماةاعامهو:ع(42)عاقمعبوامظاع اىعراشاضحوعرايكعيظهاعبش ن

بأبعددو عايموابددونعة ددكعحددونع ةمدد عضأ ددذعةا ددلعبشدد نعاابددععمةعااددي ضنععاحض هددوعضبدد ةعظددمعامواددمعراحددواةعا ع
ضالحددظعبعددلعراشدد نعراااددي ضننع ددضالحظعملعرااددلععراقلدداعهددةعرااددلععرااشدد نعالةرجهددوعرا واجضددوعالاماددم.عبضماددوع

ضشد نعراادلععرا دةنعالاادي ضنعراةرجهدوعبأ ةرنعماالععايبورد ةنعةعةعراااي ضنعاحض هوععيياضزعبش نعرااموامعرايك
ملعاموادمعرامدةععرا دومكعقد عجدوء عبفيدار عباجدا عرامظداعال اض دوعضا دلعرايعدا ع ادىععرا واجضوعراا لوعرلدىعراشدواع.

لعادلعرااابدعع ادىعرااادي ضنعضا دلع اجورد عاعد ةعمادبوععمهاهدوع مد رزامضوعمح ثعادلعادوبميهو.ع ييضضداعشد نعراامادمع
عا ر لكع)رابو ضة(عمةعلحلعرا را.راامامعاح عراعمولاعرااواضوعةهةعرافارغعر

رلددىعلدحلعةرحدد عرلددىعراقددنعة ا ددواعرلددىع دا عةرحدد عامدد عمةعرلددىع ددا ضلع ددكععبشدد نعرددوميحدة عرادد ةاعرايملض ضددوعع
ةبوريبدواعع دوبمضل.رايدا عاشدض ةعرلدىععهحضلعملعرابضة عرا بضاةعيحض عرايا عبلحةمهوعالع ال وعجهو عةاعظمعهذ

عرايةاوضدو عيبد ةةاعرااش لوعاحدواةعملعحجمعرا راعةرياورهوعاايب عبواةاععرااو  عالاو مضلنع بوامظاع اىعا   عرا 
جاضعهددوعاددلعراماددةذجضلعرا ددومكعةرا واددثعراددذ عيحددض عبفار هددوعرادد ر لكعرايددا عاددلعجهيددضلعمةع ال ددوعجهددو عاددععرمعدد رمع
ةجة عرامادةذ عراةنعرادذ عيحدض عبفار د عرايدا عادلع دا عةرحد ع مد ع هدذرع لع نعرلدىعشدكءع هدةعضد نعرلدىع مدىع

عضلعراماةذجضل.هذ(ع43)عاقمعةضظهاعبواش نعا ولعهذهعراحواةعمابضوا.
ا لعرريبواعييضضاعما عراحضوةعالعمهمعمابوععييضضاعراعمولاعرااشد لوعالد راعةمهاهدوع زرادوعرافدارغعراد ر لكعض ع

رلدىع دالعياداضوعرااموادمعرا واضدوعادلععالعا   عرااا ل.عةهذرعادوعضفاداعراييضضداعراحولدنعااحدض عهدذهعرااموادم.
عاقددمعا لعبددوامظاع اددىعراشدد نضمواددمعرايددكعيحددة ع ار ددو ع ر لضددو.ع ددرافار ددو عرا ر لضددوعبواامواددمعراح ض ددونعبواماددبوعالا

االحظددوعرميشددواعهددذهعراامواددمعراح ض ددوعرلددىعرااحددض عرا ددواجكعالحددواةنعبضماددوع ر ددنعراحددواةعبمددكعاحو ظددواعرلددىعع(42)
شد نعراامواددمعرام ضاددو.ع دديالحظعراامواددمعراح ض ددوعرلددىع ددةنعشددواععرايلددنعبولاددو وع اددىعراامواددمعراا لددوعرلددىعاددوحوع

ادلععراشدداواكعراشداقكعراا ددنعرافدا عرلددىع ادوعضا ددلعاشدوه يهوعبشدد نعايع(39ةرايدكعيظهدداعبوالدةاةعاقددمع)ع احدو ن
عرلىعشواععبةربوعرا ن.

ضياضددزعبدد عشددواععرايلددنعلددوعادد مضوانعا ددلعرامشددو عرايجددوا عراددذ عهددذهعراابددومكعافةقددو عةهددكعاا  عاعظددمعيعددة عال ضددوع
عةشواععبةربوعرا ننع روعملحوععهذهعراابومكعاييضضاعةظضفيهوعراا مضوعةاحوةاوعراحلةنعرلىعيا ضصعيجوا عاهو.
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ع

ع
عرموار عحواةعرايةاوضو عراا لوعرلىعاوحوع احو ع(39)اقمععلةاةرا

ع
عرموار عحواةعراللضبوعراا لوعرلىعاوحوع احو ع(40)اقمععلةاةرا
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(عرمددوار ع40(عرمددوار عحددواةعرايةاوضددو عراا لددوعرلددىعاددوحوع احددو .عةيبدد ةعبوالددةاةعاقددمع)39يبدد ةعبوالددةاةعاقددمع)
ةرااموبلوعاعمدوار عحدواةعرايةاوضدو .عةباموامدوعبادض وعبدضلعرالدةايضلعضا دلعراا لوعرلىعاوحوع احو نععةعراللضبوحواع

االحظددوعملعهددذهعراعمددوار عاددلعحضددثعرايلدداضمعةراةرجهددو عايددأ اةعببعاددهوعراددبعلعم  دداعاددلعيأ اهددوعببددوقكعرمددوار ع
العيايب عبهةضوعراحواةعادةرءعم ومد ععراحوار عرايكعيمياكعاهونعة ألعهذهعراعموار عيمياكعااوحوع احو عب وبعع وص

عحواةعرايةاوضو عمةعحواةعراللضبو.
 واابدومكعرا وبمضددوعرااح  دوعرلدىعحدد ة ع لعهدذرعرامدةععادلعرايددأ اعضا دلعاالحظيد عمضادواعاددالعشدواععرايلدن.ع

لع(عضا دد41حددواةعرايةاوضددو عةراا لددوعرلددىعشددواععرايلددنعالعيمياددكع اددىعراحددواةنع ددكعحددضلعةبددوامظاع اددىعرالددةاةعاقددمع)
االحظدوعرايمددواععبدضلع وبعهددوعرااعاواضدوعةرا ددوبععرااعادوا عاابددومكعحدكعراعزضزضددوعراا لدوعرلددىعشدواععرايلددنعةرااموبلددوع

هةضدوعاعاواضدوعةرادحوعاشدواععرايلدنعبعضد راعردلعهةضدوعحدواةععالابومكعاوبموعراذ ا.عةبوايواكعيظهاعهذهعراابدومكعاحد  ةاع
عرايةاوضو .

ع
عراعموار عراا لوعرلىعشواععرايلنع(41)اقمععلةاةرا
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ع

ع

ع(عشاضحوعاحواةعرايةاوضو 42راش نعاقمع)
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ادددالعرافلدددنعراةنعادددلعرابدددوععرا دددومكعردددالععادددوبمواعيدددمع
الييضدددار عراعاارمضدددوعراحولدددلوعرلدددىعحدددواةعرايةاوضدددو نعةادددلع
مهاهوعهةعشاض عراابدومكعراحد ضثعرادذ عضشد نعحد ة عراحدواةع

عرلىعشواععرايلن.عوراشاواضوعرايابضوعةراا ل
 لعابدددومكعهدددذرعراشددداض عيمدددعع دددوا عراحددد ة عراايةر ددد عرلضهدددوع
الا ضموعرام ضادوعةا مد عضمدععادالعامدو  عراحاوضدوعرااحض دوع
بهددذهعراحدد ة .ع لعردد معرمياددوءعهددذرعراشدداض عالا ضمددوعرام ضاددوع
بشددد نعردددومنعةرددد معرمياواددد عاحدددواةعرايةاوضدددو عضبددد ةعةرادددحواع

رااددوب .ع اددوعضا ددلعاددلععباجددا عرامظدداع اددىعا  دد عراحددواة
ةراددددذ عضظهدددداع ددددالنعراددددنعام ددددععيماضبددددكعاددددالعراحددددواةع

عاالحظوعرااةاعرايواضو:ع(44)عاقمعبواش ن
 ةرلددىع لعةجددة عهددذرعراشدداض عبوايفورويدد عرا وبمضددونع

راادددلععراشددداواكعرايابدددكعالحدددواةنعشددد نعادددوعضشدددب ع
مدددةععرااددد لعراايلدددننعادددمعضدددة اعراحدددوجزعبوامادددبوعالاضدددو عرايابضدددوعرااحبدددذةع دددكعا ضمدددوعحلدددع.عةبوريبدددواهعادددلع

  ار و عبضلعراابومكعيااحعالهةرءعبواااةاعاامهوعالةلةنع اىعبوقكعابومكعراحواة.
اور عةجة عا ر نعمزقوعراحواةعبش نعايموةععاععراشاض عالاداو عبعبدةاعراهدةرءعادلع الاهدوعةا دلعب اضدو ع

عقلضلوعمابوع اىعاض عهذهعرازقوعامواموعاععراااو وعرا لضوعالشاض .
 اددوعذ دداعاددوبمواعاددالعراعةراددنعرااددي اةعرلددىعي  ددض عراحددكنع مدد عاةرددكعرواددنعرا لةلددضوعبشدد نع واددنع 

 واحددواةعيعيبدداعجددزءعاددلعماددضاعراا ضمددوعرام ضاددونعامدد عجددوءعهددذرعراشدداض عا ياقددواع لةلددضوعراابددومكعرايددكعيمددعع
ظددانعااددوعمابدد ع لفدد نع بوايفوردد عرازرادد عرددلعرايفددوععابددومكعراحددواةنعجعددنعاددلعلددحةمهوع ار ددو عا شددة وعالم

 او مضهوعةجعلهمعضلجاةلعاع ةع ا عيفو ضواعاهذرعرا ا .
بولاو وعا ةلعهذرعراشاض عادلعراابدومكعادمعضارردكعرالريبدوار عرابضاضدوعةرالريبدوار عرالجياورضدونع مد عجدوءع اضبدواعردلع

 واعاددواةعي ياددععهةضيهددوعاددلع اضمددوعيلبضيهددوعاحوجددو عرااجياددععرابضاضددوععهددذهعراحددواة.راهةضددوعرااعاواضددوعرايددكعيياضددزعبهددوع
ةراةظضفضدوعةرالجياورضددونعةهددذرعاددوعضالحددظع ددكعراماددضاعراعاارمددكعاا ضمددوعحلددععرام ضاددوعةحددواةعرايةاوضددو عبوريبواهددوعجددزءع

يددي  ع اددىععادلعهددذرعرامادضانع العملعبعددلعرايد  ال عرايددكععيعياد عرلددىعافددا ر عاعاواضدوعاادديةا ةعادلعبضاددوعا يلفدو
عمجزرءعالعابومكعهذرعراشاض .ع43ن44ن45نع42ةيظهاعرالةاعع.ييضضاعة اسعالهةضوعرااعاواضوعرااحلضو

ع

                                                      
1

 مديرية السياحة, بتصرف من الباحثة. 

ع
عع1ماوذ عرافار و عرا ر لضوع(43)راش نعاقمع
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ع

عع
رااجوةاةعازقو ععشواععرايلنعابومكع(42رالةاةعاقمع)

ععاكرااض
ا  نعاوحوعشواععرايلنعراااي ةعاابومكعع(43رالةاةعاقمع)

ع احو عبويجوهعبةربوعرا نع

عع

عبويجوهعا  نعرااوحوعشواععرايلنعابومكع(45رالةاةعقمع)عشواععرايلنابومكعع(44رالةاةعاقمع)
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ع

                                                      
2

 الباحثة. عمل 

ع

عع2ام ععاالعراحواةع(44)راش نعاقمع
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 نتائج الفصل األول:
o راشدد نعمةعقاضبددوعاددلعرااابعددوععيحددة عرلددىع مددوءع ر لددكنعمربعووة لعاددلعراامواددمنعامواددمعمةرددوعاليووو عضظهددا

عراش نعالعيحة عرلىع موءع ر لكعةهكعرااموامعراح ض وعرا  ضلوعرلىعراحواة.عمستطيلةةاموامع
o راح ض دددوعرلدددىعرااحدددض عرا دددواجكعالحدددواةنعبضمادددوع ر دددنعراحدددواةعبمدددكعاحو ظدددواعرلدددىعشددد نعيبددد ةعهدددذهعرااموادددمع

 .رااموامعرام ضاو
o نعا ددلعرامشدددو عيعددة عافةقدددو عةهددكعاا  لددوعادد مضواعرددلعال ضددوعراابدددومكعراح ض ددوعيبددضلعممهددوععاليووو بواادديرنع

عاييضضاعةظضفيهوعراا مضوعةاحوةاوعراحلةنعرلىعيا ضصعيجوا عاهو.عهو روعملحوبالام موعرايجوا ع
o وابضاضدددوعةرالجياورضدددوعةرادددحوعبولادددو وع ادددىعرايشدددةهو عراعاارمضدددوعرلىعواددداراعراابدددومكعراح ض دددمعاليوووو يبددد ةع

عهةضوعراحواة. كعييضضاعةراةرااعاواضوعرايكعاوها عبهجاةعراا ولعالعرا ةاعرايكعيمعع لف ع

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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ع
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ع
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ع
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ضاضدزعهدذهعرامادوذ عادلعرامدةرحكععةادوماوذ عالعابومكعحواةعرايةاوضدو عرابعلعرالع كعهذرعرافلنععضيما
عرااعاواضوعةرافمضوعةاوعهةعةاعهوعراارهل.

رايدددددددكعرميزردددددددد عع)راجدددددددد ارلعرا شدددددددبضو(ع شدددددددبضوي ةادددددددوعضاضدددددددزعهددددددددذرعرابضددددددد عهدددددددةع دار وكيووووووول: 2-1
با دددددددددواةلعراايحددددددددد عراجمدددددددددو عرالادددددددددالاكعبةرااددددددددد ع دددددددددكع ع)ادددددددددلعقوردددددددددوعرالاددددددددديمبون(عامددددددددد

  كعبااضل.
عرلاهوعةاةقعهو:

ع2528ةهدددددددددكعربدددددددددواةعردددددددددلعاجادددددددددةععرمدددددددددواضلنعراعمدددددددددواعيةجددددددددد عهدددددددددذهعراددددددددد راع دددددددددكعحدددددددددواةعرااضادددددددددكع
  عددددددددددددوعرادددددددددددد راععىبمدددددددددددديعاددددددددددددمع.ع(45)عاقددددددددددددمععراشدددددددددددد نرلددددددددددددىعةراددددددددددددحواععاةقعهددددددددددددوةضظهدددددددددددداع.ع2529ةراعمددددددددددددواع

عععرلىع يار عزامضوعا يلفو.ع ةرح ةنع ماوعشض 
ة ضددددددددددنعهدددددددددددةع راعةمقدددددددددد معقاددددددددددمعادددددددددددلع

راموردددددددددوعراةرقعدددددددددوع دددددددددكعشددددددددداونع ددددددددداعع
ةرايدددددددددددددددكعيظهددددددددددددددداعبدددددددددددددددوالةلعرابضددددددددددددددد نع
(ع47راشددددددددددد نعاقدددددددددددمع)رلدددددددددددىعراحاددددددددددداع

ةادددددددددددددددددلعهدددددددددددددددددذهعراموردددددددددددددددددوعرميزرددددددددددددددددد ع
راادددددددددددوبموعرادددددددددددذ ا.عة دددددددددددكععرا شدددددددددددبضو 

راشدددددددددددددددداونعراشدددددددددددددددداقكعاددددددددددددددددلعرابضدددددددددددددددد ع
لعضميلددددددددععبمددددددددوءعايادددددددد عاددددددددلع ددددددددوبمض

اددددددددددد عشدددددددددددا وع دددددددددددكعرا دددددددددددوب عراعلدددددددددددة ع
رددددددددددددددددددددددددددددددددددومععاددددددددددددددددددددددددددددددددديا عرلضهدددددددددددددددددددددددددددددددددو

.عة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكعم1866ه/1283
راجمددددددددددددددددددددددةععرايابددددددددددددددددددددددكعةراجمددددددددددددددددددددددةعع

راشددددددددددداقكعمبمضدددددددددددوعح ض دددددددددددوعمادددددددددددضف ع ادددددددددددىعرابضددددددددددد عرالدددددددددددلكعرمددددددددددد اوعيحدددددددددددةنعرابضددددددددددد ع ادددددددددددىع راعالاادددددددددددمضل.ع
ةهددددددددةع ضدددددددداعادددددددديا ععونع ابددددددددكعرابضدددددددد عضليلدددددددد عابوشدددددددداةعبوامورددددددددوقاددددددددمعاددددددددلعرابمددددددددوءع ددددددددكعشدددددددداةم ضدددددددداراعضةجدددددددد ع

عةاباوعضعة ع اىعمةر اعراعه عراع اومك.
عرايلاضمعرااعاوا :ع

ردددددددددو ةعيةظضفهادددددددددوعبحضدددددددددثعي يدددددددددأا عراددددددددد راع ادددددددددوعذ ددددددددداعادددددددددوبمواعادددددددددلعرمدددددددددواضلعةقددددددددد عيدددددددددمعيااضاهادددددددددوعةر 
ةضظهددددددددددداع مددددددددددد قواعع2529ةراعمدددددددددددواع(ع46ةضظهددددددددددداعبوالدددددددددددةاةعاقدددددددددددمع)ا عادددددددددددواعع2528ملدددددددددددبحعراعمدددددددددددواعاقدددددددددددمع

ع(46العرشيار هاوعبا  نعةرح ع اوعضظهاعبواش نعاقمع)(عرلىعراا مع47بوالةاةعاقمع)

                                                      
3

 ا ضاضوعحلععرام ضاونعةبيلا عالعرابوح و 

عنماذج معمارية من حارة التومايات الفصل الثاني:

ع
ع3اةقعع راعة ضنع–عرايةاوضو (عحواةع45)اقمعراش نع
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ع
ع4( راعة ضن)ع2528نع2529عضلراعمواعا   ع(ع46)اقمعراش نع
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ع(48راشدددددددد نعاقددددددددمع)رايددددددددكعضةاددددددددحععرامورددددددددوعييا ددددددددنع ددددددددكنعالدددددددد راعراا ةمددددددددوعراعمولدددددددداعاددددددددلعرملدددددددداعمهددددددددمع ل
عاوبموعراذ ا.را.عة وم عج ارمهوعرا ر لضوعاي وةعبوا اةةعرا شبضوعاام هو

ضظهدددددددددددداعا ومهددددددددددددوعضعلددددددددددددةعهددددددددددددذهعرامورددددددددددددوعقبددددددددددددوعةع
عبةاة عرلىعا   عرااام .

عمةر دددددددددددذعمابدددددددددددع ومددددددددددد عراموردددددددددددوعيمدددددددددددة اعبةراددددددددددد وع
عمابدددددددددددددعةعنعرااادددددددددددددكعرا دددددددددددددوب ع دددددددددددددكعاادددددددددددددي ضلو

ع ددددددددةةعاددددددددععراعلددددددددة عرا ددددددددوب ع ددددددددكعاددددددددضموع ددددددددة 
يظهددددددددداعبةادددددددددة ععمجادددددددددوعشددددددددد نعرلدددددددددىعلددددددددديضاة

(ع اددددددددددددددددوعضا ددددددددددددددددلع49رلددددددددددددددددىعراشدددددددددددددددد نعاقددددددددددددددددمع)
(.عضا ددددددددددددددددلع50اشددددددددددددددددوه يهوعبوالددددددددددددددددةاةعاقددددددددددددددددمع)
اددددددددددددددددددالعع4ن3ن2االحظددددددددددددددددددوعرامةر ددددددددددددددددددذعاقددددددددددددددددددمع

ع1رالدددددددددةاةع دددددددددكعحدددددددددضلعالعيظهددددددددداعرامو دددددددددذةعاقدددددددددمع
ةذاددددددددددد عبادددددددددددبعع ادددددددددددو وعجددددددددددد راعقبدددددددددددنعرامو دددددددددددذةع

                                                      
5

 
5
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6

 www.alp-city.orgمن االنترنيت الموقع الرسمي لمجلس مدينة حلب  

 

عع
ع6(ع راعة ضنع_رافم  _47رالةاةعاقمع)ع5 راعة ضنع_راا عم_(ع46)اقمععرالةاة

ع
عاام عقوروع راعة ضن(ع47)اقمععراش ن
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ع(.48 عرالضوع رو ةعرايةظض عةضظهاعباام عرا راعاالعراش نعاقمع)ةهةعالعاي لبو

ع
عةمجدددددددددةمع ةراددددددددداعشددددددددد نعيأ دددددددددذعرايدددددددددكعراالةمدددددددددوعرامبدددددددددوعقااضدددددددددو عربددددددددداعراموردددددددددوع ر دددددددددنعرامدددددددددةاعضميشددددددددداع ادددددددددو
ع(.عع49)عاقمعبوالةاةعةيظها
عملع دددددددددددكع عدددددددددددالاععرااعادددددددددددواعمجدددددددددددحعةقددددددددددد 

عة ضدددددددددنعبضددددددددد عقوردددددددددوعقبدددددددددوعادددددددددلعضجعدددددددددن
عرااددددددددددداوءعقبدددددددددددوعردددددددددددلعالدددددددددددياةعلدددددددددددةاة
ع.ععم وذعبجاون
عردددددددلعمادددددددةذ عهدددددددكعة ضدددددددنعبضددددددد عةقوردددددددو

عرا ال ددددددددددددددددددددددددددددددددوعراذاععذر عرامورددددددددددددددددددددددددددددددددو 
عراعيبددددددددددددوع حددددددددددددةن(:عاملددددددددددددةععTعحدددددددددددا )

عرااياددددددددددددددوةضوعرا ال ددددددددددددددوعراذاععيلدددددددددددددد  
عايلدددددددددددوابوعبمبدددددددددددوععةرااادددددددددددمة وعراحجدددددددددددم

رايادددددددددددمض عةرادددددددددددحواعبدددددددددددواام ععةضظهددددددددددداع
را ددددددددددددةاكعالمورددددددددددددوعرااةاددددددددددددحعبواشدددددددددددد نع

ع.(48اقمع)
                                                      

7
 www.alp-city.orgمن االنترنيت الموقع الرسمي لمجلس مدينة حلب   
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 49ص عبد الحميد. أسس وضوابط عملية إعادة تأهيل المباني التاريخية في مدينة حلب القديمة. ,دهنة 

ع
ع7ةرجهوعراموروع-رافم  – راعة ضنع(ع48)اقمععلةاةرا

ع
ع8 راعة ضنعقبوعراموروع ك(ع49)اقمععرالةاة
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عراعمولاعراز ا ضوعةرافمضو:
ضعيبدددددددددددداعيلبددددددددددددضسعجدددددددددددد ارلعرايددددددددددددا ع
را ر لضددددددددددوعبوا شدددددددددددبضو عرااز ا دددددددددددوعبدددددددددددوااةرلع

معازرضددددددددوعيأ ضددددددددثعرابضددددددددة عهددددددددةراااددددددددةمعاددددددددلعم
رااددددددددددةاضوع ددددددددددكعراعهدددددددددد عراع اددددددددددومكنعةاعظددددددددددمع
را شدددددددددددبضو عرااةجدددددددددددة ةعراضدددددددددددةمعيعدددددددددددة ع ادددددددددددىع
رامدددددددددددددالعرا دددددددددددددوالعرشددددددددددددداعةب رضدددددددددددددوعرامددددددددددددددالع

عرايواععرشا.
ة شددددددددددبضو عبضدددددددددد عة ضددددددددددنعهددددددددددكعمقدددددددددد معاددددددددددوع
رددددددددددا عاددددددددددلعهددددددددددذرعرامددددددددددةععاددددددددددلعراز ددددددددددوا ع
را شددددددددددددبضوع اددددددددددددىعراضددددددددددددةم.عةضعيمدددددددددددد عملعهددددددددددددذرع
رامددددددددددددةععاددددددددددددلعراز ددددددددددددوا عرا شددددددددددددبضوع ر ددددددددددددنع

رددددددددددددو ةعاالة ضددددددددددددوعالدددددددددددداضوععرايددددددددددددا عهددددددددددددة
م ددددددددددذهوعرددددددددددمهمعرااددددددددددةاضةل.عة ومدددددددددد عهددددددددددذهع
راعددددددددو ةعاميشدددددددداةعمضاددددددددواع ددددددددكعيا ضددددددددونعةا ددددددددلع
راا لددددددددددددوعرااعاة ددددددددددددوعيعددددددددددددة ع اددددددددددددىعمةر دددددددددددداع

اددددددددددددلعهددددددددددددذهعرا شددددددددددددبضو عرااعاةاددددددددددددوعاددددددددددددالععراع(عجددددددددددددزء50رالددددددددددددةاةعاقددددددددددددمع)ةيظهدددددددددددداععراعهدددددددددددد عراع اددددددددددددومك.
ع.بااضلع كعبا واةلعبايح عرالاالاكعراجمو 

معيماضبددددددددددددوانعةيي دددددددددددددكعع5ن2معةرايفدددددددددددددوععع35ع ددددددددددددةنراموردددددددددددددوعيحددددددددددددض عبواجددددددددددددد ارلعرلددددددددددددىعع  ومدددددددددددد ع شددددددددددددبضو
يادددددددعوعجددددددد ارلعحدددددددةنعمادددددددو لعراجلدددددددةسعبادددددددوع دددددددكعذاددددددد عجددددددد ارلعاددددددد  نعراموردددددددو.عةييدددددددأا عادددددددلع  دددددددواعضادددددددمع
اةحددددددددددو عااددددددددددي ضلوعاددددددددددضموعيأ ددددددددددذعاةقعهددددددددددوعاددددددددددلعرل ددددددددددواعراعددددددددددومع ةالمضددددددددددواعبأبعددددددددددو عاياددددددددددوةضونعةهددددددددددكعذر ع

عيظهاعرا شبضو عرااز ا وعبوازةعقلضالا.حةر عجومبضوعيلنعرالةحو عببعاهوعحضثع
راام دددددددددععرا دددددددددةالمكعالموردددددددددوعقبدددددددددنعملعيمدددددددددزععامهدددددددددوعرا شدددددددددبضو نعةضظهددددددددداعع(49)عاقدددددددددمعراشددددددددد نضظهددددددددداع دددددددددكع

اشدددددددددددب ع شدددددددددددبكعاز دددددددددددا عضددددددددددد رىعرااشدددددددددددابضونعةيةجددددددددددد عرااشدددددددددددابضوع دددددددددددكعرا دددددددددددوب عراةاددددددددددد ومكنعةب ا دددددددددددولع
عجلةسع ضهوع ةلعملعضارهعمح عالعراافن.راااءعرا

ع
ع
ع
ع
ع
ع
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ع
ع9ام عع ةالمكعالمورو(ع48)اقمععراش ن
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ع
عراةاععراارهل:
ادددددددددلعقوردددددددددوعبضددددددددد عة ضدددددددددنعرا دددددددددوب عراةاددددددددد ومكعةراحدددددددددةرجزعراج راضدددددددددوعرايدددددددددكع ومددددددددد عاشدددددددددض ةععمزضدددددددددن

 ددددددددددددكعرايددددددددددددا عراجومبضددددددددددددوعةرايجةضدددددددددددد عراااضاددددددددددددكنعةهددددددددددددكعراضددددددددددددةمعافيةحددددددددددددوعةايلددددددددددددلوعببعاددددددددددددهوعبةرادددددددددددد وع
ة ومدددددددد عرايوضددددددددوعاددددددددلعبمددددددددوءعراحددددددددةرجزعراج راضددددددددوعهددددددددكع رددددددددمعرا ددددددددوب عراةادددددددد ومكع ددددددددكعرامورددددددددوعاددددددددلعع.مقددددددددةرس

جهدددددددددونعةي بضددددددددد عرا شدددددددددبضو عراج راضدددددددددوعادددددددددلعجهدددددددددوعم دددددددددا .عمادددددددددوعبوامادددددددددبوعااادددددددددضوعراموردددددددددوعرايدددددددددكع ومددددددددد ع
لددددددددددىعاددددددددددةضوعربواددددددددددي موءعمااددددددددددضوعرايدددددددددا عرا لفضددددددددددوععملدددددددددبح  دددددددددكعرالددددددددددنعايافددددددددددوعادددددددددلعاددددددددددةضيضلنع مدددددددددد ع

ة دددددددددكعراةقدددددددد عراددددددددذ عيحددددددددةنع ضددددددددد عبضدددددددد عة ضددددددددنع ادددددددددىععمالعراعيبددددددددو.عةرحدددددددد ةعيددددددددةرز ع ددددددددكعرايفورهدددددددددوعاددددددددةضو
ع.(51)عاقمع راعالاامضلعراي  ا عراموروعاي ةلع مضاوعليضاةعةيظهاعبوالةاة

رابضاددددددددددددوءعاددددددددددددلععمزضلدددددددددددد عرازاضمددددددددددددوعم1995ه/1415عددددددددددددومعرا ددددددددددددكعيددددددددددددااضمعرامورددددددددددددوععيددددددددددددمعرابدددددددددددد ءرمدددددددددددد اوع
جددددددددد ارمهونع ظهدددددددددا ع يحدددددددددو عرا دددددددددزرالعراج راضدددددددددوعرايدددددددددكعم لمددددددددد ع ضادددددددددوعضبددددددددد ةعبعددددددددد عمدددددددددزععرا شدددددددددبضو عادددددددددلع

 ادددددددددددىعبدددددددددددااضل.ع ادددددددددددوعظهدددددددددددا ع دددددددددددكعرا دددددددددددزرالعذريهدددددددددددوعا دددددددددددة عةمملددددددددددد عععم1912ه/1330راعدددددددددددومععراموردددددددددددو
ع شبضوعضعيم عممهوعةاع ع كعرالنعاي بض عرا شبضو عرااز ا و.

                                                      
10

 .30, يوليا. حلب في القرن السابع عشر )البيت الحلبي(. صغونيال 

ع
ع10.بااضلع كعبا واةلعبايح عرالاالاكعراجمو را شبضو عرااعاةاوعاالعع(ع50)اقمععلةاةرا
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ةيشددددددددضاعراحجددددددددواعرايشددددددددضاوعماددددددددفنعجدددددددد راعرامورددددددددوع اددددددددىعاددددددددوع ددددددددولعرلضدددددددد عرايفددددددددوععاجلددددددددسعرامورددددددددوع
اددددددددمنع اددددددددوعيشددددددددضاع اددددددددىعرايفددددددددوععراشدددددددداض عرااااددددددددا عراددددددددذ عضفلددددددددنعمالعع40 ددددددددكعرالددددددددننعةهددددددددةعحددددددددةراكع

ادددددددددمنعة ومددددددددد عيادددددددددم عرلضددددددددد عةادددددددددو ر عراجلدددددددددةسعحيدددددددددىعالعع30رااجلدددددددددسعردددددددددلعرا شدددددددددبضو نعةهدددددددددةعحدددددددددةراكع
عييأ اعااةمعرا شبضو عرا اضمو.

ع

ع
 11راموروعبع عملعملبح ع مضاوعليضاةع(51)اقمععلةاةرا

ع
حو ظددددددد عراعيبدددددددوع ادددددددىعراضدددددددةمعرلدددددددىعبال هدددددددوع
راا دددددددددددددددددددددددواكعذ عراز دددددددددددددددددددددددوا عراب ضعدددددددددددددددددددددددونع
ةييدددددددددددددأا عماادددددددددددددضوعراعيبدددددددددددددوعادددددددددددددلعشدددددددددددددارا ع
ااااضدددددددددددددددوع ةضلدددددددددددددددوعايمو عدددددددددددددددوعذر عادددددددددددددددةلع
اادددددددددددو  ع دددددددددددويحعيحلددددددددددداعبضمهدددددددددددوعبال دددددددددددو ع

زهاضددددددددددوعرالددددددددددةلعااو ضددددددددددوع ويحددددددددددوعةبال ددددددددددو ع
بولاددددددددددددددددو وع اددددددددددددددددىعامددددددددددددددددو عع اضفاددددددددددددددددواضوع
لدددددددددددددديضاةعرلددددددددددددددىعشدددددددددددددد نعمجددددددددددددددةمعيظهدددددددددددددداع

ع(.52بوالةاةعاقمع)
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ع
ع12بال عرامورو(ع52)اقمععرالةاة
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يشدد نعاعلاددواع ضمضددواعبددوازراعبددضلع مددواسععكنيسووة السوويدة ل  المعونووات لطائفووة األرموون الكاثوليوو   2-2
عحلععرام ضاونعةاهوع لواصعااضزه.

عرلاهوعةاةقعهو:عع
ءعاداضم.ع ادىعملعرمفلدنعرا ضمضدوع دكع مضاديكعراابعدضلعشدهض نعةراعدذار ولعرااادلعبحلدععضاواادةلعشدعوااهمع

لعردددلعراياضيدددةاضضل.ع بددد معرايمدددوزععرلدددىعال ضدددوعهدددويضلعرا مضاددديضلنع دددمعرملدددا  عرا وافدددوعرا و ةاض ضدددوع ادددىعةعرا دددو ةاض ض
  وافددوععم1830ه/1245عددومعراااوااددوعشددعوااعراعبددو ةع ددكعرابضددة ع اددىعملعيددمعرالريددار عب وافددوعراااددلعرا و ةاضدد ع
ةبد الاعادلعيال هدوعروالدوعقدارعمادكعاايملو.ع مااعا ارمهمعملعضبمكع مضادوعااديملوعج ضد ةعا وافيد نع وشديا ع راراعةرادعوع

هدد معهددذهعرادد راعةيشددضض ع مضاددوعرلددىعمااددهونعرادد ع اددىعيحةضددنعرادد راع اددىع مضاددوعب اضمددوعهم اددضوعاراعددو.عةقدد ع الدد ع
ع.13عم1840ه/1255رومع

ةاهوعا  اللنعراا  نعراااضاكعادلعشدواععع(49)عاقمعش نحواةعرايةاوضو عةرااةاحعبواالعااربععيمععاالعرام وععر
ا ااددوعرلضاددولعرا ولددوعرايوبعددوعال وافددونعةراادد  نعبمددوءعا ارمضددوعراااددلعرا و ةاضدد عةادد  نععادد  نرايلددننعةبجددةراع

عرآل اعالعاوحوع احو عرباعحواةعرال امجضوعرااذ ةاةعاوبموا.
عرايلاضمعرااعاوا :ع

امدددددددد عيددددددددمعيعدددددددد ضنعهددددددددذهعرادددددددد راع
ايددددددديالءمعاددددددددععةظضفيهدددددددوعراج ضدددددددد ة.ع مدددددددد ع

اددددددددددالعبوحددددددددددوععيددددددددددمعةاددددددددددععا ضددددددددددزيضل
عرلضهددددددددددوعرادددددددددديم  رادددددددددد راعراا شددددددددددة ونعةع
اددددددددددد عرابوحدددددددددددونععراممدددددددددددو اعةادددددددددددم  ةحة 

 اددددددددددددددددىعلددددددددددددددددحلعرا مضاددددددددددددددددو.عبددددددددددددددددذا ع
بولادددددددددددددددددو وع اددددددددددددددددددىعراع ضددددددددددددددددد عاددددددددددددددددددلع
رايعدددددددددد ضال ععةهددددددددددذرعاددددددددددوعضاضددددددددددزعهددددددددددذهع

ا مددددددددددواسع ددددددددددكعرا مضاددددددددددوعرددددددددددلعبمضددددددددددوعر
عاقددددددددددددددمعاشدددددددددددددد نراام مددددددددددددددوع ددددددددددددددمالحظعبو

ةراامدددددددددددددو ععا  ددددددددددددد عرا مضادددددددددددددوعع(50)
ع(.عع52)عة(ع51بواش ونع)

رددددددددد ةعاموادددددددددضععةهدددددددددذهعرااموادددددددددضععاايب دددددددددوعبواعمولددددددددداعرااعاواضدددددددددوعراا ةمدددددددددوعالبضددددددددد عرايملضددددددددد  عضيدددددددددأا عادددددددددلع
را مدددددددددواسنعةالعمالحظهدددددددددوع دددددددددكعبدددددددددوقكعا   دددددددددو عرا مدددددددددواسنع ادددددددددوعمالحدددددددددظعةجدددددددددة عقبيدددددددددضلعب دددددددددال عبدددددددددوقكع

 دددددددواا   عراعدددددددومعال مضادددددددوعضحدددددددة عرلدددددددىعقبدددددددوعاا زضدددددددوعةرحدددددددد ةنعبضمادددددددوع دددددددكعهدددددددذهعرا مضادددددددوعاددددددد ضموعقبدددددددوعاددددددددلع
عملنعرابموءنعةقبوعج ض ة.

                                                      
13

 .174ادلبي, ناوفيطوس. كنائس حلب القديمة. ص 
14

 ا ضاضوعحلععرام ضاونعةبيلا عالعرابوح و 

ع
ع14اةقععرا مضاوع–عرايةاوضو (عحواةع49)اقمعراش نع
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ع
ع15اام ع مضاوعرااالعرا و ةاض (ع50راش نعاقمع)

ع

ع
 A-A16راام ععع(51)اقمعراش نع

ع

                                                      
15

 .58بخاش, ميرال, تطور بناء الكنائس في حلب, ص 
16

 .60ميرال, تطور بناء الكنائس في حلب, صبخاش,  
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ع
 B-B17راام ععع(52)اقمعراش نع

عراعمولاعراز ا ضوعةرافمضو:
مالحددددددددددظعملعراز ددددددددددوا عقدددددددددد عرقيلددددددددددا عرلددددددددددىع ر ددددددددددنعرابمددددددددددوءنع هددددددددددذهعرا مضاددددددددددوع ومدددددددددد عبوالددددددددددنع
بضددددددددد عرابدددددددددكع ادددددددددلعرا بضعددددددددددكعملعياو دددددددددنعراوايهدددددددددوعرادددددددددواةعرابضددددددددددة عرايملض ضدددددددددوع دددددددددكعمشددددددددد واهوعةز وا هددددددددددونع

مةر دددددددددددذعاميهضدددددددددددوعع ملعراةرجهدددددددددددوعرا واجضدددددددددددوعال مضادددددددددددوعالعيحدددددددددددة عادددددددددددةع(ع55)عاقدددددددددددمع دددددددددددمالحظع دددددددددددكعرالدددددددددددةاة
عبمجفو عمل ع رااضوع م .

 مدددددددد عزضددددددددلعبحجددددددددواةعالةمددددددددوعيددددددددمعمملهددددددددوعاددددددددلعمبمضددددددددوععن(53)عاقددددددددمعةبددددددددوععرا مضاددددددددوعراددددددددذ عضظهدددددددداعبوالددددددددةاععماددددددددو
عم اضوعق ضاونعةةاعع ةقهوعرا يوبوعرايواض ضوعرايواضو:

"اددددددددوعمحاددددددددلعااددددددددو م عضددددددددوعاععرامددددددددةر نعيشدددددددديو عةياضددددددددنعمفاددددددددكع اددددددددىع ضددددددددواعرادددددددداعنعقدددددددد عيددددددددمعراددددددددواعهددددددددذهع
را مضادددددددددوعحادددددددددععماددددددددداهوعرامددددددددد ضمعرلدددددددددىعرادددددددددمعراادددددددددض ةعممعرااعةمدددددددددو عا وافدددددددددوعرااادددددددددلعرا دددددددددو ةاض ضضلعبحلدددددددددعع

عااضحضو"ع1840 كعااواوعراا ارلعبواضلضةسعرضةرظعاموع
عراةاععراارهل:

العيدددددددددددزرنعرا مضادددددددددددوعيدددددددددددي  ع ةاهدددددددددددونع يددددددددددديمع ضهدددددددددددوعرالدددددددددددلةر عبشددددددددددد نعامددددددددددديظم.عةيعدددددددددددومكعبعدددددددددددلعع
راعمولددددددددداعادددددددددلعاشدددددددددو نعاايب دددددددددوعبواعةرادددددددددنعراجةضدددددددددوعةاددددددددداةاعرادددددددددزالنع يلددددددددد عبعدددددددددلعراحجدددددددددواةعةبعدددددددددلع

(عاددددددددد  نع54ةضظهددددددددداعبوالدددددددددةاةعاقدددددددددمع)عراعمولددددددددداعرا شدددددددددبضوعةيمشدددددددددضاع دددددددددكعرازاضمدددددددددوع دددددددددكعبعدددددددددلعراادددددددددو ل.
عايلن.عشواععرع اىرا مضاوعراااضاكعراافاكع

ع
ع
ع

                                                      
17

 .60بخاش, ميرال, تطور بناء الكنائس في حلب, ص 
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ع
 ةرجهوعرا مضاورامةر ذعبع(53)اقمععرالةاة

ع

ع
 بوععرا مضاوعراااضاكع(54)اقمععرالةاة

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 )مدرسة األ ( دار صادر 2-3
عرلاهوعةاةقعهو:

يعدددددددددة ع ادددددددددىعمهوضدددددددددوعرامدددددددددالعراادددددددددوبععرشددددددددداعةب رضدددددددددوعرامدددددددددالعرا دددددددددوالعرشدددددددددانعةيمدددددددددععراددددددددد راعادددددددددالع
عةا  لهوعالعحواةعراحلام.ع(53)عاقمعش نرام وععرا واثعةضظهاعاةقعهوعبوا

عرايلاضمعرااعاوا :ع
مزضددددددددددددددددددددددنعاددددددددددددددددددددددلعبوحيهدددددددددددددددددددددددوع
راحددددددددددددةلعةراح ضمددددددددددددوعةهدددددددددددد معقادددددددددددداهوع

ةضةاددددددددددحعضددددددددددةرل.عرايابددددددددددكعرااموبددددددددددنعاإ
ع.ععذا ع(54)عاقمعش نرا

عراعمولاعراز ا ضوعةرافمضو:
قوردددددددددددددددوعرالاددددددددددددددديمبونعع ومددددددددددددددد 

يادددددددددددمعادددددددددددمفواعادددددددددددلعمجادددددددددددنعادددددددددددمة ع
رابضددددددددة عراحلبضددددددددوعةقدددددددد عيددددددددمعمملدددددددد ع اددددددددىع
راايحددددددددددددد عرادددددددددددددة مكعاضعدددددددددددددالع دددددددددددددكع
جمدددددددددددو عرآل دددددددددددواعراعابضدددددددددددوعرلاددددددددددددالاضوع

ع ض .
ع(55)عاقمعوالةاةبضةرلع راعجمبال عةضظهاع ضةرمهوع ومكعم باعرضةرلعبع ع ضعيباع

عراةاععراارهل:ع
عيشيلهوعحواضواع ومةضوعرام.

ع

عاام عرا وب عراةنعرا وب عراااكعاام 

ع19لو ا راعا   عع(54)اقمعراش نع

ع
                                                      

18
 ا ضاضوعحلععرام ضاونعةبيلا عالعرابوح و 
19

 مجموعة أرابيا لالستشارات الهندسية. 

ع
ع18اةقعع راعلو اع–عرايةاوضو (عحواةع53)اقمعراش نع
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عع
 20عA-Aعراام عع(55)اقمعراش نع

ع

عع
ع(علحلع راعلو ا56رالةاةعاقمع)ع(عرضةرلع راعلو ا55رالةاةعاقمع)

ع
ع

                                                      
20

 مجموعة أرابيا لالستشارات الهندسية. 
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عع
ع(عراةرجهوعراشاواضوعرا ر لضو58رالةاةعاقمع)ع(عراةرجهوعراشاقضوعرا ر لضو57رالةاةعاقمع)

ع
ع

 نتائج الفصل الثاني:
o عاددددددددددلع ددددددددددالنعراماددددددددددوذ عراا اةحددددددددددوعاددددددددددالعهددددددددددذرعرافلددددددددددنعضياددددددددددحعملعرالضددددددددددو عرايأهضددددددددددنعرايددددددددددك

عمجاضددددددددد عادددددددددالعهدددددددددذهعراحدددددددددواةعادددددددددمعييبدددددددددععاعدددددددددوضضاعةقدددددددددةرمضلعةرحددددددددد ةنعةبوايدددددددددواكعادددددددددمعضعددددددددد عضظهدددددددددا
 راماضاع ةح ةعاي والو.

o لعبعدددددددددددددلعرامادددددددددددددوذ عادددددددددددددالعحدددددددددددددواةعرايةاوضدددددددددددددو عضا دددددددددددددلعاالحظدددددددددددددوعمعاليوووووووووووووو رمددددددددددددد عرايجدددددددددددددةنع
ا ددددددددددنع مضاددددددددددوعرااددددددددددض ةعممعرااعةمددددددددددو ع ومدددددددددد عرااددددددددددوعاعةراددددددددددنعرايلددددددددددةثعم  دددددددددداعاددددددددددلععراا اةاددددددددددو

بادددددددددبععرمفيوحهدددددددددوعبشددددددددد نعابوشددددددددداعرلدددددددددىعشدددددددددواععرايل دددددددددننعبضمادددددددددوعرامادددددددددوذ عرا دددددددددا عع ضاهدددددددددوعةذاددددددددد 
 رازقوع وم عمقنعيأ اراعحضثعحا وعرااضوار عاالعرازقوعاح ة ة.عراا لوعرلى

o رلدددددددددىعياددددددددد ععكةظضددددددددد عرايدددددددددادددددددددلع دددددددددالنعرامادددددددددوذ عضا دددددددددلعاالحظدددددددددوعيمدددددددددةععرالضدددددددددو ع ردددددددددو ةعراي
الدددددددد ةاعراادددددددد مضوعاددددددددالعراحددددددددواةنعرلددددددددىعراددددددددا معاددددددددلعرايمددددددددواععبااددددددددوحو عةمشدددددددد ونعرادددددددد ةاعبشدددددددد نع
ردددددددددوم.عةضبددددددددد ةعملعبعادددددددددهوعم  ع ادددددددددىعييضضددددددددداع بضددددددددداعادددددددددوهمع دددددددددكع ادددددددددسعهةضدددددددددوعراددددددددد راعةبوايدددددددددواكع

 راحواةنعبضماوعبعلعراماوذ عحو ظ عرلىعرااالاحعرااواضوعاهو.

 
عععععععععع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 القديمة من مدينة حلب ةذج معماريمامقارنة مع ن: ثالثالفصل ال

اددلعا ضمددوعحلددععرام ضاددونعةيح ضدد عرلدداهعةاةقعدد عةرمولدداهععوذ عاعاواضدداددضيمع ددكعهددذرعرافلددنعر يضددواعماددو
رااعاواضوعةيحلضنعااام  عبه  ع قواوعامواموعالحمواعاععماوذ عحواةعرايةاوضو عالةلدةنع ادىعراديميوجو عيي د عرلدىع

عهةضوعهذهعراحواةع
 دار غزالة: 3-1

عرلاهوعةاةقعهو:
عراشد نعةادحةضبوشدوعةادة عرالدو ونع بشدضاعشواععقاد نعحكعراج ض ةنعاالعحواةعراللضبو.ع كعيمعع كع

هوع اىعرامالعرااوبععرشاعحضثعيدذ اع يوبدوع دكعمرلدىعرازرةضدوعراشداواضوعراشداقضوع حد  عءةضعة عبمواةقعهوعع(56اقمع)
ةقدد عاداض عبدد راع زرادوعماددبوععم"ع.1691بدلعادار عبددواكعادموععرايدا عراشداواضوع:ع"رمشددأعهدذرعراا ددولعراابدوا ع جددو ةا

عم1834 اىعروالوع زراوعرايكعا ميهوعراعومع
عرايلاضمعرااعاوا :ع

يياضددددددددددددددزعهدددددددددددددددذهعراددددددددددددددد راع
بااددددددددددددددددددددددوحيهوعرايددددددددددددددددددددددكعيبلدددددددددددددددددددددد ع

يحيدددددددددددددددددددددددة عراددددددددددددددددددددددد راعةعع2مع1000
 دددددددددالثعبوحدددددددددو نعاادددددددددوحوعرلدددددددددىع

عع2معع260رابوحدددددددددددددددددددددوعراااضادددددددددددددددددددددضوع
 ددددددددددا عرااعضشددددددددددوعي ددددددددددنعرلضهددددددددددوع

ةرلضدددددددددددددددةرلعةقوردددددددددددددددوعرالاددددددددددددددديمبونع
راااضادددددددددضو.عمادددددددددوعرابوحدددددددددوعرا ومضدددددددددوع

ةهددددددددددددددددددددددددكععع2معع80ااددددددددددددددددددددددددوحيهوع
 ر لضدددددددددددددوعضةلدددددددددددددنع اضهدددددددددددددوعادددددددددددددلع
رابوحددددددددددوعراااضاددددددددددضوعرددددددددددلع اضدددددددددد ع
ااددددددددددداعةي دددددددددددنعرلضهدددددددددددوع ا يدددددددددددولع
ادددددددددددددلعجهيهدددددددددددددوعراشددددددددددددداقضو.عمادددددددددددددوع

ا  ددددددددددد عراددددددددددد راعةهدددددددددددكعا  ادددددددددددوعراحادددددددددددومعةيظهددددددددددداعهدددددددددددذهعراادددددددددددوحو عبع2مع25رابوحدددددددددددوعرا وا دددددددددددونعاادددددددددددوحيهوع
ع.(57)عاقمعبواش ن

ةراجدددددددارلع دددددددكعع ادددددددوعماحددددددد عبواددددددد راعحادددددددومعجاضدددددددنعاددددددديملعيةزرددددددد ع ضددددددد ع لدددددددةر عرالاددددددديحاومعةرددددددد  هوع ادددددددول
ع.(59عاقمعرالةاة)عم ار هوعةرليهوعقبوعجاضلو.
عراعمولاعراز ا ضوعةرافمضو:

                                                      
21

 ا ضاضوعحلععرام ضاونعةبيلا عالعرابوح و 

ع
ع21 زراواةقعع راع(ع56)اقمعراش نع
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يايددددددددددددوزعرامورددددددددددددوعراااضاددددددددددددضوعبز ا ددددددددددددوعجدددددددددددد ارمهوعرا شددددددددددددبضوعراا عاددددددددددددوعبواددددددددددددذهععةراحوةضددددددددددددوعرلددددددددددددىع
ةرجهيهددددددددوعبةجددددددددة ع شدددددددد ع شددددددددبكعا ددددددددنعرلددددددددىعراشددددددددواعععةيايددددددددوزعراع ضدددددددد عاددددددددلعراااددددددددةمعرامبويضددددددددوعةراحضةرمضددددددددو.

ة ددددددددولعراادددددددد  نعرااواددددددددكعاددددددددلع ر ددددددددنعبةربددددددددوع"حددددددددواةعرشدددددددديا و"عحضددددددددثعضةجدددددددد عمحدددددددد عادددددددد  لكع مدددددددد  عةا عددددددددمع
عالعراةرجهوعرا ر لضوعال را.عراعجزءع(60)عاقمعرالةاةضةاحعع راعراضوااضلعحواضوا.

عراةاععراارهل:
ا اادددددددددوعمااومضددددددددوع دددددددددكعب رضددددددددوعرامدددددددددالعراعشدددددددداضلع دددددددددمعا ااددددددددوعربي راضدددددددددوعا وافددددددددوعرااادددددددددلنععرادددددددديعال 

.عةضجدددددددددددا عحواضدددددددددددواعيدددددددددددااضمعراددددددددددد راععهدددددددددددوعةملدددددددددددبح عيحددددددددددد عيلدددددددددددا عاجلدددددددددددسعراا ضمدددددددددددو.ءةقددددددددددد عيدددددددددددمع  ال
يددددددددددددواض عع166ايحةضلهددددددددددددوع اددددددددددددىعايحدددددددددددد عةاا ددددددددددددزعمبحددددددددددددوثعةية ضدددددددددددد عبواددددددددددددمع"ذر دددددددددددداةعحلددددددددددددع"ععع)اااددددددددددددةمع

ع(.16/4/2007
رايدااضمعرلدىعاد راعرد ةعادمةر نعةاددلععمراددونرهياواددوع ولدوعبهدذهعراد راعادلع دالنعا ضاضدوعرآل دواعبحلدعععمةاد ةقد ع
 ععع:راراونهذهع

o وةرزاهعراام يااضمع. 
o ع.يااضمعقبوع ا وعرالايمبونعةرزاهو 
o عرامااضو ع  اونيااضمعقبععراحاومعةع. 
o  عع..عيااضمعبعلعراج ارلعةرا شبضو

                                                      
22

 .119معالم حلب األثرية. صحجار, عبد هللا.  

ع

ع22اام ع راع زراو(ع57)اقمعراش نع
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ع

عع

عةرجهوع ر لضو-(ع راع زراو60رالةاةعاقمع)ع23قبوعراحاومع-(ع راع زراو59اقمع)رالةاةع

ع
 :24صالحيةدار  3-2

عرلاهوعةاةقعهو:
يمددددددددعع ر ددددددددنعماددددددددةراعا ضمددددددددوعحلددددددددععرام ضاددددددددوع ددددددددكعحددددددددكعراااددددددددي راضونعراددددددددذ عضحددددددددض عبملعددددددددوعحلددددددددع.ع

ةقددددددد عاددددددداض عبددددددد راعلدددددددالحضوعمادددددددبوع ادددددددىعروالدددددددوعلدددددددالحضوعرايدددددددكعع ادددددددىعراعلددددددداعراع ادددددددومكعةضعدددددددة عبموءهدددددددو
يضددددددددداعرادددددددددةظضفكعاهدددددددددونعحضدددددددددثعاددددددددد م عراددددددددد راعقبدددددددددنعراي

عيمعيةظضفهوعاضوحضوا.
عرايلاضمعرااعاوا :

 ادددددددوع دددددددكعضظهددددددداعراضدددددددةمعاادددددددم عهدددددددذهعراددددددد راع
ربددددددددددواةعرددددددددددلعمابددددددددددعع ةاعرابضددددددددددوع(58نعاقددددددددددمع)راشدددددددددد 

حددددددددددةنع اددددددددددىع مدددددددددد  ععافيةحددددددددددوعرلددددددددددىعبعاددددددددددهو.عةقدددددددددد 
ع14 ا دددددددددددددددوعاماددددددددددددددداوع ادددددددددددددددىعع42ادددددددددددددددضوحكعضادددددددددددددددمع

 ا دددددددددددددددددددددددوعع17 ا دددددددددددددددددددددددوع  اددددددددددددددددددددددوعةع11جموحددددددددددددددددددددددواعة
ع الاض ضو.

 لعراددددددددددد راعراةادددددددددددىعهدددددددددددكعراددددددددددد راعرااوادددددددددددضوع
رايددددددددكعيادددددددد ع رددددددددو ةعيةظضفهددددددددوعمةالاع ددددددددمعبدددددددد معراااددددددددي ااع
باددددددددددددمعرادددددددددددد ةاعرااجددددددددددددوةاةعرادددددددددددد الثعحيددددددددددددىعرلددددددددددددبحع

                                                      
23

 .120حجار, عبد هللا. معالم حلب األثرية. ص 
24

 .82حلب القديمة في الفترة العثمانية إلى وظائف سياحية. ص الحسن, هنداس. تقييم تجربة إعادة تأهيل المساكن التقليدية في 
25

 .90حلب القديمة في الفترة العثمانية إلى وظائف سياحية. ص الحسن, هنداس. تقييم تجربة إعادة تأهيل المساكن التقليدية في 

ع
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- 110 - 
 

 
 

بضدددددددددددوع دددددددددددكع مدددددددددددوءعراددددددددددد راعهدددددددددددوعراجمةع(عراةرج61اادددددددددددم عراددددددددددد راعبهدددددددددددذرعراشددددددددددد ن.عةضظهددددددددددداعبوالدددددددددددةاةعاقدددددددددددمع)
عراةاى.

عراعمولاعراز ا ضوعةرافمضو:
ع.رايوزعا  نع راعلالحضوعبواي  رمعرابل عةراامفذعب اضموعجض ة

عراةاععراارهل:
رمددددددددد عيحةضدددددددددنعهدددددددددذهعراددددددددد راع ادددددددددىع مددددددددد  نعملدددددددددبح عرايدددددددددا عا للدددددددددوعالمدددددددددزالءنع أحددددددددد   عا دددددددددنع

عا عةرجهو عرايا .ع ا وعحاومع وصعبهونعااوعرا اع اى
ادددددددددددمعضددددددددددديمعيشدددددددددددةض عرافمدددددددددددوءعراددددددددددد ر لكعالددددددددددد ةاعراابدددددددددددععبيادددددددددددمضفهوعبادددددددددددةر عاع مضدددددددددددوعالحاوضدددددددددددوعادددددددددددلع
راا ددددددددوانعااددددددددوعحددددددددو ظعرلددددددددىع ةاعرافمددددددددوءعرابضاددددددددكع ددددددددكعيددددددددأاضلعرايهةضددددددددوعةرايشدددددددداضسعالابمددددددددى.عيددددددددمعراحفددددددددوظع

رددددددددو ةعيااضاهددددددددوعاددددددددلعاددددددددةر عيم واددددددددععرلددددددددىعبا ددددددددوعرافمددددددددوءع ددددددددكعرادددددددد راعرا وا ددددددددوعةمحددددددددةرلعراددددددددزاععرااةجددددددددة ةعةر 
ع ا عرابموءعرايملض ضو.عيمع او وعبعلعراعمولاعراح ض وعرا شبضوع وابةرععةرامةر ذ.
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 نتائج الفصل الثالث 
 :النماذج المعمارية في حارة التوماياتمقارنة دار غزالة ودار صالحية مع 

 لعحدددددددددواةعرالدددددددددلضبوع ادددددددددوعذ ددددددددداعادددددددددوبمواعهدددددددددكعجدددددددددزءعادددددددددلعحدددددددددكعراج ضددددددددد ةعةيشددددددددد نعرامادددددددددمعراقددددددددد مع
رهددددددددد رانعةبوايدددددددددواكع ددددددددد لعزادددددددددلع مشدددددددددوءع ةاهدددددددددوعضعدددددددددة ع ادددددددددىعيدددددددددةراض عمقددددددددد معادددددددددلعيدددددددددةراض ع مشدددددددددوءع ةاعحدددددددددواةع

لعرلدددددددددىعرادددددددددا معرايةاوضدددددددددو .عةهدددددددددذرعادددددددددوعضالحدددددددددظعبةادددددددددة عرمددددددددد عاموامدددددددددوعيدددددددددةراض عرلمشدددددددددوءعبعادددددددددهوعبدددددددددبع
عالعمم عضا لعرامةنعملعجاضعهوعق عبمض ع كعحمبوعزامضوعةرح ةعةبيةراض عايموابو.

ادددددددددددععاادددددددددددوق عرامادددددددددددوذ عراا اةحدددددددددددوعادددددددددددوبمواعادددددددددددالعراعلدددددددددددالحضوع ةععرمددددددددددد عاموامدددددددددددوعاادددددددددددم ع راع زرادددددددددددوع
عرابوععرا ومكعيح عرافلنعرا واثعضا لعاالحظوعر ةعممو عمهاهو:

رلددددددددددىعراددددددددددا معاددددددددددلع مددددددددددىعبعددددددددددلعملددددددددددحوععرادددددددددد ةاعع ددددددددددكعحددددددددددواةعرايةاوضددددددددددو عاددددددددددمعضشددددددددددوه ع ةاع
بدددددددددأ  اعادددددددددلع مدددددددددوءع ر لدددددددددكعةرحددددددددد ع مددددددددد عرحيدددددددددة عراحدددددددددواةع ادددددددددوعذ ددددددددداعادددددددددوبمواعرلدددددددددىع ةاعبفمدددددددددوءعةرمولددددددددداع
ايةزردددددددددوعرلدددددددددىع دددددددددا ضلعادددددددددلعرافمدددددددددوءعمةع ال دددددددددوعم دددددددددار ع مددددددددد .عبضمادددددددددوعةبدددددددددوامظاع ادددددددددىعاادددددددددم ع راع زرادددددددددوع

ضا دددددددددلعاالحظدددددددددوعرحيدددددددددةرءعراددددددددد راعرلدددددددددىع ال دددددددددوعم مضدددددددددوع ر لضدددددددددونع حددددددددد رهوعةهدددددددددةعراااضادددددددددكعرااةادددددددددحعادددددددددوبمواع
رادددددددددددذ عضياضدددددددددددزعبوااادددددددددددوحوعرا بدددددددددددانعةرافمدددددددددددواضلعرآل ددددددددددداضلعهادددددددددددوع مدددددددددددوءرلع ومةضدددددددددددول.عةهدددددددددددذرع لع نعرلدددددددددددىع
شدددددددددددكءع هدددددددددددةعضددددددددددد نعرلدددددددددددىع  وادددددددددددوعم بددددددددددداعالددددددددددد راعة مدددددددددددىعم بددددددددددداعالدددددددددددحوبهوعاموامدددددددددددواعادددددددددددعع ةاعحدددددددددددواةع

رالددددددددددلضبوعةرايةاوضددددددددددو عهاددددددددددوعجددددددددددزءرلعاددددددددددلعمفددددددددددسعراحددددددددددكعمالعرايةاوضددددددددددو عرلددددددددددىعراددددددددددا معاددددددددددلعملعراحددددددددددوايضلع
بوااموامددددددددوعاددددددددعع راع زراددددددددوعةرلددددددددىعراددددددددا معاددددددددلعيبوردددددددد عرافيددددددددار عرازامضددددددددوعالبمددددددددوءعاددددددددوعمعةهددددددددةعحددددددددكعراج ضدددددددد ة.

عوضو .ضب ةعرااام عبااوحوي عقاضععمابضواعالعااوق عرا ةاعاالعحواةعرايةا
ضا دددددددددلعمضادددددددددواعرمددددددددد عرامظددددددددداع ادددددددددىعا  ددددددددد ع راع زرادددددددددوعاالحظدددددددددوعةجدددددددددة عرملددددددددداع ضددددددددداعايةرجددددددددد عادددددددددالع

عااوق عراماوذ عرااعاواضوعرااةجة ةعاالعحواةعرايةاوضو نعةهةعراحاوم.
حاوادددددددددو عراعوادددددددددونعمادددددددددوع دددددددددكععضبددددددددد ةعملعرريادددددددددو عاددددددددد ولعحدددددددددواةعرايةاوضدددددددددو ع دددددددددولعرلدددددددددىعحادددددددددومعراحدددددددددكعمةعرا

 راع زراددددددددوعض الحددددددددظع ضهددددددددوعةجددددددددة عراحاددددددددومعب لةريدددددددد عرا اددددددددولعاددددددددععبوحددددددددوع ولددددددددوعا  ايدددددددد عاشدددددددد الاعماةذجددددددددواع
عالياراعرلعراحاواو عراعواو.

يمددددددددةمعا ضاضدددددددددوعرآل دددددددددواعةراايدددددددددوح عبوالهيادددددددددومعبددددددددد راع زراددددددددوعايحةضلددددددددد ع ادددددددددىعايحددددددددد عذر ددددددددداةعحلدددددددددعنع
مضادددددددددواعادددددددددالعحدددددددددواةعرالدددددددددلضبوعبدددددددددواماععادددددددددلعع ادددددددددوعضالحدددددددددظعرايحةضدددددددددنعرادددددددددةظضفكعاددددددددد راعمجمبدددددددددو عراةرقعدددددددددو

بةربدددددددددوعراضواددددددددداضلع ادددددددددىعايحددددددددد عرايمواضددددددددد عراشدددددددددعبضونعبوااموامدددددددددوعادددددددددععراييضضدددددددددار عراةظضفضدددددددددوعراحولدددددددددلوعادددددددددالع
حدددددددددددواةعرايةاوضدددددددددددو نعالعض الحدددددددددددظعم عرهيادددددددددددومعاا ضاضدددددددددددوعرآل دددددددددددواعةراايدددددددددددوح عبدددددددددددأ عادددددددددددلع ةاعهدددددددددددذهعراحدددددددددددواةع

اوعةلدددددددةنعراادددددددواحع ادددددددىع ةاعرلدددددددىعراع دددددددسعادددددددوعض الحدددددددظعادددددددالعحدددددددواةعرالدددددددلضبو.عرلدددددددىعرادددددددا معادددددددلعادددددددهةع
حدددددددددددواةعرايةاوضدددددددددددو عاموامدددددددددددوعادددددددددددععرازقدددددددددددوعرااليةضدددددددددددوعادددددددددددالعحدددددددددددواةعرالدددددددددددلضبونع العملعا ضاضدددددددددددوعراايدددددددددددوح ع
رهياددددددد عبيحةضددددددددنع ةاعهدددددددذهعراحددددددددواةعةضبدددددددد ةعذاددددددد عااددددددددوعاهدددددددوعاددددددددلعااددددددددوحو عم بددددددداع اددددددددوعذ ددددددداعاددددددددوبموانعةاددددددددوع

عاهوعالعرمولاعاعاواضوعةز وا عااضزةعيش نعبح عذريهوعاو ةع مضوعالعال.
ع
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 نتائج الباب الثالث:
 عاابعدددددددددوعاموادددددددددمنعرااموادددددددددمعادددددددددلعلمةردددددددددوعرايةاوضدددددددددو عحدددددددددواةعا  ددددددددد ع ادددددددددىعةبدددددددددوامظاعاليوووووووووو عضبددددددددد ة

عالعراشدددددددددد نعااددددددددددي ضلوعةامواددددددددددمنع ر لددددددددددكع مددددددددددوءعرلددددددددددىعيحددددددددددة ععرااابعددددددددددوعاددددددددددلعقاضبددددددددددوعمةعراشدددددددددد ن
ع.راحواةعرلىعرا  ضلوعراح ض وعرااموامعةهكع ر لكع موءعرلىعيحة 

 عبمددددددددددكعراحددددددددددواةع ر ددددددددددنعبضماددددددددددونعالحددددددددددواةعرا ددددددددددواجكعرااحددددددددددض عرلددددددددددىعراح ض ددددددددددوعراامواددددددددددمعهددددددددددذهعيبدددددددددد ة
ع.رام ضاوعرااموامعش نعرلىعاحو ظواع

 عاا  لدددددددوعةهدددددددكعافةقدددددددو عيعدددددددة عممهدددددددوعيبدددددددضلعراح ض دددددددوعراابدددددددومكعهدددددددذهعال ضدددددددوعردددددددلعاليوووووووو عبوااددددددديرن
عةاحوةادددددددددوعرااددددددددد مضوعةظضفيهدددددددددوعاييضضددددددددداعملدددددددددحوبهوع ردددددددددوعالام مدددددددددوعرايجدددددددددوا عرامشدددددددددو عا دددددددددلنعاددددددددد مضواع
ع.اهوعيجوا عيا ضصعرلىعراحلةن

 ع ادددددددددىعبولادددددددددو وعةرادددددددددحوعةرالجياورضدددددددددوعرابضاضدددددددددوعوراح ض دددددددددعراابدددددددددومكعشددددددددداض عراددددددددداراعراضدددددددددةمعيبددددددددد ة
نع لفدددددددد عيمددددددددععرايددددددددكعرادددددددد ةاعاددددددددلعراادددددددد ولعبهجدددددددداةعاددددددددوها عرايددددددددكعةرااعاواضددددددددوعراعاارمضددددددددوعرايشددددددددةهو 

 .راحواةعهةضوع كعةراييضضا
 عرايددددددددددكعرايأهضددددددددددنعرالضددددددددددو عملعضياددددددددددحعرافلددددددددددنعهددددددددددذرعاددددددددددالعراا اةحددددددددددوعراماددددددددددوذ ع ددددددددددالنعاددددددددددل

عضظهددددددددداعضعددددددددد عادددددددددمعةبوايدددددددددواكنعةرحددددددددد ةعةقدددددددددةرمضلعاعدددددددددوضضاعييبدددددددددععادددددددددمعراحدددددددددواةعهدددددددددذهعادددددددددالعمجاضددددددددد 
ع.اي والوع ةح ةعراماضا

  عراا اةاددددددددوعراماددددددددوذ عبعددددددددلعملعاالحظددددددددوعضا ددددددددلعرايةاوضددددددددو عحددددددددواةعاددددددددالعاليووووووووو عرايجددددددددةنعرمدددددددد
عةذاددددددددد ع ضاهدددددددددوعادددددددددلعم  ددددددددداعرايلدددددددددةثعاعةرادددددددددنعراادددددددددوع ومددددددددد عرااعةمدددددددددو عممعراادددددددددض ةع مضادددددددددوعا دددددددددن

عرلدددددددددىعراا لدددددددددوعرا دددددددددا عرامادددددددددوذ عبضمادددددددددونعرايل دددددددددنعشدددددددددواععرلدددددددددىعابوشددددددددداعبشددددددددد نعرمفيوحهدددددددددوعبادددددددددبع
ع.اح ة ةعرازقوعاالعرااضوار عحا وعحضثعيأ اراععمقنع وم عرازقو

 عالدددددددددد ةاعياددددددددد عرايددددددددددكعرايةظضددددددددد ع رددددددددددو ةعرالضدددددددددو عيمدددددددددةععاالحظددددددددددوعضا دددددددددلعراماددددددددددوذ ع دددددددددالنعادددددددددل
.عردددددددددومعبشدددددددد نعرادددددددد ةاعةمشددددددددد ونعبااددددددددوحو عرايمددددددددواععادددددددددلعراددددددددا معرلددددددددىنعراحدددددددددواةعاددددددددالعراادددددددد مضو
نعراحددددددددواةعةبوايددددددددواكعرادددددددد راعهةضددددددددوع اددددددددسع ددددددددكعاددددددددوهمع بضدددددددداعييضضدددددددداع اددددددددىعم  عبعاددددددددهوعملعةضبدددددددد ة
ع.اهوعرااواضوعرااالاحعرلىعحو ظ عراماوذ عبعلعبضماو

ع
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 النتائج والتوصيات:

 النتائج: -1
 العديةد مة  الةرم  علة  العمرانيةة خصائصةاا معظة  علة  محافظةة   اليوم القديمة حلب مدينة تبدو 

 مةة  بعةة  تنفيةة  اةةرا  العشةةري  القةةر  منتصةة  منةة  نسةةيااا لاةةا تعةةر  التةة  االختراقةةا  مةة 
وهةةة   . 1986 عةةةا  العةةةالم  للتةةةرا  موقعةةةا   إعالناةةةا تةةة   أ  إلةةة  و لةةة  التنظيميةةةة المخططةةةا 

 .المميزةنظاما  عمرانيا  خاص يساه  ف  حماية هويتاا اليوم تمتل  
 

  مةة  ايحيةةا  التقليديةةة ايحةةد  عاةةدا  لةةم  حةةدود المدينةةة القديمةةة  وال  اليوووميعتبةةر حةة  الاديةةدة
خصائصه المميزة بالرم  مة  بعة  التيييةرا  التة  لة   عل  نشأته ومن  محافظا   اليوميزال حت  

يكةةة  لاةةةا التةةةأرير الكبيةةةر علةةة  هويةةةة هةةة ا الحةةة . فاةةةو ال يةةةزال محافظةةةا  علةةة  بنيتةةةه التخطيطيةةةة 
البنيةةةةةة وتكوينةةةةةه الفرامةةةةة  ومكوناتةةةةةه ايساسةةةةةية  إال أ  التيييةةةةةر الوالةةةةة  اليةةةةةو  يتمرةةةةةل بتيييةةةةةر 

 يفية الت  تم  لمنه.االاتماعية للح   باإللافة إل  التيييرا  الوظ
 

   حارا  حة  الاديةدة خصةائص عمرانيةة اعلتاةا تتميةز عة  ميرهةا  ىحدإاكتسب  حارة التومايا
فعلةة  المسةةتوى التخطيطةة   مةة  أحيةةا  هةة ا الحةة   ومةة  أحيةةا  مدينةةة حلةةب القديمةةة بشةةكل عةةا .

مةة  حةة  الاديةةدة إال أناةةا تمتلةة  بنيةةة تخطيطيةةة فريةةدة تتمرةةل  ا  تبةةدو وعلةة  الةةرم  مةة  كوناةةا اةةز 
 وهةةة    تقريبةةةا   متمارلةةةة مسةةةافا  بيناةةةا تفصةةةلالتةةة  و  بةةةالعر  متمارلةةةةوال متوازيةةةةالايربةةة   بأزقتاةةةا
نمةةا  فولةةو  عفةةو  نمةةو وليةةدة تكةة  لةة  ايزقةةة هةة   بةةأ  تؤكةةد المميةةزة البنيةةة  عةة  تخطيطاةةا تةة  وا 
 .تا  وع 

 
  فةةةيمك  اليووووم أمةةةا  السةةةكنية الوظيفةةةة سةةةوى أخةةةرى وظيفةةةة علةةة  التومايةةةا  حةةةارة تحةةةو  تكةةة  لةةة 

 التعليميةةة الوظيفةةة بةةي  مةةا تنوعةة  وظيفيةةة تيييةةرا  إلةة  خلةة  قةةد دورهةةا مةة  العديةةد أ  مالحظةةة
 مشةةاهدة ايكرةةر هةةو السةةياحية الوظيفةةة نحةةو التيييةةر يبقةة  ولكةة   والدينيةةة والسةةياحية واالاتماعيةةة

 .التومايا  حارة لم  اليو 
 

  حةةارة التومايةةا   لةةم  السةةكنية للةةدور تمةة  التةة  التوظيةة  إعةةادة عمليةةا  تنةةو  مالحظةةة يمكةة
 تيييةةر إلة  أدى بعلةاا أ  ويبةدو. عةةا  بشةكل الةدور وأشةكال بمسةةاحا  التقةارب مة  الةرم  علة 
 المالمةة  علةة  حافظةة  النمةةا   بعةة  بينمةةا  الحةةارة وبالتةةال  الةةدار هويةةة طمةة  فةة  سةةاه  كبيةر

 .لاا ايساسية
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  الزقةةاقي  ايولةةي  مةة  حةةار  التومايةةا   لةم  السوويا   االسووتارا  انتشةةار مالحظةة اليوووم يمكة
مالحظةةة  اليوووم ويمكةة  .اآلخةةري  الزقةةاقي  لةةم  االسةةترمارا  مةة  النةةو  هةة ا يظاةةر فةة  حةةي  ال

 يبةةدو( الكنيسةةة زقةةا ) الرابةة  همةةال  فالزقةةا بعلةةاا يعةةان  مةة  اإلفالتفةةاو  فةة  االهتمةةا  بايزقةةة 
 فة  إال تفةت  ال حديديةة ببوابةة ُاملة  ينةه و لة  ايزقةة بةاق  مة  أكرةر اإلهمةال أصةابه وقد اليوم
 .ايساس  بدور  يقو  يعد ل  وبالتال  السنة م  محددة أيا 

 
 التةة  المعماريةةة التيييةةرا  مةة  العديةةد مالحظةةة يمكةة  التومايةةا  حةةارة لةةم  اليوووم التاةةول عنةةد 

 ومناةةا  الةةوظيف  بةةالتييير مرتبطةةة التيييةةرا  هةة   وأملةةب. وأزقتاةةا الحةةارة هةة   دور علةة  طةةرأ 
 اسةةتعمال  متقةةابلي  عقةةاري  لةةربط سةةباط إلةةافة  النوافةة  بعةة  إمةةال   المشةةربيا  بعةة  إزالةةة
 .ايخرى التيييرا  م  العديد إل  باإللافة  الحارة ع  مريبة الحار م  أنوا 

 
   أبنية تقليدية و أبنية  ايبنية  م    يمك  مالحظة نوعي اليومعند القيا  بزيارة لحارة التومايا

ال يزال  الحارة داخل بينما  للحارة الخارا  المحيط عل  الحديرة طابقية حديرة  تبدو ايبنية
ل  القس  المطل محافظا  عل  ايبنية التقليدية. تتركز المبان  الحديرة عل  طول شار  التلل  وع
سبب  المبان   عل  ساحة فرحا  باإللافة إل  عدد م  ايبنية المطلة عل  شار  بوابة الخل.

الحديرة ألرار بيئية وااتماعية والحة عل  النسيج العمران  للحارة بشكل عا    وعل  المبان  
 باإللافة إل  تييير هوية الحارة. المااورة بشكل خاص.

 
   التيييرا  الوظيفية والمعمارية والعمرانية الت  عرل  سابقا  والت  طال  حارة بالرم  م

وم  خالل عر  لبع  النما   المعمارية لم  الحارة ومقارنتاا م  نمو   م   التومايا 
خصائصاا العمرانية والمعمارية قد حافظ  عل   التأكيد بأ  حارة التومايا ك  مي حارة أخرى 
 .ا يصب فيه هد  البح وه ا م المميزة لاا
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 :االقتراحات -2
  لقد جاء  ذا ا الث او قة عال أواي  ةلوال ل ةاوام  واء  وقاي واي وثاءوم  اء ا ال ةوءواء  الةاع ال

اس قوءي ال واي ال اةاوقم ة  ال الةضال الا اذي لثاءعم  جا ا   وق  حضوي  م الجدودا, ةو ي 
 ذ ه ال ء ا ة لك للوسءذول  م دأم وشء ول ال فءظ ةاال  قء  ثودوول  لب القدوول.

 
  و ءلجال الوثاءوم البءثقوال ال دواال وساثوءا  ام ال اء ا واي هاهي ج اي ذا ه الوثاءوم  قاا  وق  ح

, أي ب وام و ءلجال الةاجتاء  ثفضاء ل أوء ا  الوسوج ال و اوم للثوئل ال قلودولاوسجءوءا ول 
و لوااال  ة   واااو ووقاااي االسااا  ءول ث جاااء ب ساااءثقل أدوااادا و وء وااال  و وااام ئلاااح ثوئااال ال ااام.

 أءلوول  م ذ ا الوجءي.
 

  ي الثوواال الةظوفواال ل ااء ا ال ةوءوااء  لاام  شااوي أوااد وشااظ تء سااةن ألااح الةظوفاال السااقوول,  وااء 
الواةم  اوه ظ  يوواب وسااثم لتا ه الةظوفال ألاح  سااءب الةظوفال الساوء ول ةال جء وال ةثءل ااءلم 

   ساوي هاهي واي ة لاك ام دة ذام ةأادم ذج ذاء.  ثا ي جتاةد ل  بواب الساقءي ثءلثقاء وق ا ح 
و اعثااال ال  اااةي واااي  ضااا ة اثءإلضاااء ل ئلاااح  ااام  لاااك الووبقااال,  الو وشاااول الساااقءي ظااا ة 

االساا هدام السااقوم ئلااح االساا هدام السااوء م  ث اا   ةج ااي  لااك و وءسااثءا واال ث وااءوج  بااةو  
 شءوي للسوء ل.

 
   قوء قوء عد ئي االس اوء  السوء م لث ض أقء ا  األ عل ةاالذ وءم ثةاجتء  ذ ه ال قء ا

ال عءم  ظتة ل ال وي وق  حل لك  ق وء سءثقءا  دن ئلح أدم ظتة  ال عءم قة دا و قءولل 
 الةاجتء  جوو تء ث ةح ةا دا   ود األ ءلل لأل عل.  ثشقي و جءوس ة لك ث  ووم

 
  ام  واءم و اددا واي الساول ج لال  ) عءم القووسال  ةأادم اسا  وءلل ئالئي ئبهم ال عءم ال اثل 

وثاادة ةقظواال هااء    اادةد ال ةوءوااء   ة  واال ال وو واام لتاا ه ال ااء ا ثءإلضااء ل ئلااح  واال   ااث  
أاءدا دوجال وال ال اء ا قةوال أو ا   سءسام وق  ح أ ضل لإلذوءي, ل لك      ذ ا ال عاءم ةاع

 وقةول لتء.وي ال وء   ال
 

 ج و  ال م ال ظذوي أولوء   ي و ض  الف ي ذ ا ضوي الوب ة ل الووء   ههي وي  
 قة دا الوسوج وظت  و د لم ةثءل ءلم, ةا دا ةعةاووي و ءوو    ثل لم ال ء ا ذ ه ضوي

ثودوول  لب لو ءلجل  ثوول هء ل الثوء  الضءثبل   ك ذءوش ضوي  وق  حةوول  .و قءولل
 ال فءظ ألح ذةو تء. ء ا ال ةوءوء  ثءلشقي ال ي وسءأد  م 

 



 

 المصادر والمراجع

 المصادر العربية:
, 1, طالدر المنتخب في تاريخ حلب ,( هـ 890: ت)  , أبي الفضل محمد.ابن الشحنة .1

  م.1984دار الكتاب العربي, دمشق, 
الخطينننري فننني رانننر امنننرا  الشنننا   األعننن   ( هــــ 684: ت)  , محمـــد بـــ    ـــي.ابنننن شنننداد .2

 .صفحة 1080 م.1991, وزارة الثقافة, دمشق, 1, طوالجزيري
, المعهـد الفرسيـي, 1, طزبدي الحلنب فني تناريخ حلنب ,( هــ 661: ت) , كمال. ابن العدي  .3

 م.1951دمشق. 
, دار الق ــم العربــي, 2, طنهننر الننريب فنني تنناريخ حلننب ,( هـــ 1351: ت) , كامــل. الغننز  .4

 أجزاء. 3 .صفحة 2017 م.1992ح ب 
, دار 1. طإعن   الننب   بتناريخ حلنب الشنهبا  ,( هـ 1370: ت) , محمد راغب. الطباخ .5

 أجزاء. 7. م1923الق م العربي, ح ب 
 المراجع العربية:

 م.1983, مسشورات جامعة ح ب, 1ط .2ج .موسوعة حلب المقارنة ر الدي .ي, خاألسد  .1
. تحقيــق  بــد الفتــا  ي عــش جــي. مسشــورات وزارة 1.ط واسننوااها احيننا  حلننب.خيــر الــدي األسنند    .2

   م.1984الثقافة واإلرشاد القومي, دمشق 
المكتبــة الروحيــة بح ــب, ح ـــب  -مجموعننة مقننا  -انننا ح حلننب القديمننة, ســاوفيطو . إدلبنني .3

 صفحة. 180 م.2002
 صفحة. 345. م2010 ,دار شعاع, ح ب ,3. طمعال  حلب األثرية,  بد اهلل. حجار .4
 312م.2011 دار شـــعاع, ح ــــب,. ال  وتنننرا عننننتننناريخ وم إضننننا ا  حلبينننة بـــد اهلل.  حجنننار  .5

 صفحة.
دار شــعاع , 1. طالتننديورا  ومحنناو   اءحيننا  -المديســة القديمــة فــي ح ــب .جــا  ك ــوددافينند   .6

 صفحة. 155 م.2005والع وم 
 م.2003ح ب  ,الحضور المسيحي في حلب خ ل األلفين المنصرمين, اغساطيو , ديك .7

 صفحة. 164
. ترجمة خالد الجبي ي. تاريخ حلب الطبيعي في القرن الثامن عشر, الكيسدر وباتريك. راسل .8

 صفحة. 409 م.1997الطبعة العربية األولى, 
, حلب دراسة تاريخية وجغرافينة وعمرانينة. صخر   بي, أويغ . تعريب: فير  –, هايستز هغاوب .9

 جزأي . م.2007, وزارة الثقافة, دمشق1ط



 

. ترجمة محمد وحيد خياطة. البي  الحلبي-حلب في القرن السابع عشر, يوليا. غوني  .10
 صفحة. 76 م.1998ح ب.

 :رسا ل الماجستير

في الفتري من القرن الخامح عشنر إلنن نهاينة القنرن  تطور بنا  الانا ح في حلب , ميرال.بخاش .1
 م.2012ريالة ماجيتير مقدمة بمعهد التراث الع مي العربي.  ,العشرين

. اسح وضوابط عملية إعادي تأييل المباني التاريخية فني مديننة حلنب القديمنة   بد الحميددينة   .2
 م.2013ريالة ماجيتير مقدمة بك ية الهسدية المعمارية بجامعة ح ب.   

تنري العثمانينة . تقيي  تجربة إعادي تأييل المساان التقليدية في حلب القديمة في الف, هسـدا الحسن .3
 م.2014ريالة ماجيتير مقدمة بمعهد التراث الع مي العربي.  إلن وظا ف سياحية.

 
 بروشورا :

 GTZ .ألمانيةا/التقنة  للتعةاو  األلمانية  وكالة , السةوري  العربية  الجمهورية /القديمة  المدينة  مديرية . 
 ٢٠٠5 أيلول برلي /حلب. مديسة ح ب القديمة, ايتراتيجية المحافظة والتسمية

 :األجنبيةالمراجع 
1. David, Jean Claude. L'ESPACE DES CHRETIENS A ALEP. Paris 

1985. 
2. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Project 

for Rehabilitation of the Old city of Aleppo-Development Plan. 2005. 
3. Sauvaget, Jean, Alep, essai sur le developpement d une grande ville 

syrienne des origines au milieu de XIXe siècle, Paris 1941. 
 

 :الدوا ر الحاومية
   ى  دد م  المخططات م :تم الحصول 

 .مديرية اليياحة في مديسة ح ب 
 .مديرية مديسة ح ب القديمة 
   فرع ح ب. –سقابة المهسديي 

 
 :موااع اءنترني 

  :  تم الحصول   ى الصور الجوية مGoogle earth 
  أرشيف المصور جبرائيل يعودfacebook.com/gebrail.saud 



 

  الموقع الرسم  لمجلس مدين  حلبwww.alp-city.org 
 سوا  مدار  ح ب المييحية في العصر الحديث ديك, اغساطيو مقالة بع 

 www. Terezia.org.  
 
 ح ب, شارع السيل.مجمو ة أرابيا لاليتشارات الهسديية . 



I 
 

 ىالمحتو 

 الصفحة العنوان
 1 .الباب األول: حي الجديدة في مدينة حلب القديمة

 2 تمهيد
 3 .وعالقة حي الجديدة بها مدينة حلب القديمةالفصل األول: 

 3 مدينة حلب القديمة. 1-1
 3 أهمية مدينة حلب القديمة. 1-1-1
 4 حلب القديمة داخل األسوار.مدينة  1-1-2
 7 القديمة خارج األسوار.حلب مدينة  1-1-3

 8 حي الجديدة. نشأة 1-2
 8 .بعد حي الجديدة ما العمرانية الالحقةالتطورات  1-3

 15 نتائج الفصل األول.
 16 الفصل الثاني: دراسة تاريخية لحي الجديدة

 16 .والموقع أصل التسمية 2-1
 18 أسباب نشوء حي الجديدة. 2-2
 18 .لجديدةالبنية االجتماعية لحي ا 2-3

 21 .نتائج الفصل الثاني
 22 الفصل الثالث: دراسة عمرانية لحي الجديدة

 22 تخطيط حي الجديدة علىالعوامل المؤثرة  3-1
 24 العمران في حي الجديدة 3-2

 25 التكوين الفراغي 3-2-1

 33 البنية الوظيفية 3-2-2
 34 لحالي لهالتغيرات الحاصلة ضمن الحي وصواًل إلى الواقع ا 3-3

 35 نتائج الفصل الثالث



II 
 

 36 الباب األول نتائج
 38 النشأة والتطور -الباب الثاني: حارة التومايات

 39 تمهيد
 45 عن حارة التومايات عمرانيةالفصل األول: لمحة 

 45 العمران في حارة التومايات 1-1
 45 البنية التخطيطية1-1-1
 47 التكوين الفراغي 1-1-2
 49 البنية الوظيفية 1-1-3

 50 نتائج الفصل األول

 51 الفصل الثاني: دراسة توثيقية ألزقة حارة التومايات
 52 زقاق السيسي -1-القطاع رقم  2-1
 56 زقاق الزبَــّال -2-القطاع رقم  1-2
 62 زقاق الحصرم -3-القطاع رقم  2-3
 63 زقاق الكنيسة -4-القطاع رقم  2-4
 67 طرفي الحارة -5-القطاع رقم  2-5

 72 نتائج الفصل الثاني
 والمعمارية والعمرانية الوظيفية الناحية من الحاصلة الثالث: التغيراتالفصل 
 للحارة الحالي الواقع إلى وصولا 

73 

 73 من الناحية الوظيفية 3-1
 76 من الناحية المعمارية 3-2
 78 من الناحية العمرانية 3-3

 82 نتائج الفصل الثالث
 83 الباب الثاني نتائج

 84 الباب الثالث: دراسة عمرانية ومعمارية لهوية حارة التومايات



III 
 

 85 الفصل األول: دراسة تحليلية لحارة التومايات
 92 نتائج الفصل األول

 93  نماذج معمارية من حارة التومايات الفصل الثاني:
 93 بيت وكيل 2-1
 100 كنيسة أم المعونات 2-2
 104 دار صادر )مدرسة األم( 2-3

 106 نتائج الفصل الثاني
 107 من مدينة حلب القديمة ةذج معماريامقارنة مع نمالفصل الثالث: 

 107 دار غزالة 3-1
 109 دار صالحية 3-2

 112 الفصل الثالثنتائج 
 113 الباب الثالث نتائج

 114 قتراحاتالنتائج وال
 114 النتائج -1
 116 القتراحات -2

 117 المصادر والمراجع
  الملخص باللغة النكليزية

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 األشكال دليل

 الصفحة العنوان رقم الشكل
 4 مخطط نيبور 1
 5 تطور مخطط حلب بحسب سوفاجيه 2
 9 العزيزية وحي الجديدة حي بين التخطيط اسلوب في مقارنة 3
 12 مخطط المهندس غوتون 4
 12 مهندس بانشويامخطط ال 5
 17 حارة التوماياتجوار  6
 19 التركيبة السكانية ضمن الضاحية الشمالية 7
 20 كنائس حي الجديدة 8
 20 مخطط إحصاء الغزي لحي الجديدة 9
 24 تعرج أزقة الصليبة 10
 24 انتظام أزقة التومايات 11
 26 ساحة فرحات 12
 28 ساحة الصليبة 13
 30 ساحة الحطب 14
 32 األفنية الداخلية لحي الجديدة 15
 33 بشير باشاإمسقط وقف  16
 33 بشير باشامنظور وقف إ 17
 34 مخطط استعمال األراضي لحي الجديدة 18
 40 األزقة المتصالبة في حارة الصليبة 19
 41 حارة التومايات في أسماء األزقة  20
 45 أبعاد وقياسات –مخطط حارة التومايات  21
 46 حي الجلوم في نمط الشوارع  22



V 
 

 48 نماذج الطرق –مخطط حارة التومايات  23
 49 أفنية داخلية –مخطط حارة التومايات  24
 51 القطاعات –مخطط حارة التومايات  25
 52 -1-القطاع رقم –مخطط حارة التومايات  26
 56 -2-القطاع رقم –مخطط حارة التومايات  27
 57 (باسيل دار) 2540 العقار مخطط 28
 58 (الزمرد مطعم) 2536 العقار مخطط 29
 59 (  دالل دار) 2556 العقار مخطط 30
 60 (التراث فندق) 2553 العقار مخطط 31
 61 -3-القطاع رقم –مخطط حارة التومايات  32
 62 -4-القطاع رقم –مخطط حارة التومايات  33
 63 -5-القطاع رقم –مخطط حارة التومايات  34
 67 (الموارنة أوقاف) 2581 العقار مسقط 35
 68 (جروة بيت)2486 العقار مسقط 36
 70 الوظيفية التغييرات – التومايات حارة مخطط 37
 75 السكنية للدور المعمارية التغييرات – التومايات حارة مخطط 38
 78 العشرين القرن من األول الربع - داخلية أفنية – التومايات حارة مخطط 39
 81 نهاية القرن العشرين –أفنية داخلية  – التومايات حارة مخطط 40
 81 المضاف الشريط – التومايات حارة 41
 82 نماذج الفراغات الداخلية 42
 89 شريحة حارة التومايات 43
 86 مقطع تقريبي ضمن الحارة 44
 92 وقع دار وكيلم –حارة التومايات  45
 94 مخطط دار وكيل 46



VI 
 

 95 قاعة بيت وكيل 47
 96  مقطع طوالني للقاعة 48
 98 موقع الكنيسة –حارة التومايات  49
 101 مسقط كنيسة األرمن الكاثوليك 50
 A-A 102المقطع  51
 B-B 102المقطع  52
 103 موقع دار صادر –حارة التومايات  53
 105 مخطط دار صادر 54
 A-A 105المقطع  55
 106 موقع دار غزالة 56
 108 مسقط دار غزالة 57
 111 دار صالحيةمسقط  58

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 الصور دليل

 الصفحة العنوان ورةرقم الص

 2 مدينة حلب القديمة ضمن مدينة حلب 1
 3 حدود موقع التراث ومناطق الحماية لحلب القديمة 2
 6 حلب القديمة داخل األسوار 3
 7 الشرقيةالضاحيتين الشمالية و  4
 8 حي الجديدة ضمن الضاحية الشمالية 5
 10 الجديدة حي في شارع 6
 10 العزيزية حي في شارع 7
 10 الجديدة حي في مبنى 8
 10 العزيزية حي في مبنى 9
 13 مؤسسة التعاون األلمانية GTZمناطق عمل  10
 14 مشروع إعادة تأهيل ساحة الحطب 11
 16 حارات حي الجديدة 12
 23 بوابات حي الجديدة 13
 26 تمثال المطران جرمانوس فرحات 14
 26 ساحة فرحات 15
 27 مدخل ساحة فرحات 16
 29 ساحة الصليبة 17
 29 الواجهات المطلة على ساحة الصليبة 18
 31 ساحة الحطب 19



VIII 
 

 42 زقاق السيسي 20
 42 زقاق الزّبال )الراهب بحيرة( 21
 53 بوابة السيسي 22
 54 غارة مطعم السيسيم 23
 54 صحن بيت دالل 24
 55 زقاق السيسي_ من شارع التلل 25
 55 مدخل ثانوية كيليكيا -زقاق السيسي 26
 55 سباط زقاق السيسي 27
 55 إزالة إحدى المشربيات -زقاق السيسي 28
 63 كنيسة(بوابة زقاق االفرنجية )ال 29
 64 الزقاق داخل من( الكنيسة) االفرنجية زقاق بوابة 30
 65 (الكنيسة) االفرنجية زقاق 31
 65 (الكنيسة) االفرنجية زقاق داخل 32
 67 (الموارنة أوقاف) 2581 العقار 33
 68 الحطب ساحة على مطل 5ً القطاع من مبنى 34
 70 الخل بوابة شارع على 2486 رقم العقار مدخل 35
 75 الزقاق رصف – السيسي زقاق 36
 76 النوافذ إغالق – السيسي زقاق 37
 78 التلل شارع على المفتوح كاثوليك األرمن كنيسة باب 38
 79 عقارات حارة التومايات المطلة على ساحة فرحات 39
 86 عقارات حارة الصليبة المطلة على ساحة فرحات 40
 86 لتللالعقارات المطلة على شارع ا 41
 87 السيسي لزقاق المجاورة الشريط مباني 42
 90 الخل بوابة باتجاه فرحات ساحة مدخل من الشريط لمباني لقطة 43
 90 العزيزية من لقطة الشريط مباني 44



IX 
 

 90 الساحة مدخل باتجاه لقطة الشريط مباني 45
 90 -المطعم–دار وكيل  46
 95 -الفندق–دار وكيل  47
 95 واجهة القاعة -الفندق– دار وكيل 48
 96 وكيل القاعة في دارقبة  49
 96 خشبيات دار وكيل 50
 98 القاعة بعد أن أصبحت كنيسة صغيرة 51
 99 بالط القاعة 52
 99 الواجهة الخارجية للكنيسةالنوافذ ب 53
 103 باب الكنيسة الرئيسي 54
 105 ايوان دار صادر 55
 105 صحن دار صادر 56
 106 الواجهة الشرقية الداخلية 57
 106 الواجهة الشمالية الداخلية 58
 109 قبة الحمام -دار غزالة 59
 109 واجهة داخلية-دار غزالة 60
 109 الدار األولىفناء  –صالحية دار  61

 








