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  الجزائر وحلبالبیت العربي في  
    )دراسة مقارنة( 

  بـورابة لـطیفة/ د 
  :مقدمة

ة ا عمران المدین اھي . تتناول ھذه الدراسة  البیوت العربیة التي قام علیھ ت انتب د لف وق
لم  اري المس دى المعم داع ل ة  اإلب ى  خالص ا عل ا ، واحتوائھ تھا ورونقھ ال ھندس جم

أثر ب ل المت ھ الطوی ر تاریخ دهعب ھ ومعتق ر. بیئت ك اخت ن أجل ذل وت  تم وذجین لبی نم
يفي عربیة عریقة  اش :مناطق مختلفة من الوطن العرب ت آجقب ب شمال  بی ة حل بمدین

  .في بالد المغرب قصر عزیزة بمدینة الجزائرو، بالد الشام
ا  ا  ومقارنتھ ى أوجھ التشابھ واالختالف بینھ وف عل وت قصد الوق وتم انتقاء ھذه البی

ھا  ھا المببعض ث  خصائص ن حی بعض  م ةال امھا الوظیفی ة وَدور أقس .         عماری
  )عدد مرافقھا ، واحتوائھا على  الحرملك والسلملك ، وانفتاحھا على الصحن إلخ(

ا  لطكم ي  تس ة ف ة المتمثل رھا  الفنی ى عناص وء عل ة الض ذه الدراس ا :  ھ زخارفھ
  .كتابات أثریةوما تحتویھ من  . الجصیة، والحجریة، والخشبیة الخ

  :قصر عزیزة بمدینة الجزائر -١
ذی ر ھ ر اعتب ة القص الم التاریخی ن المع ة  م ى اآلن  الجزائری تفظ إل ت تح ي مازال الت

ي سقوفھا  ،األخاذ ،بجمالھا الفني ذا نقوشھا  المرسومةالمجسد ف ة، وك األلوان الزاھی ب
  .ھا الخزفیة المتنوعةاتو بالط ،البدیعة

ي  ،بحي القصبة السفلى ،بن بادیسبساحة ا القصر اقع ھذی ة ف ان مركز المدین ذي ك ال
  . )٢(وجامع كتشاوة )١(حسن باشا لقصر االفترة العثمانیة، مواجھ

ي بتشین،  فینسبأما عن تسمیتھ  إلى عزیزة بنت أحمد بن رمضان شقیق شبلي بن عل
ر أّن األستاذ سعد هللا یعتق)٣(ةـات قسنطینـوھي زوجة رجب باي أحد بای ا ، غی د  بأنھ

                                                
 ٢-جامعة الجزائر - ، معھد اآلثار) أ(ضرة أستاذة محا -  
السقیفة  مدخل حسب نقوش اللوحة التذكاریة المثبتة فوق ، حسن باشاالداي  ھذا القصر إلىنسب ی - ١

يللقصر والذي ُیفتح على شارع السودان  الصغرى ا یل ل عدن،حّب « :، و نصھا م اه  مث و  ذا دار بن
// عتبتھ بالسرور و السعود لناظرین و أتمّ له بھجة و زینة قد كسا //و جود  زھة، حسن باشا، بجدّ نُ 

اني ( أنظر؛ ( ».ھـ١١١١سنة  د العثم ي العھ ر ف دار حسن باشا  –لـطیفة بـورابة؛ دور مدینة الجزائ
اریین العرب ، دراسات  -نموذجا ام لآلث دراسة وصفیة وأثریة، في كتاب المؤتمر السادس لالتحاد الع

ي،  وطن العرب ار ال ي آث رة من ف ي الفت د ف ة عشر، عق ة الخامس دوة العلمی وفمبر  ١٨-١٥الن ، ٢٠١٣ن
 .)١١٤١إلى   ١١١٨، ص ٢٠١٣القاھرة ، 

المكان، ومعناھا رحبة ) آوى( وتعني الماعز، و)كجى(إن كلمة كتشاوة تركیة األصل، وتتكون من  -٢
أنظر؛ (جع المتأخرة، عشر حسب بعض المراأما عن تاریخ تأسیسھ فیعود إلى القرن السادس . الماعز

ة؛  ـطیفة بوراب د ل ر، أواخر العھ ة الجزائ ى السقوف الخشبیة بقصور مدین ة عل الموضوعات الزخرفی
  )٣٣، ص ص ٢٠٠١العثماني، شھادة الماجستیر في اآلثار اإلسالمیة، معھد اآلثار، جامعة الجزائر، 
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اي  زة ب مى دار عزی ب "تس ا حس د زوجھ ة عن زة أي المحبوب ا دار العزی  أحیان
  .)٢()الروایات الشعبیة(

نص  دا ال ك، ماع ى ذل دل عل ة ت ات أثری وفر كتاب أما عن تاریخ بنائھ فبقي مبھما لعدم ت
ھ    ي كتاب ان، ف تاذ قولف ھ األس ار إلی ذي أش رة ال ي الفت ر ف ازل الجزائ ور و من قص

نة  ةالعثمانی ى س ود إل ذي یع ـ 1234وال ي و م 1721/ھ یحات الت ض التوض ل بع یحم
ي القصرتصف  ام « :بما یل زال ع ل زل ادق قب ل الفن ھ أجم ـ 1129أن و  » م 1716/ھ

ھ  ع عشر، لكون رن الراب ذكر أیضا أنھ وجد ضمن أقدم المخططات التي عرفت في الق
  )  ٤(. قع مباشرة وراء دار اإلمارةی

  

  قصر عزیزة بالنسبة لمدینة الجزائر العثمانیةموقع : ١مخطط رقم
  بتصرف الباحثة/

ات  ھ بای یُم فی داي ضیوفھ وُیق ھ ال را یستقبل فی وفي الفترة العثمانیة كان ھذا القصر مق
أتون بالضرائب انوا ی ا ك بالد حینم دنوش( ال بالد )٥()ال ن داخل ال را . )٦(م ان مق ا ك كم

  )٧(إلیواء الوفود األجنبیة
                                                                                                                        

بالدحكم . م١٦٧٤/ـھ١٠٨٥م إلى سنة١٦٦٠/ ھـ ١٠٧١جب باي  الحكم من سنةرتولى  -٣ ارة،  ال بمھ
اي  ات ب ھ فرح ة أخی ن زوج زوج م نتین (ت ین س نطینة ب ات قس ن بای ان م ذي ك ) ١٦٥٤و  ١٦٤٧ال

ة الصوف د الصالح(أنظر؛)، المدعوة عزیزة، و ھو الذي بنى جامع رحب ري؛ن اابا) محم دة  لعنت فری
وعزیز بح ق ب دیم و تعلی ة و تق د قسنطینة، مراجع رك بل وان منسیة في حال دخول الت ر، دی ي، الجزائ

  )٤٠٤، ص )ت.د(المطبوعات الجامعیة، 
  .٤٠٤ص  ،٨جـ  سعد هللا، مرجع سابق، (2)

4  - J.F aumerat; La propriété urbaine et le Bureau de bienfaisance musulman, Adolphe 
Jourdan, Alger,1900, p.31  
L.Golvin; Palais et demeures d'Alger à la periode ottomane, office des publications 
universitairesAlger,1988, p. 31                           

ع الستخالص  - ٥ ي الربی ي تخرج ف الت الت ق مح ة عن طری ة الجزائری ا الدول ھي ضرائب تجمعھ
اة، واألعشار اإلدارة ال) الخراج، والزك دیوان ب ذا ألوامر ال داي تنفی ى ال ات إل ا البای ة، ، ویؤدیھ مركزی

ى المقاطعات، ھ عل داي وحكومت تھم لسلطة ال والئھم وتبعی دیم ، ورمزا ل ة تق ر تفاصیل حول كیفی ألكث
داي،  دنوش لل ات لضریبة ال ى ٣٦شریف الزھار، المصدر السابق، ص ص،  -أنظر( البای ، و ٤٦إل
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ذ 1830/ھـ 1246ن مدینة الجزائر سنة یولفرنسا ما احتلوعند د  قصرال ام سلم ھ ألح
ع كل أثاث اموا ببی د أن ق د  ھ ضباطھم السامین، بع ة ألح ھ الحقیقی ثمن ال یساوي قیمت ب

ر  القصرل م حوّ 1838/ھـ 1254وفي سنة  .تجار الیھودال رإلى مق ى  أسقفیة الجزائ إل
نة  تقالل س ة االس ـ 1382غای بح )٨(.م1962/ھ ا  فأص ا مركزی دھا مكتب یاحة، بع للس

ة  1986/ھـ 1403مقر إلدارة مجلة الثقافة، ومنذ سنة  تحول إلى را للوكال م أصبح مق
  .والزال إلى یومنا ھذاوالمعالم التاریخیة  رالوطنیة لحمایة اآلثا

  
  قصر عزیزة في مدینة الجزائر): ١(صورة رقم 

  :وصف مخطط  قصر عزیزة١- ١-١
وازي أمابل التي نشرھا للبیت ت  المعماریة  المخططاعلى  إذا اعتمدنا   Amable)رف
Ravoisie) )ا  )٩ دمفإنھ ل تق ر  ك ق القص ة بطواب یل الخاص فلي (التفاص ابق الس الط

  . قبل أن تطرأ علیھ التغیرات فیما بعد) واألرضي والعلوي وسطح الدار مع المنزه 
ع  بھ مرب زة ش ر عزی ي ٣٥(فقص قیفتین )م٢٠م ف ن س ون م ت إ، یتك اتم ن  زالتھم م
یة،  لطة الفرنس رف الس ة وط قیفة الرئیس احة الس غ مس ي ٥,٢٥) أ(تبل ي  ٤م ف م، والت

ل  م بتتص ارع )ب(قس ة للش ي مواجھ ود. ، وھ یة عم قیفة الرئیس دم الس ان یتق ن یك

                                                                                                                        
ة؛  ـورابة لطیف ة ب ة«لطیف ر العثمانی ة الجزائ اني قلع ة( مب ة أثری ة تاریخی ي. ») دراس وم  ف ة عل مجل

  )١٩٢إلى ١٦٣، ص٢٠١٤، ١١والمجتمع، العدد  ناإلنسا
6  - G. Esquer ; Alger et sa région, Arthaud, Paris, 1957, p. 5. 
7  - Ibid 
8   -  Golvin, op, cit, p. 32 
9  - (A)Ravoisie; Exploration  scientifique de l’Algérie, pendant les années 1840, 1841, 1842, 
Paris, Beaux Arts, Architecture et sculpture, 1846, vol  I, p. 46 
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ذه و. )١٠(ن، في كل جانب، ومن المحتمل أّنھ كان یربطھما عقد كبیریمزدوج تحتوي ھ
يالجانب األیمن، وآخران  فيثنان اعلى الجانبین  السقیفة على أربعة مقاعد موزعة  ف

د . الجانب األیسر يوتوج ي  ف ع، والت ة ذات الشكل المرب ة الیسرى السقیفة الثانی الجھ
ر ا م، و تحتوي على أربعة مقاعد٣,٩٠م في ٤تبلغ مقاساتھا  ي كل جانب وعب ان ف ثن

  .ھذه السقیفة وبواسطة السلم نصعد إلى الطابق األرضي للقصر
  :طابق األرضي لقصر عزیزةال٢-١-١

م ر ینقس و القص م األّول و ھ مین، القس ى قس ابق إل ذا الط یة ھو مرافق ھ ا . المعیش بینم
ن غرف  ق أساسیة م القسم الثاني یمثل الدویرة أو ملحق القصر و ما یحتویھ من مراف

  .للخدم و مخازن
ب الصحن، ذو الشكل المرب القسم األول یتضمنو ى جوان   ع،ثالث غرف موزعة عل

المرافق  و ھي متفاوتة في الحجم طوال و عرضا، بینما ع للقصر ب ب الراب استقل الجان
  .ذي یحتوي على المطبخ و الحماملاوالمعیشیة و الصحیة في آن واحد 

دویرة والملحق  فھو القسم الثانيأما  ة تسمى بوسط ال ى ساحة مركزی وي عل ھیحت  وب
  .رواقین، و حولھ توجد غرفتان

  
  الطابق األرضي لقصر عزیزة: ٢مخطط رقم

  رافوازي. إ/ عن

                                                
10  - Golvin, op, cit, p. 33 
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  : الطابق العلوي لقصر عزیزة ٣-١-١
ة  یتكون الطابق العلوي لقصر عزیزة من أربع غرف مزّودة بكل عناصرھا المعماری

ى ت موجودة إل ي الزال ا السقوف الخشبیة الت ة، و منھ ة الجذاب وم  الفنیة و الزخرفی الی
ردة . الفترة حضارة تلكرقي كمعلم تاریخي یوحي بمدى   برسومھافھذه السقوف المنف

ن وو الجّذابة بألوانھا ھي وْمَضھ الجمال المنبعثة من القصر،  اب الف تح ب اح یف ھي مفت
ا و  تعدّ لھذا كلھ  .و اإلبداع فیھ ى أبعادھ وف عل تجربة حضاریة إبداعیة تستوجب الوق

د قبب. التعمق في دراستھا ا نج ة أخرى فإنن ن جھ ا م ا صغیرة منتشرة ھذا من جھة أّم
ال القصر بصبغة خاصة . في كل ركن من أركان األروقة، و التي بدورھا تصبغ جم

ّ أّن  ة إال ي المسحة الفنی او رغم أن ھذه الغرف تشترك ف ا لھ دة منھ زات  كل واح ممی
ر، و ال ذا القص ل غرف ھ ن أجم ر م ة الشرقیة تعتب ددة، فالغرف اییس مح ة و مق خاص

ذي  اال االً  زادھ ا و جم و المق رونق زدوج  دعھ ي رواق م ل ف دمھا و المتمث ذي یتق ال
زور حدویة محمولة متكون من أربعة عقود  ن ی ون م ى عی ى عل دة ال تخف بخمسة أعم

  .القصر حتى اآلن

  
  الطابق العلوي لقصر عزیزة: ٣مخطط رقم

  رافوازي. إ/ عن
  : بیت آجقباش بمدینة حلب -٢

المواحدة فھي . سایرت حلب المدینة الجمیلة العریقة الزمن  دن الع دم م نشأت . من  أق
ن الخطاب . على ضفاف نھر قویق في موقع استراتیجي ھام ة عمر ب ي خالف فتحت ف

ي  .م على ید خالد بن الولید وأبي عبیدة بن الجراح٦٣٣/ھـ١٦رضي هللا عنھ سنة  وف
ر  ،م١٥١٦/ھـ٩٢٢دخلت مدینة حلب تحت سیطرة سلیم األول عام  الفترة العثمانیة إث
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قمع ین الشرق  .))١١((ركة مرج داب ب ھي المركز التجاري المتوسط ب وأصبحت حل
رب ا(والغ ا وأوروب یا وإفریقی ر .)آس ق الحری ى طری ة عل ات التجاری ھر المحط  .وأش

ارس بالد ف ى العراق المتصلة ب ل إل رد القواف الد الشرق  ،فمنھا تخرج وت ى كل ب وإل
ة وما یلیھا  ،وإلى مصر ،والیمن ،والحجاز ،األقصى من إفریقیا ، ُمحملة ببضائع قادم

  ."تدمر الجدیدة"یت  مّ سُ  لذلكمن بالد الھند والصین، 
ت  ة وحظی ذه المدین ا ھ اني منھ د العثم ي العھ ة ف آت المعماری ل المنش الم حي بأجم مع

ین" الّجَدْیَدة" ت ثمرة  .التي ترجع إلى القرنیین السابع عشر والثامن عشر المیالدی فكان
ن ؤوفي ذات الوقت تعكس أجزا. اإلسالمیة الحضارة العربیة زا م ھا الفنیة مزیجا ممی

  .الحضارات المختلفة التي عرفھا اإلنسان العربي مشرقا ومغربا
ام  ذي حظي باھتم اش ال ت آجقب و بی ذا الَشأن فھ ي ھ أَما عن  المعلم الذي تَم اختیاره ف

احثین ل الب ن قب ر م ثكبی ن  ، حی ال م ا ومفص فا دقیق ھ وص أوردوا ل كلھ ف ث ش حی
ز المي المتمی ابع الشرقي اإلس ي ذو الط اري والفن ة  ،المعم ات أثری ل كتاب ذي یحم وال

راث .مرسومة على سقوفھ الخشبیة المزخرفة ن ت ھ م ا یحتوی ا مفتوحا بم فأصبح متحف
  . أثري غني یمثل الموروث الحضاري الشعبي للمدینة

مین وق الیاس ة س د بواب اش عن ت آجقب ع بی لیبة )١٢(یق ي الص ة  ، )١٣(ف وار كنیس بج
  .بمدینة حلب القدیمة )١٥(في محلة الجدیدة )١٤(.السریان الكاثولیك

                                                
ة - ١١ ب أربع ین حل ا وب زاز، بینھ ال ع ن أعم ب م ة حل رب مدین ة ق اب، قری ر الب ق ،بكس داب

روان، و م ھ بن ان ینزل زه ك ب، ن دھا مرج معش د هللا (فراسخ ، عن ي عب دین أب ھاب ال أنظر؛ ش
  ) ٤١٦، ص١، ط ١٩٩٥،دار صادر، بیروت،٢ي؛ معجم البلدان، مج یاقوت الحمو

ا -١٢ ا خاص باللب و حالی م الصوف، وھ أنظر؛ (النسائي،  سسوق الیاسمین، كان یباع فیھ الیاسمین، ث
م لھ ووضع فھارسھ عبد الفتاح قلعة جي، خیر الدین األسدي؛ أحیاء حلب وأسواقھا، حققھ وزاد لھ وقدّ 

  ) ٢٤٤، ص ١٩٨٤ة واإلرشاد القومي، دمشق، منشورات وزارة الثقاف
یالدي،  - ١٣ ر الم امس عش رن الخ ي الق ھا ف ان تأسیس ل، وك ب والتل ة القص ین بواب لیبة ب ع الّص تق

ارق  ة مف ة ذات أربع لیبة بقع ا (والّص ا، وفیھ دم علیھ ابع الق ر ط ة، یظھ ا متعانق ا ضیقة، وأبنیتھ أزقتھ
  ) ٢٦٦األسدي، مصدر سابق، صخیر الدین (بیوت شرقیة رائعة الجمال، أنظر؛

ة،  -١٤ س القدیم ائس الخم دى الكن ي إح ة ھ ذه الكنیس ر(ھ زي : انظ ابق، ج(الغ ع س ة ٢مرج ، المطبع
  ٢٩١م، ص١٩٢٣/ھـ١٣٤٢المارونیة، حلب،  

ب،  -١٥ ة حل ى مدین انیین إل ل دخول العثم ا قب رة م ى فت ة إل ذا الجزء من المدین ور ھ ویعود تاریخ ظھ
ن شحنة  ده اب ا أك ة ...) («حسب م ارة النصارى، وھي المعروف ة ح ي خارج المدین ارات الت أن الح

  ».بالتصغیر الّجَدْیَدةب
ھأمّ  ا بقول د ذكرھ ا، وھي ...«: ا الغزي فق ي تواریخھ ر ف ا ذك یس لھ ب، ول ي حل ة ف ة حدیث أّن المحل

س وما استطعنا استقصاؤه أن ھذه المحلة كان تأسیسھا في القرن الخام...خاصة بسكنى المسیحیین
یالدي رن التاسع الھجري/ عشر الم دّ أنظر؛ (  ».الق ن شحنة ؛ ال اریخ  رّ أبوالفضل اب ي ت المنتخب ف

مملكة حلب، وقف على طبعھ وعلق حواشیھ  یوسف بن الیان سركیس الدمشقي، المطبعة الكاثولیكیة، 
د ت(الغزي و  ٢٤٢، ص  ١٩٠٩بیروت،  ن محم ن حسین ب ذھب )م١٩٣٢/ھـ١٣٥١كامل ب ؛ نھر ال

  ).٤٦٩ص م، ١٩٢٣/ھـ١٣٤٢، المطبعة المارونیة، حلب،  ٢تاریخ حلب، جفي 
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  موقع بیت آجقباش بالنسبة لحي الجدیدة بحلب): ٤(مخطط رقم 

ار ان أثریتامن الجھة الغربیة كنیست ھذا البیتیجاور و ب كنیسة م اس ن ھما بالترتی الی
  .رمنللسریان األرثوذكس وكنیسة األربعین شھیدا لأل

تبناء  تاریخ  ویعود ذا البی یالدي ھ امن عشر الم رن الث ى منتصف الق ت )١٦(إل ، وكان
ب،  )١٧(  -youcef-karaly عائلة  یوسف قارة لى تملكھ ة بحل المنتسبة لعدة عائالت غنی

امن عشر ) Eusèbe De Sallé(يدي صالِ  فوصفھ الرحالة  رن الث ا في الق ي  «: كاتب بن
اره ھذا البیت  من طرف جد یوس ا رواه یوسف ق ف قاره لي، وتحت إشرافھ وھذا م

ة  دور الحلبی ھ لل اء زیارت ھ أثن دا ل ان مرش ذي ك الي، ال ة دي ص ي للرحال ل
ة ب  )١٨(»التقلیدی ا جعل سكان حل ھوھو م ون علی اش(اسم مؤسسھ  یطلق ، ذي )آجقب

  )١٩(.األصول التركیة
ائالت بعض الع اعي ل ة ثم تحول البیت إلى سكن جم رة الحلبی د  الفقی ھبع ة  أن ملك طائف

   .السریان الكاثولیك
را لمتحف  ترمیمھ،و باستعادتھ  ثم قامت المدیریة العامة لآلثار والمتاحف ثم جعلتھ مق

ب عبیة بحل د الش د )٢٠(التقالی بح یع ذي أص د، ال وروث  مقص ى الم رف عل ائح للتع الس
  .الشعبي لسكان حلب، وعلى الحضارات التي مرت بھا

                                                
محمد أسعد طلس؛ اآلثار اإلسالمیة و التاریخیة في حلب، مطبعة الترقي بدمشق، دمشق،  -١٦

  ٢٩١، ص١٩٥٦
17 - Eusèbe De Sallé ; Pérégrinations en orient où voyage pittoresque, Historique et politique 
en Syrie. en Egypte en Turquie,  t. I , L. Cumer Paris, 1840,   2e Ed,p.194. 
18 - Ibid, pp. 194-195. 

  ٣٠٣محمد أسعد طلس ، مرجع سابق، ص  -١٩
  ٥٠، ص)ت.د(عبد هللا حجار؛ معالم حلب األثریة، منشورات جامعة حلب،  -٢٠
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  --منظر من الفناء – بیت آجقباش:  )٢(ورة رقمص
ةیشبھ  دة األخرى كبیت غزال وت حي الجدی ر بی د كبی ى ح ت )٢١(بیت آجقباش إل ، وبی

 .والزخارف الحجریة والخشبیةالمعماریة،  التقاسیمباسیل، من حیث 
   :الوصف المعماري لبیت آجقباش -٢-٢

ی یتكون بیت آجقباش ة، من صحن مركزي مستطیل الشكل، تح ھ  فضاءات مختلف ط ب
و ، )٢٢(فالجھة الشمالیة یشغلھا اإلیوان غ عل والجھة الجنوبیة تشغلھا القاعة، وكالھما یبل

  .طابقین

                                                
ویعود تاریخ ھذا . حلة جدیدةتقع دار غزالة في محلة الصلیبة، في شارع قسطل إبشیر باشا بم - ٢١

البیت إلى القرن السابع عشر، حسب لوحة تذكاریة ثبتت في أعلى الزاویة الشمالیة الغربیة من 
  أنظر؛( ».م١٦٩١أنشأ ھذا المكان المبارك خجادور بن مراد بالي سنة «:الغرفة الشمالیة نصھا

J. Sauvaget; « Inventaires des monuments musulmans de la ville d’Alep ».In revue des 
études Islamiques, , T.V 1931, p. 103)  

ون مزخرف السقف بزخارف   -  ٢٢ ا یك ا م ر منكسر، وغالب ینفتح اإلیوان على الصحن بقوس كبی
اء  ھندسیة، أو بالسنج أو األبلق، أما سقف اإلیوان فھو شاھق یعادل ارتفاع طابقین، حیث ال یعلوه بن

بالد )ون الصیفصال(آخر، ویسمى  ي  الحضاري ل رة عن الرق ك والمفروشات المعب ث باألرائ ، أث
ن أشعة الشمس المباشرة ل ومحمي م ھ ظلی ع البحرة أو .  الشام، وألن ھ م ك محوریت ى ذل أضف إل

ات  ة كامل الواجھ یح للجالس رؤی ذي یت الي ال ى ارتفاعھ الع الفسقیة والباحة السماویة، باإلضافة إل
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  :خمس مستویاتبیت آجقباش وفی
توى األول،  - ل المس ا یص ي، ومنھ خر الكلس ي الص ورة ف ارة المنق ن المغ ف م مؤل

 .المرء إلى البئر و الصھریج الخاص بالبیت
د ى الثاني، المستو - اء المكشوف، ویوج مؤلف من األقبیة، لھ نوافذ مفتوحة على الفن

 .لماءلفیھ حوض 
ث،  - توى الثال غیرة، المس ة ص اء، وحدیق وض م وف، وح اء المكش ن الفن ف م مؤل

رة كالقاعة الرئیسیة، وقاعة  وتحیط بھ ، وغرف صغیرةغرف البیت منھا غرف كبی
 .صغیرة للسكن الیومي 

توى الراب - ي ع، المس رة أوف رف الكبی وق الغ ت ف غیرة بنی رف ص ن غ ف م مؤل
  .للخدم خاصة ، وتستعمل كمستودع أو غرف)٢٣(منتصف الدرج

  . ھو جناح خاص للضیوفویدعى بالمربع، والمستوى الخامس،  -
یة تقبال الرئیس ة االس ة مختّ : قاع وه نجف دخل تعل تقبال بم ة االس ز قاع یة تتمی ة قوس م

ونین األسود واألصفری، تستند على دعامتین حجریتین ا الل تقبال .تناوب فیھ قاعة االس
كل  ة بش ة المتداخل ر الملون ع المرم ة بقط عة مزخرف ة واس ز، فالقب راز متمی ذات ط

یتھا و ي أرض ي ف ذلك ھندس درانھاك قف .ج بي ال ھا س رف خش األلوان ویع رف ب مزخ
م بالعجمي ات وحك ھ كتاب ال تتدلى من وسطھ ثعابین، كما یحیط بالسقف إطار فی  وأمث

  .عربیة
 :اإلیوان

یقع إیوان بیت آجقباش في الجھة الجنوبیة، یعلوه سقف خشبي مصور تحیط بھ 
وتتقدمھ ظلة خشبیة تمتد على جزء من فناء  البیت، كما یعلوه  مرسومة، كتابات

 .قوس مدبب
الشارع المؤدي إلى ساحة  لتوسعةفقد تم إزالتھ  البیتبالنسبة للجزء الشمالي من 

  )٢٤(.بوابة القصب وجادة الكیالي والحطب 

                                                                                                                        
ائق دون أي ع اني عشر، وال واإل. ب رن الث ذ الق وریة من ي س ي ف اء العرب ن طراز البن وان جزء م ی

 انظر؛( یقتصر على بیوت السكن فقط بل نجده في العمارة الدینیة المساجد، 
Jean Claude David; « Alep, dégradations et tentatives actuelles de réadaptation des 
structures urbaines traditionnelles. ». In bulletin d'études orientales , t .XXVIII, 1975, p. 23  

  .یسمى بالطابق الوسطي ما أو -٢٣
  ٥٠حجار، مرجع سابق، ص عبد هللا  -  ٢٤
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   مخطط بیت آجقباش: )٥(مخطط رقم

  مدیریة اآلثار والمتاحف بمدینة حلب/ عن
  :الخصائص المعماریة للبیت العربي في مدینتي حلب والجزائر -١
ھذه البیوت العربیة في مظھرھا الخارجي، حیث جاءت مغلقة على البیئة  تتشابھ -

اء، ومنفتحة على فنائھا الداخلي بكل مافیھ من نباتات الخارجیة بجدران عالیة صمّ 
وأشجار متنوعة ونوافیر للمیاه وزخارف وعناصر جمیلة تحیط بھذه الجنة المصغرة 

  .التي أبعدت العائلة عن جو االزدحام والضوضاء والتلوث
یؤدي  بیوت مدینتي الجزائر وحلب حیث  یشغل الفناء ربع المساحة الكلیة ألرضیةو

ذلك أنھ  من القیم  .توزیع غرف الطابق األرضي و العلوي  ھاما في ا دور
المعماریة في المدینة اإلسالمیة توجیھ المباني إلى الداخل الذي یعبر عن طبیعة الحیاة 
االجتماعیة والظروف المناخیة، األمر الذي استبدل معھ الفراغ الخارجي باألفنیة 

سكان، لذلك یعتبر فناء الدار من أھم الداخلیة، حتى تستوعب النشاط الخاص بال
ممیزات عمارة الدور العربیة واإلسالمیة، إذ یجعلھا أكثر انسجاما مع ظروف 

فھو جنة أھل البیت ومنتزھھم في الصیف ، في البیتكذلك ھو القسم األساسي  .المناخ
  .والشتاء، وموضع رعایتھم من ناحیة الترتیب والنظافة والزینة

 :المعماري وت بصفة عامة من حیث التقسیمتتشابھ ھذه البی -
ّ یأتي منفتحا مباشرة على الفناء  - مدخل البیت الذي روعي في تصمیمھ بأال

كقصر عزیزة، أو على دھلیز  )٢٥( المكشوف أو على غرفھ، بل ینفتح على السقیف
  .جقباش، وكال العنصرین یؤمنان حجابا تاما للداخل عن الخارجآبیت  في

                                                
ع - ٢٥ دار مباشرة یق دخل ال د م قیف بع ھ. الس ا تخطیط اري  أم ارة المعم و عب غیرة،  فھ ة ص عن قاع

ي أحد جدرانھا ا راوح مربعة أو مستطیلة الشكل، ویوجد ف ات أو مقاعد من الرخام، ویت لسمیكة دكان
د ة مقاع دین أو أربع ین مقع ددھا ب ة . ع درانھا مزدان ة، وج ة مزدوج دة حلزونی ا أعم ل بینھ تفص
  بالمربعات الخزفیة ذات مصادر متعددة
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بیوت أیضا في احتوائھا على الغرف، وعلى العنصر المعماري تشترك ھذه ال -
الطابق في بیت آجقباش ، و في المعروف باإلیوان، وھو مفتوح على الفناء المكشوف

  .العلوي في قصر عزیزة 
العربیة  للبیوتوالجدیر باإلشارة إلیھ ھو أن المساحات، والزخارف، وتنوع الغرف 

  . حبھاتكون تبعا للمستوى االقتصادي لصا
  :الجزائر وحلبالخصائص الفنیة للبیت العربي في مدینتي  -٢
  :في قصر عزیزة و بیت آجقباش الخشبیة السقوف علىالموضوعات الزخرفیة  -أ

ارة یوت للبمن خالل فحص السقوف الخشبیة  تبّین ي المخت ري والحلب ان الجزائ أّن الفن
ة لنباتیة والھندسیةابتعد عن رسم الكائنات الحیة، والتجأ إلى الزخارف ا ي والكتابی ، الت

ن  ا م ان قریب ر ك بعض اآلخ ّورا، وال ھا مح ورد بعض ویریة، ف ھ التص ت أدوات كان
ا وتشابھھا،  ،الطبیعة دور المدروسة بتنوعھ ة لسقوف ال حیث تمّیزت الزخارف النباتی

أثیرات  ور الت ب ظھ ى جان ذا إل ھ، ھ ان نفس ة الفن ن بیئ تمدا م ھا مس ان بعض ث ك حی
واردة  رة ال ار ، وزھ تخدام زھرة الجلن ا ، حیث شاع اس ن تركی ن المشرق سواء م م

ر  ،الحوذان الاللھ والقرنفل، وال سیما زھرة دة عب أثیرات الواف ق التجاري الأو الت طری
ة لالعالمي المعروف بطریق ا أثیرات الفنی ا الت حریر، فتجلى في العناصر الفارسیة، أم

  .على الفن اإلسالمي ب الباروك والركوكوفي دخول أسلو تالوافدة من الغرب فتجل
ذت  وت فأخ ذه البی قوف ھ زت س ي مّی یة الت ارف الھندس ي الزخ ة ف ح الفنی ا المالم أم
أثیر  ان للت ات، وك ة، والمعین طابعا متشابھا یرتكز أساسا على الدوائر واألطباق النجمی

ھ مضا ا من ذه الزخارف تجنب لم لھ ان المس ھاة الخالق الدیني أثر واضح في اختیار الفن
  .فیھا واإلبداعفي مخلوقاتھ، فالتجأ إلى التجرید 

  

                                                                                                                        
ة(  ة أو الھولندی ة التركی ا )منھا المربعات الخزفی ت فیھ ة األضالع، ثبت ود متقاطع ب بعق ، وسقفھا مقب

واء. ات على حلقات معدنیة لإلنارةالثری ذا السقیف ملقف الھ  Cotereau( J); «La؛ أنظر.( ثم یقطع ھ
maison mauresque». In les chantiers nord- Africains, Fontana fréres, Alger,1930.p.551)   
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  المرسومةغرف قصر عزیزة ذات السقوف :  )٣(صورة رقم

  
  في قصر عزیزة الرمسومة إحدى سقوف:  )٤(صورة رقم
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  سقف القاعة ببیت آجقباش : )٥(صورة رقم

  :الخصائص الفنیة في بیت آجقباش -٣
رد  اشینف ت آجقب ة بخصائص فن بی ة  المنقوش ة الداخلی ا الحجری ي واجھاتھ ل ف ة تتمث ی

  .النوافذ على ھیئة لوحات فنیة رائعة اتعلوبزخارف نباتیة 
ذه  ن الھ ي یمك ة والت ذه المدین ن ھ ا م ي وصلت إلین ة الت اھدھا أن زخارف الحجری نش

ة فخالل  ھ الزخارف الحجری ذي وصلت إلی دى النضوج ال اش تنطق بم ت آجقب ناء بی
ن  فعال كان وقد. في مدینة حلب ر م ة أكب ذه الزخرف وین ھ ي تك ة ف ذه المدین نصیب ھ

  .نصیب أي بلد إسالمي آخر
ھیل  ي تس ان ف ب الفن ي حل وفرة ف اء المت یة البیض ار الكلس ة األحج اعدت نوعی د س وق

   )٢٦(.ھذه الزخرفة المتمیزة عملھ وتمكینھ من نقش وحفر
  
  
  

                                                
 ٥٠.عبد هللا حجار؛ معالم حلب األثریة، مرجع سابق، ص - ٢٦
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  الزخارف الحجریة لبیت آجقباش:  )٦(صورة رقم

من ، وھي  الخشبیة ھاالكتابات المرسومة على سقوفتلك ومن الخصائص لفنیة أیضا  
س الفني ،  وھذا یدل على أن الفرد العربي قد بلغ من الحّ )٢٧(.الشعر الحكميّ 

روع أشعار الحكمة أو الوجدانیات والحضاري مبلغا كبیرا، حیث كان یختار أ
  .في أعلى سقوف الغرف وقاعات الجلوس بتناغم إبداعي كبیر ھالیرسم

 :كتابات سقف سلملك بیت أجقباش -
اش،  و ت آجقب ینالقصیدة التي ُتزین سقف سلملك بی د بحث جاد أنّ ُتب ا لصاحبھا ، بع ھ

  )  ٢٨(.يوكان ینحو في شعره منحى الغزل الصوف. ابن الفارض الشامي األصل
  :وفي مطلع ھذه القصیدة العینیة القافیة یقول

ْبَرُق َبداَ من جانب الَغْوِر الِمع      أم ارتفعت عن وجھ لیلى الَبراقِع َ   أ
فالقصیدة ظاھرھا تغّزل ووصف لحالة من العشق المتفاني، بینما باطنھا ھو تصوف، 

  .اإللھیةوتمُعن في الكون، وفي النفس البشریة، وحب وتفاٍن في الذات 

                                                
دمھا الشعراء كنتیجة لتجاربھم یختص الشعر الحكمي بالقصا - ٢٧ ي یق ات الت ئد والمقطوعات واألبی

ة ورسالة وإرھاصاتھم االجتماعیة والمصیرّ  ة معین را عن وجھ یة في الحیاة إلذاعتھا بین الناس تعبی
ا  ون بھ ة یتعظ ة وتربوی یم  وتعلیمی ي وكتعل اد أخالق بانیة كإرش ال الش ى األجی ا إل ھ خصوص توج

  )٩، ص١٩٩٢ل ؛ أروع ما قیل في الحكمة، دار الجیل، بیروت، ناصیف إمیأنظر؛ ( تربوي، 
ة تزخر  -٢٨ دن العربی ت الم ث كان رن األول الھجري، حی ي الق ظھر ھذا النوع من الشعر العربي ف

و واالستمتاع،  اة اللھ ى حی بحیاة غنیة، ھذا ما دفع إلى ظھور تیارات فكریة متضاربة، فإما جنوح إل
ھ أھل وإما  إلى حیاة عاكفة على ا ھ ألن رب إلی ة هللا والتق ى محب لتحصیل والدرس والزھد، والمیل إل

ب الخواص،  ا ُیعرف بُح و م د ھالل؛ (ألن ُیّحب أوال، وألنھ مصدر النعم، وھ أنظر؛  غنیمي محم
ول  ة ح د ومقارن ات نق وفیة، دراس ة والص ین العذری ة ب اة العاطفی ارن، الحی ن مسائل األدب المق م

اھرة، : ي األدبینموضوع لیلى والمجنون ف و المصریة، الق ة األنجل ، ١٩٦٠العربي والفارسي، مكتب
  )٢٠٣، ص ٢ط
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  كتابات سلملك بیت آجقباش: ٧ صورة رقم

  :كتابات سقف ایوان بیت أجقباش -
أما الكتابات التي كتبت على سقف إیوان دار آجقباش فھي عبارة عن األمثال 

الدال على االستقرار النفسي والناتج  مة للسلوك اإلنسانيّ عمل، ومقوّ المشجعة على ال
كاملة لدى أفراد المجتمع، بعد ما ترسخت تقالید عن الرخاء االجتماعي في صوره ال

النظام من طرف دوالب اإلدارة كل في موقعھ الخاص بھ، لذلك كانت بمثابة عالمات 
  .مضیئة لالھتداء بھا في معترك الحیاة بما تضمنتھ من توجیھ راشد في التسییر

تقن صن العقل ی «: ومن بین األمثال المكتوبة على سقف إیوان البیت ما یلي
رأس  »«اإلقناع بالقلیل یریح العاقل»«مفتاح الفرج اإلیمان بالصبر»«األفعال

  .»یوقر اإلنسان حفظ اللسان»«الحكمة مخافة هللا

  
  الكتابات المرسومة على سقف ایوان بیت آجقباش:  ٨صورة رقم
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  :قائمة لمصادر والمراجع -١
م لھ ووضع فھارسھ وزاد لھ وقدّ ، حققھ أحیاء حلب وأسواقھا ؛)خیر الدین(األسدي   -

  .١٩٨٤عبد الفتاح قلعة جي، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 
ة(ورابة ـب - ة : )لطیف ور مدین بیة بقص قوف الخش ى الس ة عل وعات الزخرفی الموض

ار، الجزائر د اآلث ار اإلسالمیة، معھ ، أواخر العھد العثماني، شھادة الماجستیر في اآلث
  .٢٠٠١الجزائر، جامعة 

ة(ورابة ـب - اني «؛ ) لطیف د العثم ي العھ ر ف ة الجزائ ا  –دور مدین ن باش دار حس
اریین ، »وأثریةدراسة وصفیة  -نموذجا ام لآلث ؤتمر السادس لالتحاد الع اب الم في كت
ي  العرب د ف ر، عق ة عش ة الخامس دوة العلمی ي، الن وطن العرب ار ال ي آث ات ف ، دراس

  .٢٠١٣، القاھرة ، ٢٠١٣ر نوفمب ١٨-١٥الفترة من 
ـورابة  - ة(ب ة«؛ )لطیف ر العثمانی ة الجزائ اني قلع ة( مب ة أثری ة تاریخی ي  .» )دراس ف

  ١٩٢إلى ١٦٣، ص٢٠١٤، ١١، العدد والمجتمع نمجلة علوم اإلنسا
  )ت.د(، منشورات جامعة حلب، معالم حلب األثریة؛ ) عبد هللا(حجار  -
دّ ؛  )الفضلي أب(ابن شحنة  - بالم رّ ال ة حل اریخ مملك ي ت ھ نتخب ف ى طبع ، وقف عل

روت،  ة، بی ة الكاثولیكی قي، المطبع ركیس الدمش ان س ن الی ف ب یھ  یوس ق حواش وعل
١٩٠٩ .  

س  - عد(طل د أس ب؛ ) محم ي حل ة ف المیة و التاریخی ار اإلس ي اآلث ة الترق ، مطبع
  .١٩٥٦بدمشق، دمشق، 

رين اابا - د الصالح( لعنت ال دخو ؛)محم ي ح یة ف دة منس نطینة،فری د قس رك بل  ل الت
ة،  ات الجامعی وان المطبوع ر، دی ي، الجزائ وعزیز بح ق ب دیم و تعلی ة و تق مراجع

  )ت.د(
زي  - د ت(الغ ن محم ین ب ن حس ل ب ـ١٣٥١كام اریخ ؛ )م١٩٣٢/ھ ي ت ذھب ف ر ال نھ

  .م١٩٢٣/ھـ١٣٤٢، المطبعة المارونیة، حلب،  ٢، جحلب
ارن، الح - ائل األدب المق ن مس الل؛ م د ھ ي محم ة غنیم ین العذری ة ب اة العاطفی ی

ین ي األدب ون ف ى والمجن ي : والصوفیة، دراسات نقد ومقارنة حول موضوع لیل العرب
  .٢، ط١٩٦٠والفارسي، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة، 

  .١٩٩٢، دار الجیل، بیروت، أروع ما قیل في الحكمة؛ )إمیل(ناصیف  -
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  :المراجع باللغة األجنبیة -٢
  

La propriété urbaine et le Bureau de bienfaisance J.F )t; (Aumera-
, Adolphe Jourdan, Alger,1900, p.31musulman  

Cotereau( J); «La maison mauresque». In les chantiers nord- 
Africains, Fontana fréres, Alger,1930. 
 - David (Jean  claude);  «  Alep,dégradations et tentatives 
actuelles de réadaptation des structures urbaines 
traditionnelles. ». In bulletin d'etudes orientales, t .XXVIII,1975   
De Sallé  Eusèbe; Pérégrinations en orient où voyage pittoresque, 
Historique et politique en Syrie. en Egypte en Turquie,  t. I , L. 
Cumer Paris, 1840,   2e Ed 
- Esquer (G); Alger et sa région, Arthaud, Paris, 1957. 
- Golvin(L); Palais et demeures d'Alger à la periode ottomane, 
office des publications universitairesAlger,1988.                          . 
Ravoisie(A);Exploration  scientifique de l’Algérie, pendant les 
années 1840, 1841-1842, Paris, Beaux Arts, Architecture et 
sculpture, 1846, vol  I 
 Sauvaget(J); « Inventaires des monuments musulmans de la ville 
d’Alep ».In revue des études Islamiques, , T.V 1931, p. 103 
 


