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 :مقدمة. أ

تطورت مدينة حلب عبر العصور لتستوعب االزدياد الطبيعي في عدد السكان ملبية االحتياجات  
 .الجديدة للمجتمع عن طريق وظائف جديدة لتستوعب التحوالت في متطلبات المجتمع

جديدا  في المدن من حيث الشكل والهدف  ى  منح بدأ تيار التغيير في مطلع القرن العشرين يأخذ
واإلجراءات وقد ابتعدت هذه التغييرات في هدفها عن مصلحة ساكنيها حيث أنها لم تراع 
خصوصية المدينة وهويتها التقليدية وعكست في كثير من األحيان التيارات الحديثة والمختلفة في 

عبر العديد من الوسائل إال أن سياسة العمارة والعمران التي ظهرت في أوربا وبدأت تصل إلينا 
التعامل مع المناطق التاريخية لم تأخذ التطور التاريخي نفسه الذي أخذته في أوربا مما أدى 
لتبني تلك السياسات نفسها وتطبيقها دون مراعاة الظروف المحيطة والمعطيات المختلفة  األمر 

 . تتميز به حلبالذي أدى إلى ضياع الكثير من التراث العمراني الذي 

كان هدف تلك التدخالت العمرانية تحديث وتخديم المركز التجاري للمدينة القديمة من خالل 
اختراقها بمجموعة من الشوارع التخديمية الكبيرة التي أدت في النهاية إلى تقطيع أوصال النسيج 

ساعد على ذلك غياب  العمراني لتلك المدن التاريخية، إضافة إلى هدم العديد من المباني الهامة
المؤسسات المعنية مما أدى لتطبيق سياسات التعامل مع التراث العمراني في معظم الدول العربية 

 .الزدياد النتائج السلبية لتلك التدخالت

بلغ هذا التيار حده األقصى في حلب في بداية السبعينات مما أدى إلى تصاعد اإلحساس بقيمة 
لخوف من فقدان المزيد منه وقد تزامن اإلحساس مع نشاط الموروث المعماري الحضري وا

المؤسسات الدولية في هذا المجال وفي مقدمتها منظمة اليونسكو التي توسعت اهتماماتها عالميا  
فاكتسبت دعوة صيانة التراث العمراني للمدن القديمة والمناطق التاريخية صفة موضوعية لتتحول 

ن اتجاهات السياسات المعتمدة في تطوير المدن العربية القديمة في الثمانينات إلى اتجاه مؤثر م
وتنميتها، وقد تم تسجيل العديد من المدن العربية اإلسالمية على لوائح التراث اإلنساني العالمي 

 -فاس  –صنعاء  -حلب الدار البيضاء  -الذي يجب المحافظة عليه وكان في مقدمتها دمشق 
 .  تونس وغيرها
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حلب لسلسلة من التدخالت على الصعيد العمراني األمر الذي أدى إلى تقطيع  تعرضت بعدها
أوصال تلك المدينة العريقة ونجدها قد وصلت لما آلت إليه اآلن قبل األحداث الدامية التي 

 .م2102تعرضت لها مدينة حلب عام 

  :موضوع البحث -ب

ود هام ورئيسي في دعم وتنمية يعرض البحث مفهوم السياحة الثقافية مستقبال  على أنها مرد
واالرتقاء بما يحتاجه السياح من متطلبات    االقتصاد الوطني بتشجيع السياحة داخليا  وخارجيا  

لقد تم اختيار البحث لوجود مشكلة في واجهات المباني المطلة على المسارات السياحية األمر 
المبادرات الفردية على  الذي يسيء لنوعية السياحة وهو موضوع يطرح نفسه بسبب تدخل

المستويين العمراني والمعماري وكان البد من اقتراح تدخالت تضمن االرتقاء بواجهات المباني 
 . المشكلة للمسارات السياحية لتعطي الصورة كاملة لما لبالدنا من اهتمام في هذا المجال

 :إشكالية البحث وأسباب االختيار -ج

في واجهات المباني المطلة على المسارات السياحية عمرانيا  تم اختيار البحث لوجود تشوهات 
ومعماريا  مما يسيء لنوعية السياحة وقد جاءت نتيجة للتدخالت الفردية على مر السنين فتارة 
تكون التشوهات بسبب وظائف غير مالئمة للمكان، أو بسبب التدخالت التي تمس التفاصيل 

 .ة التقليديةالمعمارية والعناصر الغنية في العمار 

إن عمليات الترميم التي خضعت لها المنطقة لم تكن جميعها بالمستوى المطلوب إما لنقص 
كوجود )الخبرة في مجال الترميم أو لقلة التقنيات التي تتطلبها بعض عمليات الترميم المعقدة 

خاصة أم نقص الموارد المالية سواء  ال –عمليات الترميم في شارع ضيق يحتاج لرافعات خاصة 
 (. العامة

 –إضافة وحذف وظائف غير مالئمة بنظام عمراني جديد ) أما على المستوى العمراني فإن
كل ذلك أدى إلى ( دخول سيارات الخدمة -باإلضافة إلى خلط حركة السيارات مع حركة المشاة 

 .صعوبة الحركة
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لمناسبة لضبط هذه لدى المهندسين يتضمن المعايير ا  guide lineيدليل إرشاوعدم وجود د
 .التدخالت

األمر الذي انعكس سلبا  على واجهات المباني فمنها المهمل والمهجور ومنها ما خضع لتدخالت 
 .خاطئة مما شكل المشكلة األكبر

 : هدف البحث -د

يهدف البحث لتحقيق التوازن بين الحفاظ على هوية واجهات تلك المباني وبين متطلبات  
 : ريقالوظيفة الجديدة عن ط

المعالجة العمرانية كتأهيل المكان الستيعاب وظائف قادرة على تحقيق االنسجام مع المحيط  -
 . والمباني المجاورة في المسارات السياحية

 . المعالجة المعمارية، تتضمن أسلوب معالجة العناصر المعمارية المختلفة في هذه الواجهات -



 :منهجية البحث -هـ 
 اعتمدت في بحثي على  
 . دراسة تاريخية بسيطة للمحاور مما هو متوفر من الكتب التاريخية من خالل :الدراسة المكتبية 
- مواقع)توثيق ما هو قائم في الوضع الراهن ورسم مخططات مختلفة : الدراسة الميدانية 

 .وتعزيز ذلك بعدسة الكاميرا( مقاطع
 . ليتم التمكن من إجراء دراسة تحليلية مقارنة وصوال  للحلول والمقترحات التي سيطرحها البحث 
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 :خطة البحث -و       
 يتألف البحث من مقدمة وقسمين رئيسين ونتائج وتوصيات  
الثقافيممة مفهمموم السممياحة الفصممل األول تضمممن وفصمملين مقممدمات تاريخيممة يتكممون مممن القسممم األول  

إليهممما اسمممتراتيجيات التعاممممل ممممع المعمممالم األثريمممة وانبثممماق فكمممرة تتجمممه  وأهميتهممما عالميممما  والتمممي بمممدأت
لمى أي ممدى ، السياحية المناطق والمسارات وكيف بدأت تجربمة حلمب فمي مجمال السمياحة الثقافيمة وا 

كمممون رافمممدأ والمسمممارات كأحمممد أهمممداف السمممياحة الثقافيمممة لت السمممياحيةتصمممنيف المنممماطق  وصممملت فمممي
لى أي لمردود الدخل القومي  الفصمل الثماني يتضممنو  أدت همذه المسمارات وظيفتهما المرجموةممدى  وا 

والتركيممز  الباحثممة فممي مدينممة حلممب القديمممة الدراسممة التحليليممة للمسممارات السممياحية المختممارة مممن قبممل
 .على المحور السياحي الذي هو موضوع البحث وأسباب اختياره

  
 ة فصول ثالث كون منتالقسم الثاني ي

موضمموع البحممث وتتممابع المشمماهد  دراسممة التكمموين البصممري للمحممور السممياحي الفصممل األول تضمممن
ممن الناحيمة  ألكثر أهمية في المحمورا تحليلية للمباني دراسةتضمن الفصل الثاني بالنسبة للسائح و 

 عمن طريمق فمة مبماني المحمورتحليل كاتضمن الفصل الثالث  التجارية والترفيهية معماريا  وو  الدينية
وظممائف ل اول تفصمميليةاالرتقمماء بممه مممن خممالل جممدوالتهديممدات المرتقبممة و  والضممعف نقمماط القمموة رصممد

وتوفرهمما  ماتالمبمماني فيممه واألنممماط المعماريممة الكائنممة فممي عمممائره وتناولممت هممذه الجممداول تمموزع الخممد
السمياح والترفيمه  لتمأمين راحمةف كونها تشمكل القسمم األكبمر ممن محمور البحمث ألنمه يهمدفي المحور 

فيممه وكممذلك رصممد  رتفاعممات األبنيممة الكائنممةعممنهم كممما تممم رصممد أنممواع الفتحممات فممي مبانيممه وتمموزع ا
أنمواع و  الفتحماتأنمواع  وتحليمل خلالحالة اإلنشائية ألبنيته وهمل همي بحالمة جيمدة أم أنهما بحاجمة لتمد

إضمافية عمن بماقي المحماور فمي حلمب  نقطمة جمذب الزخارف والنقوش المميزة في مبانيمه ممما يعطيمه
 . القديمة


.نتائجالعامةوالتوصياتللوصوالً

المراجعثمعرض
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 قدو واالستثمارية العالية الربحية،  التجارية األنشطة أنواع منا  هام ا  نوع السياحة تعد        
 عدد زاد حيثوا  متواصال  نم تنمو أن المتوقع ومن العالمي، النطاق ىعل رئيسية صناعة أصبحت
وتعد السياحة والسفر أكبر ثالثة أمثاله في العقدين الماضيين،  الدوليى المستو ى عل السياح

 ا  ونشاط، ويعد قطاع السياحة عامالً من عوامل التطور االقتصادي  ممصدرين للعمالة في العال
 تتضمن متكاملة صناعةوالثقافية واالجتماعية، كما أنه  االقتصادية األنشطة بقية يكمل ا  حركي

 مساعد عاملوهو ، األخرى االقتصاد قطاعاتوالتسويق ويتفاعل مع  والترويج والتشييد التخطيط
 القطاعات لتنمية ا  حافز  ويعطي األساسية الخدمات لتطويروجلب االستثمار  االقتصاد لتنمية
 بين التفاهم تدعيم على تعمل السياحة أن كما. ويساهم مساهمة إيجابية في تنميتها، األخرى
  .الثقافية القيم على التعرف زيادة على وتعمل، الحضاري بالتراث واالهتمام الشعوب

 

 : مفاهيم السياحة - - 

وبحسب تعريف منظمة السياحة العالمية ، للسياحة المفاهيم من العديد وجدي          

UNWTO: "والسائح النشاط، هذاب، وتوفير الخدمات المتعلقة السياحة هي نشاط بهدف الترفيه 
لغرض السياحة لمسافة ثمانين كيلومترا  على األقل من  باالنتقال يقوم الذي الشخص ذلك هو

 . "منزله

 :اقتصادي منظور من السياحة -1-1-1

ومصدر ، وتحسين ميزان المدفوعات القومي الدخل زيادة في مهم ا دور ا يلعب إنتاجي قطاع هي

 . وهدف لتحقيق برامج التنمية، وفرصة لتشغيل األيدي العاملة، للعمالت الصعبة

 :وحضاري اجتماعي منظور من السياحة -1-1-2

 رسالة أنها بمعنى ،لإلنسان والحضارية الثقافية بالجوانب ترتبط ديناميكية حركة هي السياحة
 طبيعية ومحصلة ،والشعوب لألمم اإلنسانية والمعارف الثقافات بين للتواصل وجسر حضارية
  .الفرد معيشة مستوىية وارتفاع المجتمعات اإلنسان لتطور

 :بيئي منظور من السياحة -1-1-3
شباع للسياح جاذب ا مال  عا السياحة تعتبر  المختلفة الطبيعيةاألماكن  زيارة حيث من رغباتهم وا 

 المحلية المجتمعات زيارة إلى باإلضافة، الفطرية والحياة نباتاتها وعلى تضاريسها على والتعرف
 . وتقاليدها عاداتها على للتعرف

                                                             
1 ( (ar.wikipedia.orgص6الساعة 2111-11-22تاريخ الدخول 
ياد عايد) 2  43-26ص  (2٠٠٢ خنفر، وا 
4 ( (ar.wikipedia.orgص6الساعة 2111-11-22تاريخ الدخول 
3
ياد عايد)   43-26ص  (2٠٠٢ خنفر، وا 
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 : رالسف من للغرض ة تبعا  السياح تصنيف -1-1-4
 لخصائص وتبعا  ، الدول بين السياسية والحدود والطلب للموضع ا  تبع السياحة تصنيفات تعددت
تبعا  للغرض  السياحة لتصنيف التعرض هنا ونقتصر. السفر من للغرضالسياحي وتبعا   الطلب
 :لي ي كما السفرمن 
 (Ethnic Tourism): ةاإلثني السياحة -أ

 المضيف وتقاليد و طراز حياة المجتمع لعادات واالستكشافية التعليمية الدراسة إلى وتهدف
   .كبير حد إلى معه باالندماج المختلفة

  (Cultural Tourism): الثقافية السياحة -ب
 وما المختلفة الحياةطرز  على لإلطالع والدينية والتاريخية األثرية المناطق إلى السفر وتتضمن

 بحب هنا السائح ويتميز  .والمعاصرةفي األزمنة القديمة  وثقافتهم الناس حياة عليه كانت
التي يزورها  المناطق عن بنفسه جديدة أشياء معرفة الزيارةحيث يستهدف من  الذهني االستطالع
 .االجتماعية وقيمه وتقاليده شعبها وعادات الحضاريوتاريخها 

 (Historical Tourism): التاريخية السياحة -ج
 زيارة على السياحةوتقوم هده .واندثرت ازدهرت التي الحضارات فهم إلى فيها السائح ويتطلع

 مرئية تاريخية ذكريات تمثل والتي األثرية،والبقايا  والمباني التاريخية والمواقع والتماثيل المتاحف
 .قديمة لحقب

 (Recreational Tourism): الترفيهية السياحة -د
 التي لألماكن اختيارهمن خالل  والجسمانية والذهنية النفسية الراحة خاللها من السائح ويلتمس
 زيارة إلى يهدف الذي فالسائح، وهي القاسم المشترك لجميع أنواع السياحة .خاصة بطبيعة تتميز
 ؤتمراتالم سائح يقوم أن يمكن كما، المسارح أو الشواطئ بزيارة ذلك أثناء يقوم أن يمكن اآلثار

 . بزيارة المعالم األثرية
 (Health Tourism): العالجية السياحة -ه

 الطبيعية والعيون المالئمالعالجية كالمناخ  المقومات بتوافر تتميز التي األماكن زيارة إلى وتهدف
 .السائح إقامة مدة بطول وتتميز، المعدنية والمياه

 (Conference Tourism): المؤتمرات سياحة أو العلمية السياحة -و
 واهتماماته السائحبعمل  ترتبط علمية مؤتمرات لحضور أخرى لدولة أو الدولة داخل وتكون
 . العلمية الخبرة اكتساب بغرض
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 (Sport Tourism): الرياضية السياحة -ز
 الجبال وتسلقالمائية  الرياضات أو الجليد على كالتزحلق الرياضيات ممارسة إلى وتهدف
 .المغامرات بسياحة أحيان ا وتسمى والسباحة، والغطس والصيد

 (Religion Tourism):الدينية  السياحة -ح
 ذات األماكن بزيارةالدينية  العاطفة إشباع في الرغبة على تقوم فهي دولية أو محلية كانت سواء

 .الديني الطابع
 (Ecotourism): البيئية السياحة -ط

 النظام مع تتكيف التي الريفية كالمجتمعات والبيئة البشر بين القائمة العالقات تفرد على وتعتمد
 .منها ءا  جز  الطبيعية المحميات وتعتبر البيئي،

 المناطق بسياحةالتي تعنى  التراثية أو الثقافية السياحة على التركيزفي هذا البحث  يتمس -ي
 .التراثية

 :التراثية /الثقافية السياحة - -1-1
 :التراثية /الثقافية السياحة أهمية -1- -1-1

 حجم حيث من األخرىن األنماط السياحية م استقرارا   أكثر بأنه الثقافية السياحة نمط يتمتع
 والظروف المواقف ظل في باالستمرارية النمط هذا يتميز، كما وازدهارها نشاطها وفترات حركتها
 التيالحرف والصناعات اليدوية التقليدية  نمو على السياحة من النمط هذا شجع، ويالمختلفة

، المحلي للمجتمع ا  مادي دخال   تحقق وفي نفس الوقت صناعة   للسائحين، جذب عنصر تمثل
 .البالد أنحاء فيوالعمراني  والحضاري الثقافي المستوى رفع على الثقافية السياحة وتعمل

 :المختلفة الثقافية /التراثية السياحةاتجاهات  -2- -1-1
 الركائز إحدى والعالجية ،الطبيعية  ،األثرية الدينية، سواء السياحي الجذب وعناصر الموارد تمثل

 تحديد في للسائح مهمة عناصرتعتبر الموارد وكل هذه  دولة، أي في السياحي للعرض األساسية
  والرمال الشمس توافر حيث من المكان طبيعة في تتمثل العناصر وهذه المقصود، الزيارة مكان
في مناطق  أثرية سياحية معالم العوامل هذه تكون وقد واألنهار، الغابات أو والجليد الجبال أو

 عليها التعرف في الراغبين السياح تجذب أن التاريخ قبل ما آلثار يمكنكما  .البالدمختلفة من 
 والفنون واألضرحةالمنقولة كالمعابد  غير الثابتة اآلثار وخاصة واالجتماعية، الطبيعية بيئتها في

ذا هذا يومنا وحتى سنة مائة من أكثر منذ السائح إليها تجذب فاآلثار الصخرية،  ربطه تم ما وا 
 هافي الموجودة المناطق تطوير في ويساعدخال  ماديا  كبيرا  د يوفر سوف منظم، سياحي بنشاط
 .٢ وتطويرها اآلثار هذه
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 وبالسياحة عام،بشكل  السياحة بصناعة الدول اهتمام أن إلى (2٠٠2)يقندقجى ليل وتشير      
 هذا بها يتمتع التي والمكانةاألهمية االستثنائية  عن تعبير إال هو ما خاص، بشكل الثقافية
    .الدول لهذه القومي الدخل دعم في القطاع
تخصيص  طريق عن وذلك السياح، لجذب والمنافسة المناسبة البيئة بإعداد تقوم فهي ولهذا

 في أساسي ا ومرتكز االثقافية مفصال   السياحة وتشكل .اإلعالنية والدعاية البشرية والطاقات األموال
 هي الثقافية للسياحة اإليجابية الجوانبحيث أن أحد  الدول، لهذه التنفيذية والبرامج الخطط إعداد

 األثرية، ومواقعها متاحفها زيارة خالل من وذلك، للمدينة والتاريخي الثقافي المخزون على التعرف
 بحد يعتبر والذي سكانها، حياة على العيني والتعرف العضوية، فراغاتهاإضافة إلى اإلحساس ب

 .والمقيم السائح بين الثقافي التبادل لعمليةا  أساسي ا  جزءذاته 
 الوطني الصندوق عرف وقد السياحية، للمواقعبالتراث الثقافي  هتميوهذا النوع من السياحة 

 األماكن إلى السفر تجربة" :بأنها التراثية السياحة 1٩٩3 عامفي  التاريخي التراث لصون
 والثقافةوالتي تشمل التاريخ  والحاضر الماضي من الناس قصص أصالة تمثل التي واألنشطة
 المادي التراث على الحفاظ :هي التراثية السياحة مجال في األساسية والفكرة ،"الطبيعية والموارد
 فائدة أكبر ولعل السياحة، من االقتصادية الفوائدوجني  الزائرين، مع وتقاسمها المحلية، والثقافة
 االقتصادي االزدهار وسبل االقتصاد لتنويع المتاحة الفرص زيادة فيهي  الثقافي التراث لسياحة
 . الفريدة المجتمعات خاصية على تعتمدالتي 
 الذي يهدف أيضا   ول،سؤ الم بالسفر يتعلق الذي السياحة من النوع ذلك "السياحة الثقافية هي إن 
 وغير مثيرة بطريقة ما لمنطقة حيةوأثرية وثقافة  وطبيعية تاريخية مواقع وتجربة اكتشاف إلى

 ."تقليدية
 الثقافية البيئات بتجربةالسفر المهتم " ا أنه على الثقافية التراثية السياحة اليونسكو منظمة عرفتو
 .خاصة ومناسبات وعادات وقيم حياة وأساليب ومبنية وفنون مرئية طبيعية مواقع من فيها بما
 معرفة، سياحة إلى اليوم تحولت ترفيهي كنشاط السياحة فإن ،"المعيقل خليل .د" عن نقالو 

حصائية المعرفة،ينتقل للبحث عن  اإلنسان وأصبح  أن على تؤكد العالمية السياحة منظمة وا 
 ،٩الثقافية السياحة أجل من بلدانهم يتركون أو يغادرون اليوم السياحمن % ٠ ن م أكثر

الترفيهي  الجانب له تحقق انتقاله خالل للسائح تقدم التي األخرى الخدمات أنباإلضافة إلى 
 .كامل بشكل المعرفي
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كبييرا  فيي األنمياط السيياحية  هناليك أن إليى وتشيير       اليذوق أصيحاب فالسيياح الحالييةتحيوال  
 فيي واالنيدماج الغابيات فيي الخييل كركيوب أصيالة أكثيرعين تجيارب  يبحثيون أصيبحوا األرقيى

 القييم عين البحيث أصيبح كميا عليهيا، والتعيرف المجتمعيات هيذه فهيم لمحاولية المحليية المجتمعيات
 الميألوف، خيارج العيي  فيي السيياح رغبية ميع للسيياح، الجاذبية العناصير مين لتعاميلفي ا واألصالة

 مين أصيبحت( حيياتهم أسياليب عليى والتعيرف وجبياتهم وتنياول القبائيل منياطقفيي  العيي  مثيل) 
 فيي جيدي بشيكل التفكيير مين المختلفية لليدول البيد نيهأ عليى وتضييف .للسيياحة الجاذبية النقياط
 باألصيالة االهتميام حييث مين، كافة العوامل الجاذبة للسياحة باالعتبار األخذ مع السياحية التنمية
ميع ضييرورة مشيياركة  جديييد، هييو ميا كيل وتيوفير ،بأسييعار منافسيية السيياحية الخيدمات وتيوفير

 ومعايشية اآلمين الجو وتوفير السياح استقبال في سواء  في الصناعة السياحية  المحلية المجتمعات
 المواقيع إدارة فيي المحليية المجتمعيات مسياهمة فيي أو السيياح ميع والتفاعيل السيياحية التجربية
 المواقيع أصيالة عليى الحفياظ خيالل مين، السيياحية الصيناعة عليى الحفياظ وتفاعلهيا فيي السيياحية
، ا  أيضي ونشيره السيالم وخليق بيل فحسيب العميل فيرص تيوفير عليى قيادرة ليسيت والسيياحة ،ةالسيياحي
 .ومستدامة بالفعل محلية تكون أن السياحية الصناعة فياآلن  الحقيقي التحدي ويمثل
 التسيهيالتوالتيي تتضيمن ( مواقيع األنشيطة)كيال  مين  الرئيسيي السيياحي الجيذب عناصير وتشيمل

 الجيذب عناصيير مين كييال   يتضيمن اليذي( الموقييع الترفيهيي)  والترفيهيية، الثقافييةواألنشيطة 
-االجتماعييية  المنطقييةخصييائص ) مادييةال غييير الجييذب وعناصير، (الموقييع الحضييري)الماديية
 والتيي( العناصير الثانويية )  والطعيام التجيارة خيدمات مين األساسيية العناصير دعيم وييتم ،)الثقافيية
 العامية السيياحية األساسيية البنيية( المشيروطة العناصير)شيملوت .والتسيوق الطعيام تسيهيالت تشمل

   .الخدمات من وغيرها السيارات ومواقف
 والخيدمات نفسيه التراثيي المخيزون أو المورد :هما مكونين من التراثي السياحي المنتج يتكون     

 المبياني مين التراثيي فيالمخزون فيي الموقيع، والمقدمية المخيزون هيذا مين المتدفقية والتسيهيالت
 لتيوفير جاذبيية أكثير وجعليه وتعزييزه دعميه ويجيب فقيط تراثيي كمنيتجمنفعية  ييوفر التراثيية والمواقيع
 كالمطياعم الموقيع فيي إضيافية وأنشيطة خيدمات توفير طريق عن الزائرين احتياجات ترضيمنافع 

 الفنيون عيرض ا  وأيضي نفسيها، البيئية مين البنياء وميواد خاميات اسيتخدام ميع، والمحيالت والمالهيي
 .1٠البيئة من النابعة المحلية
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 .التراث العمراني مصدرًا للسياحة الثقافية:الباب األول
 

ة الوضع الراهن  لعمارة محاور السياحة الثقافية في حلب القديم :الفصل الثاني
 وتصنيفها

  الزرب -باب انطاكيه -محاور تقليدية تجارية حافظت على الوظيفة -2-1-1
 القلعة–باب قنسرينمحاور تقليدية متحولة الوظيفة مثال محور  -2-1-2
 القلعة –باب النصر تقليدية متحولة الوظيفة محاور  -2-1-3
 القلعة –السبع بحرات  –محاور اختراقية متحولة الوظيفة باب الجنان  -2-1-4
 القلعة -عوجة الكياليمتحولة الوظيفة محاور اختراقية  -2-1-5
 ديدةالج –ياليمحاور تقليدية متحولة الوظيفة مثال محور عوجة الك -2-1-6
 الدراسة التحليلية لمحاور مدينة حلب خالصة -2-1-7
 القلعة –المسجد األموي  أسباب اختيار محور -1-8- 2
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 الوضع الراهن لعمارة محاور السياحة الثقافية في حلب القديمة: الفصل الثاني
 :وتصنيفها

ثمار عمل للتطوير واالستبهدف تحديد مناطق لمناطق سياحية  لقديمةتم تقسيم حلب ا لقد

، وقد استعانت لجنة حماية وتطوير مدينة حلب القديمة بالجهات السياحي والثقافي ومتطلباته

المعنية وهي مديرية اآلثار وجامعة حلب ولجنة التراث في نقابة المهندسين وجمعية العاديات 

كل مجموعة عمل ، واختصت إضافة إلى مديرية المدينة القديمة فيها وشكلت مجموعات عمل

 .قة محددةطمنها بمن

بعد أن تم تحديد أولويات التدخل للتطوير السياحي والثقافي في حلب القديمة فإن اللجنة كانت 

ت التطوير واالستثمار ترى أنه البد من القيام الحقاً بدراسات متأنية أكثر تفصيالً لتحديد متطلبا

العمرانية والمعمارية واالقتصادية موقع، وتشمل هذه الدراسات النواحي  بدقة في كل

واالجتماعية والبيئية، إضافة إلى بعض الدراسات التخصصية األخرى السيما في مجاالت البنية 

 :  حيث قسمت المدينة القديمة فيها إلى المناطق التالية التحتية والمرور والنقل والتخديم
يع ووضعت الخطط الدراسية بدأ العمل فيها بشكل سر : المنطقة األولى القلعة ومحيطها -1

 .حيز التنفيذ
 .المنطقة الثانية الجديدة -2
 .المنطقة الثالثة األسواق التقليدية وسور المدينة التاريخية  -3
 .المنطقة الرابعة باب الفرج  -4
 .المنطقة الخامسة األسوار واألبواب التاريخية وهي المنطقة التي لم تتم دراستها بعد  -5

اقتراحات  دوعية فيها إلى مرحلة التنفيذ العملي وبقيت مجرولكن لم تصل الدراسات الموض
بحسب تصنيف مكتب المدينة القديمة بحلب بالتعاون مع الوكالة األلمانية وذلك لخطط مستقبلية 

 :وبقي الجدل قائماً بين أمرين  GTZال 

يرها هل يجب االرتقاء بالمدينة القديمة على مستوى المناطق أم على مستوى المسارات وتطو 

كمسارات سياحية هامة يمكننا اعتبارها نقطة بالغة األهمية بالنسبة لمردود الدخل القومي والتي 

الذي صدر عن   (مخطط االرتقاء)، هذا ما كان واضحاً في يدهتسهم بشكل مباشر في تزا

 .002 مديرية مكتب المدينة القديمة في حلب عام 
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نظر بهذه الخطط كنتيجة حتمية فرضها تعرض فيجب إعادة ال 2 0 أما اآلن ونحن في عام 

المدينة القديمة لهذا الكم الهائل من الدمار الذي لحق بها والتخريب الذي أودى بالعديد من مبانيها 

 .ابتداًء من الجامع األموي وانتهاًء بالقلعة

 

محاور في هذا السياق يأتي هذا البحث المتواضع نتيجة لدراسة ميدانية موسعة لكامل عناصر ال
المقترحة المستقبلية من قبل مجلس المدينة القديمة قبل األحداث الدامية التي مرت بها المدينة 

ضافة مسارات جديدة ظهرت معي نتيجة البحث الميداني ورصد واقع ، قمت خاللها بإ  0 عام 
 :هذه المسارات وقمت باستخالص تصنيف للمحاور السياحية في حلب القديمة

 .(1)المخطط (سوق الزرب–مسار باب انطاكية )لى وظيفتها التقليديةحافظت ع مسارات -1
 –مسار عوجة الكيالي )بسبب المخططات التنظيمية  مسارات تحولت وظيفياً  -2

 .(5)المخطط(القلعة
 (القلعة -مسار قنسرين)مسارات تعرضت إلعادة التأهيل من قبل جهات رسمية حكومية  -3

 .(2)المخطط
 .(6)المخطط (حي الجديدة)سياحي مسارات تعرضت لإلستثمار ال -4

راسة التحليلية والبحث والذي تم لدوذلك الستخالص أسباب اختيار المسار الذي هو محور ا
 .القلعة-التركيز عليه الحقًا وهو مسار الجامع األموي

 :سنذكر من هذه المسارات على سبيل المثال ال الحصر
ولعل أهمها محور باب محاور تقليدية تجارية حافظت على الوظيفة  -1-2-1

 :الزرب–المسجد األموي -انطاكيه 
سوق  –لعل أهمية المحور تنطلق من أهمية المنشآت التي تشغله، يعد محور باب انطاكيه 

الزرب أهم محور على اإلطالق بسبب تمركز األسواق القديمة نظرا ًألهميته التاريخية واألثرية 

محور ومركز حلب " المدينة " كله، تعد أسواق ولتوضع العديد من المباني الهامة التي تش

وجميع مبانيها . القديمة وقلبها النابض بالحركة والحياة ضمن األسوار ومقصداً سياحياً بحد ذاته

والخدمات كما أن مخططها قد نظم على شكل شبكة من ات التجارية والصناعيةمخصصة للفعالي

م ويعتبر باب إنطاكية المدخل المباشر للمدينة الطرق المتعامدة، وحدد محورها الرئيسي المستقي

من جهة الغرب وهذا المحور غير مغطى حتى جامع البهرمية حيث تبدأ األسواق المسقوفة 

ويتفرع من هذه النقطة إلى عدة أسواق متوازية عمودية على محور السوق الرئيسي، أما في 

ذه األسواق فتقوم سلسلة من ستة منطقة شرق الجامع األموي والتي تعتبر الجزء األقدم من ه

 .أسواق تشكل مجموعة متماسكة نشأت قرب المحور الرئيسي وتطورت فيما بعد

بقي الجزء المكشوف من هذه األسواق على حاله حتى وقتنا الحاضر بينما استمر الطابع 

واق مما العمراني ذو السقوف المقببة الجيدة اإلنارة والتهوية على المساحة العظمى في تلك األس

  .يعطي جواً معتدالً للسوق صيفاً وشتاءً 
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وتعتبر أطول أسواق مسقوفة في العالم إذ يبلغ ها تخصصحلب القديمة ولعل أهم ما يميز أسواق 

م، أما مساحتها 620ئيسي م و يبلغ طول المحور الر220كم وعرضها   طول هذه األسواق 

ي اإلسالمي بما تمتاز به من طابع هكتار وهي من أجمل أسواق مدن الشرق العرب6 فتبلغ 

 .متميز عمراني

يصل بين باب  ،(1)انظر المخططمحور هلنستي لعله أقدم محور في حلب القديمة على اإلطالق 
 كائنة نقطة العالم ال حيث يشكليش اإلسالمي في القرن السابع،الذي دخل منه الج انطاكيه غرباً 

في المرحلتين  من جهة الغرب المدينة القديمة في نهاية الجادة الطويلة المستمرة على طول

، بني في وباب سوق الزرب شرقًا من جهة القلعة مرورًا بالجامع األمويالهلنستية والبيزنطية 

الفترة األموية في القرن الثامن و تعتبر مئذنته من المآذن الرائعة المتميزة في العالم اإلسالمي 

، بقي هذا المحور (1)انظر الشكل  منتهيًا بالقلعة الثاني عشروالتي تعود للفترة الزنكية في القرن 
، جداً من المعالم األثرية المسجلةاً كبير اً يحوي عددمحافظًاعلى وظيفته التجارية حتى اآلن، 

تنتشر فيه األسواق التقليدية القديمة والتي تمثل شبكة من الطرق الضيقة المتوازية مرورًا بالعديد 
من الخانات والقيساريات والبيمارستانات والجوامع والحمامات والتكيات، تعود مباني المحور 

نظرًا  ةة جذب سياحية هاملفترات زمنية مختلفة فمنها األيوبي والمملوكي والعثماني ويعد نقط
لتنوع بضائعه وتشكيالتها الواسعة وقيمته التاريخية ولطبيعته التقليدية من حيث البنية التكوينية 
لعناصر محالته المتالصقة المتراصة والتي تكون بمجملها العنصر األكثر جذبًا للسياح الوافدين 

بالجملة والمفرق العرب واألجانب وكذلك لآلمين من داخل البالد، تنتشر فيه وظائف تسويقية 
وسوق النسوان والصرماتية وسوق  (2)انظر الشكلوسوق الذهب  كسوق العبي والنحاسين وسوق الحبال

لى جانب األسواق التقليدية انتشرت كافة عناصر المدينة التقليدية لتحاكي وتكمل  العطارين، وا 
 .وظيفتها على أكمل وجه

لوج منه لسوق باب انطاكيه ومسجد الشعيبية أو يبدأ المحور بباب انطاكيه الشهير الذي يتم الو 
المتاريس أو ما يطلق عليه بجامع التوتة الذي يتقدم المحور من بدايته والذي يعود تاريخه لبداية 

م 637الفتوحات اإلسالمية حيث وضع المسلمون متاريسهم لدى دخولهم المدينة وفتحهم لها عام 
تهي  بباب سوق الزرب وجامع الشيخ معروف وهو أول مسجد بناه المسلمون في حلب، وين

وأثبتت . تقع في أعلى موقع في حلب القديمة و 3أشهر معلم في حلب التي تشكل فالقلعة

م، غير أن معظم المنشآت الظاهرة .سنة ق 2000الحفريات األثرية أن الموقع مستعمل منذ 

 .ي األكبر بالمدينة القديمةويحظى الطابع الدفاعي الضخم باالهتمام السياح 6 -2 تعود للقرن 
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بشكل رائع ومدروس لتخدم القوافل التجارية التي تحط رحالها ضمن المحور نالحظ توزع الخانات 
في المدينة القديمة وسيتم ذكرها بالتسلسل فكان خان التتن الصغير والذي يعود للفترة العثمانية 

وخان ( عثماني)وخان الوزير( مملوكي) وخان الصابون( عثماني متأخر)التتن الكبير المتأخرة وخان
الكتان وخان الحبال وخان البنادقة وخان القصابية وخان العدس وخان الشيط و خان الحرير وخان 
سالم وخان الجمرك وخان الجلبي وخان العبسي وخان اليبرق وخان العادلية وخان العلبية وخان 

الذي تم إعادة تأهيله  ان الشونةالفرايين وخان العبجي وخان الجيرودي وخان الناصر وخ
مع مجمل األسواق المنتشرة على  اً رائعلفترة العثمانية حيث شكلت انسجامًا وتعود أغلبها ل2005

طول المحور المستقيم الذي يصل باب انطاكية بسوق الزرب فكان منها سوق باب انطاكيه وسوق 
ق العبي، سوق الصرماتية، سوق البهرمية، سوق القصابية، سوق السقطية، سوق العطارين، وسو 

الباطية، سوق الدهشة، سوق استانبول، سوق العبي، سوق الحبال، سوق قرقماش، سوق الصابون 
لمدارس الدينية كالمدرسة وكذلك ا( 2)راجع الشكلوالحبال، سوق الجوخ، سوق العتيقة، سوق الصياغ 

جامع الشعيبية وتمتاز بمقرنصات  التي تقع إلى الشمال الشرقي من 4و الزاوية الكمالية الشرفية
م و المدرسة البهائية والزاوية 1187مدخلها ومئذنتها الطويلة الجميلة المملوكية ولها وقفية تعود للعام 

 مملوكيال وجامع أصالن دادة وجامع الفستق( عثماني)البزازية والمدرسة المقدمية والمدرسة األحمدية 
وتعود ) مع الشيخ معروف وجامع الحيات والجامع األمويجامع البهرمية وجامع العادلية وجاو 

 . دي لقلعة حلب العريقةؤ وصواًل لسوق الزرب الم (مئذنته للفترة السلجوقية

وكما كان هناك أهمية بالغة لكل ما ذكر من صروح اتسم بوجودها تكوين السوق ضمن نسيج 
وري الذي يدل وبشكل مباشر على مدى المدينة التقليدية القديمة كان البد من ذكر البيمارستان الن

التطور العلمي والتقدم في مجال العلوم والصحة لدى العرب والذي انعكس بشكل مباشر على 
التكوين الوظيفي لعمائر المدينة القديمة بشكل عام وتخديمها المدروس والمتقن لمحورها الهام 

 .ومناطقها السكنية التقليدية المحيطة

ابد معمارية رائعة انتشرت على جانبي محور األسواق شكل بمجمله نسيجاً إن ما تم ذكره من أو 
تقليديا متراصًا عبر عن هوية المدينة التقليدية وكان عنوانًا لها ضمن هارموني بديع اختلط فيه 
السوق مع المسجد مع البيمارستان مع القيسارية والتكية والمدرسة والكنيسة واختلطوا كافة مع  أسواقه 
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ه يدية المعروفة منذ نشأتها وحتى اآلن رغم ما لحق به من تشويه إثر التدخالت التي طبقت عليالتقل
 .كانت جهودًا فرديًة يقوم بها التجار لتحسين وضع محالهم التجارية والتي تعرض لها إال أنها

حافظ المحور على طابعه التجاري من حيث المحال التجارية  أما بالنسبة للتسقيف فقد تعرض 

 . للكثير من التشويه في العديد من األماكن  وبسبب عمره التاريخي القديم

أما اآلن وبعد تعرض المدينة القديمة للدمار إثر التخريب الذي لحق بكامل أبنيتها في المدينة القديمة 
 ( .3)راجع الشكل إعادة البناء وليس إعادة التأهيل فكان البد من التفكير ب 2012 عام

               

 2002 -عدسة الباحثة  -اخل الرئيسية ألسواق المدينة القديمة بحلبمدال(  1)الشكل 
- وصواًل للقلعةشرقاً -مدخل باب سوق الزربمن اليسار      .        مدخل باب انطاكيه من جهة الغربمن اليمين  -

 . مأخوذة من القلعةالصورة                                                               
 

                  

  دسة الباحثةبع( 2002)المدينة  -سوق الذهب-األسواق من الداخل( 2)الشكل      
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 2002 عدسة الباحثة-مسجد الكمالية             2002عدسة الباحثة  –جامع البهرمية                          

 
حيث يطل  2012قبل أحداث لمبنى السراي  مبنى السراي الصورة العلياالمحور ومن األسفل  من األعلى بعض مساجد( 3)الشكل 

الدمار  التي تعرضت لها حلب القديمة موضحة حجم بعد األحداثلمبنى السراي  أمام الباب الرئيسي للقلعة والصورة السفلىبواجهته 
  2012- 10-11تاريخ الدخول  -على اإلنترنيت المصدر موقع حلب الرسمي -لمبنى وواجهته الرئيسيةالذي لحق با
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 :القلعة –محور باب قنسرين-ليدية سكنية متحولة الوظيفةمحاور تق -1-2-2
نسبتها ( هيكتار5,6)هي منطقة داخل األسوار تشمل منطقة باب قنسرين مساحتها منطقة قنسرين 

وضع النسيج العمراني جيد الوظائف المقترحـــــة الجديدد  , (1,8) بالنسبة لمساحة المدينة القديمة

السلطة المسؤولة هدو مشدروإ يحيدال حلد  , سكن مختلــــــــط ومـــــحاور تجاريــــــة مختلطــــة

القديمة
 
. 

 :التطور العمراني للمحور

نظد  مخطدط المحدور  لدل شدكل شدبكة مدن الخطدوج المتعرجدة التدي تيدل بدن األبنيدة المت  دقة 

أو جدرق متعرجدة ضديقة " جرق متعرجة ذات نهايدة مللقدة " التقليدية, تتخللها جرق كلودو ساك 

نافدد   تيددل الطريددي الرئيسددي لبدداب قنسددرين بالحددارات المجدداور , ويعتبددر بدداب قنسددرين المدددخل 

 .ة من الجهة الجنوبيةالمباشر للمدين

السددكن  منسددجما ممتناامددام كتددداخلتشددكل نسدديجام معماريددام ين العنا ددر المعماريددة المكونددة للمحددور 

فة لميددبنة وحمددان وكنيسددة باإلضدداكالخددان والتجددار  واليددنا ة وتتددداخل معهددا فعاليددات أخددر  

 . الطابي العلوي, المحور مكشوف بالكامل انتشرت فيه بعض السباجات الشيباني, واحتل السكن

تلل   لل المحور اليدةة السدكنية ويتكدون مدن  ددد كبيدر مدن المبداني التاريخيدة  :عمائر المحور

 .الهامة كنيسة الشيباني والمدرسة األسدية وميبنة الجبيلي وخان   حية والمدرسة الكمالية

 :واجهات المحور

تقليديددة مترا ددة تندددر فيهددا الةتحددات فددي الطددابي األرضددي ويدد داد حجمهددا و  ددددها فددي الطددابي 

كرر تندر فيها المح ت التجاريدة وتكردر فيهدا الدورص اليدنا ية ومسدتود ات التخد ين كونهدا المت

يوجد فيها  دد من السباجات واألكشاك الخشبية ذات الحالة الجيد  كونها .قريبة من أسواق المدينة

 .6005 ان  GTZتعرضت للترمي  من قبل مؤسسة ال  

 :األرضيات

 ال لال محافظدام الد ي و ذو الحجد  المتوسدطاألسدود لبداللتي اتتكون أرضديات المحدور مدن الحجدر 

 .إل اد  التأهيل  لل جابعه في أماكن كرير  كونه تعرض حديرام 

 :البعد الثالث للمحور

البنيددة المترا ددة  يألندده حددافى  لددل جابعدده السددكني ذ يعددد المحددور نقطددة جدد ب سددياحية هامددة

 GTZمكتد  حلد  القديمةــدـ بالتعداون مدع ال-حل , وقع  ليه اإلختيار من قبل مديرية المت  قة

إل اد  تأهيله فكان ما يسمل بالمشروإ الرائدد لمديندة  pilot projectالوكالة األلمانية التقنية كــــ 

حل  القديمة بسدب  احتوائده  لدل معظد  الةعاليدات القائمدة بالمديندة القديمدة ودمجهدا الرائدع بالبنيدة 

متعددد  كالجدامع والخدان نتيجدة قربده مدن منطقدة األسدواق وكدان  السكنية حيث تنتشر فيده وظدائف

األرادوني الكدداملي وكددان  والبيمارسددتان( مللددي حاليدام )الحمدان كحمددان األحمدر أو حمددان الجدوهري 

   . , وفيه المدرسة األسدية والتي ت  تحويلها لمرك  جبي يخدن المنطقة(منهل للمال)المنهل 

ن, يبدددأ 000يبلددط جولدده التقريبددي  ختلةددة أيددوبي مملددوكي  رمددانيمبانيدده يلددل فتددرات لمنيددة معددود ت

وبداب سددوق الد رب (6)كمدا فدي المخطددطو ددوال مللقلعدة شددماالم  ببداب قنسددرين جنوبدام  المحدور
6
مددرورام  

المبااي ا الميمااق ماا كره باالترتي بيلبرب ااا  رباايو تااايل ا حااق رمماايه الميلمااق   اايم   بمجمو ددة مددن

                                                             
 
 (.01 )حلب القديمة صفحة االرتقاء،مكتب مديرية  مخطط 
1
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المدرماااق ايماااد ق  ممااايه ال ااارترا رتااار م  ااا  ميل ااايو  ااايم  رمدرماااق التاااراتبا رمحاااب ق ا حاااق  
رااااايل الكيكااااا رت  ماااق ال اااا بي ا  ااااايل ال باااار   ااااايل  (5)را ااا  ال اااات   ايحاااور رمحااااب ق ال ب  ااااا

الوارا  ل   العيدل ق راايل العيدل اق راايل الع ب اق  ممايه ال ميما ل  اايل العب اا  اايل العبما   يم 
الارن ا الالا لاه  با  مال  رمال ماه مدرماق البمار ل رالم او  ايل ال ار ق رايل ال  رردا رال يحر 

ئ  لتر  أمي المبي ا الم ب رة ع   نر  الممرر  رقيو راببداءو مال بايا ق مار ل   ربايو اماا معيلمه  
بباادأ ب اايم  الررمااا رالتر م اااق ر اايم  ال اا   ممااارد مااررراو بيلب ميرماابيل اير ااار ا التاايم ا مااه اااايل 

الامرر ق ر يم  المدرمق الم ني  ق را بميءو بيلمارا ي ال د ادة رممايه   ب اي حالم ق ر يم  المويم ق ر 
 .قب  ايمداث رمل مه الكحر العدلا 2102ال يحرا راللا الزا   عم  مب  بير   

م اق با ل الماتل رالب ايرة ر امابادمب أ  اا دالم مياظ الممرر  مب يو ع   رظيئوه المب رعق البك  د ق
بمااااي ماااال الممااااالب الب ير ااااق لماااار  المد  ااااق البك  اااادا  ربااااه  كااااياق بعاااال عكيرابااااه تمماااابردعيب لكر 

الوعيل يب ال د دة ل  م ج البك  دا رالبا تي ب تيمق  داو تبزر د الممرر ب كناق نب اق رتاا تيئ اق ااا 
بيإلكااياق لبمر اا  م مرعااق ماال ب ربااه الماات  ق ردم مااي ربمر  مااي  لاا   (4)ل اات را اا  االمدرمااق ايمااد ق 

عر اا  ماال ائااق الامااي   ااره   ابحاار تياااق العحاارر البااا بعيقبااب ع اا  مد  ااق م ااا ا ااد  بك  اادا 
 . عرد عمده ل وبرة اآل رر ق يو قد م يو بك  د  يو الكد مق رتر ا د  الم حرر ق اللا  مرا بداا ه مميم

رائاا   تاالا المماارر ت ب  ااق مبم ااق  ماا ج المااظ ا اادميس الماابين ماا  الم اارب ق ماا  الزقااي  الكاا   اااا 
تمااي بركااامه ل ماارلس مااا ل اازء تاايه ماال المد  ااق الكد مااق  حاا    ربمااي ال ربااا ب اارقمي رحاارالو ل ك عااق 

 .(4) ت ال

 
 باب قنسرينمحور في  ة والسباط المشربي -       محور باب قنسرين -             المدرسةاألسدية-(4)شكلال     

 2212-عدسة الباحثة-بعد تعرض المحور إلعادة التأهيل  المدرسة األسدية إلى مركز طبي للحي تم تحويل وظيفته

 
 عدسة الباحثة2212-باب قنسرين -مصبنة الجبيلي -      بعد سة الباحثة( 0252)باب قنسرين( 1) الشكل     
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 :القلعة –باب النصر تقليدية سكنية متحولة الوظيفة محاور  -1-2-3

هي داخل األسوار تشمل باب النصر والحددود المتاخمدة لطة دة السدوضع و د   باب النصرمنطقة 
   .النسيج ال مراني ويد والوظائف الكائنة سكض مختةط وتوارة

 :التطور العمراني للمحور

المعالبنةة  مبنننصال  يطنوط المعررةنة العنص عبنل بننظم مخطط المحور على شكل شبكة من  الخ

أو طنرق معررةنة قنيةة " طرق معررةة ذات نهنية مغلةنة " العةليدية، ععخللهن طرق كلودو سنك 

ننفننذت عبننل الطريننق الرليسننص الننذح يبننلهن بمحننور السننة  اصخعرابننص ليرننود ويبننلهن بنلحنننرات 

 .ليةالمةنورت وبوصً لسويةة علص، ويرعبر بنب النبر المدخل المبنشر للمدينة م  الةهة الشمن

والعنص  لعشنكل عننممنن ًرالرننً منس السنك  العةليندح المعنرا  ايعن انعشرت المحنالت العةنرينة فنص بد

ثلث المحور وبند عنم عسنةيف  بمنواد خفيفنة يمكننينة الرنال الحنرارح  البفة العةنرية لعحعلمنحع  

برنض ويرود ليببح مكشوفنً عند عداخل برض البينوت السنكنية منس السنوق وص يخلنو من  انعشننر 

السبنطنت ويسعمر المحور ليبل بنب النبر مس سويةة علص حينث عطغنى البنفة العةنرينة علنى 

وعنعشنر " أسنواق المديننة " ن بريبة م وكذلك الةيسنرينت والمسعودعنت كونه بشكل كنمل المحور

 -يننة المحورنعيةنة المحنور اصخعرابنص شننرن السننة األبنينة الحديثنة ذات الطننبس الفرنسنص فنص نهن

من  بينوت معرابنة البنينة ألنى أبنينة ععةننوا الطننبةي  فنص مةمنل  الةلرة، ليعغير طننبس السنك  فين 

 .نعهن علي األحين  وعطل بشرف

 : عمائر المحور

يغلننب علننى عمنننلر المحننور البننفة العةنريننة وبنند عحولننت الردينند منن  النندور العةليديننة ألننى وظيفننة 

ننهن وعوسنس مةنلهنن العةننرح حينث انعشنرت عةنرية وذلك بسنبب عوسنس المديننة واادينند عندد سنك

 . عةنرت الةملة ألنوان ةديدت م  البقنلس مير المعوفرت فص سوق المدينة الرليسص

 :واجهات المحور

يرننود عنريخنن  لفعننرت اصنعننداب الفرنسننص فننص بدايننة  عطننل علننى المحننور واةهنننت ذات نمننط حننديث

يع  العةليدية كلمن بردنن عن  المحنور الرليسنص المحور ونهنيع  أص أن  بةص محنفظنً نوعنً من على هو

 . بنعةنه الحنرات الننفذت واألابة الفرعيةالةلرة، –اصخعرابص شنرن السة  

 :األرضيات

فننص األابننة العةليديننة  حنفظننت األرقننينت فننص المةمننل علننى طبيرعهننن الحةريننة البنالعيننة الةنسننية

   . ة الذح عكس األبنية الحديثة على ةننبي الةلر-واخعربهن الشنرن المربد ايخعرابص شنرن السة 

 : البعد الثالث للمحور

س ذلنك علنى البرند الثنلنث عغير طننبس المحنور من  الوظيفنة السنكنية ألنى الوظيفنة العةنرينة وانركن
المحنل العةنرية فص الطنبق األرقنص عرلوهنن المسنعودعنت والنورص البنننعية البنغيرت  للمحور

ام العةنيننننت الكهربنلينننة الحديثننة مننن  مكيفنننت وكننننبالت كهربنلينننة وبنند عنننم عشننويه  نعيةنننة اسننعخد
وعمديدات ظنهرت أمنم المحالت العةنرية أمن بنلنسبة للعسةيف فةد عرنرض للكثينر من  العشنوي  فنص 
الرديد م  األمنك  حيث سةف بنصعرنيت أحينننً وبةطس بمنشنية أحيننننً أخنرب وبةنص مرظمن  بندو  

 . عسةيف وحمنية
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 ثمانيدة حيدت تطدورت الممةوكيدة الإلى فترات زمنية متنوعة تمتد مض الفترة األيوبية  همبانيم ظم ت ود 
وينتعدي عندد المحدور يبدد  مع 0011 -0111يبةغ طولده التقريبدي ع المدينة شمالا  ببداب النصدر شدمال ا

مددروراا بددالمحور الخترا ددي بدداب الوندداض سددويقة عةددي القة ددة بالسددويقة  حددي  و طة ددة السددوض –ونوبددا ا
 .الفرافرة إلى  ض يصل لةقة ة
م ع سوف نقوم بتقسيم المحدور لودزئيض  ساسديض لتسدعل دراسدته 011-011يبةغ طوله التقريبي بحدود 

الممتددد مددض بدداب النصددر شددمالا وانتعدداوا بوددام  المعمندددار الدد   يتقدداط  مدد   Aويت ددمض الوددزو األول 
 .الفرافرة  –المحور اإلخترا ي طة ة السوض 

المدرسددة الشد بانية الوا  دة عةدى المحددور  –والد   يبدد  مددض المدرسدة الشدرعية لةبنديض  Bوالودزو الثداني 
 (.3)راو  المخطط اإلخترا ي وصولا لسويقة عةي القريبة مض القة ةع

 :Aويت مض الوزو األول 
ار  و وددام  دوينتعددي بوددام  المعمندد المةحدد  (0)راودد  الشددكل  0  هدد ا الوددزو مددض المحددور ببدداب النصددرديبدد

ئ نتدده الوميةدةع ي ددم هدد ا القا دي الدد   ي دود لة صددر الممةدوكي و يطددل عةددى شدار  طة ددة السدوض بم
حمدام القا دي نودد ةشدار  الخترا دي طة دة السدوض الوزو مض الشمال مصبنة الزنابيةي وعند اتواهنا ل

لى وانبه وام  المعمن  .بمئ نته الممةوكيه البدي ة اردوا 
صة وكداض هندات تحدول فدي الوظيفدة ية مترادمحور عةى م ظم مبانيه كبنية تقةيحافظ ه ا الوزو مض ال

ةدة تبيدد  م ظمعددا الوم ةوددار تمحدتت عات  و دإلدى مسددتو  التقةيددد مددض السدكض  ه غةددب وظائفدتحولدت و 
 .وانتشرت فيعا ب ض المطب ات الخاصة اسية والحقائب واأللواض واأل تمالقرطالةوازم المدرسيةو 
 : Bثاني ويت مض الوزو ال

 (ال ثمانيددة)رسددة الشدد بانيةدالشددار  اإلخترا ددي طة ددة السددوض مددض وعددة الشددر  بالم منتصددف   مددضديبدد
لدى وانبعدا ه غرباا مقعى بةيط دويح  و  عوة البرتقال التي تقام فيعا األعراس واألفدرا   غةدب األحيداض وا 

  ال ثمانيددة  بالزاويددة المنصددوريةالمحددور هدد االوزو مددض وينتعددي ال ثمدداني المتدد خر يقدد  خدداض  ددورت بددت 
يمدةع درسة كانت تحو  الكثير مض المخطوطدات القدالقريبة مض القة ة والوا  ة في سويقة عةي وهي م

" ال صددرونية"المدرسددة ال صددرونية التددي ت ددود لةفتددرة الزنكيددة و ددد  امددت بدددلا منعددا بنايددة األو دداف  ثددم
 .بقية المحورر و الحديثة  ات الطواب  ال الية التي شوهت منظ

الوظددائف فددي مبانيدده فعددو ي ددم حمددام  ددة هامددة نظددراا لت ددنقطددة ودد ب سددياحيالمحددور بحددد  اتدده ي ددد 
إلدى محدال تواريدة لبيد   الخترا دي رسة وخانقاه وزاوية وتحولت م ظم  بنيته المطةدة عةدى المحدوردوم

 . عات لةوازم األعراس و ل اب األطفالدالومةة ففيعا الزواج واأل مشة ومستو 
لوزو كبير مض مباني المحور السكنية وتحولعا إلدى الوظيفدة التواريدة  وظيفيلتحول االالرغم مض عةى 
إل  ض  المدددض التقةيديددة القديمددة  متراصددة التددي تميددزت بعدداه التكوينيددة التدده لزال محافظدداا عةددى بنيإل  ندد

 .تشويه وا ح ببنيته التكوينية ى إلىد تسقيف الوزو التوار  فيه 
                                                             

8
 871- 868بفحةم 0282( مرنلم حلب األثرية)حةنر عبدهللا  
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كاض التدخل في ه ا المحور يقتصر في الكثير مض األحياض عةدى الخبدرات الفرديدة ك شدخال يمةكدوض 
الدور ويحسنوض ظروف م يشتعم لتواكب التطور التقني الحديتع ولم يرت  المحدور لةتددخل فيده عةدى 

بقيدت هد ه المحداولت لتحسديض  لقة دةعا –هيئة مؤسسات  و منظمات دولية  سوة بمحور بداب  نسدريض 
المدوارد  ظروف الم يشة تنوح تارةا وتخيب مرات عديدة كنتيوة طبي يدة لقةدة الخبدرات الشخصدية و ةدة

  كداض التحدول فدي  الوظيفدة مدض السدكض إلدى التودارةالخبيرة بموال الترميم والت هيلع  و  ف األيد 
المحدور فكداض التحدول فدي ال الدب إمدا  ض  دو ديتم عةى وانبي المحور  ما األبنية غيدر المتاخمدة لحد

عات تواريدة  دخمة لقربده مدض  سدوا  دتحويةه لمسدتو  ض يتم يحافظ البيت عةى وظيفته السكنية  و 
 .ينةدالتصريف وسو  الم
 ةحافظددكاض بشددكل عددام لزالددت مالسددكنية التقةيديددة الم هولددة بالسدد المحددور بيددوتويمكننددا القددول  ض 

ووظيفتعددا السدكنية ولكنعددا لدم تحددظ باإلهتمدام الدد   حظيدت بدده بدا ي المندداط   التقةيديدة تعدداعةدى هوي
 .   و محور  نسريض كالوديدة

 
 صورة -األكشاك الخشبية المنتشرة في الشارع الرئيسي لباب النصر     من عوجة الكيالي باتجاه طلعة باب النصر (6)الشكل   

 2002المصدر مديرية المدينة القديمة –ذاكرة مدينة حلب القديمة من                       (2002)الباحثةسة دعالمصدر 
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د تا تلساا    –محاار ا ترااتة ااح ماح لااح تل ح رااح محاا ا  اار  تل  اار   -1-2-4

 :  تلقلعح – حاتت 
للفترة الهلنستية إال إلى طلعة السجن  دوار السبع بحرات يعود تاريخ وجود المحور من منتصفه

يبدأ بباب الجنان غربًا وينتهي بأرض  ،بشكله النهائي في الفترة اإلسالميةأنه تبلور واكتمل 
 .السجن شرقاً 

 :تلاط ا تلعمات ي للمح ا
إال أن مخطط غوتون تميز المحور بالصفة السكنية التقليدية وهويته المتراصة منذ وجوده 

حيث تقطعت أوصال  هاالبنية التقليدية المتراصة وخرب غير الكثير من، 4591االختراقي عام
هجرة الكثيرين  المدينة القديمة لتحل محلها األبنية اإلدارية ذات االرتفاعات العالية مما أدى إلى

األساسية لتحل محلها الوظيفة  التالي فقد المحور وظيفتهوب ةخصوصيالبسبب فقدان  من بيوتهم
 . المرفق( 5-8-7)انظر الشكل واإلدارية، التجارية

 :عمرئا تلمح ا
الشرقي محافظًا على بنيته التقليدية  ؤهانية للمحور من بدايته حيث بقي جز تغيرت الصفة العمر  

 (مشروع باب الفرج)الغربيئه جز  ها إلى تجارية إال أنه تعرض فيمع تغير طبيعته السكنية وتحول
   .المرتفعة وتغييرها وانتشار األبنية تقليديةإلى هدم للبنية ال
 : ت هرت تلمح ا

كالمحال  والمتاخم لحدود السور الشمالي القريب بين القديم المحافظ على البنية التقليديةمختلطة  
من  والحديث المشوه لمحور الواجهةبداية المحور وحتى سوق خان الحرير في التجارية المنتشرة 

تويها والحديث الذي حافظ على نفس العناصر المعمارية التي تحكمبنى البلدية  الجهة الشرقية
  .كمبنى مديرية الثقافة واجهات المدينة القديمة

من الحجر األسود البازلتي القاسي لتصبح شوارع عريضة زفتية بالكامل تغيرت  :تألاض رت
 .المرفق( 5)راجع الشكل الحركة المرورية،اإلشارات الضوئية لتنظيم  تعترضها ممرات المشاة و

 : تل عد تلثرلث للمح ا
على الشارع الرئيسي  ها الضيقةشرفاتذات الطابع الفرنسي التي تطل بالحديثة ية ظهرت األبن

المنافذ الضيقة التي  عدا بعض التجوال بهذا المحور وانعدم اإلحساس بالمدينة القديمة أثناء
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صفه تالمجاورة وظهرت األروقة على طرفيه بشكل الفت لالنتباه ابتداًء من من مناطقبالصله ت
لتنتشر المحال التجارية  ية وصواًل للسجن األمر الذي لم يكن متوفرًا في بدايتهعند جامع الشعيب

 .التقليدية من الجهة الشرقية والمحال التجارية الحديثة من الجهة الغربية
 المرفق،( 1)انظر المخطط ،وصواًل للقلعة بباب الجنان غربًا وينتهي بطلعة السجن شرقاً المحور يبدأ 

وتم هدم الكثير من  4591تعرض هذا المحور للمخططات التنظيمية من قبل بانشويا عام 
م األسواق صة ليحل مكانها شوارع عريضة تخدالبيوت التقليدية ذات البنية التكوينية المترا

في حينه التجارية الضخمة المجاورة والمستودعات التي بجانبها وهي طريقة تفكير الغرب 
وهذا في الحقيقة شوه بنية المحور واألبنية التقليدية  ق المدينة القديمة بغربهار المكانية وصل ش

المجاورة وعرضها لإلشراف المباشر على مجموعة من األبنية الخدمية والمباني اإلدارية المجاورة 
-7)راجع الشكل ،وخرب مبدأ الخصوصية السكنية التي كانت تتميز بها تلك البيوت السكنية المجاورة

يد من القاطنين لبيع بيوتهم و تحولها إلى مستودعات ضخمة أو محالت مما اضطر العد (8-5
 .تجارية

م، ولسهولة دراسته ورصد مبانيه قمنا بتجزأته إلى 4011-4591يبلغ طول المحور تقريبًا من 
  A –Bقسمين 

دوار السبع بحرات مرورًا بمبنى  غربًا باتجاه الشمال وحتى 4ويبدأ من باب الجنان Aالقسم األول 
  .المرفق(5)راجع الشكل البلدية ومجموعة من البنوك التجارية وغرفة الصناعة والتجارة،

حيث يتقاطع دوار السبع بحرات وجامع الدباغة العتيقة وصواًل للقلعة،ب حيث يبدأ Bالقسم الثاني 
يد من المباني الهامة والتي تم العدويمر ب يعود للفترة اإلسالمية مع محور باب النصر والذي
  .السابق(0)راجع المخطط ،ذكرها في محور باب النصر

الجامع األموي  -دوار السبع بحرات مع المحور االختراقي عوجة الكيالي منتصفهمن يتقاطع المحور 
وسكنية ومباني خدمية عالية االرتفاع يحد المحور من الطرفين محالت تجارية تعلوها مباني خدمية 

العامة  تحولت وظيفة المحور إثر اإلختراق من السكن إلى التجارة والخدمات ،بالطوابق العليا
لتنوع البضائع المتوفرة فيه ولقربه من األسواق  يعد نقطة جذب سياحية هامة ،والمباني اإلدارية

مباني عبد المنعم )حديثة  مبان إدارية -حمام –جامع – اتخان –يوجد فيه محالت تجارية ، التقليدية
 (.نظام حديث–مبنى البلدية )  مبان خدمية –( رياض

                                                             
 
 31 -31 ، 2 -22 م صفحة2 22( حلب األثريةمعالم )حجار عبدهللا  
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المشكلة إلحدى أهم أدى إلى تغير في البنية التقليدية المتراصة  وظيفة هذا المحورالتحول في  إن
أدى إلى ظهور نمط لهذا المحور إضافة مباني جديدة سمات المدينة التقليدية القديمة ونستنتج أن 

 .عمراني جديد

 
 لمدينة حلب لتقطيع9191مخطط بانشويا  لمد  ح حل          1594مرطط غ ا  (7)تلشكل

 ة حديثةلى مدينإوصال المدينة وتحويلها أ

 
داتسح -ص اة مأر ذة م  ذتكاة حل  تلقد مح-  ضح أثا    د م ر  ردم ح عرل ح   ر   تأل   ح تلاقل د ح تلقد مح( 8)تلشكل 

 .عدسح تل رحثح-2212تلمعا ض في ك  سح تلش  ر ي مشا ع  ر  ة سا   
 زء م  شراع  د د في تلمد  ح تلقد مح،  غردا كث ا م  سكر  تل   ت تلارا ر ح تلقا  ح م  تلم ر ي :" كا  أسرل تلاسمإل ضرح مر 

 .تلطر ق ح م رزلهم أل هر اطل على  رحرت تل   ت تلارا ر ح

 
 2212-عدسح تل رحثح  تل   ك  را ره د تا تلس    حاتت  دت ح تلمح ا شراع تل م  م  ت( 5)تلشكل 

 2212- را ره  ر  تل  ر  عدسح تل رحثح سرعح  ر  تلراج  في تلم اصف
 2212عدسح تل رحثح –تلمكا ح تل ط  ح   سرعح  ر  تلراج  تل سرا م 
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 :القلعة -عوجة الكياليمتحولة الوظيفة محاور اختراقية  -1-2-5
بوابة القصب  حت معالمه في الفترة العثمانية، يمتد مناتضيعود تاريخه للفترة الزنكية، 

  .(11) راجع الشكل،حتى القلعة جنوباً مروراً بدوار السبع بحرات والجامع األموي والجديدة شماالً 

  :التطور العمراني للمحور

هو محور اختراقي وظيفته تأمين وصول السيارة لألسواق التجارية انتشرت على طرفه الغربي 

على طرفه الشرقي  مبنى مديرية ثقافة حلب الحديثو" أبنية عبد المنعم رياض" إلدارية األبنية ا

واستمر المحور بعد دوار السبع بحرات بانتشار األبنية الطابقية ذات االرتفاعات العالية 

يعد محوراً سياحيا ًهاماً وصوال ًللجامع األموي  لفنادق والورش الصناعيةوالمباني اإلدارية وا

الجزء في نهاية  يتمركز (مئذنة الجامع األموي )لوجود معلم ذو طراز معماري فريد من نوعه

نقطة جذب هامة للسياح القادمين من الجديدة أو القادمين من محور باب المحور ويعد األول من 

 .الجنان باتجاه القلعة

 : عمائر المحور

الصفة السكنية غير موجودة على اإلطالق في المحور وتغلب على عمائره الصفة التجارية 

صفه وصوالً تروقة على طرفي المحور بدءاً من منواألبنية اإلدارية مع مالحظة انتشار األ

 للمسجد األموي 

 : واجهات المحور

إال  كمبنى مديرية الثقافةفي بعض األبنية العناصر المعمارية التقليدية  روعي ذات طابع حديث

 .أن باقي األبنية أغفل ذلك بسبب الجهل للموروث الثقافي الموجود في المدينة

  :األرضيات

األرضيات ذات الحجارة البازلتية لتحل محلها الشوارع الزفتية العريضة والتي انعدمت 

 .تعترضها اإلشارات الضوئية وممرات المشاة

 : البعد الثالث للمحور

نالحظ التشويه الكبير الذي حل بالمحور منذ بدايته عند عوجة الكيالي وانتشار األبنية اإلدارية 
ذات الطوابق المرتفعة أمام مديرية ثقافة حلب ذو الطابق  "أبنية عبد المنعم رياض" العالية 

الواحد والذي حافظ بواجهاته القديمة والمشربيات واألكشاك على النمط التقليدي لينتهي بتمركز 
لعالية ذات األروقة على جانبيه مئذنة الجامع األموي في منتصفه على الرغم من انتشار األبنية ا

  .السياحية في حلب على اإلطالقجعله من أجمل المحاور  مما

القلعة وقمنا –الجديدة  -يبدأ عند عوجة الكيالي و لقلعةمن افي الجهة الشمالية الغربية المحور يقع 
، يبلغ طول المسار  A-B-Cفكانت األجزاء  له بتجزأته لسهولة رصد وتوضيح مبانيه المشكلة

  .م 0011-   0011تقريبًا من 
يلتقي  المرفق( 01)والشكل  المرفق( 1)راجع المخططويلتقيان بدوار السبع بحرات B و Aيتقاطع الشارع 

 .عند ساحة الجامع األموي والذي يعود للفترة األمويةCو Bالشارعان 
ومديرية الثقافة ( مباني حديثة الطراز)مباني عبد المنعم رياض و 0بعوجة الكيالي A الجزءيبدأ 

وغرفة تجارة حلب في منطقة إعادة تأهيل منطقة ( نظام بناء حديث) بحلب التابعة لوزارة الثقافة
                                                             

1
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، مارًا بدوار السبع ع العمريالجام اإلختراقي والتي تضمباب الفرج وحدودها المتاخمة للمحور 
 . وفندق حديث الطراز وينتهي بالجامع األموي( عثماني)لدباغة العتيقة بحرات الذي يحده جامع ا

وذلك  0511محور اختراقي تعرض للمخططات التنظيمية من قبل بانشويا وغوتون  Bالمحور 
لضرورة وصول السيارات الخدمية لقلب المدينة القديمة واألسواق لسهولة التخديم وتنشيط الحركة 

تمية لفتح الشوارع العريضة هدم جزء كبير من البنية التقليدية لتحل التجارية فيها، وكنتيجة ح
 . (01)راجع الشكل ،التي شوهت المحور بشكل كبير( عبد المنعم رياض كأبنية)محلها المباني الخدمية

وجزء من واجهة محور اختراقي أزال جزء من خان الوزير وخان الصابون الهامين  Cالمحور
وجامع الفستق أو  حلوية والمدرسة الوقفيةبالجامع األموي مرورًا بالمدرسة اليبدأ المطبخ العجمي، 
 .لعصرونية والقلعةلمبنى االصاحبية وصواًل 

لكنه ، (1)انظر المخطط  ،Aفي الجزء تجارية -اريةدإ السكن إلى الخدمات،من ور تحولت وظيفة المح
ألنه يحتوي  نقطة جذب سياحية هامةيعد  الوظيفة التجارية،على  B-Cبقي محافظًا في جزأيه  

مرورًا  المرفق(00)الشكل راجع،مباني تاريخية هامة كالجامع األموي والذي تعود مئذنته للفترة األموية
( عثماني)، خان الوزير(مملوكي)، جامع الصاحبية (مملوكي)خان الصابون -بالمدرسة الوقفية

 .وصواًل للقلعة( مملوكي)طبخ العجميالم

                                                                                                                                                                                                                                                             
 (                                            2112)عدسة الباحثة-محور الجامع األموي        ساحة السبع بحرات عوجة الكيالي       ( 11)الشكل                     

 
 هندسية بديعةتعود للفترة األموية مزخرفة بكتابات قرآنية ونقوش -فريدة من نوعها في حلب –مئذنة الجامع األموي ( 11)الشكل 

 2112مكتب حلب القديمة  -المصدر
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التقليدية وتغير في الوظيفة مثال محور  محور تقليدي حافظ على هويته-1-2-6
 : 1ساحة فرحات–ة ديدالج –عوجة الكيالي
م ةةةةةةج   جد ,ة عطةةةةةة  ,دة صةةةةةة   ي,دهةةةةةةةدمنطقةةةةةةيدتةةةةةةجديدة  ةةةةةة ةدد  ةةةةةةم دة    ةةةةةة  منطقةةةةةةيدة    ةةةةةة  د

,د  ةةةجد ,د د ةةةجل,دضةةةمطدم دة ةةة دمةةةادة لعج  ةةةجلدة   جد ةةةيدة    ةةة  د  مةةةج دم ةةةجك  ج,د(ه ك ةةةجد41)
ة  ةةة طيدة م ةةةو  يدهةةة دم ةةةد  د,دة  ظةةةجئلدة مق د ةةةيد ةةةكنةدمتةةة  ط,دة م ةةةجنةد  ج ةةةيدي د جئ ةةةيد ةةة ئي

 .( )إ  جءد  بدة ق  مي
يدة  ةمج  يدة مد  ةيدمةاد غ ةبدم ةجنةدة م ة ددة  ة ج ةد  ل ةد دة عةمجن ةيدة م ةقتد ,د قةهديةةدة   ةد  ع د

د.م088-058ة ق عيديةدة      ,د   غدط  هد قد  ًجد
 مةدد ج ع  ة دمةادة م ةجنةدد,  ن  ةد  جد ن د جبدة نصدد م  د يدة ةقجييد     دة م  دد ع  يدة ك ج ة

  ةدد  ق ةةةةةجرد  ةدد( ةمةةةةةجنةدم ةةةةةقتد)جد  قةةةةةلدة  ةةةةة دد ج ةةةةةجة  ق    ةةةةةيدة  جمةةةةةيدك مةةةةةجمد  ةةةةةدمد ج ةةةةة
 ةجمهد مادةمدتةجادة  ة دد ج ةجديدة مدية (د 4)دة هدة  ك د ص اًلد  ج يدة  طبد(د ةمجنةدم قتد)غدة ي

 ةةةةدلد ينةةةة  د ةدددمد ةةةةجد   ةةةةلد ال دمةةةةد دًةد  ةةةةجد دة   ةةةة د  ةدد ج ةةةة  د مطعةةةةمدة    ةةةةةدهةةةةج  د
م ةة مد)د  ةةلد  ة طةةمد,د ة ةة  د  ضةلدة  ج ةةيدة  ةمج  يد  مطعةمدمةةادة ة ةت ,دة مدية (د 4- 4)ة  ةك دةنظةد
 مطةدةاديد ةجلدة قد  ةيدمةادة   ة د دكج  دةئ ةيدمجدة  ةج د  م ةدنةيد مةادةةمدكج  دةئ ةيدي ج يدة(دة دما

ةئ ةيدة عةة دةءدة عة دةءد  ةد مدة كجة   ةو,د مطعةمدة م ةد  يدةةمدمطدةن ةيدة ةد مدة دةة  ك د مةادةةمدكج  دد
ي  ة ةةيدة  ج ةةم ادةةةمدة صةة   يد(د ةة   ةًددة د عةة ا)ةةةمدكج  دةئ ةةيدة دمةةادة دةةة  ك د  ةةد مدة دةةة  ك 

د.(6)ة متططدد(مجددآ  جدة  ك مد) مادةمدكن  يدة  د جادة كجة   ود(د صج بدة  جد  ا)
ة  ظ لةةةيددمةةةادم جن ةةةه    ةةةلد غ ةةةبد  ةةةك ديةةةد  ديد عةةةدذدهةةة ةدة م ةةة دد م م ةةةهدل ةةةج  دة  قه ةةة 

ة  ةةكن يدة  ق    ةةيدإ ةةيدة  ظ لةةيدة  ةة ج  يدةال ةة ةمجد يد   ةة  دمع ةةجدة ةة ةددة  ق  ةة  دإمةةجدإ ةةيدكجي د ةةجد
طقةيد ةد ةيد  ةجد  ة د مطعمد  دإ يدين  د ت مدة   جحدة عدبد ة  جنبدة   اد    ةدة مك ثديةةدمن

 د ةن لد ةجدً د  ل ة دي  جدت مجلدة  جضد,ديكجنةلدهة ادة م ةج اللديةةدإ ةج  دة  قه ةدة مجضةد   يد
  دق ةةيدة مةة ةد د  دضةةعلديةةةدة كلةةجءةلد  كن ةةجد  ةةك د ةةجمد   جنةةًجد ةةجدً د تةةديدن   ةةيدضةةعلدة ت ةةد د

(د 4)ة  ةك د   ةي,دةنظةد| ظ ليدة  ةدمادة  كادإ ةيدةال ة ةمجددة  ة ج ةد ج  د ةيدةآ لدإ يد     د

د.ة مدي 
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  م دده ةدة م  دد قهم  هد     دم جنةد جد ت يدهجميد ع  د  ل د دة عةمجن يدة م قتد ,دضمدة  جمهد
 ة  مجمد ة م ةد دة   ن يدة م    يدة م ع   د ة ع   دمادة   ددة  ق    يدة  ةد    ددتجدلديد   د

د.دهجمدمادن   جدكمجدضمدم م دكنجئ دة ط ةئلدة م    يد  مكاد صن لهدكم  دد  نةدد  ة
د دنال ظد ا د جمي دإ يدة  ظ ليد كن   ي دة  ق    ي دة  كن ي دة  ظ لي دة  ةدما ديةد ظ لي ة     

ةال  ةمجد يدة   ج  يد مد م ددمادة  ن يدة  ق    يد     هدة  كن يدة  ق    يدة م دةصيد  كنهد ك د
ة جد  ة مد  جدةلدمد  ًةدمادة  دكيدة مد د يديةدة م  ددة مددة   د  يد د ج  دن  يدة    ثد  
  د د م ط  جلدة ة نق د ة ت ميديةدة م  ددإضجييد  د   دة م جنةدة م    يدة  ظ ليد ج كة ددماد

د.دة   يئيد ة  ك  لد ة  ةدن مد ن جد    دة م  ددمادمكجادهج ئد مكجادم  ئد ج ض  جد ة  دكي

              
 -الباحة السماوية في دار أجقباش               الباحة الداخلية السماوية لمطعم السي سي هاوس  ( 12)الشكل

  2002- المصدر مكتب حلب القديمة                                         -2002-المصدر مكتب حلب القديمة

                           
 -الجديدة  –زقاق مطعم المشربية       ساحة الحطب في الجديدة                           ( 11)الشكل 

   2010عدسة الباحثة –المصدر                                         2010عدسة الباحثة –المصدر 
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ماااج    علااار اااار ل اب كاااالب  ماااج ااااب ل ااارنة  اااجذه الالراااات مااااب هااا   ن ا اااالذر  اااا  جرن ااا        
اااب ن اال ااات ن  يرنحااات ذجرن اا  ال   االاا ن ءااذة علاار كالحاات ن ا ااالذر ن ا اات ن اا كر ن ار لاات نلذ اار م

ذءااا نلماااات ن اكذااات  لراالعاار ن اراالرااات حاا  امالاااا  ذهااه اااال هااذ  اذرهااال ن رارنااا  ذ  ذن  الراخااات ذ
جرن ااات ن الاااذخ ذن  خاااالر  ذ  ااا  هااا  م ال ااات  ااااجع  ة   ذاررحااات ن ذءاااا نااماااال    لرااااال ر ن اكذاااات 

ذن  خالص ن ا ا ت ن     ا   ذ ذج خاات ن ا رن ا ات ذنءا ت ا ا لملات ، ن كال ات ح  امالاا  ن ااا ع
ن ارحاااق ذااااج نع مااار ( 1)ذن  ااالالا هااا   ن جرن ااات علااار ن  اااجذه  ،ن  اااالملتة مااامن ااااب ن ا اااالذر  الر لاااال

مااال  جرن اات كالخااص ن اا اج  علااا   ا المراات ن   لاااه ن اراااق  كراار ذعااذ ة  لار لاات ن رالاااات ن  اا  
ذكااالب  مااج ن اكذااات  اا ،  راااال رن ذ  نلرءااال ذ  ذن  ااال ن ذجرن اات ن  ااالملت ن رارنااا   لا ااالذر  ن  ااذر
ااكالاات ن ا خالص ا اذر ن جرن ات ن ا ن  اب ل رنة  لك ن ا الءلت ماب ن ا الذر ن ا ت ن  كر  لالة 

لاكالاال ا  ن كالااات  ارما  ااذع حااال مراج ذن ا ن هاذ اذءاذب ن م اا ذااالامات ااج   ذاا علا  ن خ االر
 ذنااللااااا  ااااااا  ا اااااذ ن جرن ااااات ن   لالاااااات ا اااااذر  ااااااال   رلاااااالح  هاااااالة  اااااجار مال  ااااااالرع ن  ااااااال ات،ك

 ذراااق ذئااال    ن ا   اءاات ذن ارالاات ن  اا   ااا  حاا  ا راااال  ن م ااا حااااال مرااج  اااا  اكااا  اااب
ن ا ااذر اااب  اااا ذ  اات ائاار نه اااالة ن  ااال   ذ كاا  ك اااذه ن  اااالرع ن  اااال ات ن ا ذاراات  اا   ااا اكب 

 .  ذاملر ن ا ذر اامذعالة م نكر   ن  ال   اب ل االة  االر   ماله االة كمار
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 :ا  ا ج ن  جذه ن  ال   :الدراسة التحليلية لمحاور مدينة حلب خالصة -1-2-7
اسم 

 المحور
التطور  جغرافيا   يا  تاريخ

العمراني 
 للمحور

 الوضع 

 معماري ال

 الوضع

 انشائي

 الراهن

فني 
 زخرفي 

خطة 
استراتيجية 

لالرتقاء 
 به

طول 
المحور 
 التقريبي

باب  هلنستي 1محور
-انطاكيه

 سوق الزرب

تقليدي 
حافظ على 

الوظيفة 
 التجارية 

متدهور  جيد
في 

بعض 
 المباني 

بحاجة 
 لتدخل 

من  ال يوجد
088-

م 088إلى
 تقريبا  

أيوبي  2محور
مملوكي 
 عثماني

باب قنسرين 
 القلعة –

حافظ على 
الوظيفة 

 المتنوعة 

المشروع  جيد جيد جيد
 الرائد

م 088
 تقريبا  

أيوبي  3محور
مملوكي 
 عثماني

 باب النصر

 القلعة 

تقليدي 
 متنوع

 الوظيفة  

متهالك  جيد
في 

 األكشاك

من  ال يوجد متهالك
1888- 
م 1188

 تقريبا  

نصفه  4محور
–اسالمي 
انتداب 
 فرنسي

باب جنين 
 السجن-

اختراقي 
 غوتون

1094 

م 1388 ال يوجد اليوجد جيد جيد
 تقريبا  

إسالمي  9محور
زنكي 

 عثماني

عوجة 
-الكيالي 
الجامع 
-األموي
 القلعة

اختراقي 
تغير في 

 الوظيفة

بحاجة  جيد جيد
 لتدخل 

م 1188 ال يوجد
 تقريبا  

 6محور
 الجديدة

 كيالي عوجة عثماني
فرحات ساحة
 فرحات

تقليدي 
في  تغير

 الوظيفة 

من  ال يوجد جيد جيد جيد
098-
م 088
 تقريبا  

 2818-الباحثة دادإع –ول تحليل المسارات السياحية وتصنيفها دج –( 1) الجدول 
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ااب ن ا اذر  Cن للرات ن ا ن اراج ن  ا ة رااة  -لج  ة نخ االر ا ذر ن  الاا نلااذنن  االجنة  اال  مق ح
 ذ (5)ن  االما  لاخااا  -5-2-1ااب ن  لارع  ن للرات -عذ ت ن كاال  ، جذنر ن  ما م ارن  ن خ رنا 

ارما  ااب نل اذنق ا ا ات  اا ارج ن ا ذر نلارب  ه االة ن  اال   ن  المق، ( 1)ماالةة علر ن  جذه 
ن لجاااات  ن  ن ماااات ن ا رنعاات ن ا العاالت ذنل اال  ن المماات ن اياااالع مالل اال  ن ا لالاراات  ن  للاجااات

 ااال   ممااي  ن  اا  ا ذرهااال ن  ذن لذ ااات ذن اا ن ارااج اااب  اااذه نل ااذنق ن  للاجااات ن اياااالع حاا  ن رااال ة
جذرنة هالااالة حا  ااذه ااجع ن  ذ ات ن  ااال ات ذن ا اب ن ا ن الءاا  ن  اال    الرب ااذه ن ا اذرا  ناج، 

خاله  االر   ن  اال ات جذب اله اب مجنات ن ا ذر  ا الا   ذهذ اا ذر ارال اا  ن اجهمات جذب الاه  ذ 
 .  مذاق ذن ا رت ذن  ال جع ن ار ذع ذا  ذهذ اال نه ام ا عب ن ا اج اب ن

ذن     ر مر ن رلجع نلذ ار   اب كاا ب  اااخ امج  ن ا ذر اب ن  ال ت ن كال ات  االة ن  الاا نلاذن  
 ةة  مااج  نلرب مالر  ااالب اا ااذم ال نم ااجن  اااا ة 544-044املااط اذ اا  ن  لراماا  اااب  ت،ذعااذ ة  لللراا

ن  ااال ت ذعااذ اال  لرلاجع ن رالااات  ااا ذ  ذخاالب ن اذ ار ل اار خاالب ن عاالمذب ااب ن اك مات ن ذا اات ذعاذ ة 
ن كال ات  االة  الاا ن عال مات ذن اامخ ن ر ا   ا ء  حرق ن اا ذب حا  ن ر  االب مماكه كماار ااب 

ذنا عاالرهال مجنات خالب ن اذ ار ذ  ار ا الا ا  ذهااال  ماج ااب ناماالرع ل ار  ذاا   ركات ن  ااالرن   االااالة 
ذمراب ن ررماال  ن عايارع  الاه اب ذن خاالر ااب ن ماال راب ذن   االر ذن  ااالل ن اجنخلاعلر  ركات ن اماالع 

ن مءال ا ذ خجاة ن ا اله ن   الرات ن لرامت   مج   ركات ن  ااالرن  ماال ئ ذر ااب  جااج حا  ا الاات ذن  ات 
خاااالب ن ااااذ ار عااارذجنة مال اا ااااذب ن ماااالاذ   مال ر  ااااالب مااااب ا اذعاااات ن اماااالا  ذن  اااا   ماااكه ن  اااا ة 

حا  ن ا اذر  ذاكاذب ااج ذعالاال  لرلاجع ن رال رات تن  جاا اب ن ا اذر مماكه عاالة ذعاذ ة  ا ااا ن للرا
 . ذنلخارع ن  اال  
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 :القلعة –المسجد األموي  أسباب اختيار محور -1-2-8
م ددك ن ضددلم ل ددرا اددحا ال مدد   القلعددك امرلددك ت ايددمك –قددت  ددت ار مددر  لمددد  الليدد ت ا لددد ل   

لرد  لدر  دت ال دإدا  لمدم لدم لقر ندك لارادك اللمدرد  اللق  مدك لدم ممد  الت ايرت ال ململمك ال ي  
 رإلضدددراك ل هدددد ر العل اندددي داللعلدددر   دت ايدددك  اللمدددد  د ف اام دددم ال دددي مل دددت  لددد    ع  دددر دددر م  

للزردددر ا دالنقددددئ الارعندددك امدددم دايددد ر    دددتت د ددددت   دضدددب ل رنمدددم اإلنودددرعمك دالدضدددب الددد اام
  ا دب د دب اإلر مدر   لد  ادحا اللمدد  ل يد رل ال رلمدك   قدر   دم ك االلامفمدداضمك   ا م مك رهك اي
 :(11-11)الواا (1)ال تدا 

 ت144 م لغ هدلم ال ق م يمؤت  للقلعك ل رو ة   ع ض لللرههرت ال نظملمك لمد  ار  ا ي -
 .الل اق(11)الواا  ارلكيمرممك  حل  ه رح د م القلعك اللحام موا م نق– تام م اللي ت ا لد   -
 .الير ق(2) ا ب الواا ال ي   لمز   ر لتمنك ملل   م لم ا يداق  ال قلمتمك  -
 لندح العإد  ال لنيد ي دإددالا  مك الارعنك ادي ل رنمدم لر زلدك المقدل ال ر مرمدكدع اله ز اللعلر   ن -

 .الل اق(11)الواا لد  نر المرض 
 ت ند دد داللللداي  العثلرني  الف نيدي دالمدتم   ا لد   ندع لدات ال نر  اللي رتلك اي ل رنمم -

 ددر ي ل ددرني اللمددد   لددت  ضددرا  ر ن م ددك المر ددك  لدد  ال ددي   لدددات ال نددر  الرفمفددكاإلضددرارت ادحل  
 .ودات اللنظد  العرت لم ال يدإدالا للقلعك د  المتمثك اليانمك

 .رلفنرتق داللقرايا الض د مك لليمرح د دا   عض رالرتلرت   ندع -
  . واا غم  لهلق أضف   لمم أالمك ا م ةلب اللممه أ نمك اللمد  ا  فرع اني رت  -
  .العإ  الح   ن لي  لممت د عتتار ميل م ل ر دأالم  رد  ندع الف مر -
 .ارلكيمرممكم نقهك  حل مهقدئ امم نظ اا ل عتتاله ز للر مع عتت أنداع الزرر ا دالن -
أ ددتات ال ددها   ددر لددم الدادددت اليددمرممك تدم أم  عمددق  لدد  ايدد معرل  تميددر  ا يددرع   ع ددم للددر -

 القتملدددك  وددداا ردددر  دللتمندددك ملدددل اادددا  وددداا  دددرت التاعلدددك دالليددد ل ة ليدددارم اللتمندددك الم ادددك
اراددك الل درتالت ال  ر مددك إددفقرت   مددب ام ددر  د ت ل ددر  ل ازمدك د إددل الممددرة ادن در لنهقددك   ر مددك 
  الير ق( 2)وااانظ  ال رل للك   مب  رللف ق 

ال  ددر  حد  اللمدددرا الارعنددك  دددرللمد  اددي  ددد لمت لمددرل ت ال  ر مدددك  عتا مددتا  التالمدددك  ليددرالك-
 . ل  نهرق وع يام ر يارم اللنهقك دليرالك  ال ي ل ت   ر اللتمنك دالنزاع الليلح 

 عددد ض إل دددرتة   لرددد  لعحن دددم الف ددد ة ا لدمدددك ( ال دددرلب الا مددد )1 رل دددرلب ا لدددد   م دددتأ اللمدددد 
دأإددد ح 1111دان  ددت أ لدددرا ال دد لمت امددم اودددا اليددد  الوددلرلي لل دددرلب ا لددد   ن م ددكال هامددا 

 دد دح  دا  ددك متمثددك  ل لدد  لفدد تات لعلر مددك  ر مرمددك أث مددك ( لدضدددع ال مدد )لهدد ا  لدد  اللمددد 
ال قلمتمددك اارنددت الن م ددك  ر ددنفا لدددات  نرع دد مت د ددت مت لعحن ددمأ مددت  دد لالمتاثددك د لدددات  نددر  متمثددك  

                                                             
 
 76-76 م صفحة2 02( معالم حلب األثرية)حجار عبدهللا  
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لعحنددك ألدمددك  تملدددك  قلمتمددك ضدددلم ل ندد  مدددتم  ددا  ددك متمثددك  ع دددق  دد دح ال دددر م  دالع ا ددك د دددت 
التاعلدددك ال دددي مضدددح   دددر اللمدددد  دالدددح   ل ادددقال (11-11) ا دددب الوددداا  ديددده م ادددك ا يدددداق ال قلمتمدددك 

  دددك الد فمدددك   ددرد ر اللا دددر   اليددمرح دم ادددك ال  لدددم م ادددك اللددر ة  الل يدددد مم  اللإدددلمم  المرلددد
 لد  أالم دم ممد  أن در  ل لد  ادت ارعدا لدم الا دل التمنمدك الل رإإدك  ال ي ارم ل در  دهثم  ا مد  

 اللللدداي( الفيد ق)د من لدر  درلب الإدرم مك  (العثلدرني)دالددزم ( اللللدداي)الإر دمم رد ار ررم 
أالمدك للدر ل لدر لدم  ادي ادحا ال مد ت ايد م اللعلر مدك اللي فمضدك  ا ب ال رل الثرني الفإا الثدرني ممد   دت  اد ات اقد ة ررإدك ل

اللت يدك العإد دنمك ال دي دلدم ثدت اللفد ق ال للدك د   ر مك مم   قدت الل درتالت ال  ر مدك الضدرلك 
  ادددر  ندددر ام   العدددرت لللمدددد   د للنظددد ن دددر  ل نددد  ضدددرت ل عدددتت الهدا دددق وددددر ا  دددت اإلي عرضدددك
لدم د عدت ندر ل تامدك اللمدد  ألدرت ال درلب ا لدد   ل لر ا  فرع لنيد ت لدب اللمدمه  يانمرم متمثرم

ن ددت أ نمددك حات ا  فددرع لنيدد ت لددب اللمددمه د هددا  لمددم  ودد ارت أنمقددك ضددمقك  الهدد ا اللقر ددا لددم
   لم ددر أ نمددك حات ا  فددرع (11) ا ددب الودداا ا مر  ددر زرددر ا دنقدددئ للمددزة  عدددت للهدد از الف نيددي  علددد

 دد لمت ال ددرلب  أاوددرا ر الرودد مك الللمدزة  ددنفا ا دد ة حات هدد از  ثلدرني  للددت اللمددمهلنيد ت لددب 
م ديده اللمدد   ح مقدب  دمم يدد مم الدح  اللللداي  ال  اثي م رد ار الله   الع لي1111ا لد  

لددب  ددرل النإدد  دتدا  اليدد ب  مدد ات   ال ددي  عددت إددلك الدإدداودد م مم يدددمقك مددر ت ديدددمقك  لددي 
 ا ددب ال ددرل الثددرني  1111لددم د فعملددم ال ندد  مقددتت اللددهادالت ال قلمتمددك ال  اثمددك الفددرر ة  زالندت ا دد ة   لم

م ددرد ر ل ندد    مددت رددرم الدددزم  اددي اددحا ال مدد  الفإددا الثددرني ممدد   ددت  ادد ات اقدد ة ررإددك لت ايدد م اللعلر مددك اللي فمضددك 
ا ضدد ر  رلددا  اإلتا   الردتلي  ل ندد  مددتم  لنيدد ت لددب اللمددمه للددي   رإلضددرارت الرفمفددك ال ددي

اددالغ ق الندااددح اللهلددك  لدد  اللمددد   رلمتمددت اللوددفدا أد الادليدد  ا الم  مددك  ملمددم ل ندد  ا لددرم 
غم  لني ت لدب اللمدمه دلوددر لللنظدد  العدرت حد ا  فرع  را معدت لف  ة لر  عت االي ق ا متم  

لمددد   ل ددرني يددانمك    لدد  أم من  ددي الدالف مددرت الز ر مددك الدايددعك ن ودد  امددم اللار ددل ال  ر مددك 
لددب ل ددرني اللمددد  دمودداا اددر لدني  لمددا ا  فر  ددر لنيدد ت  عدددت لف دد ة لددر  عددت االيدد ق ا متمثددك 

 .الل اق(11) ا ب الواادإدالا ليد  القلعك مم   ي ق لنر لعحنك يمتنر ا  اامت ام ر 
 مم   نم نيمح  اعب لم الل رني الح  معدت  ر مر ر لعإد  دمقل لر لفك ارنت إلك الدإا

ا يداق ال قلمتمك دال ي  ع     إل ملل النر ض دال رلب ا لد  حد ا المك ال ر مرمك الا م ة 
 دا  امم العنإ   نيمح  قلمت  ل  ا  ال نمك دد  ك اليمرح دالقلعك ال ر مرمك الع مقك ضلم

ارم المتم  د  ال  ر    ل   رنل التمني دال علملي دال  اثي ال قلمت  اارم القتمت   دح المتاثك
لحل  اقت  ت ال  امز  لمم لمرضب لاراك  .دارم المتم  اللني ت لب النيمحاللودر للنيمح 

دلمردلك اال  قر   رلنقره  م ر مكإلالت ايرت ال ململمك دال ي  لد   ر ني همب ت ت د هدم  النقره ا
 يمرممك دلد تاا ا  إرتمرا ارلرا اليل مك د هدم ار لني رل  لن ر لمد اا  قلمتمرا ارلرا  تم اا  رلزمر ة ال

 .الير ق( 1)دال تدا الل اق(7)اللرهه ا ب  لم لدا ت الترا القدلي لت ت ا  إرتنر الدهني
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 2102القلعة، مكتب مديرية حلب القديمة بتصرف الباحثة  –مسار الجامع األموي ( 7)المخطط

  معالم وحدود المسار    وسوا معالم وحدود األ  دوارالسبع بحراتنقطة عالم رئيسية    

 

 المدروسة الحلوية  -5خان الحبال      -4خان البنادقة         -3خان الحرير          -2خان وسالم                -0

 (الفستق) جامع الصاحبية -9خان الصابون        -8   المدروسة الوقفية   -7    الجامع األموي     -6

 الزاوية المنصورية   -03   بك    خان خاير-02    جامع الحيات    -00       خان الوزير   -01

 وسو  الصابون       -07وسو  المناديل     -06    األميري  جامع  -05   المطبخ العجمي  -04

 وسو  الصرماتية      -20وسو  الطرابيشية   -21 وسو  اوستانبول -09  وسو  أصالن دادة -08

 وسو  وراء الجامع       -25    وسو  الجنفاص -24وسو  الحدادين      -23وسو  الحبال         -22

 . وسو  خان الوزير -26

                             

 2212عدسة الباحثة -منتصف المحور أمام حان الوزير                 محور والساحة أمام الجامع األمويبداية ال(11)الشكل 
               2212عدسة الباحثة -
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 -بناء من الطراز الفرنسي -الواجهة المقابلة للجامع األموي           الساحة الرئيسية للجامع األمويبداية المحور السياحي، 

 2212عدسة الباحثة     2212عدسة الباحثة-، المصدروالباب الشمالي المطل عليها 

             
 ام جامع وذة من الساحة الكائنة أمخمأ ،الصورة ضمن المحور من اليسار لمطبخ العجميامن اليمين و خان الوزير واجهة           
 2211- باألحداث الدامية عدسة الباحثة قبل يومين من اشتعال المكانالمصدر -وخان الوزير الفستق          

 
 الحالة الدراسية أمام سور القلعة –نهاية المحور السياحي 

 .2211عدسة الباحثة –المصدر–نهاية المحورالجامع األموي وصواًل للقلعة –صور مختلفة لبداية المحور السياحي ( 11)الشكل 
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 موضوع البحث–القلعة -الدراسة التحليلية لمحور الجامع األموي : الباب الثاني

 القلعة  –عناصر التكوين البصري لمحور المسجد األموي  :الفصل األول

 دراسة شبكة الفراغات للمحور  -2-1-1 
 دراسة التتابع البصري -2-1-2 
 دراسة الهيكل البصري العام للمحورالسياحي -2-1-3 
 دراسة أقسام المتتابعة البصرية للمحور السياحي  -2-1-4 
 وصف المتتابعة -2-1-5 
 التكوين األساسي للمتتابعةبنية  -2-1-6 
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 :القلعة –المسجد األموي لمحور ا التكوين البصري عناصر:الفصل األول 
 

أي  -وبين المشاهد  Architectural formهو عالقة بين التكوين المعماري :التكوين البصري

عرضه للمشاهد وللسائح المار بهذا  وطريقةعالقة هذا التكوين بطرق السير الرئيسية للسياح 
 .المحور

المباني يتصور المصمم ذلك لمبنى واحد أو مجموعة محدودة من ولدراسة التكوين البصري 
لمشاهد من زوايا مختلفة بما في ذلك التشكيل المجسم والمنظر االمبنى أو المجموعة كما يرى 

 :وفيه يجب أن Bird's Eye View "منظور عيمن الطائر" العام للمبنى كما يرى من أعلى

للمحور بحيث  عض كعامل أساسي في التكوين البصريز العالقة بين المباني بعضها ببتبر -1
 .منهااليمكننا إهمال أياً 

التي  وهي الفراغات والطرق والمحاور العالقات بين المباني من أمكنة محدودةترى  -2
كما ترى من هذه -وعليه فيجب دراسة هذه العالقات. ن والسياحيستعملها غالبية المشاهدي

سطح األرض، وليس كما ترى ئح والمشاهد من على لذلك يجب دراستها كما ترى للسا .األماكن
غير واقعي  اً ألن ذلك يمثل منظر( كما في حالة دراسة المباني الفردية)الطائرة من من أعلى أو

.المرفقة( 24-13-11-11-11)راجع األشكال  السياح،أي غير متاح لغالبية المشاهدين و
1 

للسياح وطريقة  هذه الفراغات ترتبط في سلسلة متصلة تكون بمجموعها طرق السير العامة-9
ولكنه يراها في تتابع  فهي إذاً الترى من قبل السائح السائر في لحظة زمنية واحدة .التجمع

وهذا يعني  .زمني أحدها تلو اآلخر كما يشاهد فيلماً سينمائياً أو كما يستمع إلى مقطوعة موسيقية
البصري كسلسلة من لذلك يجب دراسة التكوين ي الدراسة، دخول عنصر الزمن كبعد أساسي ف

 .المتتابعات البصرية التي تتكون على الطرق الرئيسية
 

 نقاط التوقف المختلفة على المحور فإن المشاهد يبدأ في بتكرار استعمال التجمع والمرور 

حتوي أشبه ما تكون بخريطة مجسمة ت -للمجموعة بكاملها Imageتكوين صورة ذهنية ب

وهذا لئ بالتفاصيل، الزمن تزداد هذه الصورة وضوحاً وتمت ومع –المكونات الرئيسية للمجموعة

 2.(13-11)الشكل كما هو واضح فية ووضوح الهيكل األساسي للمجموعة لبساطايعطي أهمية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 12-39التكوين البصري ص  -التجمعات السكنية ( 1314)منير أحمد -يسري محمود 
2
 (.14-33)مقدمة في التصميم العمراني ص( 2442)الدين عوف، أحمد محمدصالح  
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 ضمنموقع لتحليل شبكة الفراغات واألنشطة في المحور أمام ساحة الجامع األموي، في األسفل مقطع في األعلى ( 61)الشكل 
 .مكان المشاهد للطريق       ، حيث    م2162إعداد الباحثة –القلعة  -محور الجامع األموي 
 
 

 
 
 م2162إعداد الباحثة –القلعة  -تحليل لإلحساس بحركة المشاهد ضمن محور الجامع األموي( 61)الشكل  

 مبنى مميزيتحرك نحوه المشاهد       أمام المشاهد  مجال الرؤية                
 تعني    "حركة سريعة"تعني ارتفاع المنسوب الشاقولي للمحور ببطء، بينما  "حركة بطيئة"-مكان المشاهد للطريق                   

  .ريخي الهامارتفاع المنسوب الشاقولي بقوة، بينما السهم       يشير إلى دوران المشاهد أمام المعلم التا           
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 م2162د الباحثة إعدا –القلعة –الجامع األموي  -يبين اماكن وجود المشاهد الرئيسية في المحور السياحي المقترح( 61)الشكل 
 .،      مكان المشاهد للطريقمبنى مميز في المحور           حدود الفراغ للمحور السياحي           

 

    
 م2162إعدادد الباحثة  –القلعة –الجامع األموي  -المحور السياحي المقترح أقسام المتتابعة البصرية فييبين  (61)الشكل 
 تعني سماكة الجدران المحددة للمحور " السماكة تتناسب مع األهمية البصرية"  ،نقطة التقاء المشاهد مع المعلم الهام       
  . يكون غير سميك في االرتفاعات ذات الطابق الواحدوارتفاع المعلم مرتفع فهي سميكة عندما يكون          
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حيث رئيسي يشير إلى المحور  –القلعة –الجامع األموي  -المحور السياحي المقترحيوضح تحليل الفراغات في  (21)الشكل 

والفرق  -موضوع البحث–المحور الرئيسي  لى الشوارع الفرعية التي تؤدي إلىالرئيسي وحدوده الواضحة،أما ثانوي فيشير إ
 .م2162د الباحثة إعدا-بينهما وجود كم أكبر بأعداد المشاهدين في الرئيسي حيث اللون الفضي المنقط 

 

 : من خالل عدة عناصر هي دراسة التكوين البصري للمحور ويمكن إيجاز
بالمبواني الرئيسوية وبطورق دراسة الشبكة العامة للفراغات كتكووين عوام وعالقوة هوذا التكووين  -1

 .المرفقة( 22-21-11)راجع األشكال ، السير ضمن المحور السياحي
دراسووة التتووابع البصووري للفراغووات والمبوواني الهامووة فووي المحووور واألنشووطة وكافووة العناصوور -2

 .ةالمرفق( 13-11-11)ل اشكراجع اال، البصرية على الطرق الرئيسية
  .المرفق(21)الشكلللمحور السياحي، الصورة الذهنية المتوقعة دراسة الهيكل البصري العام أو -9

ل اشوكباألكماهو موضح  وسنتطرق بالتدريج لدراسة تفصيلة لكل عنصر من عناصر المتتابعة البصرية

  .ةالسابق(11-11-24)
 

 :العامة للمحور الفراغاتشبكة  -2-1-1

وعالقتهوا بالمبواني الرئيسوية الكائنوة فوي الموارة السوياح و حيث يتجولوهي شبكة الفراغات العامة 
 :احي وتتكون منيالمحور الس
 

وتحوووي غالبيووة المشوواة الرئيسووية  حوواوروهووي مصووممة حووول الطوورق والم :الشبببكة الرئيسببية -
 .قالمرف( 22)و(21)شكلكما هو واضح بال .اح والمشاهدين وأهم مالمحهايوالس
، الفراغوووات الرئيسوووية علوووى المحوووور الرئيسوووي تأكيووود التووودري الووووظيفي للطووورق، فقووود صوووممت -

 .المرفق( 22-13)الشكل،أطراف المحورووضعت الفراغات األقل اتساعاً واألقل أهمية على 
وإبراز المباني العامة والخدمات فتتسوع الفراغوات عنود هوذه المبواني وتتخوذ المبواني وضوعاً  تأكيد-

 .المرفق(22)الشكلللسائح،بصرياً واضحاً ومؤكداً 
تكون الفراغات متسعة في األماكن المخصصة لتجمع السوياح ممكانيوة التقواط الصوور التذكاريوة -

 .المرفق(22)الشكل التذكارات والتمتع بجمال المكان، وشراء
أما الفراغات المصممة على طول الطرق فكانت ذات اتساع أقل ونسوب طوليوة فوي اتجواه السوير -

النسوووبة الطوليوووة للفووورا  الكلوووي  ل دون التعوووارض موووعبحيوووث يحووودث التبووواين الوووالزم  فوووي التشوووكي
.المرفق(29)راجع الشكل، وهي الحركة -المحورتؤكد وظيفة  التي( السياحيالمحور)

9 

                                                             
9
 34-01مقدمة في التصميم العمراني ص ( 2442)صالح الدين عوف، أحمد محمد 

  12-39التجمعات السكنية  ص ( 1314)منير أحمد -يسري محمودانظر أيضاً   
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 الباحثة دادإع –الفراغات واألنشطة في المحور المحور يبين تتابع مقطع في ( 26) شكلال

 الرئيسي والممرات الثانوية عامة وعالقتها بالمحورالفراغات الشبكة نالحظ في المخطط 

 نقطة تدل على مكان وجود السائح ضمن المحور السياحي                                       

 
 الباحثة    دادإع-شبكة الفراغات واألنشطة في المحور دراسة( 22)شكلال
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 :دراسة المخططين السابقين ما يلي تنتج من نس
 

التباين في تصميم هذه الفراغات على طول المحور يبعد الملل عن السائح ويسهل لوه تحديود  أن -
بانحنوواء المحووور يمينوواً )ار المحووور سووواًء بالمسووتوي األفقووي موقعووه واتجاهووه، كمووا أن تغييوور مسوو

فوووي المنووواظر وذلوووك محوووداث تغيووور ( ريوووق وانخفاضوووهبارتفووواع الط)أو فوووي المنسووووب ( ويسووواراً 
 .المرفق( 11-11)راجع الشكل يجاد مواقع مميزة للمباني الهامة، موالتأثيرات و

 
طبيعوووة األرض، حيوووث أن الفووورا  تطوووابق التكووووين العوووام للشوووبكة موووع التشوووكيل الطوبووووغرافي ل-

عبوور سلسوولة موون صووعد ونالفوورا  أمووام المسووجد األموووي فووي الهضووبة المسووطحة العليووا )الرئيسووي 
 وة فوي المكوان المسوطح العوالي مموا يعطويصول إلوى الوذرفراغات األصغر واألقل أهميوة حتوى نال

 (.مئذنوة جوامع سويدنا ابوراهيم فوي القلعووة  –القلعوة  -خوان الووزير) إحساسواً بالوصوول إلوى الهودف
 .المرفق( 13-11)راجع الشكل 
 

إن البساطة في التكووين المتمثول بوجوود طريوق رئيسوي واحود يتفورع منوه عودد قليول مون الطورق -

اكن محدودة وواضحة، كموا أن التودري الهرموي وعالقوة الفراغوات بالمبواني العاموة الثانوية في أم
 .المرفق( 20-29)الشكل، البصري للمحور في التكوينمتكاملة  يعطي للشبكة وحدة 

     
وهوي ( 13) شوكلكموا هوواضوح بالالشبكة الرئيسوية بدو أقل اتساعاً وأقل اتصاالً عن وت :الشبكة الثانوية
 :1وتتوراوح نسوب الفراغوات الثانويوة مون ) للمشواة ويمور بهوا عودد أقول مون المشواة ممرات ثانويوة

 .المرفق( 24)راجع الشكل ، (1:9إلى  1 2/1

 

 :حي واألزقة الفرعية لهدراسة التتابع البصري للمحور السيا -2-6-2
 تتكون المتتابعة البصرية من التغيير في العوامل اآلتية على طول المحور السياحي

 
 .ارتفاع وانخفاض جوانب الفرا  المشكل للمحور –كاتساعه وضيقه :  تشكيل الفرا -أ

تغيوور أنووواع  -بووات  دراجوواتكثافووة وسووائط النقوول عر –تجمووع السووواح : كميووة ونوووع النشوواط -ب
 .المرفق( 29)الشكلالنشاط ، 

الساااا    إحساااا  – انحنووواؤهواسوووتقامته  صوووعود الطريوووق وهبوطوووه أي: االحسووواس بالحركوووة -ح
حسا  السا   بحركة المباني و  بالحركة الذاتية ( 29)السوابق والشوكل (11)شوكل بال كموا هوو واضوح 4حولا مان ا 

 .      المرفق

                                                             
0
 Ernest Burden (1995) Elements of Architectural Design a Visual Resource p-35-36  
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 م3103الباحثة دادإع–في المحور وبالمباني من حوله إحساس السائح بالحركة دراسة ( 32) شكلال
 .يشير إلى وجود المشاهد في بداية المحور أمام الجامع األموي -1
  .هي نقطة التحول الثانية الكائنة أمام المكتبة الوقفية -2
  .هي نقطة التحول الثالثة أمام خان الصابون - 3
 .هي نقطة التحول الرابعة الكائنة في ساحة خان الوزير والمطبخ العجمي -4
 .الوزير المطلة على المحورارتفاع مستوى المحور بشكل ملحوظ وهي كائنة بمنتصف واجهة خان في هي نقطة التحول  -5
 .الوصول لنقطةليصل  لسور القلعة حيث يوجد ارتفاع ملحوظ في مستوى المحور خان الوزيرهي مرحلة االنتقال من  -6
 .نقطة الوصول لسور القلعة وانتهاء المحور السياحي عند القلعة -7
 للمحور السياحيأو حدود الرؤية حدود الفراغ              المحور السياحي الفراغ في نقطة تدل على مكان وجود السائح ضمن    
                                .ارتفاع منسوب المحور شاقوليا   في المحور فهي تدل عل مكان معلم هام في المحور السياحي، أما الخطوط المتتالية    
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 -Landmarkظهور معالم ومباني مميزة – Perspectiveتغير المنظر العام : 3المشاهد -د

مكان و  - دراسة المشاهد الر يسيةو .Panoramic.Focused Vsضيق أو اتساع أفق النظر 
مكان وجود مباني بانورامي و  ومكان وجود مشهد في المحوروجود السا   بالنسبة للمعلم األثري 

  .المرفق(24)بالشكل  كما هو واض  مميزة

 
 . م3103الباحثة دادإع_  السياحي المقترحفي المحور  الرئيسية دراسة المشاهد (32)لشكلا                    

 "المقدمة" وخروجه من مكان وجود المشاهد أمام الجامع األموي -0                 
  خان الصابون لإلنتقال للذروة الصغرى حدود الفراغ -2" التصعيد" ود المشاهد امام المكتبة الوقفيةمكان وج -3                 
 نظره للمطبخ العجميوتحول  مكان وجود المشاهد في ساحة خان الوزير -2 وخان الوزير                  
 للذروة الكبرى المشاهد تهيئة نمكا -6القلعة تقبل خاتمة الذروة الصغرى وتهيئته ليس مكان المشاهد عند -5                 
 تتضح القلعة ومئذنة سيدنا ابراهيم   انتقال المشاهد لمستوى مرتفع -7                 

 اتجاه نظر السائح نحو المعلم الهام في المحور             مبنى مميز كالقلعة       مكان وجود السائح في المحور

          حدود الفراغ للمحور السياحي                                            
                                                             

3
 90-21-التصميم المعماري ص: انظر فاروق عباس حيدر 
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حليلهووا تيمكوون يكووون فووي حوود ذاتووه متتابعووة محسوسووة ويمكننووا القووول بووأن كوول موون هووذه العواموول 

تنوتج عون التغيورات  فوي هوذه العوامول بمفردها، إال أن المتتابعوة البصورية التوي يتوأثر بهوا السوائح 
لموسويقية موثال ً ناتجواً عون لقطعوة الالتوأثير النهوائي ذلوك كما يكون ، (2) بالجودولكما هو واضح مجتمعة 

 .د من العوامل الكائنة فيهافي عد تغير

 

 م3103الباحثة دادإع_ في المحور  دراسة أقسام المتتابعة البصرية( 35)لشكلا                  
 ليبدأ التصعيد حدود الفراغ -2المكتبة الوقفية نهاية المقدمة أمام  -3أمام الجامع األموي المقدمة تبدأ  -0                

 أمام المطبخ العجمي  في ساحة خان الوزيرالذروة الصغرى  -2وخان الوزير مام خان الصابون أ                    
 مكان -6لتتضح أمامه القلعة  التصعيد ونهاية الذروة الصغرى  -5                   

 انتقال المشاهد لمستوى مرتفع-7وجود المشاهد أمام مبنى العصرونية ليرى القلعة ومئذنة سيدنا ابراهيم                     
 . وسورها بكامله أكثر ليظهر له مشهد القلعة                     

 ر حسب كيفن لينش، األولى في ساحة الجامع االموي، الثانية أمام خان الوزير،العقد الثالث في المحو                            
 نقطة التقاء المشاهد مع المعلم الهام        .أما الثالثة عند الوصول إلى محيط القلعة                           
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 إلااااي اليساااااروفااااراط ال ريااااق الااااذي يرتفااااع وانحااااراف ال ريااااق أي ماااارور السااااا   ماااان من قااااة دوران 
والااذروة الكبار  فااي المشاااهدة ( الااوزيرخاان  خاان الصااابون و)الااذروة الصاا ر   ووصاول  إلااي نق اة

 .المرفق( 2)راجع الجدول ، وم ذنة جامع سيدنا ابراهيم في جامع القلعة أي القلعة
 :دراسة الهيكل البصري العام المتوقعة للمحور السياحي -2-6-3

 :والتي تتألف من  (26)شكلكما هو واض  بال والصورة الذهنية للمحورأدراسة الهيكل البصري العام 
 الحدود الفاصلة بين المحور والجوار-
 .المسار الر يسي وأجزا   المرتب ة ذهنيا  -
 (.خان الوزير-الم بخ العجمي -األموي دالمسج)مباني مميزة تسهل تحديد موقع السا   -
 .أحياء ذات  ابع موحد-
ساااحة  -األمااوي دساااحة المساج) االحساا  بالمكااان العااام للمقااب تأمااكن تجمااع ر يساية تع ااي -

 .المرفق( 26-22)راجع الشكل ، (التجمع أمام الم بخ العجمي

 
 .م3103الباحثة دادإع_ العناصر البصرية في المحور دراسة ( 36)الشكل                               

 .معالم الهامة ضمن المحور السياحينقطة تدل على مكان وجود ال                                          
 

 نقطة تجمع للمشاة والمتسوقين والباعة المتجولين وهي كثيفة بسبب األسواق                                         
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 :السياحي للمحور ةريأقسام المتتابعة البص ووصف دراسة -3-0-2
 :وصف المتتابعة  -أ

ريق منبسط وعريض والمناظر بطيئة الجامع األموي، الطساحة يبدأ المحور السياحي ب-

ان امقامة إلى المنطقة تيح للسائح بيئة مناسبة لإلنتقال الذهني من مكتطبيعة المكان التغيرحيث 
 يرى السائح واجهة المسجد األموي Focused.النظر محدود وموجه نحو األمام . السياحية

وكلما تتوي المشهد وتشد انتباهه إليها، التي وخلفها مئذنته المميزة والمربعة  وجداره الشمالي
 .1اقترب من المبنى كلما زاد الحجم واتضحت التفاصيل

ق يصعد يستدير السائح يمينا ًويسارا ًليتغير المشهد بأكمله وتبدأ مرحلة ثانية من الرحلة، الطري -
أكثرباتجاه  المباني تقتربي على جانبيه متدرجة وكأنها دري، ألعلى في انحدار ملحوظ والمبان

، هذا الفرا  (الساحة أمام خان الوزير)ليدخل السائح بعدها إلى فرا  مستطيل الشكل  المحور
ورغبة في التجول والمشاهدة، إنه المركز الوظيفي  Relaxationيعطي إحساساً بالتوقف 

الحيوي للمحور ككل وهو ملئ بالنشاط والحيوية يستدير السائح ليرى أمامه طريق يخترق 
راجع  لينفذ إلى خان الصابون، Portalالفرا  في أحد جوانبه وينفذ من مخري محدد كأنه بوابة 

 .المرفق(20)الشكل 
 

طولياً يشد  ًتقترب المباني على جانبي الطريق وتكون فراغا: بدوران السائح يتغير المشهد -
، يستمر صعود الطريق وتتدري المباني على جانبيه (المطبخ العجمي) نظر السائح إلى األمام
كذروة صغرى الوزير وخان الصابون خان وفي أعلى التل يرى السائح . لتؤكد اتجاه الصعود

Low Climax  لهذا التدريAccretion  وتضفي عليه معنى وتمتد المباني وتتتابع المشاهد

تصل إلى سفح التل حيث تلتحم المباني  باألبنية السكنية المتدرجة في تناسق وارتباط وصوالً ل

 (.اهيم في القلعة والبري الشماليسيدنا ابرجامع مئذنة –القلعة )  Big Climaxللذروة الكبرى 
 .المرفق(20)راجع الشكل 

 Structure Sequential: البصريةلمتتابعة بنية ا -2-6-5

القطعة الموسيقية أو الرواية أو أي متتابعة زمنية نجد أن المحور من بدايته لنهايته كما في 
 :(2)بالجدول كما هو موضح  أقسام رئيسية خمسة يتكون من

 .من ساحة الجامع األموي ومئذنتهأو المقدمة يتكون  للمحور القسم األول-1
تسيطر عليه فكرة الصعود والتدري القسم الصاعد من الجامع األموي حتى المكتبة الوقفية  -2

  .القديمة ةق التقليدياسوباتجاه مدخل األ
لذروة الصغرى عند يصعد الطريق ويستمر السائح بالمتابعة إلى أن يصل ل: الذروة الصغرى -9

حيث نظر السائح وفكره مشدود بشكل دائم ساحة خان الصابون وخان الوزير وجامع الصاحبية 
 . Tensionوباستمرار إلى األمام 

القسم الصاعد الثاني وهو ذو بداية محددة وهي بوابة الخروي من الذروة الصغرى ونهاية -0
 .محددة وهي الدخول لزيارة المطبخ العجمي

القسم المنحدر التي يمر فيها المحور بعدد من األبنية السكنية الحديثة والتوي قود التشوكل اهتموام -3
واتسوواع زاويووة  1سووريعة  وضوووح زاويووة رؤيووة القلعووة بخطوواً للسووائح بمتابعتهووا ولكوون يشووده للسووير 

التوي ورؤيوة مئذنوة جوامع سويدنا ابوراهيم فوي القلعوةو  لوه شويئاً فشويئا ًوصووله للقلعوةتضوح النظر لي
 .لذروة الكبرىتشكل ا

                                                             
1
 Francis Ching( 1987) Order, Space, Architecture. P25-31  
1
  12 -39التكوين البصري ص –التجمعات السكنية ( 1314)منير أحمد -يسري محمود 
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إجالله حيث القلعة الذروة الكبرى حيث يستمر السائح في الصعود لتبدو له هيبة المكان و-1
ة عالية ويبدو واضحاً البري الشمالي للقلعة وكذلك مئذنة جامع القلعة التي الكائنة على هضب

 .تطل على السائح من مكانها المرتفع في القلعة
التصعيد أو  –وهي المقدمة  –مراحل في بناء متكامل ذه األقسام تكون في تتابعها خمس وه

 .الخاتمة أو الذروة الكبرى –القسم الصاعد الثاني  –الذروة الصغرى  -القسم الصاعد
Introduction- Development 1- Low Climax-Development 2- Conclusion   

تضفي على في كل من هذه المراحل لكي  Accentuationهذا مع تواجد بعض نقط التركيز 

 .1المتتابعة غنًى ورونقاً 
 
 

 
 .م2162الباحثة دادإع_ المحور في  األساسي للمتتابعةدراسة أقسام التكوين  (3) جدولال                    

 إلى اليمين واليسار  وحرية النظرالصغرى الذروة -التصعيد فكرة الصعود إلى أن ينتهي بالذروة -المقدمة بداية ونهاية المسار-
 .عند القلعة الكبرى بالذروة-من الطريق الذي ينتهي  الخاتمة وهو القسم األخير-

 :القلعة –نتائج الدراسة البصرية للمحور السياحي الجامع األموي  -3-0-6
بعا  المنشا ت الهاماة ضامن المحاور قمناا باختياار أهمهاا مان حيا   همية الكبر  لوجودونظرا  لأل

إلشا ال باالم بخ العجماي والتراثياة  بخاان الاوزير والتجارياة مثلة بالجامع األمويتالم الوظيفة الدينية
وتحليلهاااا بشااااكل أدق  بوظا فهاااا المشااااار إليهاااا لتسااالي  الضااااوء عليهاااا المحاااوربعااا  المبااااني فااااي 

 .سياحي مستقبلي ر يسيالهام ضمن محور واستخ ص النتا ج المرجوة من وجودها 
 
 

                                                             
1
 04-21-التصميم العمراني صمقدمة في (:2442)صالح الدين عوف، أحمد محمد 
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 موضوع البحث–القلعة -الدراسة التحليلية لمحور الجامع األموي : الباب الثاني

  خان الوزير -المطبخ العجمي-لمسجد األمويراسة التحليلية لدال: الفصل الثاني
 الجامع األموي عن لمحة تاريخية -2-2-1
 محور الدراسة نسيجضمن الدراسة العمرانية للجامع األموي  -2-2-1-1
 للجامع األموي الدراسة المعمارية -2-2-1-2
 لواجهة الجامع األموي لمدخل التحليلية المعمارية الدراسة  -2-2-1-3

      
 التناظر والالتناظر -2-2-1-3-1      

 التوجيه التكويني -2-2-1-3-2      
 التضاد والتقارب والتساوي -2-2-1-3-3      
 النسب والتناسب -2-2-1-3-4      
  السيطرة، التبعية، التدرج ووحدة التكوين المعماري -2-2-1-3-5      

 المقياس -2-2-1-3-6      
 اإليقاع والتكرار -2-2-1-3-7      
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 :1األموي جامعاللمحة تاريخية عن -2-2-1

يوحنا )كريا والد يحيى زكريا نسبة إلى النبي زبني الجامع األموي أو الجامع الكبير أو جامع 

في موقع المدرسة الحلوية التي كانت الكاتدرائية العظمى وفي جزء من مقبرتها  (المعمدان

  .م79x 47م ومساحة صحنه105x77.75أبعاده تبلغ وهو أكبر جوامع حلب . 5القديمة

             

معالم –المصدر عبدهللا حجار  -من قلعة حلب وكموقع عام مأخوذ–من الداخل كباحة للمصلين  توضح الجامع األموي( 72)الشكل 

 .م7202-حلب األثرية 

وكدان . أن يتدرك أردراف فدي حلدب ي داهي أردر أ يده فدي دم د  وقدد أراد ،كالوليد بن عبد الملاه بن

ولكدن العباسديين الوليدد مدواد كنيسدة قدورش ال دهير ،  وقد نقل إليهبديع الز رفة مليئاف بالفسيفساء 

 .في العرا  عند ت ريبهم آرار األمويين األنبارنقلوا أهم ز ارفه إلى جامع 

م حين أحر  المديندة، وقدام سديل الدولدة بترميمده 265/هــ523أحر  الجامع نقفوز فوقاس عام 

رفدات النبدي زكريدا  م، ت م قبليته262وسط الصحن عام  وقام غالمه قرغويه ببناء القبة الفوار 

 .والد يحيى المدفون في الجامع األموي بدم  

م وطدول  دلع مقطعهدا 66متاز الجامع بمنارته ال داهقة التدي يبلدغ ارتفاعهدا حتدى القمدة حدوالي ي

وقددد المرفد  ( 52)راجدع ال دكل سدم 53درجدة ارتفداا الواحددد  حدوالي  321م ويصدعد إليهدا ب سد 622

م كمدا 3312/هدـ615جدد بناء المئذنة الحاليدة أيدام السدلطان السدلجوقي ملك داه بدن ألدب أرسدالن 

لكتابددة الموزعددة علدى أحزمددة طبقددات المئذنددة والتدي ت ددم فيمددا ت دم اسددم المعمددار وتدداري  تبدين ا

 .م3323البناء بال ط الكوفي المور  والجميل والذي يعود لعام 

ويفهم من كتابة الطبقة العلوية أن بناء المئذندة قدد تدم أيدام السدلطان تدتش الدذي  لدل أ داه ملك داه 

 .المرف (54)راجع ال كل ، ال  اب على البناء م وأ رل القا ي بن3326/هـ614سنة 

 

                                                             
3
 45-64ص  .م5333 (معالم حلب األررية )حجار عبد هللا .  
5
 361-365ص .3225( ة اإلن ائية في مساجد حلبالهندس)عرمان نجوى . 
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 96معالم حلب األثرية ص  –عبدهللا حجار –لجامع األموي بحلب رسم كروكي ل( 72)الشكل 

أن البهدو ال درقي للجدامع تدم بندااه أيدام  5وتبين الكتابات التي رصدها هرتسدفلد فدي أنحداء الجدامع
بتوسديع نور الدين محمود الزنكدي  ، وقام (م3366- 3351/ هـ 263-255)عماد الدين الزنكي 

 .م3512/هـ616تم بناء المحراب والمقصور  الحالية، كما  صحن الجامع وجعله مربعاف بأبعاده
البهدو ال دمالي أمدا  م،3562/هدـ466حجدر  ال طيدب بنيدتكمدا ، م3553/هدـ453بني باب السد  

 .م3526/هـ424أيام السلطان برقو  فبني 
واألبدواب ال ارجيدة الرالردة الماديدة إلدى األسدوا  وبداب البهدو الرئيسدي أيدام المحدراب وتم إن اء 

 .م3214/هـ226 ان العرماني مراد الرالثالسلط
-266ود الزنكددي أيددام نددور الدددين محمدد ورمددم، م3361/هددـ266يدد  سددنة تعددرا الجددامع للحر

رس م فقدام الظداهر بيبد3563-هدـ621سدنة آ ر أصاب الجامع حري  م، 3345-3361/ هـ262
أ دذت القبدب مكدان السدقل  ،ى الجامع األمدويرئيس ونقل رأس يحيى من القلعة إلبترميم البهو ال

 .من قبل المغول في القرن الرالث ع ر للميالد ال  بي في أبهاء الجامع بعد حريقه
بدايددة القددرن ام الملددك الناصددر محمددد بددن قددالوون فددي ويعددود المنبددر الحددالي بز رفتدده البديعددة أليدد

 . الرابع ع ر
يعود تبليط صحن الجامع الحالي بز رفته وألوانه األسود واألبيا وأ دكاله الهندسدية إلدى الفتدر  

م، وكدان لححجدار السدود والبديا 3655-هدـ3365حيث جدد أيام زين الددين بيدك عدام العرمانية 
ظيفة حمايدة أرجدل المصدلين المتناوبة بانتظام في الصفول القريبة من جدار القبلية من الصحن و

 .من الحرار  والبرود  بحسب الطقس عندما ت ي  بهم القبلية ويصلون في الصحن  ارجها
                                                             

5
 45-64ص .م5333( معالم حلب األررية )حجار عبد هللا  .
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 بين األبيض واألسود تبليط باحة الجامع األمويصورة جوية توضح المداميك المتناوبة في 

 .م7222مكتب مديرية حلب القديمة  -المصدر 20ص  معالم حلب األثرية–عبدهللا حجار  -

                             
 الزخرفة والكتابة القرآنية ككورنيش حول مئذنة الجامع  (76)الشكل                                

 م7207ة عدسة الباحث -المصدر، والزخرفة األموية تحيط بالفتحات المصمتة على جدران المئذنة               

نظيميددة و إلعدداد  ت ددكيل واجهتدده ال ددمالية إرددر تعددرا المحددور للم ططددات التتعددرا الجددامع 

قدددام الددددكتور المهنددددس المعمددداري عبدددد المدددنعم حربلدددي عدددام ك دددل الجددددار ال دددمالي لددده حيدددث 

بإعاد  ت كيل واجهته الرئيسية من قبل دائر  األوقال، وهذا مدا كتدب علدى البداب ال دمالي 3226

البداب ال دمالي فدي حلدب مدن قبدل دائدر  األوقدال بعمدل مهندسدها عبددد " للجدامع األمدويالرئيسدي 

تعدرا  5336 - 3222ومندذ أوا در العدام  .6"المنعم حربلي في عهدد مدديرها زكدي حميدد با دا

بعدد إجدراء وبتوجيه كريم من الرئيس الراحل حافظ األسد  2و حفاظ واسعة النطا ألعمال ترميم 

تبددين وجددود حجددر  ذات  ،اإل ددرال الكامددل لمديريددة ا رددارلمتأنيددة و تحددت الدراسددات األساسددية ا

كتابددة يونانيددة تدددل علددى وجددود حمددام بيزنطددي مددن القددرن السددادس للمدديالد مددن أيددام اإلمبرطددور 

كما تم تدرميم المئذندة الفريدد  و تطويد  أحجدار طبقاتهدا بم ددات معدنيدة غيدر ظداهر  . جوستنيان

سم عدن ال داقول األمدر الدذي ريدارر علدى 53ي بميالنها أقل من بحيث تحافظ على و عها الحال

                                                             
6
 .لصاحبهاو محررهاو مديرها المساول محمد علي الكحال 56السنة  653،654مجلة الجامعة اإلسالمية العدد  
2
 45-64ص  .م5333( معالم حلب األررية )حجار عبد هللا  
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ومددن  ددالل أعمددال التدرميم للمئذنددة وجددد تحددت  ددرافات الجوسدد  العلددوي  .توازنهدا فددي المسددتقبل

 -هددـ612 ددريط كتددابي علددى كامددل المحدديط بددين أن اإلنتهدداء مددن بندداء المئذنددة كددان فددي أول سددنة 

  .سواهيذكره هرتسفلد و ل جديد لموهذا ك  أي في أيام ر وان بن تتش، م3326

               
 7207عدسة الباحثة  المصدر-المئذنة من خارج الجامع األموي              –المئذنة من داخل باحة الجامع األموي ( 02)الشكل  
 .حجار عبدهللا -المصدر 
 

 :الدراسة العمرانية للجامع األموي ضمن نسيج محور الدراسة -2-2-1-1
تتمحور مئذنة الجامع األموي ال ام ة جانب المد ل ال مالي له مع ال ارا اإل تراقي المادي 

، الطري  الذي يعج بالسيارات ال اصة  المرف ( 53)راجع ال كل من دوار السبع بحرات باتجاه القلعة 

أ المحور ليبد، المرف ( 1)الم طط  كما يو ح ويتوقل تدفقها عند الساحة المادية للجامع األموي

الصغير  حتى د ول السيارات  مرصوفة سوداء ويمنعحجار  ف يئاف ب السياحي باررتفاا  يئاف 

يفصل الجامع أي ا ف مقتصر على الم ا  والمار  والعربات الصغير  ذات العجلتين،القلعة و

م والذي يقع فيه سو  6بعرا  عن الجوار طري  م ا  مرصولاألموي من الجهة الغربية 

عن محور  صل الجامع األموييف ين والمدرسة الحلوية و ان الحرير وإذا اتجهنا جنوباف الحداد

باب انطاكيه سو  الزرب بابه الجنوبي المادي لسو  الحبال وسو  الجنفاص وسو  

 المدينة وسو  النسوان، فتحده المدرسة الوقفية وسو  مد ل الجهة ال رقيةماتية، أما من الصر

ل ارا إلى اررتفاا بفار  متر تقريبا فعن بداية ساحة المسجد األموي، ومن هنا ي ير منسوب ا

تتقدم الجامع األموي ساحة واسعة كانت مدروسة بأحواا   راء وبركة ماء وبعا 

ال جيرات وأ جار الن يل التي ت في على محور الد ول للجامع األموي مزيداف من ال  وا 

وإلى ال ر  منه وباتجاه القلعة يفصل الجامع األموي موغل في العراقة، والهيبة لمكان والرهبة 

سو   ان الصابون و ان الصابون الذي تم  الوظيفة التجارية البحتة مد لعن  ان الوزير ذو 

اقتطاا جزء منه أرناء فتح ال ارا المادي للقلعة وجامع الفست  أو جامع الصاحبية المملوكي 

مركز بريد  ان الوزير  حيث تتو ع الساحة أمامه وأمام الباب الرئيسي ل ان الوزير ليقابلنا

ت لو من بواجهته البسيطة التي احبية على الطرل المقابل لجامع الص المطب  العجميو

الز ارل ومد له المهيب المز رل بنقوش هنددسية يتناوب فيها الحجر األبل  بين األسود 

واأل هب، وهنا يرتفع ال ارا ب كل ملحوظ  ويبلغ ارتفاعه من بداية مد ل  ان الوزير حتى 
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ء العصرونية حيث كانت بمقدار رالرة أمتار لنقترب من بنا ل انال لفي ل بلباصورف لنهايته و

  وإ افي حيث  وهت المحور بهذا اإلرتفاا رونية ليحل محلها بناء ب مسة طوابمدرسة العص

 . القلعةال ارا المحيط بطابقين على طرفي المحورلتنتهي برالث أبنية ذات الكبير وبعدها تبدأ 

 

             
 

تاريخ الصورة  – 7207 له عام الشمالي  للبابؤدي ذي يمع دوار السبع بحرات وال ةمئذنة الجامع األموي المتمحور( 00)الشكل 
 .عدسة الباحثة –7200نيسان  قبل إحراق الجامع األموي بيومين 

 
 

 
 7200إعداد الباحثة-المطبخ العجمي صعودا ًنحو القلعة ه ومنمن خان الوزير وقربهب عالقة الجامع األموي الوثيقة (2)المخطط

 الجامع األموي           خان الوزير          المطبخ العجمي            نقطة عالم رئيسية دوار السبع بحرات            

  .محور مرور للسيارات             محور مشاة ممتد من ساحة الجامع األموي حتى الباب الخلفي لخان الوزير             

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

3            5        5    6                 2     6          4                  1               2       

 .7207عدسة الباحثة  -لوزير والقلعةواجهة الجامع األموي ضمن محور الدراسة وعالقته الوثيقة باألسواق وخان ا( 07)الشكل 

 خان الوزير -2سوق النسوان           /سوق المدينة  -4المدرسة الحلوية             -0

 مبنى العصرونية  - 2خان الصابون                             -5الجامع األموي               -7

  .المحيط بالقلعة الشارع والسور -6الصاحبية                 /جامع الفستق -9المدرسة الوقفية             -0

بوظيفة المبنى كجامع تحيط  به األسوا ، وأنه يقصد  اف عميق اف نالحظ إحساستحركة من زاوية م

لذاته من محاور م تلفة ومن المناسيب كلها، بل من ال روري أن يرى من كل محور بطريقة 

 .المرف ( 55)راجع ال كل تعبر عنه كجامع ومركز ديني ورمز، 

 

 
 -إعداد طالب الدراسات العليا-بين باحة الجامع األمويبين دوار السبع بحرات والفراغ امام الجامع األموي يصل ( 00)الشكل 

 .م7207قسم تأهليل المدن التاريخية اإلسالمية 
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 :للجامع األموي الدراسة المعمارية -2-2-1-2
" النحاسدين " البداب الجندوبي ، المرفد ( 2)راجدع الم طدط للجدامع األمدوي،  أربعدة أبدوابنالحظ وجود 

عدام ويقدع جاندب المئذندة، أن دي حدديراف " الجراكسدة"ي رج منده لسدو  النحاسدين، البداب ال دمالي 
بعددد إزالددة أبنيددة الواجهددة ال ددمالية إلبرازالجددامع مددن ال ددارا ار تراقددي، البدداب ال ددرقي 3226

ويددادي " المسدداميرية" ويددادي مددن سددو  المناديددل إلددى  ددان الصددابون، البدداب الغربددي" الطيبيددة"
 .6لسو  الحدادين

فيدده بددين األبدديا واألسددود لحمايددة  م ويمتدداز بتندداوب المددداميك 61* 44تبلددغ أبعدداد الصددحن فيدده 

 وقبدة فدوار  مميدز  رجل المصلين صيفا فعندما رتتسع المساحة الدا لية لهدم ويوجدد فيهدا مي دأ  أ

األروقدة المحمولدة علدى أكتدال وأعمدد  مدن كدل تحيط بصحن الجامع ، السداب (52)كما هو وا ح بال كل

الجهات ويفصله عن السو  المحيط أبواب رتقل أهمية عن الباب ال مالي الذي يميدزه عدن غيدره 

م 66والتددي يبلددغ ارتفاعهددا  السدداب (53)راجددع ال ددكل الوا ددحة فددي واجهتدده ال ددمالية،  وجددود المئذنددة

درجددة يبلددغ  321ول إليهددا عددن طريدد  م ويددتم الوصدد6،22وطددول  ددلع مقطعهددا المربددع تمامددا ف

م لتصدحيح ميالنهدا وترميمهدا، 3222م سم، آ ر تدد ل حصدل لهدا عدا53ارتفاا الدرجة الواحد  

تميز القسم الجنوبي المغطى باألعمد  والسمقل بالعقود المتقاطعة بوجدود حجدر  لل طيدب ومنبدر 

تعود للقدرن  من الفسيفساء   بي رائع التزيين بنقوش هندسية بديعة ومع   بقطع هندسية مميز 

وت دم قبليدة الجدامع رفدات النبدي زكريدا والدد  إ دافة للمحدراب والمقصدور  والسدد الرابع ع در 

  .المدفون في الجامع األموي بدم   يحيى

المكدان بهدوئده حيدث سداحة المسدجد المتناوبدة رك فيده روعدة وهيبدة وجدالل سدأما من الدا ل فيأ 

تو دع فدي رلرهدا ال درقي  دمن سلسدلة ز رفيدة بديعدة الوصدل ياألحجار بين األسود واألبديا 

ويتميدز بإحاطتده بصدفول مدن األروقدة مدن جهاتده األربعدة والمنتهيدة بدالعقود المتقاطعدة المي أ  

والقبدوات السدريرية التدي تقدوم بتوزيدع الحمولددة علدى األكتدال وتنقلهدا بددرورها لحعمدد  الرائعددة 

 .طرافه األربعةالتي تحيط بالمسجد منن الدا ل من أ

الددذي يتوسددط المدينددة القديمددة بحلددب دا ددل األسددوار يعددد الجددامع األمددوي بموقعدده ارسددتراتيجي 

قويدة تعطدي  نقطدة جدذبوبمكانته الدينيدة العريقدة وبتاري ده الطويدل والدذي يعدود للحقبدة األمويده 

ب القديمددة قويدداف إلدراجدده  ددمن قائمددة المحدداور السددياحية الهامددة فددي مدينددة حلددالمحددور مبددرراف 

الدينيدة  و اإلجتماعيدةالعلميدة والوظيفدة  يجمع هام للمدينة،باعتباره حتى اليوم مركز إ عاا ديني 

بهيبددة ووقددار  ه المعماريددة تل ددص الحقبددة األمويددةفددي أغلددب األحيددان، إ ددافة لكددون كددل مفرداتدد

ووجود غرفة فيده تل دص كافدة الحقدب التاري يدة التدي توالدت عليده أعطتده أهميدة تاري يدة كبيدر  

الحيددا  بفددي المدينددة القديمددة تجعلدده يعددج " سددو  المدينددة"توسددطه محددور السددو  الرئيسددي كددذلك و

واألهمية، وقد زادت أهميته بعد األعمال التدي تدم فيهدا ك دل الواجهدة ال دمالية لده حيدث ظهدرت 

( 55)راجع ال دكل متناغمة مع واجهات األبنية المجاور  حيث كون نسيج ذو هارموني معين  متناسبة

أ ال ألهميته الجمال والسدحر بكدل عناصدرها ومفرداتهدا بددءاف مدن البداب الرئيسدي الدذي  المرفد ،

تعلددوه األقددواس والمقرنصددات والمددزررات بتندداوب مداميكدده الحجريددة بدداألبيا واأل ددهب ويددتم 

المحدداط و المددزين بالرسدوم الهندسدية البديعدة عبدر ممدر مهيددب مدن الر دام األبديا الوصدول إليده

بأ ددجار الن يددل الر دديقة المتناغمددة مددع بركددة المدداء التددي ت ددفي تجلددي روحدداني عميدد  لمددد ل 

المسجد إ افة لصرامة واجهته التدي يعلوهدا كدورنيش مدزركش تحديط بسدوره ال دمالي والغربدي 
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ناوبة باألبل  األ هب واألبيا الذي تتميز به حلب ال دهباء عدن من المقرنصات والمزررات المت

بداقي المدددن السدورية، تتو ددع المئذنددة ال دام ة الموغلددة فدي القدددم فددي الرلدث األول مددن الواجهددة 

إلدى الم دي  ال مالية ولعلها تظهر وا حة منذ بداية دوار السبع بحرات األمرالذي يحدث السدائح

  .كت ال المزيد منه كلما اقترب أكرر فأكررغاما ر قدماف وي ل  لديه حماس

 
 
يوضح مسقط الجامع األموي وأروقته ومداخله األربعة ومكان المحراب والسدة موضحاً تبليط الصحن فيه وتناوب ( 6)مخطط ال

ضمن الصحن والقبة الفوارة المداميك الحجرية بين األسود واألبيض لحماية أرجل المصلين في الصيف كما يوضح مكان الميضأة 

                                                              7226-المصدر مكتب حلب القديمة  -والمئذنة األموية العريقة

 :لواجهة الجامع األمويلمدخل الدراسة المعمارية التحليلية  -2-2-1-3
األسس المصنفة من  الل رصد وسائط التنسي  ألنها تقوم  تمت الدرسة التحليلية المعمارية وف 

و طراز معماري محدد، وهي تتصل بالربات أعلى قواعد م تركة رتنتسب إلى عصر، 

إر أن دراستها  والديمومة التقريبية، وت ارك هذه الوسائط مجتمعة في العمل المعماري الواحد،

صل ومتسلسل منطلقين من األبسط نحو األكرر المتأنية تتطلب أن نتطر  إلى كل منها ب كل منف

 : 4وذلك على النحو التاليتعقيداف 

تحق   :Symmetry and Asymmetry والالتناظرالتناظر  -2-2-1-3-1 

 .الساب ( 53)ال كل الواجهة مفهوم الالتناظر لكنها تتسم بالتوازن،

إن دراسة المد ل بعناصره الم افة و صوصاف المقرنصات والقوس الموتور والمداميك الملوندة 
وو عه  من إيدوان مرتفدع عدن منسدوب ال دوارا واألسدوا  المحيطدة يدوازن المئذندة كعنصدر 
 اقولي، كما أن ترك قاعد  المئذندة فارغدة أو مصدمتة تمامداف فدي حدين تدم نحدت العناصدر بجاندب 

وليسدداهم مددع المددد ل وجددواره فددي التددوازن بددين   Aوذلددك ليددوازن الكتلددة ( مددىقددوس أع)المددد ل 

 .الح ال( 56) كما هو في ال كل ،  Bو   Aالقسمين 

التوجيده التكدويني نحدو مبددأ نالحدظ أن المبندى يحقد   :التوجيه  التوهويني -5-2-1-3-2

السدددداب  ( 53)ال ددددكلراجددددع المسددددطح المددددائي والمسدددداحات ال  ددددراء، السدددداحة ال ارجيددددة أمامدددده و

 .الساب (1)والم طط
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نالحدظ ت داد وا دح فدي مداد  البنداء بدين  :التضاد والتقارب والتسهاوي -2-2-1-3-3

المئذنة ذات المداميك الحجرية ال  نة نسبياف بسبب قدمها والواجهة ال دمالية الملسداء ذات اللدونين 

على تأكيدد  صدائص وأ دكال حيث أن الت اد يساعد ، لكنه متجانس المميزين األبيا واأل هب

ويسداعد  التكوين ومفرداته وإبرازهدا ي دد ارهتمدام إلدى هدذه العناصدر ويزيدد مدن قوتهدا التعبيريدة

بالحركدددة باتجدداه العنصدددر  وديناميكيتدده ويعطدددي انطباعدداف  علددى زيدداد  اإلحسددداس بوحددد  التكدددوين

 .السابقين( 53-52)راجع ال كلين الرئيسي،

ونالحظ است دام المقياس  :Proportionalityوالتناسب النسب -2-2-1-3-4

الذهبي وا حاف جلياف من  الل المحددات الرئيسية التي ت كل النوافذ في الواجهة هذا األمر كان 
وا حاف عند تقسيم اررتفاا ال اقولي إلى مساحات أصغر ومن رم إ غال تلك المساحات لتتكامل 

ة السيطر  البصرية على هذا اررتفاا ال اقولي مع عناصر المساحة التالية، وهذا أ فى إمكاني
كم هو مو ح ، Harmony1كما حق  تناسقاف جميالف مع المحيط  وهو ماحق  مفهوم النسبة الذهبية 

 .(56)في ال كل 

 
 -إعداد طالب الدراسات العليا -يوضح استخدام النسبة الذهبية بتقسيم الواجهة( 04)الشكل                   

 .م7207تأهليل المدن التاريخية اإلسالمية قسم 

 السهههههههيطرعي التبعيهههههههةي التهههههههدرا ووحهههههههدع التوهههههههوين المعمهههههههاري -2-2-1-3-5
Domination, Submission, Gradation:  نالحظ سيطر  المئذنة األموية بسبب

ارتفاعها الممتد  اقولياف على الواجهة الرئيسية للمسجد األموي رغم تقدم جدزء كبيدر مدن واجهتدة 

 .الساب (53-52)ال كلباتجاه المحور

يتحقددد  المقيددداس النسدددبي للمبنددى ببراعدددة مدددن  دددالل التكدددوين  :المقيهها  -2-2-1-3-6

طريقدددة التعامددل مدددع ت التكوينيدددة للواجهددات ومعالجدددة الت ددكيالوأسددلوب ككدددل الحجمددي للمبنددى 
من  الل كبر أو صغر فتحات النوافذ حيث يارر على ارنطبداا المتولدد عندد التفاصيل المعمارية 

التي يز م بهدا المبندى تزيدد مدن الز ارل م اهد  المبنى وملمس المواد وا تيار األلوان،ووجود 
اعد  فددددي المقيدددداس المعمدددداري النسدددددبي، مدددداررات مسددددد باعتبارهددددادور المدددداررات األساسددددية 

 .المرف (56)ال كل
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 :Rhythmوالتورار اإليقاع -2-2-1-3-7
متساوية يفر ها موديول األعمد  الدا لية  لقطعقطاعات  اقولية تقسم الواجهة  ونالحظ وجود

كما نالحظ اإليقاا الوا ح في الواجهة، كل ذلك ليبقى التركيز وا حاف على المد ل الرئيسي 

 المرف  (56)وال كل المرف  لواجهة الجامع األموي(52)ال كل كما نالحظ فيB 2وAالمركب بالواجهة بين العنصرين 

 
 -إعداد طالب الدراسات العليا -ةالتي تظهر موديول األعمدة الداخليواجهة والتقسيمات الشاقولية البساطة (05)الشكل 

 .م7207التاريخية اإلسالمية قسم تأهليل المدن 

 
لتشكل نوافذ  الواجهة والباب الرئيسي للمدخل وكيفية دراسة وضع  Bو  Aيبين الواجهة والتوازن في التقسيمات بين ( 09)الشكل 

 .م7207قسم تأهليل المدن التاريخية اإلسالمية  -إعداد طالب الدراسات العليا -ذنة بالنسبة للمدخل والواجهة ككلالمئ

 

عناصر التكوينات المعمارية جعلت من  الل الدراسة التحليلية لكل ما سب  ذكره من  ستنتج منن

 .بموي مقصدا فسياحياف ربد من إدراجه  من كل الجورت السياحية في مدينة حلالجامع األ
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 موضوع البحث–القلعة -الدراسة التحليلية لمحور الجامع األموي : الباب الثاني

 لمبنى المطبخ العجمي راسة التحليلية دال: الفصل الثاني
   المطبخ العجمي لمحة تاريخية عن  -2-2-2
 محور الدراسة  نسيجة العمرانية للمطبخ العجمي ضمن الدراس -2-2-2-1
 للمطبخ العجمي الدراسة المعمارية -2-2-2-2
 المطبخ العجميالوصف المعماري لمدخل  -2-2-2-3
 التحليلية لواجهة المطبخ العجمي المعمارية الدراسة -2-2-2-4

  التناظر والالتناظر -2-2-4-1       
 التكوينيالتوجيه  -2-2-4-2       
  التضاد والتقارب والتساوي -2-2-4-3       
  النسب والتناسب -2-2-4-4       
  السيطرة، التبعية، التدرج ووحدة التكوين المعماري -2-2-4-5       
 المقياس -2-2-4-6       
 اإليقاع والتكرار -2-2-4-7       
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 :المطبخ العجميلمحة تاريخية عن -2-2-2

ألحد أمراء نور كان ربما  .يعود للنصف األول من القرن الثاني عشرمملوكي هو بقايا قصر 

تم ترميمه في القرن الخامس عشر ويمتاز بواجهته الفخمة المليئة بالزخارف . الدين الزنكي

ى م فأعيدت واجهته إل0591لوزير عام هدم جزء منه عند فتح شارع خان ا ،وبمتدليات مدخله

 .0لها باب بزخرفة من القرن الثامن عشر الخلف وركب

 

           
 -صورة حديثة لواجهة المطبخ العجمي( 83)الشكل                                                                                        
          0202حجار   67ص المصدر                                                                                         

 
 

 
 يوضح الجزء المقتطع منه بعد فتح الشارع للمطبخ العجميقط في األعلى مس( 86)الشكل 

                    0202حجار 66ص -المصدر-،(القرن الثالث عشر)  مقطع في المطبخ العجميفي األسفل 
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 :الدراسة العمرانية لموقع المطبخ العجمي ضمن نسيج المحور -2-2-2-1

، يععتم (خععان الععوزير شععارع)القلعععة  –قععا المخععبع العجمععي يععمن ن ععيا محععور الجععاما األمععو  ي

بحرات مروراً بالجاما األمو  حيث يرتفعا من عوب الشعارع ابتعداًء الوصول إليه من دوار ال با 

 معدخلباتجعا   عوا الن عوان و منعخفا ً نحو الي ار والشمالي  بمن بداية الجاما األمو  عند البا

لنصعل لمن عوب خعان الصعابون وخعان العوزير ومعدخل المدينة والمكتبة الوقفية وجاما الصعاحبية 

يحععد  مععن الجهععة الجربيععة جععاما حععا  مو ععى  ع العجمععي العع  مخععب ععم تقريبععاً عنععد بدايععة ال011+

مجموعععة مععن األبنيععة الموافععة تجاريععا ًومععن الجهععة  ،خل  ععويقة حععاتمويفصععله عععن مععداألميععر  

جعاما الصعاحبية وخعان العوزير  مرصعوفة أمامعه حيعث يتقابعل فيهعا معاالجنوبية ينفتح على  عاحة 

التقعاخ الصعور الن كاريعة   وداء، تتعيح لل عيا ب احة مرصوفة بالحجارة ال مدخل خان الصابونو

، كمعا يحعد  ، حيث خصصت فقخ للمشاة ونقل العربعات الصعجيرةال ياراتحركة  لقلة  بشكل جيد

يخعدم مجموععة  هما زقاا صجير غيعر نافع ة مركز بريد خان الوزير ويفصل بينمن الجهة الشرقي

من األبنية ال كنية بقربه، ويصعد الخريا باتجا  خان الوزير ال   نالحا فيعه اررتفعاع الوايعح 

والفععرا فععي المن ععوب بععين خععخ األرع ببدايتععه عععن نهايتععه والعع   تبععدأ فيععه حركععة ال ععيارات 

كعن تبقععى بعالاهور ثانيعة لتخعدم معدخل  عويقة علعي التعي تنتشععر فيهعا أ عواا بيعا الجملعة بكثافعة ول

رات خفيفة ن بة لالزدحام ال   كانت تعاني منه المنخقعة قبعل درا عة محعاور الحركعة احركة ال ي

العصعرونية من قبل مكتب مديرية حلب القديمة،وصوالً لبنعاء 0112وتخخيخ حركة المواصالت 

 .مرفاال( 61)والشكل( 01)راجا المخخخ .والشارع المحيخ بالقلعة

 

 بالنسبة للمحور السياحي الجامع األموي الوثيقة بخان الوزير والجامع األموي موقع المطبخ العجمي عالقة يوضح ( 02)المخطط 
 0200إعداد الباحثة -القلعة –                  

 
   المطبخ العجميالجامع األموي           خان الوزير            نقطة عالم رئيسية دوار السبع بحرات                   
 .محور مرور للسيارات              محور مشاة ممتد من ساحة الجامع األموي حتى الباب الخلفي لخان الوزير         

 

 القلعة 

دوار ال با 

 بحرات
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 الجامع األمويأمام ساحة ال-02أبنية الطراز الفرنسي  -9 جامع الحاج موسى األميري    -7                 مدخل سويقة علي -8

        
 -الوزير والقلعةمن األعلى واجهة الجامع األموي ضمن محور الدراسة وعالقته الوثيقة باألسواق وخان ( 89)الشكل 

 0200إعداد الباحثة                

يتم الوصول للمخبع العجمي من الشعارع الرئي عي خعان العوزير وهعو خريعا نافع  نهايتعه القلععة،  

وعدة شوارع فرعية، الشارع الشمالي يعتم الولعو  منعه إلعى جعاما حعا  مو عى األميعر  ومعدخل 

للمخبع العجمي مروراً ب ويقة علي مروراً بمركعز  ويقة حاتم، من الجهة الجنوبية يتم الوصول 

 راجعا .بريد خعان العوزير الع   يفصعله ععن المعدخل الرئي عي للمخعبع العجمعي بعاب معدخل الخدمعة

          .المرفقين( 60-61)الشكلين

                        
 0200إعداد الباحثة –يتم الوصول للمطبخ العجمي من عدة محاور رئيسية لتوضح أهميته ( 42)الشكل 

 الصق له مركز بريد خان الوزيروالجوار الممن الجهة الجنوبية المطبخ العجمي زاوية -الصورة اليمنى 
 في الوسط صورة لواجهة المطبخ العجمي مع المحيط والمباني المجاورة له ومحاور التوجه إليه 

 الصق له جامع الحاج موسى األميريار الموالجومن الجهة الغربية المطبخ العجمي  اويةز-الصورة اليسرى 
             

 :خ العجميبلمسقط المط الوصف المعماري -2-2-2-2

لمخبع العجمي من ف حة  ماوية مربعة الشكل يوجد بمنتصفها يتألف الم قخ  األريي لمبنى ا

 راجا في الواجهة، ما بعد بقبة حديثة تاهر بشكل وايحبركة ماء غخيت الف حة ال ماوية في

يحيخ بالف حة ال ماوية ثالثة أروقة تفصلها عنها أعمدة رائعة الزخارف تعود  المرفا( 60)الشكل 

 .وكيةللفترة الممل
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مسقط الطابق الوسطي          مسقط الطابق المتكرر                             المطبخ العجمي        –مسقط الطابق األرضي 

 في المطبخ العجمي  BBمقطع توضيحي                     يوضح قبته المميزة في الواجهة             AAمقطع  

 0202المصدر وزارة السياحة بتصرف الباحثة                            0202المصدر وزارة السياحة بتصرف الباحثة 

        

 
 واجهة أمامية توضح زخرفة المدخل المميزة          دي على المدخل                              عمو  CCمقطع       

 0202المصدر وزارة السياحة بتصرف الباحثة                         0202المصدر وزارة السياحة بتصرف الباحثة     
 

المصدر وزارة السياحة -مساقط ومقاطع للمطبخ العجمي يتضمن  (40)الشكل
0
 0202بتصرف الباحثة  

 

الت التقليديععة وأكمعيقععدم معن خاللهععا التراثيععة تقليديعة وايفعة ب 0555المخعبع العجمععي أعيعد إحيععاء 

التراثية الفاخرة الخاصة بتقاليد مدينة حلب العريقة وب لك فقد تم إشجال كل معن الخعابا األريعي 

بينما اقتصر الخابا الو خي منعه علعى الوايفعة ارداريعة  واألول بفرش المخاعم التقليدية الفاخرة

  .المرفا( 60)راجا الشكل  البحتة التي يشجلها موافو المكان

 

                                                             
0
 م0101-مديرية حلب القديمة  -وزارة ال ياحةمخخخات  . 

C 

 
 A A 

 

B 

 

C 
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 :واجهة المطبخ العجمي الوصف المعماري ل -2-2-2-3
تتجلى واجهة المخبع العجمي ب يخة تكاد تخلو من الزخارف نهائياً ليتم التركيز فيها على 

المدخل الرئي ي وهو أبرز كتلة م يخرة في الواجهة وال   تتناوب في مدخله المداميك 

الحجرية بين األ ود واألشهب ال   اشتهرت به مدينة حلب وي تمر ه ا التناوب ليصل إلى قفل 

 المرفا( 66) راجا الشكليعلو البوابة الرئي ية ليحددها وييفي عليها الروعة والجمال، القوس ال   

تعلو المدخل زخرفة هند ية تكونت يمن تشكيل يم م تخيل النجفة فوا المدخل ما جزء هام 

من القوس، تناوب فيها الحجر األشهب واأل ود وفا خخوخ هند ية صارمة في المنخقة العليا 

 .حنية لتجار  قوس المدخل وتنحني معها يمن تشكيل بديا ونادرمن المدخل ومن

يتمحور المدخل الخشبي الرائا النقوش واألشكال الهند ية المنتامة والمدرو ة بإحكام منتهياً 

بقوس مدبب يحدد  من جميا أخرافه كورنيش المداميك الحجرية الملونة  والمزخرفة البديعة 

ماً من فتحات النواف  واألبواب ليتم التركيز على المدخل اآلنفة ال كر، تخلو الواجهة تما

الرئي ي، تزين الواجهة فتحات خوالنية ييقة وخويلة ن بياً تشبه مرامي ال هام الموجودة في 

 .ال ابا(60)راجا الشكل،القلعة لتيفي على الواجهة الهيبة والجمال واألناقة الب يخة

المخبع العجمي فوا إيوان منخفع عن من وب الشارع الرئي ي وهو شارع خان  يتويا

 م أ   02بمقدار عشر درجات بلغ ارتفاع الدرجة الواحدة الوزير تماشياً ما من وب األرع 

 . م عن من وب الشارع الرئي ي021بفارا 

 

 
 0200عدسة الباحثة –خان الوزير  ةزاويلمطبخ العجمي مأحوذة من الرئيسية لواجهة من األعلى ال( 40)الشكل 

 0200عدسة الباحثة  –ومدخل الخدمة خل المطبخ العجمي الرئيسيامدمن األسفل 
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 اً صجير اً جاما حا  مو ى األمير  و ويقة وراء الجاما، نالحا باب لجربيةمن الجهة ا  يحد

ولكنه أقل ارتفاعاً منه ت إعادة تصميمه ليشبه باب المدخل األ ا ي ما تخدم كمدخل للخدمة ت

تكررت حوله المداميك الحجرية غير ية منه ولكنه يشبهه إلى حد كبير فليدل على أنه أقل أهم

 (.60-61)راجا الشكلين.الملونة وك لك ا تخدم في ت قيفه نفس القوس الم تخدم في المدخل الرئي ي

ر ومتقارب خالي من متصل متكر  بعة أمتار لتنتهي بكورنيش حجر  بمقدارتمتد الواجهة 

 .ومجموعة المنا يب الكائنة داخل المخبع العجمي الزخارف يتكررمحدداً نهاية ال قف

تؤكد الرئي ية، خالية من الزخارف لالواجهة في  أعلى من وب القبة الب يخة البيياءحددت 

يخت بكورنيش حجر  أح ،الروعة والجمالوهيبة البناء وأيافت إليه أهمية المدخل على 

غير منتام تكررت على جوانبها النواف  الب يخة  مثمن مرآة لم قخمتصل ومتكرر لتكون 

 .(66)راجا الشكل،الرئي ي لتؤكد عليه وتحدد  ت فوا صحن البناءمركزالخالية من الزخارف ت

 :للواجهة في المطبخ العجمي التحليلية الدراسة المعمارية -2-2-2-4
األ س المصنفة من خالل رصد و ائخ التن يا ألنها تقعوم  التحليلية المعمارية وفاتمت الدر ة 

علععى قواعععد مشععتركة التنت ععب إلععى عصععر، أو خععراز معمععار  محععدد، وهععي تتصععف بالثبععات 

والديمومة التقريبية، وتشارك ه   الو ائخ مجتمعة في العمعل المعمعار  الواحعد، إال أن درا عتها 

را إلى كل منها بشكل منفصل ومت ل ل منخلقين من األب عخ نحعو األكثعر المتأنية تتخلب أن نتخ

 : 6تعقيداً و لك على النحو التالي

تحقعا  :Symmetry and Asymmetry التناارر والتتناارر -2-2-2-4-1

راجعا تت عم بعالتوازن،و  أ  الكتلعة الرئي عية الم عيخرة الواجهة مفهوم التنعاار بتكويناتهعا الرئي عية

 .ال ابا( 69)الشكل

نالحا أن المبنى يحقا التوجيه التكويني نحو ال احة  :التوجيه التكويني -2-2-2-4-2

ال ابا ( 69)راجا الشكل ال احة المرصوفة أمام جاما الصاحبية وخان الوزير،الخارجية أمامه و

 .ال ابا(2)والمخخخ

 
 0200-الباحثةإعداد -يوضح التوازن الكتلي لواجهة المطبخ العجمي( 48)الشكل 

                                                             
6
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بنععاء الفععي مععادة  اً وايععح اً نالحععا تيععاد: التضاااد والتقااارب والتساااوي -2-2-2-4-3

المحيخعة بالمعدخل الرئي عي المل اء الملونعة والزخارف الرئي ية  التي غخيت بها الواجهة الخشنة
التكعوين ، حيث أن التياد ي اعد على تأكيد خصائص وأشعكال القبةه ا التياد ثانية في تكرر وي

ومفرداته وإبرازها يشد االهتمام إلى ه   العناصر ويزيد من قوتها التعبيرية وي عاعد علعى زيعادة 
بالحركعععة باتجعععا  العنصعععر الرئي عععي،  ارح عععاس بوحعععدة التكعععوين وديناميكيتعععه ويعخعععي انخباععععاً 

 .ال ابا(66)الشكل

يتجلعععى المقيعععاس الععع هبي فعععي :Proportionalityالنساااب والتناساااب-0-2-2-4-4

عنعد (مرامعي ال عهامفتحات  -المدخل الرئي ي) هاية التي تشكلمن خالل المحددات الرئي الواجهة 
أصعجر ومعن ثعم إشعجال تلعك الم عاحات لتتكامعل معا شعاقولية إلعى م عاحات  األفقيتق يم االرتفاع 

قعا مفهعوم حا التكعوين ولبصعرية علعى هع عناصر الم احة التالية، وه ا أيفى إمكانية ال عيخرة ا
  فاالمر( 69-66)كم هو مويح في الشكل ، Harmony6تنا قاً جميالً ما المحيخ  الن بة ال هبية وأيفى

 السااااااايطرعي التبعياااااااةي التااااااادرج ووحااااااادع التكاااااااوين المعمااااااااري -2-2-2-4-5

Domination, Submission, Gradation :نالحععا وجععود تععوازن كتلععي 

وتنخفع بن بة موديولية ثابتة تتدريا  الرئي ي يتجلى بالكتلة الم يخرة فوا المدخل
 .الحقينال(69-66)ين راجا الشكل،حتى نهاية بناء المخبع العجمي باتجا  األخراف

يتحقعععا المقيعععاس الن عععبي للمبنعععى ببراععععة معععن خعععالل التكعععوين  :المقياااا -2-2-2-4-6

وخريقععة التعامععل مععا جععة التشععكيالت التكوينيععة المشععكلة لععه الحجمععي للمبنععى ككععل وأ ععلوب معال

حيث يعؤثر علعى االنخبعاع المتولعد عنعد فيه، فتحات المن خالل كبر أو صجر التفاصيل المعمارية 

زيعد معن بها المبنعى ي رد الزخارف التي يزخمشاهدة المبنى وملمس المواد واختيار األلوان،ووجو

-69)ين الشععكلمعؤثرات م ععاعدة فعي المقيعاس المعمععار  الن عبي،دور المعؤثرات األ ا عية باعتبارهععا 

 .الحقينال(63

 
 .0200إعداد الباحثة -يوضح التناظر بالنسبة لمحور الوهمي المار من منتصف المدخل الرئيسي( 44)الشكل 

                                                             
6
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 :Rhythmاإليقاع والتكرار-2-2-2-4-7
بن عبة أصعجر  وتكعرار المعدخل فعي الواجهعة، Aال   يشكله تكعرار العنصعرالب يخ اريقاع نالحا 

  .ينالمرفق(69--66)ينالشكل راجا ،9الرئي يالمدخل وزخارف أقل  ليبقى التركيز على 
 

 

 0200-إعداد الباحثة -األناقة الصارمة للمبنى يحدده المدخل الرئيسي يوضح( 45)الشكل 

لقد تم إيافة واعية لعناصر تراثية ولكنها ب يخة تنا بت ما عناصر و مات العمعارة المملوكيعة 

بإيععافة مجموعععة مععن الكورنيشععات الب ععيخة التععي تفصععل المبنععى عععن الفععرا  المحععيخ بععه ولكنهععا 

 .المرفا(66)كما يويحه الشكل ،تتدر  بن بة منتامة واحدة ليتم التركيزعليها

 
مع كورنيشات بسيطة زخارف البسيطة الرئيسي ذو القبة رئيسية بسيطة فوق المدخل ضافة مناصر اليوضح العالذي ( 47)الشكل 

 0200إعداد الباحثة  -خالية من الزخارف لتحدد وتفصل المبنى عن الفراغ المحيط به

 

 عناصر التكوينات المعمارية جعلت منخالل الدرا ة التحليلية لكل ما  با  كر  من  ن تنتا من

 .مقصدا ً ياحياً البد من إدراجه يمن كل الجوالت ال ياحية في مدينة حلب المخبع العجمي

                                                             
9
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 موضوع البحث–القلعة -الدراسة التحليلية لمحور الجامع األموي : الباب الثاني

 خان الوزيرراسة التحليلية لدال: الفصل الثاني
 
 لمحة تاريخية عن خان الوزير -2-2-3
 الدراسة العمرانية لخان الوزير ضمن نسيج محور الدراسة   -2-2-3-1
 لخان الوزيرالدراسة المعمارية  -2-2-3-2
 الوصف المعماري لمدخل خان الوزير -2-2-3-3
 خان الوزيرالدراسة المعمارية التحليلية للواجهة في  -2-2-3-4

 التناظر والالتناظر-2-2-3-4-1      
 التكوينيالتوجيه  -2-2-3-4-2      
 التضاد والتقارب والتساوي -2-2-3-4-3      
 النسب والتناسب -2-2-3-4-4      
 السيطرة، التبعية، التدرج ووحدة التكوين المعماري  -2-2-3-4-5      
 المقياس -2-2-3-4-6      
 اإليقاع والتكرار  -2-2-3-4-7      
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 :1خان الوزيرلمحة تاريخية عن  -2-2-1

ثاا  ( م6161-6166)حبا   قره مصافى  لذا ح ح ا موهاو6161 -ها 6901أحا  الة  حبا   هبنا 

هااو مااخ أاااي  لذي ذاا   فااا حباا    باا  فااا لتااا  ذا ذاا ل ااااا بياا   لذااورار   أصاا و الرااارل  

 ج رااا ب يار   الاقع لذي   شرق لذج مع لذ  ير إ  محبا خ   لذورار ذل  فع ذيا 1م0619مس ح ه

هجارح الاعارا ل    669م راا أذشاهه  أحاا  اعقاول لذصا ح   ا م فيه  ج مع لذصح با الهو 

ا الاا ال  ؤجرغرفها  ذبا ياأ أال لذعااف الفيها   الأذولل بج مع لذىس ق الب   فيه قيس راا  حوح غرف   

ذب ق ذيا  لذشاع يا ال ى ار  لذاف خ لذعجاا الق  رم  بع  لق ف ع جزء منه مع ف و لذجا ة  البا   م حىا   

خرل ماع فا و    الفيه  ق  ا لذصق ل الحا م لذولا ذا الهو ق ا  ج ل  فعا   بإحي ئه الجعبه م لذح وما

لذج ة 
1
 .لذارفق( 06)رلجع لذش ف  .

من صف اا ح ه اقاوم مساج  لذيا    الهو مؤذف مخ غرا ذب ج ر  فا ط بقيخ  الأرالقا ما    الفا

لذا لخف  ا ا ر بزخرفاا اللجه اه لذ  اعاا ماخا الاالق  أذغا الحول إذ  محال  ذ ج ر  لتقاش(   ذيا)

 .اللذي رج الالجوة قسفف م ء اس ر لذا خف مخ لذي رج

   
 صورة لواجهة الخان الشمالية من الداخل           (م2861) الشمالية من الخارجخان الصورة توضح واجهة 

  1222 (القديمةالمدينة مديرية )المصدر                                                                                

                     
 

 خان الوزير موضح عليه الجزء المقتطع           قبل فتح الشارع                     مسقط خان الوزير 
 المصدر مديرية المدينة القديمة                                      المصدر مديرية المدينة القديمة 

 
مديرية مكتب المدينة -الوزير أثناء قص شارع طلعة خان الوزير ط وصور توضح الجزء المقتطع من خانمساق( 74)الشكل 

 1222 القديمة

                                                             
 
 62-68ص .2 72(معالم حلب األثرية )د هللا حجار عب. 
 .2 72مديرية المدينة القديمة حلب . 7
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الدراسة العمرانية لخان الوزير ضمن نسيج المحور السياحي الجامع -2-2-2
 :القلعة –األموي 

" حلععب"للمدينععة بععيا شلعععة فعع  الج ععة الةععرشية الةععمالية " سعع يقة علعع "فعع  " خععاا العع  ير"يقعع  

عا مخطعط  األ شة المحيطة بالخاا لم يطرأ علي ا تغيير ا معظم الة ارع إ، "الجام  األم ي" 

 .القلعة – ه  مح ر الدراسة ةارع الجام  األم ي  7ما عدا الةارع الرئيس الكاداستر  

 تطع   اج تعا  المرفع  (74)كمعا ي حعحا الةعك  أكثر ما  اج ة حرة غير ملتصقة بعالج ار الخاا يملك 

القلعة  ما الطرف اآلخعر معا الةعارع نجعد سع يقة  –الةمالية المصمتة على ةارع خاا ال  ير 

حعاتم، بينمعا تطعع  ال اج عة الغربيععة منعا  التعع  تحع ي المعدخ  الرئيسعع  للخعاا علععى سعاحة تعع دي 

لغربيعة فيعا لس   المدينعة  خعاا الصعاب ا  جعام  الصعاحبية أ  جعام  التسعت   تسعتمر ال اج عة ا

معا الج عة الجن بيعة يقع  خعاا خعاير بعك ،  جام  أصعنا داد عبر طري  نافذ م دي لخاا الكتاا 

 .قياالمرف(02-74) الةك  الساب (   ) المخطط.  ما الج ة الةرشية نجد جام  الحيات المدرسة الب ائية 

ة المحعت رة فع  يح يا ما  خارف  عناصر معمارية غنية كاألعمعد تمي  الخاا عا المحيط بما

تع يا ن افعذ الغرفعة  ال اج ة الخارجية  المقرصنات التع بالتنا ب ف  المداميك  اج تا الداخلية  

 .شد سقتت بقبةلةيخ التجار   ا   الت  خصصت غالب االت  تعل  مدخل

 
بالنسبة للمحور السياحي الجامع األموي الوثيقة بالمطبخ العجمي والجامع األموي  الوزيرخان موقع عالقة يوضح ( 22)المخطط 

 إعداد الباحثة -القلعة –
 

 الجامع األموي           خان الوزير          المطبخ العجمي  عالم رئيسية دوار السبع بحرات             نقطة      
 

 .محور مرور للسيارات              ساحة الجامع األموي حتى الباب الخلفي لخان الوزيرمحور مشاة ممتد من         
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عدسة الباحثة  -والقلعة ا الوثيقة باألسواق والجامع األمويالدراسة وعالقتهمحور خان الوزير المطلة علىى واجهة ( 76)الشكل 

1221. 

 خان الوزير -4سوق النسوان           /سوق المدينة  -7المدرسة الحلوية             -2

 مبنى العصرونية  - 6 خان الصابون                             -5الجامع األموي               -1

 . الشارع والسور المحيط بالقلعة -9الصاحبية                 /جامع الفستق -8لمدرسة الوقفية            ا -3

 

يمكن الوصول لخان الوزير عبر محور أسواق المدينة التقليدية وخان الصابون وجامع أصالن 
القلعة أو عن طريق سويقة علي –دادة أو عبر محور الدراسة موضوع البحث الجامع األموي 

 . المرفق( 52)كما هو مبين بالشكل والمطبخ العجمي، 

1                                                       2                                                         3 

 
 المدينة التقليدية وخان الصابون وجامع أصالن دادة طريق رسم الفراغ ووصل الخان بمحور أسواق 1   

 الفستق/ القلعة وجامع الصاحبية  –السياحي الجامع األموي محور الطريق رسم الفراغ ووصل الخان ب     2

 بسويقة علي والمطبخ العجميطريق رسم الفراغ ووصل الخان     3

 

 2102إعداد الباحثة  -رسم الفراغ المحيط بخان الوزير بالشوارع واألسواق والطرق المحيطة وإمكانية الوصول إليه( 94)الشكل 
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 عدسة الباحثة-1221قبل األحداث صورة حديثة لخان الوزير 

  
    أحد الشوارع المؤدية لخان الوزير والخراب الذي لحق بها إثر                                                                            مدخل خان الوزير الرئيسي الكائن ضمن محور الدراسة 

 1227المصدر االنترنيت–األحداث الحالية                     1222القلعة عدسة الباحثة –الجامع األموي 

   
      1221عدسة الباحثة-الساحة أمام خان الوزير وجامع الصاحبية والمؤدية لخان الكتان وجامع أصالن دادةمن اليمين 

 1221عدسة الباحثة -حاتمالمقابل لخان الوزير حيث الصورة اليمنى المطبخ العجمي وامدخل سويقة شارع المن اليسار 

 
الغربي لخان الوزير إلى اليمين ليصل لخان الكتان وجامع أصالن دادة المدخل عالقة خان الوزير بالمحيط حوله حيث ( 52)الشكل 

 1221عدسة الباحثة -والذي يؤدي لجامع الحيات إلى اليسارالشرقي والمدخل 
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 : الدراسة المعمارية لخان الوزير -2-2-3
محا  تجارية لبي  األلبسة  الخي ط  القطنيات إحافة إلى مكاتب   األ   رح الطاب  األيةغ  

 ظيتة الخاا تجارة الخي ط  األلبسة الداخلية إذ يق م التجار  االستيراد  التصدير  بي  الجملة،
 أغلب ا لخاا ليتم عرح ا  بيع ا فيباستقدام بحائع م ما المعام  الت  ه  خارج ا ياالم ج د

يصدر الخاا  لتصدير،لتجارة،  مكاتب للالتجار هنا هم أصحاب معام  إحافة ل ج د مكاتب 
السع دية  –اليما  –ر سيا ) أشمةة  خي ط إلى معظم البلداا العربية  بعض األجنبية كـ 

،  الخي ط ه  (القطنية  االنترل ك)خاا ال  ير ببي  األشمةة الداخلية  يختص»...(. الي ناا 
الت  الج دة فيك ا بحيث المعدات  اآلالت أما التمي  خي ط  طنية  جمي  المصان  متةاب ة ما 

  .7ت اج دة القماش  أيحا أن اع الخي ط  ج د –إحافة إلى ج دة الق الب تق م على الخبرة 
 

 با  هو م يخ فالذشا ذا مخ لذي    ن  ف و ش رع خ   لذورار لذاؤةح ذبقبعا ه مأ لذ ب اا لذقس  

خ مخ لذ صر  ذزةء لذي   لذق ةمي ان م  الأرلذأ لذغرا فا لذف بق لذعبوح حيث لذس بق( 69)لذش ف 

ميزذ   الذذك خالل      19 إارل  الاعراو  بض ئعه  فا لذف بق لتراا لذ ح ا البغ لة ال

الاقوم الاط ب حا لذي   . أا م ث     بع لذقولفف ايره  بجا ذه  البض ئعه  ب  ج ه لذشرق أال لذغرل

رل  بن ء لذجن ح لذشا ذا ذبي  خأ ي  مؤ. مسج  صغير ذبصال 
6
 إ  لذي   لذيوم فا ح ذا ارث  ذه   

مشوها اللإلا ف   لذ ا  زةلة اوم  ا ع معظ  جن حه لذشا ذا الاللجه ه لذي رجيا لذغربيا  فق 

  .(60)لذش ف.اللذاي ر  لذاحال  ةلم  لذباربز اللترالقا اب هاه   بع  اوم  ن ل مخ ب ح ه ال نض 

      
 خان الوزير  -خان الوزير                                    مسقط الطابق األول–مسقط الطابق األرضي الحالي         

المصدر مديرية المدينة القديمة بحلب         
 
                   2101المصدر مديرية المدينة القديمة بحلب                               2101 

 

 
 2101المصدر مديرية المدينة القديمة بحلب -عمودي على المدخل الرئيسي للخان BBالمقطع 
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 2101المصدر مديرية المدينة القديمة بحلب -الرئيسية للخانالشرقية يوازي الواجهة  AA المقطع

 

 
     2101المدينة القديمة بحلبر مديرية المصد -الرئيسية للخانالشرقية يوازي الواجهة  CC المقطع مساقط ومقاطع ( 10)الشكل   

 

 :الوصف المعماري لمدخل خان الوزير -2-2-3-1  
اح ط لذاا خف لذرئيساا باسا فيف م او  ماخ شارلئط مبيزاا ب ذزخرفاا لذهن اايا لذ  اعاا اللذاحيفاا 

ذبا لميك لذابوذا اللذ ا ا ن الل فيه  لتشه  اللتاوة ب ن غ  رلئاع إاا فا ذبرذاوا ذل  لذانحو ا   

لذ ا    رر ب ن ظر رلئع حوذه  إاا فا ذباا لميك لذا ن الباا لذ اا  ن هاا با ذقوم لذع اا ذا لذحيولذيا 

لذاا ح اىصااابه  ااخ لذاااازررل  لذا ن البااا قاااوم مقاارذف ماااخ لذحجاار لتشاااه  فقااط ةال   نااا الل 

فااا من صاف أحا  مصارل يه با ل صاغير ة ا سااع إة   با ل ب يار ذال مصارل يخ اا  ب ذاا لميك 

ذ خول شيف اللح  ب   لذ ا ل بباه اتىا و  نا م   صاف لذق فباا فيسااو با خوذه  بضا ئع الحيولذا   

فإذل م     ذذاك أتغباق لذ ا ل لذ  يار الأح ا  با ا را  قوااا ااياا ال تارا لذاا خف لذصاغير ذا خول 

 ه   با  جا ذ ا لذ ا ل ق  ا  يخ ماخ لذحجار لتفرلة الخرالجه   الق ف لذ خول إذ  ةهبيز لذيا   ذشا

 ىي ل  فا لذجبوم اللةذ ظ ر ال س   ل  فا  حايف لذ ض ئع  ب  لذحيولذ   الإذزلذه   ال ب  اس ر 

  .ب ذا ء ق اا لذقولفف الا و  ةلئا  مابوءل  لذي   مخ لذي رج لذقسفف لذ ح ب   اس ي م ذس

 
 2102لمصدر مديرية المدينة القديمة ا -الواجهة الرئيسية الغربية األصلية لخان الوزير
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 1222المصدر مديرية حلب القديمة  -الجانبية الشمالية لخان الوزير الواجهة

 
 1222المصدر مديرية المدينة القديمة -الواجهة الجانبية الشرقية لخان الوزير                         

 
 مديرية المدينة القديمةالمصدر -الواجهة الغربية الداخلية لخان الوزير

 1222-المصدر مديرية المدينة القديمة - وداخلية مساقط خان الوزير ومقاطع وواجهات خارجية( 51)الشكل         
 
 

ا باا رر  منقااوي  بيهاا  اااةلئر ااااأ رذااوا" شااع رل "لذرئيسااا مااخ لذياا رجال باا  جاا ذ ا لذ اا ل 

مزاخ بنقش  رباا  رذك آخرشع ر لذولذا ب ذا لذي   الفا من صف لذاس فا لذ ا  ىصف لذشع راخ 

اعباو لذولجهاا اللذن فا       ذ ف     محاي    ب ذح ا   فال   با  لذشا رع بشا بها  لذ سايط احيط به

  ها  لذ قاا اللذجاا لر م نو اا فاا من رااوم ترها الهن اايا  ربياا ةقيقاا مزاخ بزخا را إط رل  
 .يخلذارفق( 61-66)  يخرلجع لذش ب

لذ لخبيا أب ر جا ة  مخ لذولجها لذي رجيا فنقوشه  لذحجراا رلئعا " خ   لذورار" ع  اللجها 

الج لبا الفا من صف لذولجها ذ ف     أطرلفها  مزانا بش ف  اوة مؤذف مخ خفوط م ش ب ا 

أ ب  بف  م   ذيا عبو بف مخ لذن ف  يخ مقرذص   اعبوه   يج   جايبا ذل  ذقوي  ربيا ب اعا ال

 ا لذولجها ج ذ اوج   ب     بّو     ب  ش ف شقيخ ش يه   ب ذ وى لذايصصا ذرما لذسه ممنه

 ذا مزش ف خ بنقوي هن ايا خالبا اعبو ف حا لتالذ  يخ مزان يخ صغير يلذ لخبيا ذبي   ذ ف  

اللتخرى ش ف صبي 
6

 .الذارفق (66-61-66)ل  ش با  هو مواو ب ت  
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 بالواجهة الداخلية النافذة ذات األعمدة المضفورة     النافذة تشبه مرامي السهام               الواجهة الرئيسية واعتماد نظام األبلق

   
 الموجود فوق المدخل شعار خان الوزيروالمزررات      ونظام األبلق  باب الخان الحديدي           شكل المدخل أقبية متقاطعة 

   
 الصليب بأعلى النافذة    حيوانية     الرسوم النافذة العلوية ذات النقوش الهندسية    الرنوك ذات ال

 
 1221عدسة الباحثة –مجموعة من الزخارف التي تزين مدخل خان الوزير من الواجهة الرئيسية والداخلية (53)الشكل 

 



6  
 

  
المصةدر مديريةة حلةب األقواس العثمانيةة مةن الةداخل فةي الطةابق العلةوي     -لخان الوزيرمن الداخل لواجهة الرئيسية ا( 19)لشكل ا

 2101 القديمة

 

 :خان الوزيرللواجهة في التحليلية الدراسة المعمارية  -2-2-3-2
ألن عا سعة التحليليعة المعماريعة  فع  األسعص المصعنتة معا خعن  رصعد  سعائط التنسعي  اتمت الدر

تق م على ش اعد مةتركة التنتسعب إلعى عصعر، أ  طعرا  معمعاري محعدد،  هع  تتصعف بالثبعات 

 الديم مة التقريبية،  تةارك هذ  ال سائط مجتمعة ف  العمع  المعمعاري ال احعد، إال أا دراسعت ا 

المتأنية تتطلب أا نتطر  إلى ك  من ا بةك  منتص   متسلس  منطلقيا ما األبسعط نحع  األكثعر 

 : 6عقيدا   ذلك على النح  التال ت

تحقع  : Symmetry and Asymmetry التناارر والتتناارر -2-2-3-2-1

( 82)راجعع  الةععك تتسععم بععالت ا ا، لكن ععا المسععيطرة سععية بتك ينات ععا الرئي النتنععاظرال اج ععة مت عع م 

المنتعاظرتيا تمامعا  فع    النافعذتيا حيعثالمدخ  الرئيس   ف  كتلةالتناظر الكائا  كما ننحظ.السعاب 

نافذة عل ية  حيدة ف ش ما تأت  لت حد التك يا كك   تن يعا بقتلعة رائععة معا اعبعداع  المدخ  ت جد

 .لنح ا( -06)راج  الةك ي يتجلى ف  ال خرفة التريدة ما ن ع ا ، المعمار

الت جيا التك ين  نح  مبدأ ننحظ أا المبنى يحق   :التوجيه التكويني-2-2-3-2-2

- 0)ياراج  الةكلالساحة الخارجية أماما  الساحة المرص فة أمام جام  الصاحبية  خاا ال  ير، 

 .الساب (  ) المخطط( 82

ننحظ تحاد  احح ف  مادة البناء الخةنة  :التضاد والتقارب والتساوي -2-2-3-2-3

مل نة المحيطة بالمدخ  الرئيسع   يتكعرر الت  غطيت ب ا ال اج ة الرئيسية  ال خارف الملساء ال

، حيععث أا التحععاد يسععاعد علععى تأكيععد خصععائص  أةععكا  التكعع يا  مترداتععا فعع  من عع  المععاءهععذا 

 إبرا ها يةد االهتمام إلى هذ  العناصر  ي يد ما ش ت ا التعبيرية  يساعد على  يعادة اعحسعاص 

ننحععظ هنععاك  جععا  العنصععر الرئيسعع ،ب حععدة التكعع يا  ديناميكيتععا  يعطعع  انطباعععا  بالحركععة بات

 .ةالسابق(02-08-07) اةكراج  االتقارب بيا المبنى  طبيعة المحيط ح لا، 
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 1221إعداد الباحثة -يحقق النسبة الذهبيةلالمدخل ونسبه الرائعة وضوح المقياس،التناظر في كتلة نالحظ (55)الشكل 

ا جبااا  لذاقيااا م لذااا ه ا فاااا :Proportionalityالنساااب والتناساااب-2-2-3-2-4

 نا   قساي  (لذنولفا ف حا    -لذاا خف لذرئيساا)لذولجها مخ خالل لذاح ةل  لذرئيسيا لذ اا  شا به  

أصغر الماخ ثا  إشاغ ل  باك لذاسا ح   ذ    ماف ماع  ن صار  أفقياإذ  مس ح    لذش قوذالةر ى ع 

لذاسا حا لذ  ذياا  الها ل أااى  إم  ذيااا لذسايفر  لذ صاراا  با  هاا ل لذ  اواخ الحقاق مىهاوم لذنساا ا 

Harmony0لذ ه يا الأاى   ن اق   جاايال  ماع لذاحايط 
باا  ذالحاا لذ ن اا  لذرلئاع ب اا ي لم   

 لذارفق( 66)ب  هو مواو فا لذش ف   جهالذول لذنس ا لذ ه يا ال  رلره  لذان ظ  فا

 
 1221إعداد الباحثة –التوازن الكتلي لعناصر موجودة بالواجهة ( 58)الشكل 

السااااااايترعي التبعياااااااةي التااااااادرا ووحااااااادع التكاااااااوين المعمااااااااري  -2-2-3-2-5
Domination, Submission, Gradation:  ننحعظ  جع د تع ا ا كتلع  يتجلعى

نختض بنسعبة م دي ليعة ثابتعة تتعدري  ما حيث اعرتتعاع،يبالكتلة المسيطرة ف   المدخ  الرئيس  
 .النحقيا( 8-82)راج  الةكليا ،باتجا  األطراف الخااحتى ن اية بناء 
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منسعع ب األبنيععة المجععا رة رغععم ميعع  الخععاا عععا غيععر  مععا  ننحععظ سععيطرة كتلععة المععدخ  التعع  ت

 لسع  لةالمست ية الممتدة منالةارع الخارج  إلى الداخ  فرحت ا  ظيتة المبنى التجارية األرض 

 .المرف ( 06)كما ف  الةك  رتتاع الب ابة الحخم، مر الذي تطلب ااأل نق  البحائ   مر ر الق اف 

 

 

  

   همية ركيز على أمن الكتلة المسيطرة وهي كتلة المدخل الرئيسي باتجاه الطرفين ليتم الت نالحظ تدرج المبنى ابتداء  ( 15)الشكل 

 2102إعداد الباحثة  -المدخل الرئيسي

يتحقععع  المقيعععاص النسعععب  للمبنعععى ببراععععة معععا خعععن  التكععع يا : المقياااا -2-2-3-2-6

 أسععل ب معالجععة التةععكينت التك ينيععة المةععكلة لععا  طريقععة التعامعع  معع  التتاصععي  لععا الحجمعع  

التتحعات فيعا، حيعث يع ثر علعى االنطبعاع المت لعد عنعد مةعاهدة المبنعى  حجعم المعمارية ما خن  

ارف الت  ي خم ب ا المبنعى ي يعد معا د ر المع ثرات  ملمص الم اد  اختيار األل اا،  ج د ال خ

 .النح (06)راج  الةك األساسية باعتبارها م ثرات مساعدة ف  المقياص المعماري النسب ، 

 :Rhythmاإليقاع والتكرار-2-2-3-2-7
 تكععرار المععدخ  بنسععبة  فعع  ال اج ععة، A  Bالععذي يةععكلا تكععرار العنصععر المركععبننحععظ اعيقععاع 

كمعا ننحعظ تكعرار ،2 ليبقى التركيع  علعى المعدخ  الرئيسع  عند من   الماء أش أصغر   خارف 

 . المرفقيا( 8-04)الةكليا راج  ، الن افذ حما إيقاع  احح الفت لألنظار فتحات

 

 
النسبة بمقدار ست على يمينه النسب المتكررة ر اتكرار من بوابة المدخل الرئيسي ونالحظ محور التناظر الوهمي الم( 15)ل الشك

 2102إعداد الباحثة -مرات نسبة لتكرراها على يسار المبنى بمقدار مرتين

 

عناصر التك ينات المعمارية جعلت ما خن  الدراسة التحليلية لك  ما سب  ذكر  ما  نستنت  ما

 .مقصدا  سياحيا  البد ما إدراجا حما ك  الج الت السياحية ف  مدينة حلب خاا ال  ير

                                                             
 2
 44 -0  ص446 -442 محمد حاكم  .كتاب نظريات العمارة،د 

 الفراغ المحيطكورنيش مزخرف يحدد المدخل والفراغ فوق كتلة المدخل عن  كورنيش بسيط خال من الزخارف
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 لالتحلير معايي القلعة و –راسة التحليلية لمحور الجامع األمويدال: الفصل الثالث 
 الكائنة بالمحور مخطط لدراسة الوظائف -2-3-1
 الكائنة بالمحور مخطط لدراسة الطرز -2-3-2
 مخطط لدراسة مواد البناء -2-3-3
 مخطط لدراسة االرتفاعات في المحور -2-3-4
 مخطط لدراسة الخدمات في المحور -2-3-5
 مخطط لدراسة األلوان في المحور -2-3-6
  مخطط لدراسة المداخل المميزة في المحور -2-3-7
 مخطط لدراسة الفتحات في المحور -2-3-8
  في المحور مخطط لدراسة النقوش والزخارف -2-3-9
 القلعة –التحليلية لمحور الجامع األموي لدراسةا نتائج  -2-3-11
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 :ومعايير التحليل القلعة –الدراسة التحليلية لمحور الجامع األموي :الفصل الثالث
شةامل ليةروحا المعماريةة الةامةة فةي البةا   وتة  تحليةلن تمت دراسةة التكةوين البيةري للمحةور وبعد أ
سةةةوف يةةةت  تحليةةةل المحةةةور بطريقةةةة  نالفيةةةل الثالةةة السةةةابسن سةةةناتي  نةةةا فةةةي مةةةن البةةةا  الثةةةاني الثةةةاني 

ن لمعرفةةة نقةةاط القةةوة فةةي المسةةار Strengthلكلمةةة  Sحيةة  يشةةير الحةةرف  SWOT ANALYSISال
 ن Opportunity لكلمةةة Oيشةةير الحةةرف ن الضةةعفلنقةةاط   Weaknessمةةن كلمةةة  Wيشةةير الحةةرف 
أي التةديةدات التةي  ةد تةعثر علةس المسةار مةن التطبيقةات التةي مةن  Threatsيشيرلكلمة  Tأما الحرف 

 :النواحي التالية شملت خايةعن طريس جداول  نالممكن أن تنفذ عليا
 .الوا ع الوظيفي لعمائر المحور-1     
 .في عمائر المحور وا ع الطرز المعمارية الموجودة-2     
 .وا ع مواد البناء المستخدمة في عمائر المحور -3     
 .  وا ع االرتفاعات في عمائر المحور -4     
 .وا ع الخدمات في عمائر المحور -5     
 .وا ع األلوان الكائنة في المحور -6     
 .وا ع المداخل المميزة في عمائر المحور -7     
 .ت الكائنة في عمائر المحوروا ع الفتحا -8     
 .وا ع النقوش والزخارف المميزة في عمائر المحور -9     

خةةار   أي األولويةةة للسةةياخ الخةةارجيين الوافةةدين مةةن) بنةةاءع علةةس الفئةةة المسةةتةدفة لعمليةةة االرتقةةاءوذلةة  
مةةن المسةةجد األمةةوي وانتةةةاءع  ءع ادتةةبان كةةل ذلةة  سةةوف يةةت  بتةةر ي  المبةةاني (سةةورية سةةواءع عةةر  أ  أجانةة 
نبحةةةظ  لةةةة  بةةالمحورن إلمكانيةةة االرتقةةةاءوتحليلةةةةا جةةداول  دراسةةتةا ضةةةمنو  بالقلعةةة علةةةس كةةب الجةةةانبين

المراجع فةي  ةذا الفيةل تحديةداع بسةب  اعتمةاد البحة  علةس الجةوالت الميدانيةة والدراسةة التحليليةة المقارنةة 
ال األحةةدا  الداميةةة فةةي المدينةةة القديمةةة بحلةة  بيةةومين الميةةحوبة بعدسةةة الكةةاميرا والتةةي جةةرت  بةةل اشةةتع

 (.12)انظر المخطط   ن لةذا السب 2112آذار 
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1122القلعة، مكتب مديرية حلب القديمة بتصرف الباحثة  –مسار الجامع األموي ( 21) المخطط  

 أسواق تقليدية                ر  المسامعالم وحدود        دوارالسبع بحرات نقطة عالم رئيسية                   

 

 المدرسة الحلوية -5خان الحبال      -2خان البنادقة         -3خان الحرير          -1خان سالم                -2

 (الفستق) جامع الصاحبية -9خان الصابون        -8المدرسة الوقفية      -7الجامع األموي         -6

 الزاوية المنصورية-23خان خاير بك      -21جامع الحيات        -22         خان الوزير -21

 سوق الصابون -27سوق المناديل     -26جامع األميري       -25المطبخ العجمي     -22

 سوق الصرماتية -12سوق الطرابيشية   -11سوق استانبول  -29سوق أصالن دادة   -28

 سوق وراء الجامع -15سوق الجنفاص     -12الحدادين     سوق  -13سوق الحبال         -11

  .سوق خان الوزير -16

 :الواقع الوظيفي لعمائر المحور -2-3-1

بحاجة  التيمتوفرة و الوظائف المعرفة و  عرفة الوظائف المتوفرة حالياع بالمحورمالةدف من دراسة المخطط 
النتيجة  ي االرتقاء و وظائف غير متوفرة علس اإلطبس والبد من توفر ا في كل محور سياحي و رتقاء ال

 .َ(2)الجدول راجعنظيفيةبالمحور من الناحية الو 
   

 الواقع الوظيفي لعمائر المحور

 
 التهديدات  فرص االرتقاء  النقاط السلبية  النقاط االيجابية اسم المعلم 
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الوظيفة 
 الدينية

 
1 

 المسجد األموي

 
مسجد فريد من 

نوعه موجود على 
المحور يلخص 
 الفترة األموية

يتوسط السوق 
 التجاري

 

 

 
عدم وضوح المدخل 

 للسائح
االزدحام الشديد 
 ووجود البسطات

 
 هامة وجود غرفة 

في المسجد فيها 
حصيلة الدراسة 

ولكنها غير  التاريخية

 معروفة لدى الزوار

 
أن االستخدام 

كان للمالوظيفي 
كمسجد قد 

يتعارض مع 

مواعيد زيارات 
 لوفود السياحيةا

 
2 

 جامع الصاحبية
 (الفستق)

واجهته جميلة 
موجودة على 

المحور تقليدي من 
الداخل وال يعد نقطة 
جذب هامة للسياح 

من الداخل وجود 
ساحة أمامه تمكن 
السياح من التقاط 

الصور وشراء 
 التذكارات

 

 

 
عدم االهتمام 

لتجذب  بالواجهة
السياح وتغطية قبة 

الصحن مشوهة 

 للواجهة بشكل كبير

إعادة تأهيل الواجهة 
وتنظيفها ليتسنى 

للسياح أخذ صور 
تذكارية أمامه 

ويساعد على ذلك 

وجود فسحة أمامه 
 الستيعاب السياح

و إزالة طريقة اإلنارة 

ذات اللون األخضر 
 من واجهته  ليلا 

 
سيهمل من قبل 

السياح من 
بسبب الداخل  

عدم أهميته 

الوظيفية بالنسبة 
لهم ويكتفون 

برؤيته من 

 الخارج

 
 

الوظيفة 
 الثقافية

 
 
3 

 المكتبة الوقفية

 
 
 

فريدة من نوعها في 
 المدينة القديمة

 

 

 
عدم وضوح المدخل  

بالنسبة للمحور 

ووجود مبنى حديث 
أمام المكتبة يظهرها 

 كواجهة حديثة

وصعوبة ارتيادها 
بالنسبة للسياح 

 واستخدام فعالياتها

د لوحات داللية إيجا
لسهولة وصول 

 السياح إليها

وضع مختصين 
يتقنون األجنبية 

يقومون بشرح المكان 

وبتفسير معنى كلمة 
وقف عن طريق 
 عرض سليدات

 
الضجيج الذي 

سيحصل نتيجة 

خلط حركة 
السياح مع حركة 

المختصين 

 والدارسين

 
 
 
 

الوظيفة 
التجارية 
 التاريخية

 
 

 
 

4 
 

 خان الصابون
 

 

مستودعات تجارية 
 مملوكية

و محلت بيع جملة 
مازالت مطروقة 

 حتى اآلن
يسمح للسائح رؤية 

تفاعل الناس في 
مجال آخر غير 

 التجارة

مكان السطح فيه من 
أجمل ما يمكن أن 

 يجذب السائح

 

 

غير موجود على  -
المحور مباشرة 

وعدم سهولة 
 الوصول إليه

تم اقتطاع جزء هام  -
نه نتيجة المخططات م

 التنظيمية الجديدة
وظيفياا ال يخدم  -

السائح ببضائعه ألنها 

أقمشة وبيع جملة 
وال يوجد فيها مكان 

 بيع مفرق

 
اقتراح كافيتريا 

 بداخله
اقتراح زيارة للمسجد 

 فيه
عدم السماح للتجار 

بالتعدي على واجهة 
حتى يتسنى المبنى 

للسائح رؤية جمال 

 المكان
 

تأهيل جزء إذا تم 
من المكان 

كافتيريا فسيكون 
السائح غير 
مرتاح كونها 
 بضاعة جملة
أما في حال 

أصبحت الحركة 
السياحية قوية 

فسوف تؤثر على 
األعمال التجارية 

 سلباا 

5 
 

 خان الوزير

 
 

مستودعات عامة 
ومحلت بيع جملة 
 عثماني مدخله مميز

 

 

وجود سيارات 
الخدمة تشوه المدخل 

السياح من وتمنع 
أخذ الصور التذكارية 
أمام المبنى وتكديس 

البضائع بداخله 
يشوهه من الداخل 

وكذلك وجود 

 السيارات داخله

االرتقاء به كإضافة 
كافتيريا ومكان لبيع 

بضاعة مباشرة 
للسياح بسعر الجملة 
لتشجيع الحركة  

 السياحية
منع التجار من وضع 

 سياراتهم في باحته

ال يسمح تجار 
خارج السوق 

خان الوزير 
للتجار الذين 
بداخله بيع 

بضائعهم بأسعار 
مخفضة 
 وتشجيعية

 
الوظيفة 
 اإلدارية 
 والتجارية
  الحديثة

 
 6مبنى 

 العصرونية

وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل 

ووجود محال تجارية 
في الطابق األرضي 
أعطى المبنى الصفة 

 التجارية

 

 
نوعية البضاعة ال 

للشراء تجذب السائح 
حيث أنها من لفافات 

النايلون المتعدد 

 االستخدام

 
تغيير نوع البضاعة 

لتمكن السياح من 
 الشراء

 
قد ال يوافق 

التجار على تغيير 
 نوعية البضاعة

 
 

الوظيفة 
التجارية 
 الحديثة
 

 
 7مبنى رقم 

 

 
بيع نايلون وأقمشة 

 طاوالت

 

 
 موقعه االستراتيجي

بالنسبة للقلعة يؤهله 
ليصبح مركز بريد 
 خاص لخدمة السياح

 
تغييرالوظيفة سيجذب 

 السياح بشكل كبير

 
ملك العقار لن 

يسمحوا بتغيير 
 وظيفة المكان
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الوظيفة 
التجارية 
 الحديثة
 
 

 
 8 مبنى رقم

 
دم المحلت تق

خدمات للسياح كبيع 
الت الشعبية وكالمأ

 من فول وفلفل

 

 
عدم االهتمام بواجهة 

المكان سينفر السياح 
ولن يشجعهم على 

 االقتراب

االهتمام بديكور 
المكان داخلياا 

وخارجياا سيجذب عدد 
اكبر من السياح في 
كل مرة يرتادون 

 المكان

 
قد يحدث ضجيج 

في المنطقة 
 تزعج القاطنين

 
 8مبنى رقم 

تقدم المحلت 
خدمات للسياح كبيع 

 التذكارات

 

 
الواجهة التشجع 

 على االقتراب

 
أكثر االعتناء بها 

 لتلئم النسيج

ترميم الواجهة 
بحاجة ليد خبيرة 

بالترميم ليكون 
ملئم للنسيج 
 وغير مشوه

 

  9 مبنى رقم

 

بيع كلبيات وأقمشة 
 شرقيه

 

 

قد تكون وظيفة 
المبنى الحالية ال 

تجذب السياح رغم 

انه من الطراز 
 الفرنسي

 

تفعيل المبنى سياحيا 
عن طريق إعادة 
توظيفه  بوظيفة 

 السياحتجذب 

 

قد ال يوافق ملك 
العقار على إعادة 
توظيف المبنى 

 سياحياا 

 
تجارية 
 حديثة

 
 (11)مبنى رقم 

 
بيع ألبسة عرائس 

ومستلزمات 

 العروس

 

 
يجب إشغال البناء 

بوظيفة أكثر 

 جذبا اللسياح

 
 تفعيله سياحياا 

 
قد ال يوافق ملك 
العقار على إعادة 

توظيف المبنى 
 سياحياا 

 
تجارية 
 حديثة

 
 

 (11)مبنى رقم 

 
بيع عطورات ومواد 

 تجميل بالجملة

 

 
عدم تفعيل المكان 

 سياحياا 

 
إشغال البناء بوظيفة 

 تجذب السياح أكثر

 
قد ال يوافق ملك 

العقار على إعادة 
توظيف المبنى 

 سياحياا 

 
تجارية 
 حديثة

 

 (12)مبنى رقم 

 

يقدم أكلة الفلفل 
الشعبية وفيه سبيل 

 ماء

 

 

مفعل  المكان
سياحيا افي طابقه 

األرضي ولكنه مهمل 

في طابقه األول 
وعدم اإلكتراث 
 بنظافة المكان

 

تفعيل المبنى بكامله 
 سياحياا 

 

إعادة توظيف 
الطابق األول 

 سياحياا 

 
تجارية 

بيع + حديثة 
 أكلت شعبية

 
 (13)مبنى 

 
بيع مواد تجميل 

 بالجملة

 

 
طوايق المبنى العليا 
غير مفعلة بشكل 

 يجذب السياح

 
تفعيل المبنى 
 سياحيا ابالكامل

 
إعادة توظيف 
الطوابق العليا 

 للمكان

 
تجارية 
 حديثة

 
 (14)المبنى 

 
بيع إكسسوارات 

 نسائية

 

 
إشغال المكان بوظيفة 

 غير ملئمة

 
إشغال المكان ببيع 

لإلكسسوارات 
التقليدية قد يلفت 
 انتباه السائح أكثر

 
قد اليوافق المالك 

بسبب على ذلك 
قلة عدد السياح 
واقتصار توافدهم 

 بمواسم معينة

 

 (15)مبنى 

 

بيع نايلون وستائر 
 قماشية

 

 

منتجات التهم السائح 
وانما تهم القاطنين 

 بحلب

 

إشغال المكان بوظيفة 
تلفت انتباه السائح 

 أكثر

 

عدم موافقة 
المالكين على ذلك 

نتيجة ضعف 

 الحركة السياحية
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تجارية 
 حديثة

 
 (16)مبنى 

 
بيع أدوات بلستيكية 

 خاصة بالمنزل

 

 
وظيفة التهم السياح 

 إطلقاا 

 ا
ستبدالها بوظيفة 

اخرى تجذب السياح 
وتزيد من حركتهم 

 بالمحور

 
دم موافقة ع

أصحاب المحال 
على الوظيفة 

الجديدة وتغيير 

 مهنتهم

تجارية 
 حديثة

 

 (18)مبنى 

 

بيع بلوريات وأجهزة 
بلستيكية بسيطة 

 منزلية

 

 

 
اليجذب السياح 
 بمواده التي يبيعها

 

استبدالها بوظيفة 
اخرى تجذب السياح 
وتزيد من حركتهم 

 بالمحور

 

عدم موافقة 
أصحاب المحال 
على الوظيفة 

 الجديدة

السياحة 
الثقافية 
 التراثية

 
المطبخ العجمي 

19 

 
مدخله الرئيسي على 
المحور جزء منه 

معبر عن الفترة 
المملوكية من خلل 
بقايا قصر مملوكي 

 بداخله
واجهته جميلة 

 ومميزة

 

 
غير مؤهل ومغلق 

/ منذ فترة زمنية 

وال يوجد / مغلق
توجهات لسياسته 

 الداخلية

 
تفعيلة وإضافة قسم 
 للمأكوالت التراثية

 
سيهمل المبنى 

ويفقد أهميته مع 

الزمن إذا لم يتم 
 استخدامه

الوظيفة 
اإلدارية 
 الحديثة

 

مبنى بريد خان 
الوزير 

 (21-19)مبنى

 

 وجود يقوي المحور

 

 

خدمته ضعيفة 
 للسياح

 

تفعيل المبنى ليخدم 
السياح بشكل أفضل 
كتوافر كادر عمل 

قادر على التكلم باللغة 
 األجنبية

 

يجب االستفابدة 
منه في المحور 
 داخلياا وخارجياا 

 
الوظيفة 
التجارية 
 السكنية

 
 (21)مبنى 

 
 بيع أقمشة وستائر

 

 
 وظيفته التهم السياح

 
استبدالها بوظيفة 

 تجذب السياح

 
قلة الوفود 

السياحية قد 
التشجع على 
 تغيير الوطيفة

 
الوظيفة 
التجارية 
 السكنية

 
 (22)مبنى 

 
مؤسسة نقابية 
للعمال واشغال 

المحال بقطع  
بلورية خاصة 

 بالمنزل

 

 
 وظيفته التهم السياح

 
استبدالها بوظيفة 

 تجذب السياح

الوفود قلة 
السياحية قد 
التشجع على 

 تغيير الوطيفة

 
الوظيفة 
التجارية 
 اإلدارية

 
 (23)مبنى 

 
 بيع نايلون

 

 
 وظيفته التهم السياح

 
استبدالها بوظيفة 

 تجذب السياح

قلة الوفود 
السياحية قد 

التشجع على 
 تغيير الوطيفة
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الوظيفة 
التجارية 
 الحديثة

 
 (24)مبنى 

 
 بيع أقمشة النايلون

 

 
 وظيفته التهم السياح

 
استبدالها بوظيفة 

 تجذب السياح

قلة الوفود 
السياحية قد 

التشجع على 
 تغيير الوطيفة

 
الوظيفة 
التجارية 
 السكنية

 
 (26-25)مبنى 

 
 بيع أقمشة  وستائر

 

 
 وظيفته التهم السياح

 
استبدالها بوظيفة 

 تجذب السياح

 
قلة الوفود 
السياحية قد 

التشجع على 
 الوطيفةتغيير 

 
الوظيفة 
التجارية 
 السكنية

 

 (26-25)مبنى 

 

 بيع أقمشة  وستائر

 

 

 وظيفته التهم السياح

 

استبدالها بوظيفة 
 تجذب السياح

 

قلة الوفود 
السياحية قد 
التشجع على 
 تغيير الوطيفة

 
 السياحة الثقافية التراثية                إدارية             ثقافية               تجارية تاريخية          دينية                 تجارية حديثة              

 2113 الباحثةدادإع –يوضح تصنيف الوظائف الكائنة بالمحور  َ(2) جدولال
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 1122-إعدادالباحثة -يبين توزع الوظائف بالمسار السياحي المقترح( 1)البياني مخطط ال

 
 :الواقع الوظيفي لعمائر المحورراسة دنتائج        

) ثريةةمبةاني تجاريةة أ تنوعت وظةائف المبةاني ثقافيةاع وتجاريةاع فةي مو ةع تراثةي أثةري لوجةود :نقاط القوة
 -الجةةامع األمةةوي)مبةةاني دينيةةة أثريةةة و  (المكتبةةة الو فيةةة)مبةةاني ثقافيةةةو  (خةةان الةةوزير–اليةةابون  خةةان

مبةاني و  (مبنس البريةد والةةاتف)مباني خدمية إداريةن (المطبخ العجمي)مباني تراثيةو  (جامع الياحبية
  .المرفس (2)البياني والمخطط َ(2)جدولراجع ال ن(منتشرة علس جانبي المحور)تجارة حديثة جملة ومفرس

 خان اليابون)علس وظائف مباني المحور تجارة الجملةو  اليفة التجاريةغلبت : نقاط الضعف       
 المتعلقة بمكان الزيارةيفضلون شراء بعض التذكارات و نقطة ال تة  السياخ  ن  د تكون(والوزير       
 فضول ثيريبالمفرس ال  ةالمتوفر ع البضائع نو أن و ي وظيفة غير موجودة في المحور كما  بالمفرس       
 وجود البسطات المشوه إلس حدن (والقطع الببستيكية والبلورية المنزلية نمحبت بيع النايلو )السياخ       
 أو بكثافتةا التي تشكل كبير سواءع بنوع البضائع أو بانواع المظبت المتعددة الحجو  واأللوان       
 توفر الكوادردور المباني الثقافية التراثية لعد  واضح ل تفعيليوجد  ال ازدحاماع يعيس حركة السياخن       
 عد  ن(المطبخ العجمي) عد  تفعيل دور المباني التراثيةن (المكتبة الو فية) مع لة بشكل جيدال       
 .(12)المخطط راجعنلعد  توفر األكفاءبالنسبة للسياخ تفعيل المركز الخدمي للبريد والةاتف        
 :واقع الطرز المعمارية الموجودة في عمائر المحور -2-3-2

والتيةةةنيف سةةةيت  عةةةن طريةةةس ر المحةةةو مبةةةاني   المعماريةةةة الكائنةةةة فةةةي معرفةةةة الطةةةرز امنةةة الةةةةدف  
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 ةةةد تكةةةون  زيلةةةة بجانةةة   زطةةةر و  نرتقةةةاءالطةةةرز متةةةوفرة وبحاجةةةة و  نطةةةرز متةةةوفرة وبحالةةةة جيةةةدة دريةةة
 .اليروخ الضخمة حولةا وبحاجة الرتقاء

 واقع الطرز المعمارية الموجودة في عمائر المحور

 
 التهديدات  فرص االرتقاء  صور  النقاط السلبية  النقاط االيجابية اسم المكان 

 
 
 

الطراز 
 األموي 

 

 
 

مئذنة الجامع    

 األموي 

 

 
يلخص الفترة األموية 
مئذنته المربعة فريدة 

ومميزة وجود ساحة 
 أمامه 

 

 
واجهته  ومدخله حديثة 

ال تدل على الفترة 

 األموية 

 

 

وضع لوحات تعريفية 
بالمكان وملخص عن 
عمليات الترميم التي 

تعرض لها إضافة 
منظور علوي لجذب 

 السياح 

 

سيبقى مجهول من 
الداخل لمن لم يتسن 

 رؤيته  لسائحل

 
 
 
 
 
 

الطراز 
 المملوكي 

 

خان 
 الصابون 

 

يلخص الفترة المملوكية 
والعصور التي تعاقبت 

 عليه بعد ذلك 

مدخله منكسر عن 

 المحور 
ال يستطيع السياح التقاط 

الصور التذكارية من 

الخارج والداخل  بسبب 
بضائع التجار المكدسة 
وطمع التجار أدى للعديد 

نمن اإلضافات التي 
 شوهت المكان 

 

 

 

تفعيل المكان سياحياا 
 خاصة السطح

 

ستنحدر قيمة المكان 
تاريخيا ابسبب 

اإلهمال وترك التجار 

راحتهم دون على 
 محاسبة 

 

جامع 
الصاحبية 

 (الفستق )

 

واجهته مميزة فقط تجذب 
 المهتمين

 

واجهته بحاجة إلزالة 
 التشوهات 

 

تفعيل الساحة أمامه 

ليتمكن السائح من 
التعرف على المكان 
واالستراحة والتقاط 

 الصور

 

سيهمل إن لم يفعل 
بشكل مدروس 

 وجذاب من الخارج  

 
الطراز 
 المملوكي

 
واجهة 

المطبخ 
 العجمي

يمثل من الداخل جزء 
لقصر مملوكي هام إال أن 

واجهته تحوي ملمح 
معمارية عثمانية ،يلخص 

عمليات الترميم التي 

خضعت لها مدينة حلب 
مدخلة وواجهته مركزية 

 بالنسبة للمحور  

 
 

 مغلق وغير مطروق

 

 

 
منظور تعريفي 

بالمكان وإعادة 
 استخدامه 

 
 

اإلهمال إن لم 
 يستخدم 

 
 

الطراز 
 العثماني

 
 خان الوزير    

 
المدخل والواجهة 

 يلخصان الفترة العثمانية 

 
صعوبة التقاط الصور 
بسبب سيارات الخدمة 

 والبضائع المكدسة 

 

 
إعادة ترميم أجزاء 
من الواجهة بسبب 

 التشوه الذي لحق بها  

ستنحدر قيمة المكان 
تاريخيا ابسبب 

وترك التجار اإلهمال 

على راحتهم دون 
 محاسبة

 
 

فترة 
االحتلل 
 الفرنسي

 
 

 
المبنى رقم 

(9-11-13 

) 
 

احترمت المباني النسيج 
العام في المدينة القديمة 

وأدخلت نماذج حديثة من 
األبنية بزخارف بسيطة 
لخصت الفترة الفرنسية 

بدون تشويه للطراز العام 
للمحور  سواءا 

باالرتفاعات أو بالفتحات 

الطويلة الضيقة أو 
 بالزخارف 

 
 

 
الواجهات متسخة 

ومشوهة بالملصقات 

 الدعائية 

 

 
 

 
إعادة تنظيفها ومنع 
 التجاوزات قطعياا 

 
 

 
اإلهمال إن لم يتم 

 االرتقاء به

 
فترة ما بعد 
االحتلل 
الفرنسي 

وقبل 
إصدار 
قانون 
 اآلثار

 
 

 
) المبنى رقم 

14-19-

21) 

 
 

 
 

أنتجت مباني تخلو من 
االنتماء للطراز القديم 

محولة الفتحات الطويلة 

الضيقة إلى فتحات 
واسعة كبيرة مطلة على 
الواجهة التي تخلو من 

 الزخارف 

 

 
 

إكساءها بشكل 
يتناسب مع النسيج 

التقليدي وفق 

 المواثيق المرعية 

 
 

 
التزييف إن لم يتم 
االرتقاء بها بشكل 

 مدروس
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الطراز 

 حديثال
 

 
-16)المبنى 

7-8-6-21-
22-23-
24-25-

26) 

  
أنتجت مباني حديثة ذات 

ارتفاعات عالية وفتحات 
واسعة للخارج تخلو من 

الزخارف وتميل إلى 

 البساطة 

 

 
 

إزالة الطوابق التي 
 شوهت النسيج  

 
 

لن يوافق القاطنين 
إال إذا تم تعويضهم 

 عن مساكنهم 

 حدي        فترة ما بعد االنتدا  و بل  انون اآلثار           فرنسي         عثماني        مملوكي          اموي      
 2113الباحثةدادإع -المحورالطرز المعمارية الكائنة في يبين ( 3)لجدوال

 

 1122الباحثة إعداد  -يبين أن أغلب مباني المسار ذات طراز حديث بينما تتركز النقوش والزخارف بالمباني القديمة ( 3)البياني المخطط

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 دد ا بنية

ال خار  ف  االبنية
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 :واقع الطرز المعمارية الموجودة في عمائر المحورنتائج دراسة 
 -جةامع اليةةاحبية )كيمبةاني ذات طةةراز مملةو ن (مئذنةة الجةةامع األمةوي)مبةاني ذات طةةراز أمةوي  دتة  رية 

ي ذات مبةةانن (المكتبةةة الو فيةةة–خةةان الةةوزير )يمبةةاني ذات طةةراز عثمةةانن (المطةةبخ العجمةةي-خةةان اليةةابون
 راجةةةعن(بقيةةةة مبةةاني المحةةةور)مبةةةاني ذات طةةراز حةةةدي و  (الكائنةةةة أمةةةا  الجةةامع األمةةةوي المبةةاني)طةةراز فرنسةةةي

 .المرفس(3)البياني والمخطط( 3)الجدول 
أغنةةس المحةور وجعةةل منةةا  ةةدفاع جيةةداع للزيةةارة  اممةةالمحةةور مبةةاني الطةةرز المعماريةة فةةي  تنوعةةت: نقاااط القااوة

   .(3)لجدول اراجع  ا التي تدل علس تاريخا العريسبسب  وا عية الطراز في مباني
لمبةةةاني المحةةةور كاملةةةةن الوجةةةود لعنايةةةر دالليةةةة بالمكةةةان التعريفيةةةة الللوحةةةات فقةةةد واضةةةح : نقااااط الضاااعف
عن المعل  من الةداخل ألن السةائح فةي بعةض األحيةان  ومترياكسن منظور بالمكان كوجود توضيحية مرفقة

،  د ال يتوجا إلس داخل المعل  ما ل  تجذبةا اللوحةة التعريفيةة كالجةامع األمةوي و ةد يةاتي بةدون دليةل سةياحي
 نفضةةلبحاجةةة الرتقةةاء كرظةةةار واجةةةة جةةامع اليةةاحبية وخةةان اليةةابون بشةةكل أ فيةةا بعةةض الطةةرزكمااا  ن 
االرتقةةةاء بالمبةةةاني ذات الطةةةراز الفرنسةةةي التةةةي تكةةةةون محةةةور ا تمةةةا  السةةةائح ولكنةةةةا  زيلةةةة بجانةةةة  ويجااا  
 .المرفس( 3) البياني المخطط راجع .الضخمة حولةااليروخ 
 :واقع مواد البناء المستخدمة في عمائر المحور -2-3-3    

أمةةا ن الكائنةةة فةةي المحةةور وريةةد الوا ةةعة الةةةدف مةةن دراسةةة المخطةةط  ةةو معرفةةة مةةواد البنةةاء المسةةتخدم
 األثريةةةة ة البنةةةاءدامةةةو ةةةل آليةةةة اختبةةةاره فةةةةي معرفةةةة مةةةدط اسةةةتدامتةا عةةةن طريةةةس االختبةةةارات المخبريةةةة 

مةةةواد معايةةةرة غطةةةت واجةةةةات أبنيةةةة  ديمةةةة  :أمكةةةن تيةةةنيفةا إلةةةس ةةةد و  نالزالةةةت موجةةةودة فةةةي المبنةةةس
نةةاء متةالكةةة مةةواد بن (ةةةة الجةةامع األمةةويواج)حافظةةت علةةس المبنةةس والطةةراز لتشةةكل نقطةةة جةةذ  للسةةياخ

واجةةةةات مبةةةاني )رممةةةت حةةةديثاع وبحاجةةةة السةةةتدامةمةةةواد بنةةةاء و ( خةةةان اليةةةابون)بحاجةةةة الرتقةةةاء وتةةةدخل
المشةوول والكولسةترا  فرضتةا الحاجة كالزجةا  والحديةديمكن إزالتةا مواد بناء خفيفة و ن (الطراز الفرنسي
 (إسةةتدامة-إيةبخ– تةرمي )قةاء بةالمحور مةةن ناحيةة مةواد البنةاء  ةي االرتو لنتيجةة ويةوالع لواإليلكوبونةدن 
و ةد وردت كلمةة التزييةف فةي الجةدول فةي  سة  التةديةدات والتةي تعنةي إضةافة عنايةر  ،حس  المواثيس

معمارية حديثة أو مواد بناء حديثةومعالجتةا بطريقة تظةر ا علس أنةا  ديمةة و ةذا يحمةل معنةس تزييةف 
 .المرفس(4) البياني والمخطط(4)راجع الجدول. األثرية المبنس  يمة سلباع علسيعثر األمر الذي  األيل

 المستخدمة في عمائر المحورجدول مواد البناء 

النقاط  اسم المعلم  
 االيجابية

فرص  صور  النقاط السلبية 
 االرتقاء 

 التهديدات 
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مادة بناء 
معاصرة كواجهة 

 لمبنى قديم

 
 

 
 المسجد األموي

 

 
أعيد ترميم 

المبنى بنفس 
الروح القديمة 
التي بني فيها 

كشف جدار 
 المسجد  

 
 ماة بنائه 

من أصل  تليس
 المبنى 

 

معالجة باإلنارة 
ليلا شكل نوافير 

الماء وأحواض 
النباتات 

وكيف الموجودة 

تبدو الواجهة 
 بالنهاية ليلا  

 
 

تغير معالم البناء ليلا 
وعدم وضوحه 

ألوان بسبب استخدام 

 غير مناسبة لإلضاءة

 

 
 

 المكتبة الوقفية

استخدمت نفس 

عناصر الفترة 
العثمانية 

بصياغة حديثة 

من نوافذ و 
 فتحات 

بنيت من الحجر 

األبيض األملس 
ووجودها غير 
الكثير من طابع 

 المحور 

 

يجب تفعيلها من 

قبل السياح 
وتزويدها 
باللوحات 

التعريفية 
 المناسبة  

 

 
 نظافتهاالحفاظ على 

 
 
 
 
 
 

 مادة بناء أثرية 

 

 
 

 المطبخ العجمي
 

 

واجهة حديثة 

لمبنى مملوكي 
قديم فيه أبلق 

مزررات زخارف 

هندسية وفتحات 
 مقوسة

الواجهة بحاجة 

للتنظيف وإزالة 
التشوهات وإزالة 
أكياس القمامة 

أمامه وإزالة 
 اللفتات اإلعلنية

 

يجب تفعيل دوره 

في إضافة لوحة 
تعريفية بالمكان 

وإزالة 

التشوهات من 
الواجهة  وإزالة 

 القمامة  

 

تنظيف الواجهة 
بدون استخدام الرمل 
لمنع تكسير الحجر 

 وتوحيد لونها 

 
 

مئذنة الجامع 

 األموي

 
 

ال يزال محافظاا 

على مادته 
 التقليدية 

 
 

لم بتم وضع خطة 

 إلمكانيةاستدامتها

 

 
 

بحاجة لمراقبة 

 دائمة 

 
 

إذا لم تراقب سييكون 

وضعها غير مستقر 
وستشكل خطر على 

 السياح 

 
 
 

 خان الصابون

 
ال يزال محافظاا 

على مادته 

التقليدية ولم تتم 
أية إضافات 
حديثة على 

 الواجهة 

اإلضافات 
والتعديلت داخل 
الفناء  أدت إلى 

تشويه واضح فيه 
تحتاج بعض 

الزخارف بالواجهة 

 إلى ترميم عاجل 

 

 

يجب تنظيف 
الواجهة 

الرئيسية المطلة 

على المحور من 
التشوهات التي 
تؤثر سلباا عليه 

وإعادة إحياء 
الواجهة المطلة 
 على السوق 

 
 

 التزييف

 
 
 
 
 
 

 مادة بناء أثرية

 
 

 جامع الصاحبية 

 
وجود اإلضافات 

الحجرية على 
واجهته تدل 
على تعاقب 

الفترات التي 
رممت بها 
 الواجهة 

 
قبته المغطاة بنوع 

من أنواع النايلون 
واإلنارة المستخدمة 

 فيه ليلا 

 

الواجهة بحاجة 
للتدخل من أجل 

إزالة التشوهات 
وبحاجة للتنظيف 
 وتوحيد اللون 

 
 

 التزييف

 
 
 

 الوزيرخان 
 

 
 
 

الواجهة محافظة 
 على مادة بنائها   

اإلضافات 
والتعديلت فيه أدت 
إلى تشويه واضح 

في الواجهة  كما 
تحتاج الزخارف 
الهندسية في  

الواجهة إلى تدخل 
 عاجل 

 

 
الواجهة بحاجة 

لتدخل إلزالة 

التشوهات من 
نباتات وأسلك 

كهربائية 

 وبحاجة للتنظيف 

 
 

 التزييف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مادة بناء 

 

 
 
 

 
 مبنى العصرونية 

 

  

 
الواجهة بحاجة 
للتنظيف وإزالة 

التشوهات من حديد 
وزجاج وستائر 

قماشية  واالرتفاع 

 الشاهق للمبنى 
 

إزالة طابقين من 

البناء إضافة 
إلزالة التشوهات 

البصرية من 

الواجهة ليصبح 
المبنى قريب من 
النسيج نوعاا ما 

 وتنظيف الواجهة

 

 
االرتفاع الشاهق 

يشوه النسيج العام 

 لواجهة المحور 

 
 

 (8)المبنى    

 
 

غير منسجم مع 

 المنطقة
 مشوه

 
 

مخالفة للنظام في 

 المدينة القديمة 

 

 
 إزالة التشوهات

قد ال يسمح الوضع 
المالي لساكني 
المبنى باستبدال 

بما األشياء المشوهة 
يتناسب مع المحور 

 السياحي 



88 
 

معاصر لمبنى 
 حديث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مادة بناء
معاصر لمبنى 

 حديث

 
 

 
 (14)المبنى 

 
 

غير منسجم مع 
 المنطقة
 مشوه

 
ال يوجد فيه عناصر 

مميزة تجذب السائح 
كونه موجود في 
 محور تاريخي قديم

 

تنظيف الواجهة 
من اآلرمات 

وتزويده بلوحات 
لحقبة ما تعريفية 

بعد االستقلل 

وقبل صدور 
 قانون اآلثار

 
 

إكساء الواجهة بما 
يتناسب مع المحور 

 التقليدي

 
 
 
 ( 16)المبنى 

 
 

غير منسجم مع 
 المنطقة

 مشوه

 
 

ال يوجد فيه عناصر 
مميزة تجذب السائح 

كونه موجود في 
 محور تاريخي قديم

 

 
 
 

إزالة الطابقين 

 األخيرين 

 
 

لن يترك القاطنون 
مساكنهم ما لم يتم 

 تعويضهم 

 
 

 
 (21-19)مبنى ال

 
 

واجهة حديثة 
تنوعت فيها 

المواد 

المستخدمة 
، كولسترا

أعمدة ، قرميد

 إسمنتية وحديد

ال يوجد فيه عناصر 
مميزة تجذب السائح 

كونه موجود في 
محور تاريخي قديم 
بسبب تعد المواد 

المستخدمة في 
مساحة صغيرة 
 بالنسبة للمحور

 

 
 

 
دراسة الواجهة 
من جديد مع 

مراعاة إزالة 
 التشوهات 

 
 

 
 التزييف

 
 

 
 (21)المبنى 

 
 

واجهة حديثة 
تنوعت فيها 

المواد 

المستخدمة حديد 
 وزجاج ومعدن

 
 

ال يوجد فيه عناصر 
مميزة تجذب السائح 

كونه موجود في 

 محور تاريخي قديم

 

 
 

 
دراسة الواجهة 

 من جديد

 
 

 
 

 التزييف

  (22)المبنى 
 

 
واجهة حديثة 
 بطابق واحد

 
ال يوجد فيه عناصر 

مميزة تجذب السائح 
كونه موجود في 
 محور تاريخي قديم

 

الواجهة بحاجة 
للتنظيف و إزالة 

التشوهات 
الموجودة 

وتوحيد المظلت 

 كلون ومادة

 
 

 
 التزييف

 
 
 

 
 (24-23)المبنى 

 
 

مادة بناء حديثة 

 يتخللها الزجاج
والقرميد 
والستائر 

 القماشية

 
 

مليء بالتشوهات 

البصرية مما يؤثر 
سلباا على المحور 

 التقليدي

 

إزالة التشوهات 
المسيطرة على 
الواجهة وتوحيد 

واجهة المحلت 
كلون ومادة 
اقتراح وجود 

األكشاك الخشبية 
 بدالا من الزجاج  

 
 
 

 التزييف

 
 

 
 

 (26-25)المبنى

 
 

مادة بناء حديثة 
يتخللها الزجاج 

والقرميد 

والستائر 
 القماشية

 
 

 
مليء بالتشوهات 
البصرية مما يؤثر 

سلباا على المحور 
 التقليدي

 

 

إزالة التشوهات 
المسيطرة على 

الواجهة وتوحيد 
واجهات 
المحلت 

التجارية كلون 
ومادة اقتراح 

األكشاك الخشبية 

بدالا من الستائر 
 القماشية

 
 

 
 التزييف

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 (9)المبنى 

 

محافظ على مادة 
البناء األثرية 

بأقواسه المميزة 

فيه رغم خضوع 
المبنى للترميم 
من قبل مجلس 

 مدينة حلب

 

لون الواجهة متغير  
عن اللون األساسي 
كما يوجد اختلف 

بلون الخشب في 
 المحلت 

 

تحتاج الواجهة 

لبعض الصيانة 
والتنظيف وإزالة  

اآلرمات 

المشوهة 
وتزويدها بلوحة 
تعريفية بتاريخ 

 المكان  

 

 
تخريب مواد البناء 

إذا تم تنظيفها 

 باستخدام الرمل
 وتكسير الحجر 
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مادة بناء أثرية 
أ يد ترميمها 
 بمواد معاصرة

 
 

 
 
 (11)المبنى 

تعرضت 
 الواجهة 

للترميم حديثاا إال 
ت أنها حافظ

على عناصرها 

المعمارية من 
 ولوجياأكشاك 

  

 

 
 

الواجهة بحاجة 
 لصيانة وتنظيف

 
 

تخريب مواد البناء 
إذا تم تنظيفها 
 باستخدام الرمل

 

 
 (11)المبنى 

 

فيه أقواس 
مزينة بزخارف 
بسيطة على 

 الطراز الفرنسي 

 

لون الواجهة متغير 
 عن اللون األساسي

 

 

تحتاج الواجهة 
إلى التنظيف 

وإضافة لوحات 

 تعريفية بالمكان

 

 
تخريب مواد البناءاذا 
تم تنظيفها باستخدام 

 الرمل 

 
 
 
 
 
 

مادة بناء أثرية 
أ يد ترميمها 
 بمواد معاصرة

 

 
 
 (12)المبنى 

المبنى محافظ 

على أصالته فيه 
كشك عثماني 
خشبي وسبيل 

ماء مزخرف 
بشكل جميل رغم 
تعرضه للترميم 

 من قبل 

لون الواجهة 

المتغير ووجود 
 الستارة فيه 

 

الواجهة بحاجة 

لتنظيف وإضافة 
لوحة تعريفية 

بالمكان وتوحيد 

لون ونوع 
الستارة 

 الموجودة  

 

 
تخريب مواد البناءاذا 
تم تنظيفها باستخدام 

 الرمل

 
 

 (13)المبنى 

 
المبنى محافظ 

على أصالته فيه 
أقواس على 

 النمط الفرنسي 

 
الشادر المعلق أمام 

المدخل يشوه جزء 
 كبير من المبنى 

 

المبنى بحاجة 
لتنظيف الواجهة 

وإزالة الستائر 
القماشية التي 

 تغطي جزءاا منه 

 
 

بحاجة لبديل للحماية 
من الشمس والمطر 

وتوحيد لونها 

 ونوعها 

 
 
 

مادة بناء أثرية 
 محافظة 

 

 
 
 (17)المبنى 

 

المبنى محافظ  
على عناصره 

المعمارية 

 العثمانية

 

واجهة المحلت فيه 
غير موحدة المادة 

 واللون

 

تنظيف الواجهة 

وإزالة 
التشوهات 

الموجودة فيها 

وتوحيد لون 
ومادة واجهات 
المحال التجارية 

 فيه واآلرمات 

 

 
تخريب مواد البناءاذا 
تم تنظيفها باستخدام 

 الرمل

 
 

مادة بناء أثرية 
 متهالكة 

 

 
 
 (15)المبنى 

المبنى متهالك 

لم يبق منه 
سوى مجموعة 
 محال مميزة 
بأقواسها 

العثمانية تزينها 
بعض الزخارف 

 النباتية  

لون واجهات  

المحال غير موحد 
سواء باللون أو 
المادة وكذلك 

 الستائر القماشية 

 

توحيد نمط 

المحال التجارية 
فيه واستكمال 
المبنى بنماذج 

ملئمة لمحيط 
 المحور التقليدي 

 

 
 التزييف

  
 مواد معاصرة

  ( جاج) مضافة

 
-8-7-6)المباني 

14-16-19-21-
21-22-23-24-

25-26) 

بلغت نسبة الزجاج  
في الواجهات ما 

من % 31يقارب 
مساحة الواجهات 

 بشكل عام 

 

 
 

االستعاضة عنها 
باألكشاك 
 الخشبية 

 
دراسة توضعها 

بشكل جيد قبل البدء 
 بالتنفيذ

 
مواد معاصرة 

  (الحديد)مضافة 
 

 
 

-19)مبنى البريد 

21) 

 
 

 
 

تشكل نسبة الحديد 

فيه ما يقارب 
11% 

 

 
 

االستعاضة عنها 

 بالخشب

 
يجب دراسة توضعها 
وزخرفتها بشكل جيد 

 قبل البدء بالتنفيذ

 
مواد معاصرة 
مضافة 

 (كولسترا)

 

 
 (21-19)المبنى 

  

 
بلغت نسبة 

الكولسترا فيه ما 

من %11يقارب 
 مساحة الواجهة 

 

 

االستعاضة عنها 
بأخرى ذات 

زخارف شرقية 

تتناسب مع روح 
 المحور 

 

 
 التزييف
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مواد معاصرة 
مضافة 

 (الكوبوند)

 
 

واجهة مبنى 
 المكتبة الوقفية

  
 

% 5يشكل نسبة 
 من الواجهة 

 

 
االستعاضة عنها 

 بالخشب

 
 التزييف

مواد معاصرة 
  (الدهان)مضافة 

 
 اليوجد

     

 
مواد معاصرة 

  (قماشية ستائر)

 
-7-21)المباني 

8--22-23-24-
25-26-) 

تنتشر في 
الطوابق السكنية 

  من األبنية
للحفاظ على 
خصوصية 

  السكن

 
تشكل ما يقارب 

من نسبة % 11
 الواجهة 

 

 
إزالتها وحل 

مشكلة 
الخصوصية 
باألكشاك 

 الخشبية 
 

 
 مواد معاصرة 
 مضافة 

  (أكشاك خشبية)

 

 11-7)المباني 
23-11-12) 

أعيد ترميم 

األكشاك بشكل 
متزامن مع 

ترميم المسجد 

 األموي 

 

تشكل مايقارب 
 من الواجهة% 31

 

   

االرتقاء بها و 
دراسة إمكانية 

 استدامتها

 

 التزييف

 

 
        
 مادة أثرية متهالكة                 مواد أثرية ا يد ترميمها بمواد معاصرة             مواد اثرية          مواد معاصرة كواجهة لمبان  قديمة            
    
 الكوبوند            كوليسترا         ستائر قماشية         جاج            حديد                   أكشاك              مواد معاصرة لمبنى حديث       

2111الباحثةدادإع -مة في  بنية المحوردالمستخ مخطط لدراسة مواد البناء يوضح( 4)جدولال  
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 1122إعداد الباحثة –يبين مواد البناء المستخدمة في عمائر المسار ( 2) لبيانياالمخطط 

 :المستخدمة في عمائر المحورمواد البناء واقع نتائج دراسة 
 للتدخل والحفاظ بينمةا حةافظ بعضةةا علةس مادتةا األثريةة نسةتعرض أ مةةاتعرضت بعض أبنية المحور 

( ة الجةةامع األمةةوي والمطةةبخ العجمةةيواجةةة)مبةةاني أعيةةد ترميمةةةا بمةةواد معايةةرة وبةةنفي الةةروخ القديمةةة 
مباني أعيةد ترميمةةا برضةافة مةواد بنةاء خفيفةة  و( رخان الوزي) مباني حافظت علس مواد بنائةا األثريةو 

بقيةةة مبةةاني )ي حديثةةة الطةةرازمبةةانن البنيةةة ةمتةالكةة انيمبةةن (مبةةاني الطةةراز الفرنسةةي)كاألكشةةا  الخشةةبية
مشةربيات  نالكوبونةد نالكولسةترا الحجريةةن الحديةدن الزجةا ن طيت واجةاتةا بالسةتائر القماشةيةغ (المحور
 .بنسبة  ليلةولكن خشبية 

 بةةنفي مةةادة البنةةاء األساسةةية لةةةا يجةة  بناع ةةابحاجةةة الرتقةةاء و و متةالكةةة بعةةض المبةةاني : قاااط الضااعفن
إزالةةة مةةواد البنةةاء الخفيفةةة المعايةةرة  ن ويجةة االرتقةةاء بةةةا لمنةةع الو ةةوع بةةالتزييفعنةةد  ةةي بحاجةةة للد ةةة و 

 .(4)البياني والمخطط(4)الجدولراجع  .المحور وتعويضةا وفس المواثيس المرعية في معظ  مباني المشو ة
   :واقع االرتفاعات في عمائر المحور -2-3-4   

  ن أمةةابينةةةافيمةةا االنسةةجا  مةةدط فةةي المحةةور و معرفةةة ارتفاعةةات المبةةاني الكائنةةة  ةةو  دراسةةةالالةةةدف مةةن 
 االرتفاعةةةةةاتو االرتفاعةةةةات اإلنسةةةةانية  دوسةةةةيت  ريةةةةي ره مةةةةن خةةةةبل حسةةةةا  كمةةةةي لنسةةةةة  المبةةةةاناختبةةةةا

ن االرتقةةاء باالرتفاعةةات الشةةا قة لةةتبء  النسةةيج العةةا  للمحةةورو  مةةع النسةةيج التقليةةدي للمحةةورالمنسةةجمة 
 . يدالتقلي االرتقاء بالمحور من ناحية االرتفاعات ليبقس محافظاع علس نسيجا النتيجةو 

 في عمائر المحور االرتفاعات واقع

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

مواد 
معاصرة 
لواجهة 

مبنى 
قديم

مادة بناء 
معاصرة 
لمبنى 

حديث

مادة بناء 
متهالكة

الكوبوند حديد   جاج كوليسترا ستائر 
قماشية

 دد ا بنية 
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 التهديدات  فرص االرتقاء  صور النقاط السلبية النقاط االيجابية اسم المعلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتفاعات إنسانية 

1   
 

 
 المسجد األموي

 
 

ارتفاعه إنساني وله 
مئذنة مربعة رشيقة 

 فريدة من نوعها

 

 

 
 

 استدامتهاوالحفاظ عليها 

 
 

االنهيار بشكل 
 مفاجئ

2 
 المكتبة الوقفية  

 
ارتفاعها منسجم مع 

 المحيط 

 

 

 
إزالة أعمدة اإلنارة 
المرتفعة والكابلت 

 المتناثرة 

دراسة الحفاظ 
عليها ضمن 

 المواثيق المرعية

3 

 
 خان الصابون 

 

ارتفاعه منسجم مع 
 المحيط

 

 

 

الحفاظ عليه من التشويه 
 الذي لحق به من الخارج 

 

دراسة الحفاظ 
عليه ضمن 

 المواثيق المرعية 

4 

 
 جامع الصاحبية   

 

ارتفاعه منسجم مع 
 المحيط 

 

 

 

الحفاظ عليه من التشويه 
 الذي لحق به من الخارج

 

دراسة الحفاظ 
عليه ضمن 

 المواثيق المرعية

5 

 خان الوزير 

 

ارتفاعه يتزايد مع 
ارتفاع منسوب 

 األرض

 

 

 

الحفاظ عليه من التشويه 
 الذي لحق به من الخارج

 

دراسة الحفاظ 
عليه ضمن 

 المواثيق المرعية

 
 
 

 رتفاعات إنسانية

 
  8-7مبنى 

 
 ارتفاع طابق واحد 

 

 

 
 

 لنسيج العام غريبة عن  ا

 
 

الحفاظ عليها من 
 اإلضافات

 
-11-9)المباني 

11-12-13-14-

15) 

 
ارتفاع طابقين 

ينسجم ارتفاعها مع 

 النسيج العام   

 

 

 
وثيقة الصلة بالنسيج 

 العام 

 
الحفاظ عليها من 

 اإلضافات 

غير  ارتفاعات
منسجمة مع 

 المحور

 25مبنى

 

 

 

تشوه النسيج 
 العام للمحور 

 

 

إزالة الطابق األخير 
 واإلضافي 

 

لن يترك السكان 
 مسكنهم بسهولة 

 
 (21-16)مبنى 

 
 

 
تشوه في 

النسيج العام 

 للمحور 

 

 
 إزالة الطابق اإلضافي 

 
لن يترك األهالي 

 بيوتهم 

  ارتفاعات شاهقة 

 
 مبنى العصرونية

  

 
ارتفاعه بمعدل 
ستة طوابق 

ويشوه النسيج 
 العام للمحور

 

 

 
زلة الطابق األخير إ

 واإلضافي 
 

 

 
قد اليوافق ساكني 

ترك مساكنهم 

 بسهولة 
 

من نسبة واجهات ا بنية الموجودة ف  المحور وهذه % 98تشكل مساحة واجهات ا بنية المرتفعة ف  المحور بما يقارب 
 النسبة تد و لتدخل ينهض بالمحور سياحياً 
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 ستة طوابق –من خمسة                            اربعة طوابق        –من ثالثة                      طابقين                –من طابق           

 2113 الباحثةدادإع -يوضح االرتفاعات الكائنة بالمحور( 5)الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2114 الباحثةدادإع -االرتفاعات الكائنة في المحور( 5) البياني المخطط

 نتائج دراسة االرتفاعات في المحور     
خةةةان -خةةةان اليةةةابون–جةةةامع اليةةةاحبية -المسةةةجد األمةةةوي )إنسةةةانيةمبةةةاني ذات ارتفاعةةةات  نةةةا  
جمة مةع مبةاني ذات ارتفاعةات غيةر منسةن و (فرنسيالطراز المباني ذات –خ العجمي المطب –الوزير

ومبنةةس  6نةةسمب)رتفاعةةات شةةا قة مبةةاني ذات اد باإلضةةافة لوجةةو  (25-21نةةس مب)النسةةيج التةةاريخي 
 (.العيرونية

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ارتفا ات انسانية   9الى9ارتفا ات من 
طوابق 

ارتفا ات  ير منسجمة 
 8م  المحور أكثر من 

طوابق 

 دد ا بنية
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مةن مبانيةا % 65حية  تشةكل نسةبة ارتفاعةات إنسةانية و بةاني المحةور ذالنسيج العةا  لم نبحظ أن
تشةةكل بينمةةا  ن%11تشةةكل مةةع المحةةور ككةةل فالمبةةاني ذات االرتفاعةةات غيةةر المنسةةجمة أمةةا نسةةبة 

 .(من مباني المحور% 25 ما يقار  اني ذات اإلرتفاعات الشا قةالمب
 .المرفقين( 5) البياني والمخطط( 5)الجدولراجع .ارتفاعات إنسانية ومباني المحور ذ نستنتج أن أغل 
ارتفاعات المباني الشا قة بحاجة لتدخل وارتقةاء ليبقةس المحةور محافظةاع علةس نسةيج : نقاط الضعف

 .التقليدية المدينة
 :واقع الخدمات في عمائر المحور -2-3-5       

 نمعرفة الخدمات المتوفرة في المباني الكائنة في المحور وريد الوا ع الةدف من دراسة المخطط
ية دون أن يضطر معرفة ما إذا كانت  ذه الخدمات توفر للسائح ما يحتاجا عبر جولتا السياح و

ن الخدمات المتوفرة بشكل جيد وفعال دسيت  رين لذل  تشتيت أفكارهو  للخرو  من المحور
الخدمات غير المتوفرة ويج  أن تتوفر في ن و ضح وفعالوا الخدمات المتوفرة بشكل غيرو 

 .من أجل تامين أفضلةا للسياخاالرتقاء بالخدمات السياحية فةي النتيجة أما  نالمحاور السياحية

 واقع الخدمات في عمائر المحور

 التهديدات  فرص االرتقاء  صور  النقاط السلبية  النقاط االيجابية اسم المكان  

 
خدمات 
 سياحية

 
  

ال يوجد مكتب  
استعلمات 

سياحي بالرغم 

من أهميته 
 للمحور

  
يمكن تحويل أي من 

المحال التجارية لمكتب 

 استعلمات سياحي 

 
يجب وضع 

الكادر المؤهل 

لذلك وإال سيفقد 
 فعاليته 

خدمات 
ثقافية 
 فكرية  

 
 المكتبة الوقفية 

 
وجودها ضمن المحور 
 يفعل المحور وينشطه 

 
المدخل غير 

واضح بالنسبة 

 للزوار 

 

 
رفد المكتبة بلوحات 
تعريفية لتتم قراءة 

 المكان عن بعد 
 

 
االزدحام  

والضجيج إن لم 

يدرس تفعيله 
بشك جيد مع 
 رواد المكتبة 

خدمات 
ثقافية 
تجارية 
 تراثية 

 
 خان الصابون 

 
سهولة الوصول إليه 

من المحور وتوفر 
الخدمات المتنوعة 
ثقافياا وتجارياا في 

 موقع تراثي أثري 

 
هو مركز بيع 

جملة وال يمكن 
للسياح الشراء 

منه بشكل 

 مباشر 

 

 
اقتراح مركز داخل 

الخان للعرض وبيع 
منتجات الخان مباشرة 

 للسائح    

 
هذا التصرف 

سيؤثر سلبا اعلى 
التجار 

 والتسويق

وسيضرب 
السوق الخارجي 
 لنفس البضاعة 

 
 خان الو ير 

وجوده على المحور 
مباشرة وسهولة 

الوصول إليه وتوفر 

الخدمات المتنوعة 
ثقافياا وتجارياا في 

 تراثي أثري 

هو مركز بيع 
جملة وال يمكن 
للسياح الشراء 

منه بشكل 
 مباشر

 

اقتراح مركز داخل 
الخان للعرض وبيع 

منتجات الخان مباشرة 

 للسائح    

هذا التصرف 
سيؤثر سلبا اعلى 

التجار 

والتسويق 
وسيضرب 

السوق الخارجي 

 لنفس البضاعة

 
 

خدمات 
ثقافية 
 دينية 

 
 

 
 المسجد األموي 

 
 وجوده على المحور 

 
عدم معرفة 

الزوار بوجود 

مكان في 
المسجد يلخص 

الحقب التاريخية 

التي مرت على 
 المكان 

 

 
 

وضع لوحات تعريفية 

 بأهمية المعلم 

 
 دخول تنظيم
للمئذنة الوفود 

كي ال يؤثر سلباا 
على حالتها 

  اإلنشائية
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 خدمات
 ينيةد

 
 

 
 

خدمات 
ثقافية 
 ذائية 
 فاخرة

 
 

 
 
 

 جامع الصاحبية

 
 

وجوده على المحور 
مباشرة وجود ساحة 
تجمع ذات مساحة 

تكفي لعدد هائل من 
السياح المكانية التقاط 

الصور التذكارية 

 والبروشورات  

 
 

 
 

االهتمام الكبير 

بدراسة واجهته 
قد يؤدي إلهاله 
 من الداخل  

 
 
 

 

وضع برنامج إلزالة 
التشوهات ودراسة 

توزيع خدمات خاصة 
 بالسياح من حيث وجود
مكان للبروشورات 

ولمحة تاريخية عن 
المكان وأهم 

الشخصيات التي مرت 

من هناك باإلضافة 
لدراسة الساحة أكثر 
وخلوها من السيارات 

والمركبات ليتاح التقاط 
 الصور التذكارية للمكان 

 
 

 
د قرار ملزم إيجا

تأمين الخدمات ل

الضرورية 
للسائح وإظهار 
الواجهة بالشكل 

 األمثل 

 

 
 

 المطبخ العجمي

 

 
وجوده على المحور 

وله واجهة غنية 

 بالزخارف الهندسية 

 

 
 

مغلق وغير 

 مفعل 

 

 

 
إعادة تفعيله لتقديم 
األكلت الشرقية 

التقليدية الفاخرة 
 اللسائح 

 

 
االزدحام 
 والضجيج

 
 
 
 
 
 

خدمات 
غذائية 
 شعبية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

خدمات 
ترفيهية 
 خفيفة 

 
 
 
 

 كافتيريا

  
 (12)المبنى 

 
محل يقدم أكلة الفلفل 
الشعبية الرخيصة يقع 

 منتصف المحور

 يعرف السائح على 
  المأكوالت الشعبية

 
درست خدماته 
بشكل عشوائي 

 وغير أنيق 

 

 
وجود أماكن خفيفة 
 الستراحة السياح 

 
 

 
 (8)المبنى 

 
 

 يقع بنهاية المحور 

  
 
 
 

 

 
إعادة تأهيله ليليق 

لحضاري بالوجه ا
الفلكلوري لمدينة حلب 

وجود مكان  و

 للستراحة 
وقد انكشف أمام السائح 
البرج الشمالي للقلعة 

اهيم الخليل ومئذنة ابر
في القلعة وتوفر له 
التقاط صور تذكارية 

 رائعة من هنا

عدم دراسته 
بشكل صحيح قد 
يشوه المحور 
ويقوم بتنفير 

السياح بدالا من 
جذبهم باإلضافة 

 لدراسة 
 االسعارزيادة 

ال يوجد محلت تقدم 
المشروبات الخفيفة 
على المحور سوى 

بعض الباعة 
المتجولين غير 
المضمونين من 

 حيث النظافة 

عدم وجود مكان  
خفيف لبيع 

العصائر يخفف 

عنصر الجذب 
للمحور بالنسبة 

 للسائح 

اقتراح مكان لوظيفة  
 كهذه في قلب المحور 

 

 
 ال يوجد  

  
بعيدة نوعاا ما 
 على المحور 

  
االرتقاء بالساحة أمام 
خان الوزير وتحويل 

جزء منها لكافتيريا 
 رصيف

 
قد تعيق وصول 
البضائع إلى 

الخانات وتحدث 
ضجيج يزعج 

 السياح  

خدمات 
 ترفيهية

 
 (8)المبنى 

 
 وجوده بنهاية المحور 

متخصص ببيع 
النحاسيات 

والفضيات وال 

يبيع األقمشة 
والهدايا 
التذكارية 

 الخفيفة  

   
إكثار عدد المحال 
المتخصصة ببيع 

األقمشة والهدايا 
التذكارية الخفيفة 
وتوزيعا على طول 

 المحور 

 
قد ال يقبل التجار 
بتحويل بضائعهم 

خشية الخسارة 
أو عدم المعرفة 

بنتائج تلك 

 التجارة  
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خدمات 
تجارية 
لخدمة 
 السياح 

 
يوجد مركز قرب  

جامع الحيات لكنه 
 خاص بالعمال 

  
 

 

  
تخصيص قسم من 

مكتب االستعلمات 
السياحي للخدمات 

الطبية الخفيفة ورفده 

بالكادر المجاني المؤهل 
 المناسب

قد يلجأ األهالي 
لهذا المركز 

كونه مجاني 
وبالتالي تتحول 

وظيفته من 

مركز لخدمة 
السياح إلى 

مركز عام لخدمة 

 أهالي المنطقة 

 
خدمات 
 طبية 

 
اليوجد مركز خاص 

 بالسياح

     

 
خدمات 
 انترنيت

 
مركز البريد 

ال يوجد والهاتف 
مكان لخدمة 
االنترنيت في 

 المحور  

  
غير مؤهل 

بالكادر المناسب 
 لخدمة السياح 

  
وجود مكتب خاص فيه 

لخدمة السياح يكون 
 واضح للعيان

 

 
خدمات 
 إدارية 

 
 

 مركز صرافة 

 
قريب من دوار السبع 

بحرات ولكنه بعيد 
 نوعاا ما عن المحور 

 
كونه مكتب  

خاص غير 
مرتبط بالجهات 

 العامة 

  
تأهيل مكتب تابع للدولة 

ويقدم الخدمات 
 المصرفية للسياح  

 

 
 

 مركز هاتف 

 
 قرب البريد 

 وأمام الجامع األموي 

 
عددهم غير 

 كاف

 

 
اإلكثار من عددهم 

وسهولة الوصول إليهم 

وتغطيتهم بمظلت 
 خفيفة

 

خدمات 
 صحية 

 

  
ال يوجد مكان 

خدمات صحية عامة 
للسياح ويفتقر 
لوجود حاويات 

قمامة مدروسة 
 وغير مشوهة

  
غير واضح 

 للسياح
 (مسجد اموي)

 

 
 يقع ببداية المحور 
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 خدمات تراثية فاخرة                                    خدمات تجارية تراثية            خدمات بريد وهات                                           

 
 هات   موم                         خدمات ثقافية فكرية                 خدمات تراثية شعبية                                              

 
 خدمات تجارية متنو ة                                خدمات دينية صحية                     خدمات تجارية لخدمة السياح                      

 

 2112الباحثةدادإع -في المحورالخدمات دراسة  يوضح ( 6) جدولال

 

 1122إعداد الباحثة -يبين واقع الخدمات في عمائرالمسار( 6) البياني المخطط
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 :المحورعمائر الخدمات في واقع نتائج دراسة 
ن (خةةان الةةوزير –خةةان اليةةابون )تراثيةةة تجاريةةةمبةةاني تقةةد  خةةدمات د مةةن خةةبل ريةةد الوا ةةع نبحةةظ وجةةو 

لجةةامع األمةةوي ا)   الخةةدمات الثقافيةةة الدينيةةةمبةةاني تقةةدن (المكتبةةة الو فيةةة)مبنةةس يقةةد  خةةدمات ثقافيةةة فكريةةة
الت و اكمةمبنةس يقةد  الن (12-8مبةاني ( )الفبفةل) ة الشةعبيةالت التراثيةو اكمةمباني تقةد  الن (جامع الياحبية

 .(8المبنس )نمبنس لبيع التذكارات(المطبخ العجمي)نا مولساخرة لكالتراثية الف
وجةةود خةةدمات ثقافيةةة يجةة  رفةةةد ا ن لةةةاتف لكنةةا بحاجةةا لرفةةده باألكفةةةاءاو وجةةود مركةةز للبريةةةد  :نقاااط القااوة

 لكنةةةا غيةةر واضةةحة  بةالجوامع يةةحيةخةةدمات وجةود  ندمات تجاريةة تراثيةةة تبيةةع بالجملةةةخةةالفعالةةةن  بةالكوادر
فةةي الفبفةةل المةةاكوالت الشةةعبية التراثيةةة مكةةان لبيةةع و الةةةدايا الخفيفةةة مكةةان لبيةةع التةةذكارات و وجةةود  .للسةةائح

 .نةاية المحور
 -ال يوجةد مركةز خةدمات سةياحية -ال يوجةد مركةز خةدمات طبيةة -ال يوجد خدمات ترفيةيةة: نقاط الضعف

ال يوجةةد  -اخ أو العامةةة اليوجةةد مكةةان لخدمةةة االنترنيةةت يقةةو  بخدمةةة السةةي –ال يوجةةد مكتةة  خدمةةة يةةرافة 
ال تفعيةةل للخةةدمات الوذائيةةةة  -فةةةي المحةةورال وجةةةود لمركةةز يةةراف آلةةي  -خةةدمات يةةحية الئقةةة بةةالمحور

 .المرفقين( 6) البياني والمخطط( 6)راجع الجدول.(المطبخ العجمي)الفاخرة
 :رواقع األلوان الكائنة في المحو  -2-3-6

ستشكل نقطة تجذ  السياخ و ل  الكائنة في المحور وريد الوا عمعرفة ألوان المباني دراسة الالةدف من 
النتيجة  ي االرتقاء و  ناأللوان اليارخةو األلوان الةادئة ة و وان المنفر لاألو  األلوان الجذابة دوسيت  ري

ليشكل وحدة منظورية متكاملة مع  لس جاذبيتا وانسجامابالمحور من ناحية األلوان ليبقس محافظاع ع
 .المنظور العا  للمحور

 الكائنة في المحور األلوان واقع

 التهديدات  فرص االرتقاء  صور  النقاط السلبية  النقاط االيجابية  

 
 
 
 
 
 
 

ألوان 
 جذابة 

 

1 
المسجد 

 األموي

 
يسيطر على 

الواجهة لون 
 الحجر األشهب 

 
 باأللوان  غير معتنى

فيه بالشكل األمثل 
 ليجذب السياح

 

 
بحاجة لدراسة موقعه العام في 

الساحة األمامية  من حيث النباتات 
وإزالة أكياس اإلسمنت المتكدسة 

والعناية أكثر بالمزروعات 

والزهور بشكل مستمر وتنظيم 
 إعادة دراسة إنارته ليلا 

  
 االعتناء به
 واستدامته

1 
مئذنة 

الجامع 
 األموي

 
عليها لون  يسيطر

 الحجر األبيض

 
متسخة في بعض 

أجزائها إضغفة إلى 
اإلنارة الخضراء 
 الموجودة ليل ا 

 

 
إمكانية تأمين صعود للسياح 

للمئذنة مع إزالة اإلنارة الخضراء 
من الواجهة ليلا وإعادة دراسة 

 إنارته ليلا 

 
سيؤثر ارتياد 

المئذنة على 
تدعيمها إن لم 
 تدرس بشكل جيد

2 
المكتبة 
 الوقفية

  
ال داللة واضحة 

 عليها ليلا 

 

 
ألوانها من ألوان الحجر الذي يدل 

على حداثة عهدها و دراسة 

استدامة الواجهة لتبقى نظيفة مع 
وجود لوحات تعريفية بالمكان 

 ودراسة إنارتها ليلا 

 
ستكون محدودة 

الوطيفة إنلم 

تدرس بشكل 
 جذاب
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-9المبنى 

11-11-
12-13 

 
الواجهة لون 

الحجرية مع 
 األكشاك الخشبية

 
اللوحات ن الوأ

واإلنارة التعريفية 
 المستخدمة ليلا 

 

 
توحيد لون اآلرمات ولون إنارة 

 المحلت ليلا 

 
 

 

المطبخ 
 العجمي 

  

لون الواجهة متسخ 
قليلا وجود أكياس 
قمامة بشكل دائم 

 أمامه متعددة األلوان 

 

 

دراسة استدامته وإزالة أكياس 
القمامة أمامه واللوحات اإلعلنية 

 من واجهته 

 

الرمل  استخدام
من أجل توحيد 

 اللون 

 
 
 

ألوان 
 منفرة 

 
 12المبنى 

  
لون اإلنارة 

الخضراء المستخدم 
 في الواجهة 

 

 
تغيير اللون بما يتناسب مع إنارة 

 المحور 

 

 
جامع 

 الصاحبية 

  
استخدام اللون 
األصفر لتلميع 

الواجهة باإلضافة 
الستخدام اإلنارة 
 الخضراء ليلا 

 

 
إزالة اللون األصفر من الحجر 
وإزالة األعشاب الطفيلية من 

الواجهة وتوحيد لونها دراسة 
إنارة المدخل ليلا واللون األخضر 

 من الواجهة ليلا 

 

واجهة 
المكتبة 

الوقفية 
وخان 

 الصابون  

 
واجهة نظيفة من 

 الحجر األشهب

 
اإلنارة المسيئة ليلا 

 واآلرمة الكوبوند

 

 
إزالة اآلرمة الكوبوند ودراسة 

 إنارته ليل ا 

لن يسمح المالك 
بإزالة اآلرمة إال 

في حال صدور 
قرار يلزم 

بتوحيدهم في 

 المحور

 

6 
 

مبنى 

 العصرونية

 

من الحجر الحجر 
 األشهب

 

 واجهة متسخة جداا 
من التلوث ووجود 

األرمات يسيء 

 للواجهة   

 

 

تنظيف الواجهة وإزالة االترنيت 
توحيد حجم الزجاج وإزالة 

 اآلرمات المشوهة 

 

قد اليوافق 
السكان على ذلك 

 نتيجة التكلفة 

 

-7)المبنى 
8) 

 

 لون الحجر 
 األشهب 

 

 لون النوافذ المختلف 
 لون اآلرمة

 

 

المبنى إزالة اآلرمة الضخمة فوق 
ودراسة إنارة المبنى ليل ا وتوحيد 

 وتنظيف اللون

لن يسمح المالك 

بإزالة اآلرمة إال 
في حال صدور 

قرار يلزم 

بتوحيدهم في 
 المحور

 

-26المبنى 
25-24-
23-22 

 

 من الحجر األشهب

لون الحجر متسخ 

ولون النوافذ 
 المختلف 

لون اآلرمة ولون 

 الزجاج غير الموحد

 

 

وتوحيد ألوان  بحاجة لتنظيف
 النوافذ واآلرمات

لن يسمح المالك 

بإزالة اآلرمة إال 
في حال صدور 

قرار يلزم 

بتوحيدهم في 
 المحور
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 15المبنى 

 أبواب المحال ألوان  
المختلف مع ألوان 

الحديد فوقه 
والمختلف عن لون 
 اللوحات التعريفية 

 

توحيد األلوان لجعلها أكثر جاذبية 
مع دراسة الدرابيات كما في بداية 

 المحور 

لن يسمح المالك 
بإزالة االدرابيات 

إال في حال 
صدور قرار يلزم 

بتوحيدهم في 

 المحور

 

خان 
 الصابون 

 

من األلوان 
المتضادة التي 
 تجذب السياح 

 

ألوان الواجهة 
 متسخة نتيجة التلوث 

 

 

بحاجة لتنظيف وللوحات تعريفية 
 بالمكان 

 

تنظيفها بشكل 
غير مدروس 

 يؤثر على الحجر 

 
 

 خان الوزير

 
 

يعد من األلوان 

 التي تجذب السياح 

 
 

 ألوانه متسخة 

 

 
 بحاجة  لتنظيف وللوحات تعريفية 

 بالمكان

 
تنظيفها بشكل 
غير مدروس 

 يؤثر على الحجر

 
 

 16المبنى

 
 

 من الحجر األشهب

 
كثرة المساحات 

الزجاجية السوداء 
وعدم دراسة اإلنارة 

 ليلا 

 

 
توحيد األلوان وتنسيقها ودراسة 

إنارة المبنى ليلا وتوحيد لون 
 ومادة الدرابيات

 
لن يسمح المالك 

بإزالة االدرابيات 
إال في حال 

صدور قرار يلزم 

بتوحيدهم في 
 المحور

 
 
 
 
 

ألوان 
 هادئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 15المبنى 

  
لون الواجهة 

المختلف بين 
األرضي والمتكرر 

مع لون الكشك 

 الزجاجي

 

 
توحيد األلوان وتنسيقها بحيث 

تتناسب مع الدرابيات القديمة 
وإعادة دراسة اللوحات اإلعلنية 
 للمحور بأكمله وإزالة اإليليكوبوند 

قد ال يوافق 
المالك على تعديل 

الواجهة إن لم 
يكن مدعوماا 

 بقرار ملزم بذلك   

 

-19المبنى 
21 

 

من الحجر الحديث 
 األشهب

  

استخدام ألوان  
وأنواع مختلفة من 

الحجر يشوه 

 الواجهة

 

 

 
بحاجة لتوحيد لون الحجر وتنظيفه 

 ودراسة إنارته ليلا 

 

 
 22المبنى 

 
 
 

من الحجر الحديث 
 األشهب

 
تعدد استخدام الحديد 
والزجاج ولكل منها 

لون مختلف يسيء 
بشكل مباشر 

 للواجهة

 

 
توحيد األلوان والمواد ودراسة 
اآلرمات وإزالة الزجاج المشوه 

والحديد واالترنيت وتوحيد 
 الدرابيات 

لن يسمح المالك 
بإزالة االدرابيات 

إال في حال 

صدور قرار يلزم 
بتوحيدهم في 

 المحور

-19المبنى 

21 

 

من الحجر الحديث 
 األشهب

استخدام ألوان   

وأنواع مختلفة من 
الحجر يشوه 

 الواجهة

 

 

 بحاجة لتوحيد لون الحجر وتنظيفه

 

 
 22المبنى 

 
من الحجر الحديث 

 األشهب

 
تعدد استخدام الحديد 
والزجاج ولكل منها 

لون مختلف يسيء 
بشكل مباشر 

 للواجهة

 

 
والمواد ودراسة توحيد األلوان 

 اآلرمات
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لوان أ
     هادئة

 
  9المبنى 

 
 

 
استخدام لون إنارة 

اآلرمات األحمر 
يعد من نقاط 
 الجذب للمكان

 
متسخة قليل اولون 

اآلرمة الموجودة في 
المدخل يسيء 

للواجهة ويغطي 

 الزخرفة الموجودة
  

 
بحاجة لتنظيف حجر الواجهة 

وتوحيد لونه مع لون الواجهة ككل 
اآلرمات في توحيد لون وشكل 
 المحور

لن يسمح المالك 
بإزالة االدرابيات 

إال في حال 
صدور قرار يلزم 
بتوحيدهم في 

 المحور

 
 
 خان الوزير
 

  
 
 إنارة المحور ليلا 
 
 

 

 
الواجهات بحاجة لتنظيف وتوحيد 
 اللون ويحب دراسة اإلتارة ليلا 

 
التنظيف غير 
المدروس قد 

يؤثر على 
 الواجهة سلباا 

      

 
 2113الباحثةدادإع -في المحور الكائنة األلوانواقع دراسة  يوضح ( 7 )الجدول 

 
 1122إعداد الباحثة -يبين واقع األلوان الكائنة  في عمائرالمسار( 7) البياني المخطط

 :في المحورالكائنة األلوان واقع نتائج دراسة 
 –المكتبةةة الو فيةةةة –والمسةةجد األمةةوي مئذنةةة المسةةجد األمةةةوي  )مبةةاني ذات ألةةةوان جذابةةة دتةة  ريةة دو ةة

مبةةةاني ن (مبنةةس العيةةرونية –جةةامع اليةةاحبية مةةدخل )مبةةاني ذات ألةةوان منفةةرة ن (–المطةةبخ العجمةةي 
 ويجةة  ذكةةر وجةةود (.ذات الطةةراز الفرنسةةي المبةةاني -الةةوزير خةةان–خةةان اليةةابون )ذات ألةةوان  ادئةةة 

المختلفةةة ألةةوان اآلرمةةات ) ولكنةةةا تشةةو ةاتةةعذي المحةةور وتشةةو ا العب ةةة لةةةا بالمبةةاني ألةةوان يةةارخة 
 إنةةةارة المحةةةور-السةةةتائر القماشةةةية التةةةي غطةةةت القسةةة  األكبةةةر مةةةن البسةةةطات -ألةةةوان اللوحةةةات الدعائيةةةة

 (.ليبع  غير المدروسةالمشو ة و 
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تجةةذ  السةةائح  ادئةةة المحةةور مةةن بدايتةةا وحتةةس منتيةةفا جذابةةة فةةي  لكائنةةةألةةوان المبةةاني ا :نقاااط القااوة
  .جولتا السياحيةن كالجامع األموي والخانات واألكشا  الخشبية في أبنية الطراز الفرنسي ليتابع

عةواد   ج  عةننتيجةة التلةو  النةااكتسةت معظة  مبةاني المحةور السةياحي بةاللون األسةود  :نقاط الضاعف
فةةةي كثيةةر مةةةن  ة عةةالفا األلةةةوان اليةةارخةاسةةتخدا   بةةالمحورن السةةيارات ووسةةائل النقةةةل التةةي كانةةت تمةةةر

اسةةةتخدا  اللةةةون  للسةةةائحنمنفةةةرة ال مةةةن األلةةةوانالبسةةةطات يعةةد  سةةةتائر القماشةةةية التةةةي توطةةةياألرمةةات و ال
ن عةد  وجةود خطةة اسةتراتيجية نةارة مةدخل جةامع اليةاحبيةو إ الجةامع األمةوياألخضر في إنةارة مئذنةة 

 .المرفس( 7) البياني لمخططوا(7) راجع الجدول . مستقبلية لدراسة إنارة المحور السياحي بشكل الئس

 :واقع المداخل المميزة في عمائر المحور -2-3-7        
 نبحظ وجودن ئنة في مباني المحور وريد الوا عمعرفة المداخل المميزة الكا دراسةالالةدف من إن     

 بحاجة التاريخية و   يمتا مداخل مميزة لكنةا مشو ة وتفقد المبنسن مداخل مميزة يج  الحفاظ عليةا    
زالة التشويا ارتقاءلتدخل و       يةاالرتقاء بالمحور من ناح النتيجةو  نغير مميزة حديثة و مداخل ن وا 
  .المداخل ألنةا مرآة الداخل    

  في عمائرالمحور جدول المداخل المميزة
اسم  

 المعلم 
 التهديدات  فرص االرتقاء  صور  النقاط السلبية  النقاط االيجابية

 

 
 
 

 
مداخل 

محورية  

مقوسة 
مقرنصة 
 مزخرفة 

 

 
 
 

 
المسجد 
 األموي

 

 

 
 له أربعة مداخل 

 مدخله الجنوبي مغلق 

أهمها المدخل الشمالي 
والغربي   فريد من نوعه 
مدخله غني ومميز بوجود 

المقرنصات والزخارف 
الهندسية والكتابات القرآنية 
والمزررات فوق باب المدخل 

 الرئيسي واألبلق     

 

 
 

غير واضح 

 بالنسبة للسياح 

 

 

 

 
إيجاد لوحات تعريفية 
بالمكان ورسم منظور 

لمكونات الجامع من 
ووضعه أمام  الداخل

 المدخل الرئيسي

 

 
 
 

إهمال المدخل 
بالمقارنة مع أهمية 

 الفراغ الداخلي

 
 

جامع 
 الصاحبية 

 
 

مدخله مقوس تزينه 
 المقرنصات  

 
 

 مليء بالتشوهات

 

إزالة النباتات المشوهة 
واإلنارة الخضراء ليل ا 

واللوحات اإلعلنية 
وأسلك الكهرباء 

ومكبرات الصوت مع 

وجود لوحة تعريفية 
 بالمكان   

 
 

تخريب الواجهة عند 
 إزالة النباتات

 

 
 
 

 
مداخل غير 
 محورية 

ذات أقواس 
  مميزة

 

المكتبة 
 الوقفية

 

 مدخلها حديث إال أنه يمثل 
 الفترة العثمانيةبأقواسه 

عدم وضوح 

المدخل  بالنسبة 
 للمحور

  

 

وجود لوحات تعريفية 
 بالمكان 

 

  
مدخل مقوس تزينه الزخارف 
 الهندسية والكتابات القرآنية 

 
غير مباشر على 

 المحور 

 

 
وجود لوحة تعريفية 

بالمكان ووظيفته وإزالة 

 التشوهات وتنظيفه 

 
سيهمل إذا لم يتم 

 ارتياده 
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مداخل غير 
محورية ذات 

أقواس مزود 
برنوك 

حيوانية و 

 أبلق 

 
 خان الوزير

 
مدخله مقوس مع رنوك  

حيوانية وزخارف عربية 
مقرنصة والنجمة اإلسلمية 

 السداسية  

 
مدخله غير 

مباشر على 
المحور إال أنه 

 ظاهر للعيان

 

منع دخول سيارات 
الخدمة ألنها تعيق جمال 

الواجهة وأخذ الصور 
التذكارية وتنظيف 

الواجهة وإضافة لوحات 

 تعريفية بالمكان

 
قد ال يقبل التجار 

إزالة التشوهات 
وإزالة محلت 

اإلضافية التي قاموا 

 فيها بتشويه الواجهة 

 
خان 

 الصابون

 
مدخله مميز بوجود األبلق 

 والزخارف العربية
الهندسية وهي غنية بالرنوك 

الحيوانية والزخارف 

 المتناوبة 

 
صعوبة التعرف 

عليه وال يوجد 
إشارات تعريفية 

 بالمكان

 

 
إزالة التشوهات وتنظيف 

 الواجهة 

 
إذا لم تتم إزالة 

التشوهات فستتدهور 
 حالته أكثر 

 
مداخل 

منكسرة ملونة 
باألبلق 
 والرنوك

   

  
تعد من أجمل واجهات 

الخانات التي تختزل الفترة 
المملوكية غنية بالزخارف 
الهندسية والكتابات القرآنية 

 والمزررات واألبلق 

 
مهملة وغير 

مقروءة بالنسبة 
 للسياح 

 

 
إزالة التشوهات المسيئة 

ونشر الوعي بين الناس 
لإلرث الذي يدمرونه 
بسلوكياتهم الخاطئة 

 يومياا 

ستزداد حالة المدخل 
سوءاا في حال 

استمرت الممارسات 
غير المدروسة 

واللواعية لإلرث 

 الموجود 

  
المطبخ 

 العجمي 

 
مزين بزخارف هندسية 

 وأبلق ومزررات 

مدخله مليء 
بالتشوهات سواء 

لوحات إعلنية 
وقمامة وأسلك 

 كهربائية 

 

 
إزالة التشوهات ووضع 

 لوحات تعريفية بالمكان 

 
سيهمل إن لم يتم 

 تفعيله

 

مداخل 
مباشرة 
مقوسة 

 مزخرفة 

 

المبنى رقم 
(9) 

 

مدخله مميز يدل على الحقبة 
الفرنسية مزين بالعقد 

 الحجري الفرنسي 

 

مغطى بلوحة 
 إعلنية 

 

 

إزالة التشوهات وتنظيف 
 المدخل

 

 
تخريب المدخل عند 

 تنظيفه

 
 

 
 

مباشرة 
مقوسة 

مزخرفة على 

الطراز 
 الفرنسي 

 

 
 
 

مدخل موظف 
 تجاريا 

 
المبنى 

(11 ) 

 
 يدل على الفترة العثمانية 

بوجود الزخارف والكتابات 
القرآنية على مدخله المغلق 

 بمحل تجاري 

 
 ال وضوح للمدخل 

 

إزالة التشوهات إلمكانية 
وضوح المدخل وعدم 

السماح بوجود البسطات 
أمامه ووضع لوحات 
 تعريفية بالمكان  

لن يسمح أصحاب 
البسطات بوجود مثل 

هذه اإلجراءات إال 
إذا تم تعويضهم عن 

 ذلك 

 
المبنى 

(11) 

 
رشيق ومتناسب مع الواجهة 

مزين بالعقد الحجري 

 الفرنسي المميز

 

 

 
وجود لوحة تعريفية 
بالمكان وعدم السماح 

بتغطيته أثناء النهار 
 بالبسطات 

 
لن يسمح أصحاب 

البسطات بوجود مثل 

اإلجراءات إال  هذه
إذا تم تعويضهم عن 

 ذلك

 

مدخل مباشر 
 مقوس 

 

المبنى 
(12) 

 

لمدخل يتميز بعدم وجود ا
على الواجهة الرئيسية 

ووجود سبيل ماء عوضاا 

عنه مزخرف بمقرنصات 
 مقوسة مميزة 

 

 مشوه باإلعلنات 

 

إزالة التشوهات وجود 

لوحة تعريفية بالمكان 
وعدم السماح بتغطيته 

 النهار بالبسطاتأثناء 

لن يسمح أصحاب 

البسطات بوجود مثل 
هذه اإلجراءات إال 

إذا تم تعويضهم عن 

 ذلك

 
مدخل غير 

موجود على 
المحور لمبنى 
على الطراز 

 العثماني 

 
المبنى 

(13) 

 
مدخله مميز بالعقد الحجري 

 الفرنسي 

 
تغطيه أقمشة 

البسطات أثناء 
 النهار 

 

 
إزالة التشوهات وإضافة 

لوحة تعريفية بالمكان 
 وإزالة الستائر القماشية  

 

 
مدخل مباشر 

مقوس على 
الطراز 

 الفرنسي 

 
 (6)المبنى 

 
مدخله يعود لفترة ما بعد 

االنتداب الفرنسي وقب 
صدور قانون اآلثار بسيط 
تزينه األعمدة الدائرية من 

 الطرفين  

 

 

 إزالة التشوهات
اعادة دراسة المدخل 

لتتوافق مع المحيط دون 
 تزييف 

 
صعوبة الحركة عند 

 التنفيذ

 
مدخل غير 

 مباشر حديث 

 
مبنى 

 العصرونية

 
 

 
غريب عن 

 المحور

 

 
 

 
ة صياغته بشكل دعاإ

 يناسب المحور
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 2112الباحثةدادإع -دراسة المداخل المميزة في المحور في المحور يوضح ( 8)الجدول   

 

 1122إعداد الباحثة -يبين واقع المداخل المميزة  في عمائر المسار( 8) البياني المخطط

 

 مميزة مداخل غير محورية قوسية

 

 مزخرفة مداخل محورية مقرنصة
 

  موظفة تجاريا امداخل مباشرة 

 مداخل منكسرة مزينة باألبلق والرنوك

 مداخل مباشرة مقوسة ومزخرفة 

 مداخل غير مباشرة حديثة 

 مداخل مباشرة مزخرفة فرنسي

 مداخل مباشرة حديثة 

 مداخل غير مباشرة حديثة  
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 :المحورعمائر نتائج دراسة المداخل المميزة في 
مةةةداخل  و مقرنيةةة مزخرفةةة (ةجةةامع اليةةةاحبي–المسةةجد األمةةوي  )مميةةزة لمبةةاني محوريةةة مةةداخل  نةةا  

مةةةداخل منكسةةةرة مزينةةةة بةةةاألبلس  ن(خةةةان الةةةوزير–المكتبةةةة الو فيةةةة )ة مميةةةز لمبةةةاني غيةةةر محوريةةةة ذات أ ةةةواي 
ذات  بةةةانيالمطةةبخ العجمةةي الم)مةةداخل مباشةةرة مقوسةةة ومزخرفةةة ن(خةةان الةةوزير وخةةان اليةةابون)رنةةو   وال

 مةةداخل مولقةةة بوظيفةةة تجاريةةة ن(بقيةةة مبةةاني المحةور)مةةداخل مباشةةرة وغيةر مباشةةرة حديثةةةن (يالطةراز الفرنسةة
 (.12المبنس )
يع إلزالةةةة األسةةةبا  المعديةةةة يحتةةةا  مةةةدخل خةةةان اليةةةابون وجةةةامع اليةةةاحبية  لتةةةدخل سةةةر  :نقااااط الضاااعف 

  .المرفق( 4) البياني والمخطط( 4)الجدولراجع  نا المميزةزخارف الذي لحس بالمداخل والتد ور الذي أيا ه للتشو 
 :واقع الفتحات الكائنة في عمائر المحور -2-3-8

 دريةة ويمكننةةا ي الكائنةةة فةةي المحةةور وريةةد الوا ةةعالةةةدف مةةن دراسةةة المخطةةط  ةةو دراسةةة فتحةةات  المبةةان
رتقةةةةاء اال إلمكانيةةةةةالفتحةةةةات الحديثةةةةة و  مشةةةةربياتال نالفتحةةةةات القوسةةةةية المميةةةةزةن المميةةةةزة الفتحةةةةات التاريخيةةةةة

 .التقليديد للمدينة القديمةطابع الليبقس محافظاع علس  بالمحور من ناحية الفتحات
 الكائنة في عمائر المحور الفتحات واقع

النقاط  النقاط االيجابية اسم المعلم  
 السلبية 

فرص  صور 
 االرتقاء 

 التهديدات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فتحات مميزة  
 تاريخية 

 
مئذنة المسجد 

 األموي
  

 
تحوي المئذنة بعض الفتحات   

الدائرية المميزة الضيقة الصغيرة 
 بزخرفتها 

 
تحتاج لمراقبة 

 دائمة

 

 
دراسة 

 استمراريتها

 
 ال وال

 
الواجهة 

الشمالية لخان 
 الوزير

نوافذه تشبه أماكن رمي السهام في 
 القلعة حيث أنها تتسم بالضيق

 والطول وتجذب السياح

 
 لونها مشوه

 

 
 توحيد اللون

 
 الت يي 

 

واجهة خان 
 الصابون 

 

تعد الفتحات في الواجهة نقطة جذب 
 هامة للسياح 

 

وجود الكثير 
من التشوهات 

 فيها

 

 

 تنظيف الفتحات
 وإزالة التشوهات

 
 الت يي 

  (17)المبنى 

 تعد فتحاته نقطة جذب 

 

 

 

الحفاظ عليه من 
التشويه 

  واالضافات 

 
التشويه 
 واالضافات

 
فتحات 

 قوسية مميزة
 

 
مدخل المسجد 

 األموي 

 
يعد نقطة جذب هامة للسياح بألوانه 

 وزخرفته 

 

 

الحفاظ عليه كونه 
نقطة جذب 

 هامةفي المحور
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  المكتبة الوقفية
 فتحاته مميزة

فتحات نوافذها 
كبيرة وواسعة 

 كونها حديثة

 

 
 الحفاظ عليها 

 

 
فتحة قوسية 

 مقرنصة 

 
جامع 

 الصاحبية 

 
 فتحة المدخل مميزة 

 
مشوهة لكثرة 

 اإلضافات

 

 
 إزالة التشويه

 
 التزييف

 
 

فتحات 
عثمانية 
 مميزة

 

 خان الوزير 

 

واجهته مميزة بفتحاتها وتعد نقطة 
 جذب هامة للسياح 

 

مشوهة لكثرة 
 اإلضافات

 

 

 إزالة التشويه

 

 التزييف

نوافذ ضيقة طويلة مقوسة  على  (9)المبنى 
الطراز الفرنسي تحوي ال زخارف 
فيها شبه لوجيا مميزة مطلة على 

الشارع متميزة باختلف الزخارف 
 في فتحاتها عن باقي الفتحات    

 
مشوهة لكثرة 

 اإلضافات

 

تحتاج للتدخل من 
أجل الحفاظ على 

 طابعها

 
 التزييف

  المطبخ العجمي 

 فتحات الواجهة مميزة 

 

مشوهة لكثرة 
 اإلضافات

 

 

 إزالة التشويه

 

 التزييف

فتحاته فرنسية الطراز حجرية يعلوها  (13)المبنى 

القفل الحجري مزينة بزخارف 
 حجرية منتظمة

 

مشوهة لكثرة 
 اإلضافات

 

 

 إزالة التشويه

 

 التزييف

فتحاته على الطراز العثماني إال أنه  15المبنى 

ولم يبق منه سوى الطابق  متهدم
 األرضي

 

مشوهة لكثرة 
 اإلضافات

 

 

 إزالة التشويه

 

 التزييف

 
 
 

أكشاك 
ومشربيات  

 تاريخية

 (9)المبنى 

 

 

 فتحاته مميزة بالمحور السياحي 

 

مشوهة لكثرة 
 اإلضافات

 

 

 إزالة التشويه

 

 التزييف

نوافذ ضمن أكشاك خشبية ضيقة  (11)المبنى 
طويلة متعددة فيها لوجيا مطلة على 

 الشارع 

 
مشوهة لكثرة 

 اإلضافات

 

 
 إزالة التشويه

 
 التزييف

فتحات المبنى فرنسية الطراز حجرية  (11)المبنى 
في األول وضمن أكشاك خشبية في 

الثاني ضيقة طويلة يعلوها القفل 
 الحجري في منتصف كل فتحة

 
لكثرة مشوهة 

 اإلضافات

 

 
 إزالة التشويه

 
 التزييف

تطل فتحاته عبر أكشاك عثمانية  (12)المبنى 
 ضيقة طويلة  

 
مشوهة لكثرة 

 اإلضافات

 

 
 إزالة التشويه

 
 التزييف
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 فتحات حديثة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (7-6)المبنى 

 
 

نوافذ عريضة وكثيرة ذات نظام 
 حديث 

 
غريبة عن 

 المحور

 

 
إعادة دراستها 

لتتناسب مع 
 المحور

 
 التزييف

نوافذ عريضة وكثيرة ذات نظام  (—8)المبنى
 حديث

 
غريبة عن 

 المحور

 

 
إعادة دراستها 
لتتناسب مع 

 المحور

 
 التزييف

  (14)المبنى 
فتحات عريضة حديثة يتخللها كشك 

 زجاجي عريض

 
ال تشكل نقطة 

 جذب للسياح 

 

 
يجب إعادة 

 التدخل  

قد يتعارض هذا 
التدخل مع رغبة 

 المالكين للعقار 

  (16)المبنى 

فتحات حديثة عريضة فيه أكشاك 
 زجاجية حديثة  

 

ال تشكل نقطة 
 جذب للسياح 

 

 

يجب إعادة 
 التدخل  

 

قد يتعارض هذا 
التدخل مع رغبة 
 المالكين للعقار

-19)المبنى

21) 

 

فتحات حديثة عريضة فيه نوافذ 
 زجاجية حديثة  

 

ال تشكل نقطة 
 جذب للسياح

 

 

يجب إعادة 
 التدخل  

 

قد يتعارض هذا 
التدخل مع رغبة 
 المالكين للعقار

  فتحات حديثة عريضة ومتعددة   (21)المبنى 
ال تشكل نقطة 

 جذب للسياح

 

 
يجب إعادة 

 التدخل  

 
قد يتعارض هذا 

التدخل مع رغبة 
 المالكين للعقار

  فتحات حديثة عريضة ومتعددة (22)المبنى 
ال تشكل نقطة 

 جذب للسياح

 

 
يجب إعادة 

 التدخل  

 
قد يتعارض هذا 

التدخل مع رغبة 
 المالكين للعقار

  فتحات حديثة عريضة ومتعددة (23)المبنى 
ال تشكل نقطة 

 جذب للسياح

 

 
يجب إعادة 

 التدخل  

 
قد يتعارض هذا 

التدخل مع رغبة 
 المالكين للعقار

-24)المبنى 
25) 

  فتحات حديثة عريضة ومتعددة
ال تشكل نقطة 
 جذب للسياح

 

 
يجب إعادة 
 التدخل  

 
قد يتعارض هذا 
التدخل مع رغبة 

 المالكين للعقار

  فتحات حديثة عريضة ومتعددة (26)المبنى 

ال تشكل نقطة 
 جذب للسياح

 

 

يجب إعادة 
 التدخل  

يتعارض هذا  قد

التدخل مع رغبة 
 المالكين للعقار
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 2113الباحثةدادإع -لدراسة الفتحات في المحور (9 )لجدول ا

 

 1122إعداد الباحثة -يبين واقع الفتحات الكائنة  في عمائر المسار( 9) البياني المخطط

 

 

 مشربيات تاريخية                
 

 فتحات حديثة 

 فتحات مميزة تاريخية 

 

 مميزة  قوسية فتحات
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 :المحورعمائر في الكائنة نتائج دراسة الفتحات  

واجةةةةةة خةةةةان  -الواجةةةةةة الشةةةةمالية لخةةةةان الةةةةوزير-المسةةةةجد األمةةةةويمئذنةةةةة ) مميةةةةزةتاريخيةةةةة فتحةةةةات  نةةةةا  
مةةدخل خةةان –جةةامع اليةةاحبية -المكتبةةة الو فيةةة-واجةةةة المسةةجد األمةةوي)فتحةةات  وسةةية مميةةزة ن (اليةةابون
 مشةةربيات وأكشةةا  دوحظ وجةةو ن لةة(ذات الطةةراز الفرنسةةي)لمبةةانين فتحةةات مةةداخل ا(المطةةبخ العجمةةي-الةةوزير

راجةةةةةةع (.بقيةةةةةةة مبةةةةةةاني المحةةةةةةور)فتحةةةةةةات حديثةةةةةةة  ن(الطةةةةةةراز العثمةةةةةةاني المتةةةةةةاخرذات )المبةةةةةةانيفةةةةةةي تاريخيةةةةةةة 
 .المرفس(9) البياني والمخطط(9)الجدول

فةي المميةزة والفتحةات القوسةية المميةزة واألكشةا  تشةكل نقطةة جةذ   ويةة التاريخيةة إن الفتحات : نقاط القوة
 .محور ا  كمحور الجامع األموي

البسةةيطة الخاليةةة مةةن الزخةةارف تجعةةل المحةةور فةةي نةايتةةا لةةيي بةةنفي  ةةوة الفتحةةات الحديثةةة  :نقاااط الضااعف
  .(9)الجدولراجع  منذ بدايتان يج  االرتقاء بةا لتبئ  بقية فتحات المحور التقليديلذا  بدايتان

 :واقع النقوش والزخارف المميزة في عمائر المحور -2-3-9
 الةدف من دراسة المخطط  و ريد النقوش والزخارف الكائنة في واجةات مباني المحور وريد الوا ع 

  ن نبحظأما آلية اختباره فةي معرفة ما إذا كانت  ذه النقوش والزخارف ستشكل نقطة تجذ  السياخ
فةي خةان  الرنةو  المةزرراتاألبلةس  فةي مئذنةة الجةامع األمةوين الزخارف الةندسية النباتية الكتابيةمن  ديدالع

النتيجةةة  ةي االرتقةةاء بةةالمحور ن و األمةوي دت فةي جةةامع اليةاحبية والمسةةجدوجةة النقةةوش الفسيفسةائيةن الةوزير
 راجةةع المخطةةةط.وطةةابع األبنيةةةة التابعةةة لةةةا محافظةةة علةةةس ازد ار ةةامةةن ناحيةةة اسةةتدامة النقةةةوش لتبقةةس المبةةاني 

 .الكائنة في عمائر المحورالسابس ذكره في تحليل الطرز ( 3)البياني
 المميزة في عمائر المحور النقوش والزخارف واقع

اسم  
 المعلم 

 التهديدات  فرص االرتقاء  صور  النقاط السلبية  النقاط االيجابية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زخارف 
 هندسية 

واجهة 
المسجد 

 األموي 

تقع فوق المدخل 
الغربي وتزينه  

 وتحيط بسوره

  ال يوجد داللة مقروءة
بالنسبة للسائح عن تاريخ 

النقوش والزخارف رغم 
 حداثة الواجهة

 

 
روشورات كدليل بتزويد المكان ب

يشمل تعريف بكافة أنواع 
الزخارف والنقوش المستخدمة 

 ومتى وكيف تم ترميمها  

 
 

المكتبة 
 الوقفية 

تزين المدخل كتابات 
من اآليات القرآنية 

 والزخارف الهندسية

غطيت الزخارف باألوراق 
الدعائية واألسلك الكهربائية 

وأجزاء مقتطعة من النايلون 
المستخدم للوقاية من 

المطروأصابها بعض التلوث 

  جراء عوادم السيارات 

 
إضافة لوحات تعريفية بالمكان و 

إزالة التشوهات وتنظيف الواجهة 
 من السواد الذي لحق بها

 

يجب اإلنتباه 
لطريقة 

 التنظيف
كي  المتبعة

التؤثر على 

بنية الحجر 
 التقليدية  

خان 

 الصابون

مدخله فريد من 

نوعه مزركش 
بالنقوش والزخارف 
 الهندسية الرائعة 

غطيت الزخارف باألقمشة 

للوقاية من أشعة الشمس و 
شوهت بأركان للباعة 

 المؤقتين 

 

إزالة التشوهات المسيئة للواجهة 

 ألجزاء الحجرية |واستكمال ا
 والزخرفية الناقصة منها  

 بصيغة حديثة لضمان المصداقية 

 التاريخية 

 التزييف 
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جامع 
 الصاحبية 

توجد بعض 
الزخارف الهندسية 

على واجهته 
الرئيسية ومدخله 
مزين بالمقرنصات 

 الجميلة 

تآكل الزخارف الهندسية 
ي أجزاء منها تحتاج وتداع

عدم لتدخل سريع، اتساخها،
انسجام ألوان المقرنصات 

 التي تزين المدخل 
 

بحاجة لتدخل سريع لمعرفة أسباب 
التصدع واستكمال األجزاء 

 الهندسية
المفقودة مع الحرص على 

 المصداقية التاريخية 

 التزييف

نقوش عربية  خان الوزير 
هندسية تتكرر على 

 الواجهة الخارجية 

تشوهها بالكابلت واألسلك 
الكهربائية والشبك الحديدي 

 الذي يغطي جميع فتحاته 

 

 إزلة األسلك الكهربائية والكابلت 
 ودراسة تغطية النوافذ بشكل آمن 

ومنسجم مع تاريخ المحور 
 وعراقته 

 التزييف

 
المطبخ 
 العجمي 

 
الواجهة حديثة ولكن 

البوابة الرئيسية 

مزينة بالزخارف 
 الهندسية 

 
غطيت باللوحات اإلعلنية 

القماشية واللصاقات الورقية 

 دران المدخل الرئيسيعلى ج

 

 
إزالة اللوحات اإلعلنية ومنع 

 لصقها  مثل

واستصدار قرار يغرم الفاعلين 
 ووضع خطة الستدامتها

 

 
المبنى 

(13 )

 فرنسي 

جوانب المبنى مزينة 
بالزخارف الهندسية 

ذات األشكال 

المنتظمة التي تدل 
على فترة االحتلل 

 الفرنسي  

 
متسخة بسبب عوادم 

 السيارات 

أجزاء منها مغطاة بالستائر 
القماشية للحماية من المطر 

  والشمس 

 
بحاجة لتنظيفها وإزالة الشوادر 
 واللصاقات الدعائية والمحافظة 

 على استدامتها                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

زخارف 
 نباتية 

مئذنة 
الجامع 

 األموي 

مزينة بالنقوش 
النباتية والهندسية 

الجميلة 
والمقرنصات مما 
يجعلها فريدة من 

 نوعها 

 
تم تنظيف المئذنة عندما 

تعرضت إلعادة التدعيم ولكن 
تحتاج أجزاء منها إلعادة 

 تنظيف

 

وتزويد الحفاظ على نظافتها 
المكان ببروشورات سياحية تدل 

وتعريفها   تاريخ النقوشلى ع
ي تعاقبت والفترات الزمنية الت

األسس ب عليها وتعريف السائح

التي اتبعت في ترميمها حتى 
 ظهرت بالصورة المثلى 

 
 التزييف

مدخل 

الجامع 
 األموي 

النوافذ المحددة 

للواجهة مزينة 
بزخارف نباتية 

أشكال  مستقاة من

 الزهور

 

 

 

 الحفاظ على نظافتها 

 

خان 
 الصابون 

القوس مزين بأكمله  
بزخارف نباتية 

 جميلة 

 
متآكلة ومتسخة غير واضحة 

المعالم ملئية بالتشوهات 
كالمظلت والستائر القماشية 

 وكابلت اإلنارة  

 

 
 إزالةالتشوهات

 
 التزييف

 

( 9)المبنى 
 فرنسي 

إلظهار بحاجة لتنظيف سريع  

جمال الزخارف والنقوش  
وإزالة اللوحات اإلعلنية 

 والكابلت الكهربائية

 

الحفاظ على استدامتها ومنع وضع 

لوحات إعلنية أمامها بصدور 
 قرار ملزم بذ

 وإزالة الكابلت 

 

 التزييف

 
المبنى 

(16) 

 
زخارف تعلو 

منتصف واجهة 
 المحال التجارية

 
بعضها مغطى باألسلك 

الكهربائية ومتسخ نتيجة 
 عوادم السيارات 

 

 
 بحاجة للتنظيف وإزالة األسلك 

 الكهربائية بصدور قرار ملزم 

 
 التزييف

 
 خان الوزير 

 
تزين الواجهة 

 الرئيسية 

 
الرنوك متسخة ووجود 

النباتات الطفيلية يشوه 
الواجهة  الواجهة متسخة 

 بعوادم السيارات 

 

 الحفاظ على استدامتها إزالة 
 النباتات الطفيلية 

 وتوحيد لون الواجهة  

 
 التزييف

 
 
 
 

زخارف 
 كتابية 

 

 
مئذنة 

الجامع 
 األموي 

 
تعد المئذنة الفريدة 

من نوعها بزخارفها 
 الكتابية  

 
بحاجة لتنظيف من أثر عوادم 

 السيارات 

 

تنظيفها والحفاظ على استدامتها 
وتزويد المكان ببروشورات 

سياحية تدل على تاريخ النقوش 
وتعريفها والفترات الزمنية التي 
تعاقبت عليها وتعريف السائح  

باألسس التي اتبعت في ترميمها 
 حتى ظهرت بالصورة المثلى 

 
 التزييف
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زخارف 
 كتابية

واجهة 
الجامع 

 األموي 

  
 واجهة رممت حديثاا 

 

 
 الحفاظ عليها 

 

 
المكتبة 
 الوقفية 

 
 واجهة حديثة 

 
وجود بعض الكابلت 

 الكهربائية 

 

 
 تزويد السائح بلوحة تعريفية 
 عن تاريخ النقوش المستخدمة 

 رغم حداثة الواجهة 

 

المبنى 
(11) 

زخارف وكتابات 
 قرآنية عثمانية

غطيت معظمها باللوحات 
الدعائية واإلعلنات 
 والكابلت الكهربائية 

 

 
استصدار قرار ملزم بمنع وضع 
اللوحات الدعائية ومنع استخدام 

 الكابلت الكهربائية شكل خارجي 

 

المبنى 
(12) 

 
كتابات عثمانية  
قرآنية ومقرنصات 

 تزين سبيل الماء  

 
متسخة بالسواد وعوادم 

 السيارات 

 

 
 

تنظيفها من عوادم ودراسة مدى 

 استدامتها 

جامع 
 الصاحبية 

وجود نباتات مشوهة   
للواجهة والمناطق الملوثة 

 أسلك الكهرباء واإلنارة ليلا 

 

 
إزالة التشوهات وإضافة لوحة 

 تعريفية بنقوش المكان وتاريخها 

المسجد 
 األموي 

واجهة المدخل 
الرئيسي فيه مزينة 
بالزخارف الكتابية 

مم يجعله قطعة 
 فريدة من نوعها 

مرممة حديثاا مع تاريخ ترميم 
 البناء 

 

 
دراسة استدامتها والمحافظة على 

 نظافتها 

خان  
 الصابون 

 
التوجد زخارف 

كتابية على واجهته 

 الرئيسية 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 األبلق

تعد إحدى أنواع  خان الوزير 
الزخارف التي تهم 

السياح ووجهة 
مقصودة من قبلهم 
لمشاهدتها  والتمتع 

بجمالها وكيفية 
 تناسق األلوان فيها  

مشوهة باللصاقات الورقية 
ومتشحة بالسواد بسبب 

 عوادم السيارات  

 

تنظيفها وإظهارها بالشكل اللئق 
 الذي يلفت انتباه السياح 

تنظيف 
الواجهة بشكل 

مدروس وغير 
عشوائي من 
أجل المحافظة 

بنية الحجر 
 ومتانته

المطبخ 
 العجمي 

 
من األماكن المميزة 

والجديرة بالزيارة 
 من قبل السائح 

مشوهة باللصاقات الورقية 
واألقمشة الدعائية والكابلت 

الكهربائية المتدلية وبوستات 
الكرباء الموجودة على 

الرصيف ومتشحة بالسواد 

 م السيارات نتيجة عواد
 

إزالة اللصاقات الورقية والقماشية 
بقرار ملزم بذلك وتنظيف الواجهة 

من تأثير عوادم السيارات ودراسة 
إزالة الكابلت بطريقة متطورة 

 وغير مشوهة 

تنظيف 
الواجهة بشكل 

مدروس وغير 
عشوائي من 
أجل المحافظة 

بنية الحجر 
 ومتانته

المسجد 
 األموي 

من األجزاء التي  
تهم السائح لرؤيتها 

مزينة باللونين 

الزهر واألبيض 
 وهي مرممة حديثا 

 

 

دراسة مدى استدامتها والمحافظة 
 على نظافتها 

تنظيف 
الواجهة بشكل 
مدروس وغير 

عشوائي من 
أجل المحافظة 
بنية الحجر 

 ومتانته

خان  
 الصابون 

من الزخارف 
المميزة التي تجذب 

 السياح إليها 

خلها الكثير من األجزاء اد
 الناقصة 

 

  استكمال األجزاء الناقصة   
 التزييف 
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 المزررات 

من الزخارف  خان الوزير 
المميزة التي تجذب 

 السياح إليها

بحاجة للتنظيف من السواد 
الذي لحق بها وإزالة 

اللصاقات الورقية وتوحيد 
 اللون 

 

  تنظيفها ودراسة مدى استدامتها
 التزييف

 
 

المطبخ 
 العجمي 

من الزخارف 
المميزة التي تجذب 

 السياح إليها

بحاجة للتنظيف من السواد 
 الذي لحق بها 

 

 التزييف تنظيفها ودراسة مدى استدامتها 

المسجد 
 األموي 

المزررات مرممة 
 حديثاا 

 

 

المحافظة عليها ودراسة مدى 
 استدامتها

 

خان 
 الصابون 

 أجزاء منها متآكلة رنوك نباتية 

 

  يجب استكمالها

رنوك حيوانية  خان الوزير  الرنوك 
 ونباتية 

 أجزاء منها متآكلة 

 

  يجب استكمالها 

مئذنة 
الجامع 
 األموي 

تزين المئذنة من 
 جهاتها األربعة 

 

 

 
 
 

 الحفاظ عليها            

 

مدخل 
الجامع 

 األموي 

تزين المدخل على 
 شكل قوس 

 

 

 
 الحفاظ عليها  

 

زخارف 
 مقرنصة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

زخارف 
 مقرنصة

 
 
 
 

مدخل خان 

 الصابون 

تزين مدخل الخان 

 على شكل مستقيم

مغطاة باألقمشة الساترة 

 والكابلت المعدنية المشوهة 

 

  إزالتها بقرار ملزم بذلك 

 
جامع 

 الصاحبية 

 
 تزين المدخل 

 
عدم انتظام وتناسق ألوانها 

 يشوه المدخل 

 

 
إزالة النباتات المسيئة وتوحيد 

 اللون 

 
 التزييف

 
 خان الوزير

 
تقتصر جزء بسيط 

 يزين المدخل 

 
متسخة نتيجة عوادم 

 السيارات 

 

 
بحاجة لصيانة دائمة كونها على 

 المدخل الرئيسي 
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زخارف 
  خشبية

 
المكتبة 

 الوقفية  

 
تزينها المقرنصات 

 من جميع الواجهات

 
تدل على حقبة وعينة ولكنها 

 مبنية حديثاا 

 

 
 استدامتها وتنظيفها بشكل مستمر 

 

 
 

 
 ( 9)المبنى

 
زخارفه خشبية  

 بحالة جيدة 

 

 

تحتاج لتنظيف مستمر ودراسة 
 استدامتها 

 

  (11)المبنى
زخارفه الخشبية  

 بحالة جيدة

 

 

تحتاج لتنظيف مستمر ودراسة 
 استدامتها

 

 
 
 
 

زخارف 
على  

األكشاك 
 الخشبية 

المبنى 
(11) 

نقوش وزخارف 
خشبية بسيطة 

مستقيمة  مقوسة 

عند الفتحات على 
الطراز الفرنسي 
 وهي بحالة جيدة 

 

 

  بحاجة لدراسة استدامتها 

نقوش وزخارف  (12)لمبنى 
بسيطة مستقيمة  

مقوسة عند الفتحات 

على الطراز 
 الفرنسي

 

 

  بحاجة لدراسة استدامتها

بقية مباني 
 المحور 

حديثة خالية من 
الزخارف والنقوش 

تمثل الحقبة الزمنية 
 الحديثة 

 

 

 
 بحاجة لدراسة استدامتها

 

 الباحثةدادإع -في المحور قوش والزخارف المميزةناللدراسة  (11)مخططال

 :نتائج دراسة الزخارف والنقوش في المحور
جةةةةةامع -خةةةةةان اليةةةةةابون -خةةةةةان الةةةةةوزير-مئذنةةةةةة المسةةةةةجد األمةةةةةوي) زخةةةةةارف  ندسةةةةةيةذات مبةةةةةاني  نبحةةةةةظ

خةةةان -خةةةان الةةةوزير -مئذنةةةة المسةةةجد األمةةةوي) زخةةةارف نباتيةةةةذات مبةةةاني ن (المطةةةبخ العجمةةةي -اليةةةاحبية
خةةان –خةان اليةابون –جةامع اليةاحبية –المسةجد األمةوي والمئذنةة )زخةارف كتابيةةذات مبةاني  ن(اليةابون
المسةةةجد )المةةةزرراتو  (المطةةةبخ العجمةةةي -خةةةان الةةةوزير-خةةةان اليةةةابون -المسةةةجد األمةةةوي)األبلةةةسن(الةةةوزير
 -جد األمةويالمسة)علةس واجةةات الرنةو توزعةت ن (المطبخ العجمي -خان الوزير–خان اليابون –األموي 

 (12-11-11-9المباني ) األكشا  الخشبيةالكائنة علس  زخارف الن (خان الوزير -خان اليابون
وخةان الةوزير والمطةبخ العجمةةي النقةوش المحافظةة علةس شةكلةا ومتانتةةةا مئذنةة الجةامع األمةوي  :نقااط القاوة

  للمحوروجذ  تشكل نقطة  وة 
فةي خةان النقةوش المتةالكةة و ع جةامع اليةاحبية تةدخل سةريالنقةوش المشةو ة بحاجةة إلةس إن  :نقاط الضاعف

زالة األاليابون    .السابس( 3)والمخطط البياني  المرفس(11)راجع الجدولان سبا  المعدية لبحاجة الرتقاء وا 
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  :القلعة –التحليلية لمحور الجامع األموي لدراسةا نتائج -2-3-11
مات الضةرورية للسةياخ دالوظةائف وتةوفر الخةمةن حية   بةالمحورة وضةرورة االرتقةاء ومن  نا نستنتج با مية

والمحافظةةةة علةةةس النقةةةوش والزخةةةارف الكائنةةةة فةةةي  واالرتقةةةاء بالطرزالمعماريةةةة الكائنةةةة ومحاولةةةة النةةةةوض بةةةةا
خطةةوط توجيةيةةة بشةةكل  التويةةيات المسةةتنبطة مةةن النتةةائج تعمةةي رومحاولةةة االرتقةةاء بالمتمكةةل منةةةان و المحو 

 . وضع آلية لبرتقاء بةا ة الثقافية في حل  القديمةيمحاور السياحالليت  تطبيقةا عند اختيار 
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في المحورالسياحي موضوع  لجامع األمويادراسة نتائج الدراسة التحليلية ل

 البحث

بحاجة و م، 2133في األحداث األخيرة مئذنته تهدمت مبنى رمم حديثاً واجهته بوضع جيد،  -3

  راجع الباب الثاني الفصل الثاني .إلعادة البناء بنفس التقانات ومواد البناء السابقة

 واضحةاستراتيجية موي وال توجد خطة ميزانية خاصة بإعادة ترميم الجامع األعدم وجود  -2

 .إلمكانية استدامته، توجد لجنة مراقبة لميالن المئذنة فقط

  .األمويالخاصة بالجامع  اليوجد كادر فني هندسي مختص باألعمال الترميمية -1

 .استدامتهعدم وجود مشاركة سكانية دائمة ومستمرة إلمكانية دراسة  -4

  .ومحاوالت إعادة الترميم التي خضع لها مجهولة للسياحواقسامه تاريخه  -5

 

 :قتراحاتالا
ومشاركة السكان بتمويل إعادة البناء بنفس من قبل الجهات المعنية إعادة بناء المئذنة  -3

الباب م، وإعادة بناء الجزء المتهدم من 3111التقانات التقليدية التي رممت على أساسهاعام 

 .الشمالي إثر ما لحق به من أضرار نتيجة الحرب

الساحة المؤدية للباب الشمالي منه المطلة على المحور وجود لوحة تعريفية للمكان تقع في  -2

تختصر المراحل التاريخية المتعاقبة عليه،والتركيزعلى المرحلة األموية التي بنيت فيها المئذنة 

ية التي استخدمها المعمار في تلك الفترة ومطابقتها مع الواقع وتعريف السائح بالعناصر المعمار

 . أوعن طريق الصور التوضيحية المأخوذة حديثاً 

تزويده بمنظور أكسنومتري يدل على أقسامه الرئيسية ومكوناته من الداخل وطرق الوصول  -1

 .إليه عبر أبوابه المرتبطة بمحور األسواق

بة كائنة بداخله والتي تختصر كافة الحقب التاريخية المتعاقتعريف السائح بوجود الغرفة ال -4

تزويدهم ببروشورات توضيحية وإدراج زيارتها ضمن برامج الرحالت عليه عن طريق 

 .السياحية

رفد الجامع بغرفة خاصة لخدمة السائح كتقديم البروشورات التوضيحية الالزمة لتعريفه  -5

 .بالمكان والمحور الذي يقوم بزيارته

دراسة اإلمكانية لضرورة صعود السياح ألعلى المئذنة وتأمين زيارتهم لها وإضافة عنصر  -6

الدهشة على جولتهم السياحية وتزويد المئذنة بمناظير بعيدة المدى تمكنهم من رؤية مدينة حلب 

ن من األعلى وإمكانية التقاط الصور التذكارية، أسوة بما يقدمه المتحف الوطني بروما لزائريه م

خدمات مشابهة حيث زود أعلى منسوب بالمتحف بمناظير مطلة على روما من الجهات األربعة 

يتم الصعود إليه عبر مصاعد بانوراميه سريعة واسعة تمكن السائح من رؤية المدينة عبر 

 .صعوده إليها

في رفده بالكوادر الالزمة ذات الكفاءة العالية والمتخصصة من المعماريين الذين عملوا  -7

 .ء األبنية األثريةمضمار إعادة بنا

ضرورة مشاركة السكان والتجار في المحال المجاورة بعميلة إعادة البناء ومساهمتهم المادية  -8

الجامع كمركز ديني أهمية بوالمعنوية وتنشيط دورهم عن طريق إقامة ندوات تحفيزية تعريفية 

 .سياحي فكري تراثي قومي
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 .إنارة المئذنة وإنارة محيط الجامع ليالً ليستخدم كعنصر جذب للسياحإعادة دراسة ألوان  -1

بة الوقفية راره للعودة للمحور لزيارة المكتطدراسة إمكانية نقل السائح داخليا ً دون اض -31

ما تقدمه من خدمات المكتبة الوقفية والتعرف إليهاو وانتقاله لمستوى تحت األرض ليقوم بزيارتة

ا المحور السياحي وشرح مفصل عن أقسامها وتاريخها وعدد الكتب المحتواة فكرية ثقافية لهذ

بداخلها وطبيعتها وطبيعة روادها ليعود السائح ثانية من خاللها إلى المحور السياحي وبذلك 

يكون قد شاهد الجانبين الفكري والروحي مجتمعين بموقع واحد متصل دون الحاجة لبعثرة 

 .ثم الدخول ثانية للمكتبة الوقفيةة للمحور السياحي ومن أفكار السائح ثانية بالعود

دراسة إمكانية رصف بداية المحور بنفس طبيعة المرمر الذي تم تبليط الجامع به مع  -33

إمكانية تكرار المداميك المتناوبة بين األبيض واألسود لتمتد روح المسجد لبداية المحور وتؤهل 

 .ذو أهمية عالية المستوى على صعيد التراث العالميالسائح للدخول لمكان مهيب و محور 

   

 :المكتبة الوقفية نتائج دراسة 

تقوم وبنائها وكتبها و أجهزتها الحديثة المزودة بها مكتبة عريقة بتاريخها حديثة بتقنياتها  -3

جدول راجع  .بالمعرفة والكتب الدينية المتخصصة بالمذاهب اإلسالميةوالباحثين الدارسين تزود ب

 الوظائف في الباب الثاني الفصل الثالث

واليوجد تفعيل حقيقي لدورها  الخارجيين والداخليين غير معروفة بشكل جيد من قبل السياح -2

  .عليهالمحوربسبب سيطرة العنصر التجاري في 

 الفصل الثالث راجع الباب الثاني .وقعها غير منارة بشكل مدروسالمكتبة الوقفية وبحكم م -1

 

 قتراحات الا
وصول إليها عبر المحور من ضرورة تزويد المكتبة بلوحات تعريفية داللية لسهولة ال -3

 .م موقعها الهامبحك اً سياحيلتنشيط دورها  الخارج

إمكانية وجود منظور أكسنومتري يقوم بالتعريف بأقسامها كافة ليخلق عند السائح الفضول  -2

بالخدمات التي يقوم بتزويد المدينة بها، وبمقدار الكم الهائل والقيام بزيارتها وتعريفهم بالمكان و

  .الذي تحتويه من الكتب التاريخية الدينية والفكرية والمتخصصة

  .ن اللغة اإلنكليزية بطالقة لإلهتمام بالوفود السياحيةضرورة فرز مختصين أكفاء يجيدو -1

والصور الكافية ليكون السائح فكرة تزويد المكتبة بغرفة تقدم البروشورات التوضيحية  -4

  .شاملة حية عنها

تخصيص غرفة تقدم من خاللها عروض سينمائية حية ثالثية األبعاد عن تاريخ المكتبة أو  -5

عن طريق عرض ساليدات شيقة عن المكان وعن المدراء المسؤولين عن تطورها عبر 

، أسوة بما ا المكان التراثي الثقافيبهذ العصور ليتيح للسائح العيش بروح الماضي أثناء جولته

 . تقدمه معظم المباني التاريخية الهامة

ضرورة تنسيق وتنظيم مواعيد الزيارات السياحية والوفود الراغبة بزيارتها مع مواعيد  -6

 .الزائرين المتخصصين والباحثين حتى اليصبح المكان مصدر إزعاج لهم

ارج وتخصيص صندوق يقوم بجمع التبرعات من ضرورة المحافظة عليها من الداخل والخ -7

 .قبل الرواد السياح يعود رعيه للحفاظ على هذا المكان التراثي وإمكانية استدامته وتطويره

إمكانية دراسة عنصر معماري في ساحة المسجد األموي يقوم بإنارة قسم المطالعة في   -8

ضافة الهرم الزجاجي الذي فرضته المكتبة الوقفية، أسوة بتجربة متحف اللوفر في باريس بإ
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المكان من السياح للتعرف على  من النقد تناسب عكساً مع رواد الحاجة لذلك والذي أتى بالكثير

 .تلك اإلضافة

 

 :لمباني ذات الطراز الفرنسيالدراسة التحليلية لنتائج 

فترة االحتالل الفرنسي وتوضح ظهور مفهوم الشرفة في األبنية السكنية  تعود إلىمباني هي  -3

والفتحات المطلة على الشارع الرئيسي وتبين نوع الزخارف  وطريقة تزيين أعلى النوافذ

 الطراز الباب الثاني الفصل الثالث مخططراجع .المختلفة بطبيعتها عن زخارف المباني المجاورة

لبيع سياحياً تم إشغال الطوابق األرضية منها كمحال تجارية  ةمباني غير معروفهذه ال -2

 ثمخطط الوظائف الباب الثاني الفصل الثالراجع  .أما المتكرر منها فيستخدم كمستودعاتالمفرق 

    

  :قتراحاتالا

ية وتفعيل دور األبنية سياحياً في المحور كمكان لبيع البطاقات التذكارية والمنحوتات اليد -3

وعمارتها العائدة لفترة االحتالل بنائهاالتقليية والمنسوجات التي تنتمي للمنطقة فهي بفترة 

  .الفرنسي تشكل نقطة جذب هامة للسياح

والسناك بار إلمكانية يفة منها كافتريا تقدم المشروبات الخفإعادة تأهيل الطابق المتكرر -2

منها كمكتب يقدم الخدمات المختلفة للسدياح من وإشغال جزء اقتراح استراحة مؤقتة للسياح فيها 

  .منسوجات يدوية تقدليديةوبطاقات تذكارية 

اب الدور وتوعيتهم بقيمة الموروث الثقافي لديهمم ليتم نطقة وأصحتفعيل دور سكان الم -1

     .المحافظة عليه بشدكل أفضل

 .بقرار ملزموإزالة البسطات  إزالة اآلرمات المشوهةإنارة المباني ليالً وتنظيم دراسة  -4

 

 :نتائج الدراسة التحليلية لخان الصابون

مبنى حافظ على وظيفته التجارية حتى اآلن يختصر الفترة المملوكية واجهته المطلة على  

بحالة إنشائية جيدة ولكنها حديثة نتيجة تأثر جزء منها بالمخططات التنظيمية ماتزال المحور 

القلعة وقد استعيض عنها ببعض –وهو محور الجامع األموي رئيسي التي قامت بقص الشارع ال

مع المحيط إال أنها تمتلك الكثير من مواد البناء  المحال التجارية الحديثة، ارتفاعها منسجم

المزعجة التي تشوه  اللوحات اإلعالنية الحديثة للمحور كتغطية الفتحات باإليلكوبوند ووجود

هة المدخل الرئيسي الهامة فيه تمتلك الكثير من العناصر الزخرفية المحور باإلضافة إلى أن واج

التي تضفي إلى المبنى الكثير من القيمة التاريخية إال أنها مغمورة وغير ظاهرة نتيجة 

فشئياً إلى أن غاب الكثير التشوهات الكبيرة التي قامت باحتالل أجزاء كبيرة من الواجهة شيئاً 

 .وظائف في الباب الثاني الفصل الثالثراجع مخطط ال .من معالمها

 

  :قتراحاتالا

المسجد بداخله ضمن الرحالت  الداخل والتعرف على أقسامه معإدراج زيارة الخان من  -3

السياحية المنظمة مسبقاً والترويج له كعنصر تجاري مملوكي هام حافظ إلى حد ما على 

 الوظائف السابق راجع الصور التابعة لمخطط .خصائص العمارة المملوكية
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ف وجود لوحات تعريفية بالمكان ضمن الساحة الكائنة أمام مدخل السوق المؤدي إليه وتعري -2

  .التي تم بناؤه فيها السياح بخصائص الفترة

   .تزويده بمنظور أكسنومتري يلخص أقسامه ويعرف بها -1

  .الهامةة دراسة استدامة المبنى بخطة تشمل مباني المحور التاريخي -4

إعادة تأهيل الخان سياحياً من حيث نوع البضائع بإضافة عنصر بيع المفرق فيه بنوعية -5

بضائع تهم السياح كاقتراح محالت تجارية تقدم صابون الغار التي تفتخر مدينة حلب بصناعته 

 .لسياحوتقديمه للسياح بطريقة أنيقة وفريدة من نوعها وبأسعار تشجيعية يتم البيع فيها مباشر ل

تفعيل جزء من سطح الخان كافتيريا تطل على المحور وتسمح للسائح بالتقاط الصور  -6

 التذكارية 

واجهته المطلة على المحور بحاجة لتدخل سريع ألنها متسخة ويجب إزالة أعمدة اإلنارة  -7

راجع  .عنها بعناصر جديدة غير مشوهة والكابالت الكهربائية التي تغطي الواجهة واالستعاضة

 مخطط األلوان في الباب الثاني الفصل الثالث

إظهار الواجهة الداخلية له والمطلة على سوق خان الصابون بينظيف النقوش بطريقة حديثة  -8

التؤثر على نوعية النقوش الفريدة التي تمتلكها الواجهة، وإزالة التشوهات التي تغطيها كالسواتر 

النقوش  راجع مخطط.سيئة أمام مدخله ليصبح واضحاً للسائحالقماشية الضخمة وإزالة البسطات الم

 والزخارف في الباب الثاني الفصل الثالث 

 

 :(الصاحبية) نتائج الدراسة التحليلية لجامع الفستق

الرئيسي فيه مميز ومغطى بالمقرنصات والنقوش ته المطلة على المحور رائعة والمدخل واجه

الزخارف والنقوش في الباب  راجع مخطط األلوان ومخططالمميزة التي تميز الفترة المملوكية التي بني فيها 

 .الثاني الفصل الثالث

 

   :قتراحاتالا

هتمام بالواجهة والشرح يجب أن يدرج ضمن لسائح زيارته من الداخل إال أن االقد اليهم ا

 الجولة السياحية 

تنظيف النقوش بطريقة التؤثر والواجهة بحاجة لتدخل سريع وتنظيف وتوحيد اللون فيها  -3

  .على نوعيتها واستدامتها

  .نارة الخضراء المسيئةإعادة دراسة إنارة الواجهة الرئيسية فيه ليالً وإزالة اإل -2

 

  :التحليلية لخان الوزير نتائج الدراسة

حافظ إلى حد  نطاق واسع منذ إنشائه وحتى اآلن مبنى عثماني قام بتقديم الخدمات التجارية على

ائه في الفترة العثمانية إال أن ساحته تي تنتمي لتاريخ بنعناصره األساسية المكونة له وال ما على

 .راجع الباب الثاني الفصل الثاني.أساءت إليها ها واإلضافات التي التهمتالداخلية تمت فيها الكثير من 

  

  :قتراحاتالا

  .دراسة استدامة الخان كباقي العناصر المعمارية الهامة الطرز في المحور -3

   .في باحته األساسيةاإلضافات المشوهة إزالة  -2
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وإزالة اإلتساخ الذي لحق بها نتيجة عوادم السيارات  تنظيف واجهته الداخلية والخارجية -1

 . ومنع دخول سيارات التجار نهائياً إلى ساحة الخان بقرار ملزم لتلوثوا

 .بمواد تهمهمقتراح إعادة توظيف بعض المحالت فيه لبيع المفرق مباشرة للسياح ا -4

وإمكانية وجود مكان يتم فيه لتطل على حلب بالكامل كافتيريا  تفعيل جزء من السطح فيه -5

  .التقاط الصور التذكارية للسياح

رئيسي إلمكانية التقاط صور إعادة تنشيط واقتراح كافتيريا بالساحة الكائنة أمام مدخله ال -6

 .والدينية والترفيهة معاً  الوظيفة التجاريةتختصر

لتأهيل المنظمة ادة اات الحفاظ وإعجار الفعالة وأصحاب المنطقة بعمليمشاركة الت -7

  .قامة الندوات لتعريفهم بقيمة الموروث الثقافي الذي يمتلكونهوالمدروسة وإ

 

 :نتائج الدراسة التحليلية للمطبخ العجمي

تي حافظ المطبخ العجمي على وظيفته الترفيهية في تقديم الوجبات الشرقية التقليدية الفاخرة ال -3

 .الباب الثاني الفصل الثالثراجع  تشتهر فيها مدينة حلب العريقة

يمتلك غنى الحدود يلخص الطراز المملوكي في العناصر المعمارية في الواجهة الرئيسية  و -2

 .راجع الباب الثاني الفصل الثاني كتيجان األعمدة في أروقة صحنه الرئيسي له من الداخل

  .م2132لكنه بقي غير مفعل لفترة طويلة قبل أحداث  -1

 

  : قتراحاتالا
إعادة تفعيل وظيفته الترفيهية ليقدم الوجبات التراثية الفاخرة التي تشتهر فيها مدينة حلب مما  -3

 .يتيح للسياح العيش في ظروف البيئة المحيطة والتي تحمل روح الماضي

الكثير  نية والسواتر القماشية التي تشوهإزالة التشوهات المسيئة للواجهة كالملصقات اإلعال -2

 .من قيمة المشهد العام للمحور

إمكانية وجود ركن يقدم البروشورات السياحية ولمحة تاريخية عن المكان وتطوره وتاريخ  -1

 .إعادة ترميمه يرفد السياح بالمزيد من المعلومات القيمة عنه

  .إمكانية الصعود للسطح والتقاط الصور التذكارية الهامة للمحور والجولة السياحية -4

وضع االستراتيجيات الواضحة إلمكانية استدامته والحفاظ على زخارفه الداخلية ونقوشه  -5

 .المميزة وتنظيف الواجهة من التشوهات التي لحقت بها لتظهر بما يليق بها من هيبة ووقار

 

بريد خان الوزير ذو االرتفاع مبنى العصرونية والمبنى المجاور لدراسة  نتائج

 :لمبنى العصرونية المشابه

رسة العصرونية يدل على النمط المعماري في فترة ما دمبنى العصرونية الذي أقيم مكان الم -3

بعد االستقالل يتألف من ستة طوابق وإضافي متراجع عن الواجهة يشغله مبنى إداري حالياً، أما 

 الثالث الفصلراجع مخطط الوظائف في الباب الثاني  .الطوابق العليا فيشغلها السكن
 لتأمين والمضافة حديثاً مبنى ارتفاعه مشوه للنسيج فيه الكثير من مواد البناء المستخدمة  -2

راجع  .الخصوصية لساكني المكان ففيه الكولسترا الحجرية والزجاج والسواتر القماشية الملونة

  مخطط االرتفاعات في الباب الثاني الفصل الثالث
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  :قتراحاتالا
مالحظته من بيجب دراسة التراجع في الواجهة للطابقين األخيرين بمقدار اليسمح للسائح  -3

 .االرتفاع اإلنساني
إزالة التشوهات المسيئة للواجهة الرئيسية واالستعاضة عنها بالمشربيات الخشبية المناسبة  -2

  .للمعالجة في مثل هذا المحور

  .كارات التراثية التقليدية والبطاقات السياحيةتفعيل الطابق األرضي منه لخدمة بيع التذ -1

 :الحديثةنتائج دراسة المباني 
مع المحيط ومفعل جزء منها  ارتفاعها منسجمحديثة من طابقين خالية من الزخارف مباني  -3

راجع مخطط االرتفاعات الباب  ليدية التي تشتهر بها حلبالتقتقديم األكالت الشعبية بوظيفة ترفيهية ك

 .الثاني الفصل الثالث

لوقوعها في نهاية المحور حيث يظهر سور القلعة المحيط بها ومئذنة جامع  مباني هامة جداً  -2

 .الباب الثاني الفصل األول راجع التتابع البصري للمحورفي.سيدنا ابراهيم في القلعة

  
  :قتراحاتالا
الكولسترا الحجرية واإلستعاضة و ت التي لحقت بالواجهات كالسواتر القماشيةإزالة التشوها -3

وتنظيف الواجهات الحجرية من توفر وظيفة الخصوصية لساكني المكان نها بأكشاك خشبية لع

 .آثار التلوث

ضرورة إعادة تأهيل المكان ذو األكالت الشعبية بديكورات حديثة مع إمكانية وجود كافتريا  -2

رصيف مجاورة ليتمكن السائح من الجلوس وتناول المشروبات الخفيفة واألكالت الشعبية مع 

 . إمكانية التقاط الصور التذكارية

  :بريد خان الوزير نتائج دراسة مبنى

راجع  بعد االحتالل الفرنسي تشغله وظيفة إدارية خدمية للمنطقة ككلمبنى يعبر عن فترة ما  -3

 .مخطط الوظائف في الباب الثاني الفصل الثالث
 .واجهته تعج بالتشوهات إثر الحديد الذي تم تغطية الواجهة فيه لحماية المبنى -2

مخطط الخدمات راجع  غير مدروس لخدمة السياح كتأمين خدمة االنترنيت وكوات كافية للهاتف -1

  .الباب الثاني الفصل الثالث

  :قتراحاتالا

لواجهة وتطوير نظام الحماية فيه بشكل مدروس وغير مشوه إزالة التشوهات المضافة ل -3

  .األشعة فوق البنفسجيةدام صافرات اإلنذار وكاستخ

 .تنظيف الواجهة من الملصقات اإلعالنية وتنظيف الحجر -2

االنترنيت ليقوم بخدمة السياح عن طريق تخصيص فراغ كامل لهم ويكون تفعيل مركز  -1

مزود بكبائن هاتف ورفد المكان بالمختصين الذين يتقنون اللغة اإلنكليزية وكوة صرافة لضمان 

 .بقاء السائح في المحور وعدم تشتيت أفكاره

    .لسياحتزويد البريد بالبروشورات التي توضح الخدمات التي يقوم بتقديمها ل -4
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 :العامة النتائج 

 :للبحث تم التوصل للنتائج التاليةمن خالل الددراسة التحليلية المعمقة 

 :نتائج على المستوى العمرانيلوجود المحور قابل ألن يصبح محوراً سياحياً هاماً 

 

تشكل نقطة جذب هامة  ( سلسلة األسواق التقليدية في حلب القديمة)قربه من أسواق المدينة  -3

  السابق( 3)راجع المخطط . للسياح للتعرف على حياة السكان فيها وأصناف تجارتهم ومنتجاتهم

طريقة معالجتها نتيجة األبنية الكائنة في المحور للمخططات التنظيمية أثر سلباً على تعرض  -2

راجع الباب الثاني الفصل  .(خان الوزير -المطبخ العجمي -خان الصابون)فتح الشوارع االختراقية فيها

 الثاني

عدم دخول السيارات السياحية إلى المحور أثر إيجابياً على المحور وأعطى اإلمكانية للسياح  -1

 (.7)والمخطط ني الفصل األولراجع الباب الثابالتجول والتسوق بحرية وإجراء زيارتهم السياحية بأمان، 

المنظور العام للمحور مشوه بسبب اللوحات اإلعالنية التي تتقدم المحال التجارية، وعشوائية  -4

 السابقوتوزع الخدمات راجع جدول الوظائف  .البسطات الكائنة فيه

 

 :نتائج على المستوى المعماري

 -الترفيهية -الثقافية-الوظيفة الدينية)وفعاليتها تعدد الوظائف التي تشغل مباني المحور -3

  الوظائف راجع جدول .المباني الترفيهيةمن نقص في إال أنه يعاني ( التراثية -التجارية

مرحلة -فرنسي -عثماني متأخر -مملوكي -أموي) تعدد الطرز المعمارية الكائنة في مبانيه -2

مخطط الطرز  راجع .تسليط الضوء عليهاعن بقية المحاور التي تم ( حديث -بعد االحتالل الفرنسي

 السابق

ارتفاعات أبنية المحور إنسانية وتشكل نقطة جذب يتمتع السائح لرؤيتها باستثناء مبنى  -1

 راجع مخطط االرتفاعات السابق.العصرونية والمبنى المجاور لبريد خان الوزير

قليدية والحديثة يعطي ألبنيتها المزيج الرائع بنسيج المحور بتوفر مواد البناء المختلفة الت -4

 .إال أن المواد الخفيفة المضافة تسيئ لألبنية الحديثة فيه راجع مخطط مواد البناء السابق، توافق تام

وتوفرها يضمن نجاح الجوالت السياحية، يؤثر على سير الضرورية للسياح نقص الخدمات  -5

 السابقوتوزع الخدمات راجع جدول الوظائف الجولة السياحية وعدم تشتيت أذهان السياح، 

  

 :على المستوى الفني والزخرفي

نها متسخة نتيجة عوادم السيارات والتلوث، أما ألوان ان األبنية بمجملها متجانسة إال أألو -3

 راجع مخطط األلوان السابقإنارة المحور ليالً فهي مشوهة للرؤية، 

الزخارف والنقوش في أبنية المحور ويمكننا القول بأنها عدم وضوح خطة مستقبلية لصيانة  -2

الجامع ) مهملة إلى حد كبير باستثناء بعض المباني التي تم إعادة ترميمها من فترة قريبة

  راجع مخطط الزخارف والنقوش السابق .د خطة الستدامتهاووج عدمو (المطبخ العجمي -األموي
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 :التوصيات العامة

 :رانيعلى المستوى العم

وضع لوحات داللية أمام واجهات األبنية التي تأأثرت بالمخططأات التنظيميأة وإيضأاح الفأرق  -3

 .بين وضع المبنى قبل التنظيم وبعده ومدى تأثر عناصره المعمارية بتلك المخططات

، وبالتأأالي منأأع دخأأول السأأيارات لبقيأأة أجأأزاء المحأأور مأأن أجأأل ضأأمان اسأأتدامة المبأأاني فيأأه -2

تبليأك بأاقي المحأور بالحجراألسأود التقليأدي ليبقأى محافظأا ًعلأى نفأس اسأتمرارية الفأرش إمكانية 

 .العمراني له من بدايته وحتى النهاية

توحيد أبواب المحال التجارية من مادة الخشب المحلي وإعطاءها طابع المدينة التقليدية،  -1

ابط، وكذلك توحيد ألوان توحيد حجم ولوان اآلرمات في المحور ومنع المخالفات بقانون ض

وتوزيعها بشكل أنيق  ومادة أماكن استراحة ومقاعد العامة وسالل المهمالت وأعمدة اإلنارة

 .والئق

  .إعادة دراسة إنارة المحور ليالً واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال -4

 :على المستوى المعماري

لالزمة لتنشيطه بالحركة السياحية الداخلية أو الخارجية تزويد المحور بالوظائف الترفيهية ا -3

وإعادة تأهيل ساحة خان الوزير كافتيريا رصيف أوإشغال الطوابق المطلة على أبنية أثرية 

 . لتزويد ذاكرتهم بمنظور رائع عن الجولة السياحية

لية لوحات دالالعمل على إظهار جماليات الطرز الكائنة في مباني المحور عن طريق  -2

وتزويدهم بكتيبات توضيحية  اوالعناصر المكونة له الطرز الكائنةلسائح طبيعة ية توضح لتعرف

 . لإلستفاضة

تفعيله بمركز بريد خان الوزير )خدمة انترنيت  -بمركزطبي لخدمة السياحتزويد المحور  -1

بقاء خدمة مركز صرافة قريب وواقع ضمن المحور لضمان  -(وتخصيص غرفة لخدمة السياح

خدمات خاصة للجنسين بمكان يقع في منتصف  السائح فيه وعدم خروجه منه إضافة لتوفير

ج موحد ومدروس من سالل القمامة وأعمدة اإلنارة بنموذالمحور، تزويد المحور السياحي 

 .بشكل متسلسل وغير مسيئ للمنظر العام للمحور وإعادة توزيع األكشاكللوحات اإلعالنية وا

بالمشربيات الخشبية التي توفر لألبنية عن مواد البناء الخفيفة المضافة  اإلستعاضة -4

، إلعادة التواصل البصري (ذلك بقرار ملزم من مجلس المدينة ويجب أن يكون)الخصوصية 

  .على امتداد المحور

 :على المستوى الفني والزخرفي

وضع خطة استراتيجية  ممولة مستدامة لصيانة النقوش والزخارف الكائنة بمباني المحور  -3

بقرار ملزم من مجلس مدينة )السياحي لضمان استدامتها ووجوب مشاركة أهالي المنطقة بذلك 

 . (حلب
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تنظيف الواجهات بتقنيات حديثة دون استخدام الضرب بالرمل لضمان متانة واستمرارية  -2

األبنية ومقاومتها لعوامل الزمن، ووضع خطة استراتيجية لدراسة إنارة المحور السياحي لياًل 

 . بشكل يجذب السياح

هذه حتى يبقى إدراج جولة سياحية خاصة باألسواق التقليدية تكون رديفة لجولتهم  يجب مالحظة

 .ح على المحور ومفرداته المعماريةتركيز السائ
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