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 ملخص

على شكل كتل معمارية متالصقة كانعكاس  ،حواش خالل الفترة العثمانيةلقد جاء تصميم األ

ذلك  ائدة، وك ة الس ة االجتماعي ة، وللتركيب ة الموروث اھيم الثقافي ي للمف ة، طبيع اع األمني لألوض

ى  اشترك في الحوش الواحد ذوو. سطينيشة لقطاع واسع من الشعب الفلقتصادية المعاواال القرب

ى نفسھا من العائلة ك حت ى عدم السماح لآلخرين مشاركتھم في الحوش، وذل د حرصوا عل ، وق

ل السدى إاظ على خصوصياتھم االجتماعية، األمر الذي أيتمكنوا من الحف كنية في لى توزيع الكت

وقد تباين حجم ھذه األحواش حسب عدد . ابطة الدملى أحواش حسب رالتجمع العمراني الواحد إ

ذه الدراسة . نشاء بيوت جديدةقتصادية على إھا، وحسب قدرتھم اإلسر القاطنة فياأل وقد جاءت ھ

د ا ن األبع ة م ة الشرس رة الھجم اد وتي راد، زدي ى األف مية عل ات الرس ن بعض المؤسس ة وم بني

دمير  ة صفّا، وت ي قري ة ف نالتقليدي ر م لاأل عدد كبي ، خالل السنوات الخمس حواش بشكل كام

ة، ،خيرة، وذلك حتى تكون دراسة توثيقيةاأل ارة التقليدي وعي  وتحليلية لنموذج من العم ولنشر ال

  .بمدلوالته المختلفة للشعب الفلسطيني ،ظھار أھمية التراث الثقافيبين السكان، وذلك بإ
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Abstract 

The Ottoman courtyards were designed to form adjacent 
constructional blocks which reflect the cultural concepts, the dominant 
social structure, and the economical status for a large sector of the 
Palestinian community. The relatives shared the same courtyard, and they 
did not allow the others to use it with them in order to maintain their 
social privacy. This phenomenon led to distribute the courtyards 
according to the degree of blood relationship. The size of these 
residential blocks varies according to the size of the family, and their 
economical status. This study came after demolishing several courtyards 
in the last five years in Saffa village. In order to document a sample of 
the traditional buildings, and to raise the awareness of the cultural 
heritage between the inhabitants, this study will attempt to signify the 
danger of such negligence.  

  

  طار التاريخي واالجتماعي للقريةاإل

افة  ،)١شكل (لى الغرب من مدينة رام هللا كم إ١٦على بعد حوالي تقع قرية صفّا  ى مس وعل
ة بالسكان . لى الشمال الغربي من مدينة القدسكم تقريباً إ ٢٢ يبلغ متوسط ارتفاع المنطقة المأھول

دالً . م٣٥٠عن سطح البحر حوالي  ة معت اخ القري ر من غ متوسط درجة الحرارة ويعتب ، حيث يبل
٢٨ْ  ً   .)١(ملم ٥٥٠مطار الشتوية فيھا حوالي شتاًء، ويبلغ متوسط ھطول األ ◌ْ  ٩و  ، صيفا

ةعلى نتائج دراسة الشواھد األ وبناءً  ة والمنقول ة الثابت لثري ا األ: ، مث ة، أو بقاي ة المعماري بني
تي عثر عليھا خالل أعمال موسم المسح ال منھا، وآبار مياه، وكسر من آنية فخارية، وقطع نقدية،

ن الموقع تم سكنه خالل ، فإنه من الواضح بأم٢٠٠١جراه المؤلف في صيف عام ، الذي أثرياأل
ى الوقت  ،والمتاخرة ،الفترات الرومانية، والبيزنظية، واالسالمية المبكرة ه حت واستمر السكن في

ةبطرز معما تركزت مباني القرية العثمانية. )٢(الحاضر ة مختلف ة باسم  ،ري ة المعروف في المنطق
 ؛خيرة للھدمثير منھا خالل العقود الثالثة األك وقد تعرض. من حول المسجد "القرية القديمة نواة"

اء إبسب وت ب الھجران، وتوسيع شبكات الطرق، أو بسبب بن ان البي دة مك ة جدي نشاءات معماري
رى الفلسطينية، ا مع ما ھو قائم في ائمة في صفّ وتتشابه الطرز المعمارية الق. القديمة كثير من الق

  .وفنية ،نشائيةصوصيات إمع وجود خ

                                                 

  ).٦، ص ٢٠٠٤الھودلية، (  )١(

  ).٨-٤، ص ٢٠٠٣الھودلية، (  )٢(
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كل  فّا ):١(ش ة ص ع قري ين موق ة رام هللا، وتب ة محافظ ل . خارط اج وزارة النق داد وانت إع
 .)٢٠٠.٠٠٠: ١مقياس الرسم . المركز الجغرافي الفلسطيني. (بتصرف. والمواصالت
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ة االج ون التركيب يرة األتتك ن عش فّا م ة ص ي قري ة ف اتماعي د قراج ر محم ة )٣(مي ، وحمول
ام . )٥(م١٩٤٨، ومن الجئي عام )٤(الفلنة د . نسمة ٤٩٥حوالي  م١٩٢٢بلغ عدد سكانھا في ع وق

قدر . نثىأ ٣٢٠، وذكر ٣٢٤نسمة، منھم  ٦٤٤لى إ م١٩٣١ارتفع تعدادھم حسب احصاءات عام 
ام وفي إ. نسمة ٧٩٠م بحوالي ١٩٤٥عام تعدادھم في  دادھم  م١٩٦١حصاءات ع غ تع  ١٣٦٤بل
ام . )٦(نثىأ ٧٥٣، وذكر ٦١١نسمة، منھم  ائج إحصاءات ع د  ١٩٩٧وتشير نت دادھم ق ى أن تع إل

ى ارتفع إ نھم  ٢٨٥٧ل ىأ ١٤٣٩ذكر و  ١٤١٨نسمة، م ا أ. ) ٧(نث ذي أجري تحت م اإلحصاء ال
راف المؤإ أش د ب ف فيفي كان القل دد س ى ن ع ة حت غ ١٥/٧/٢٠٠٠ري د بل نھم  ٣١٨٢م ق مة، م نس

  .)٨(نثىأ ١٥٩٦، وذكر ١٥٨٦
  
  نواع العمارة السكنية التقليدية ومواد بنائھا في قرية صفّاأ

سمنت في البناء، باإلضافة استخدام اإل العمارة التقليدية ھي تلك البيوت التي شيدت من دون
ذ لى اعتماد الطرق التقلإ ة في تنفي ة الموروث ة األيدي اء العناصر المعماري ال بن يةأعم لساس : ، مث

قوف، واأل دران، والس ة أ. )٩(رضياتالج ة ثالث ي القري د ف ة، يوج وت التقليدي ن البي واع م وھي ن
ر واأل ،فراد الموسرونويقوم األ. )١١(، والسقايف، والعاللي)١٠("قاع البيت والمصطبة"البيوت  كث

ة إلباختيار مساحة كافقربى من الحمولة الواحدة  وتھمنشاء ي ا بشكل متالصق من ثالث  بي عليھ
وت . تشكل بذلك نظام الحوشلساحة مشتركة ل ،جھات وال يسمح أصحاب ھذه المجموعة من البي

                                                 

د قر  )٣( ا وھو محمد بن علي بن حسن الرفاعي الھاشمي، وقد لقب باألمير محم ى ) كراجة(اج د أن انتصر عل بع
ا، مما أدى إلى استدعائه من ملك الشام، وطّوقه، أي جعل من حول فرنج في معركة دارت رحاھا في سورياإل

نة . عنقه طوقاً دليالً على الرفعة، والتشريف، وأمّره، أي جعله أميراً  د في س ر محم وفي األمي ـ،  ٩٠١وقد ت ھ
  ).٥٥، حاشية ١٥، ص ٢٠٠٣الھودلية، (ودفن في الجامع الصغير في دمشق 

ة وھي تتكون من مجموعة عائالت ب  )٤( اع جغرافي أصول عشائرية مختلفة، وقد قدمت تباعاً إلى قرية صفّا من بق
 ).٣، ص ٢٠٠٣الھودلية، (مختلفة 

ة   )٥( م من قري تتكون التركيبة االجتماعية لالجئين في قرية صفّا من دار أبو بكر، ودار معالي، ودار خطاب، وھ
د اعين، ومن دار حم ر إم نينة، ودار البرج، ومن دار حّماد، وھم من قرية بي ة، ودار ش ة البري م من قري ، وھ

  ).١١ -٨، ھامش ٣، ص ٢٠٠٣الھودلية، (علقم، وھم من قرية برفيليا 

  ).٣٦٤، ص ١٩٨٨الدباغ، (  )٦(

  ).٩٩، ص ١٩٩٩الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (  )٧(

  ).٤، ص ٢٠٠٣الھودلية، (  )٨(

  ).٣٨، ص ٢٠٠٠عياش، (  )٩(

ى الجزء المستخدم يطلق على المستوى السف  )١٠( ق مصطلح المصطبة عل لي من البيت مصطلح قاع البيت، ويطل
  .للمعيشة، وللنوم من المستوى العلوي من نفس البيت

  .ومفردھا عليّة، وھي عبارة عن غرفة مربعة تشيد فوق المستوى العلوي من البيوت  )١١(
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ذي أدى إبانشاء  ،خرىألي من أفراد الحمائل األ وتھم، األمر ال ين بي ه ب ع سكن خاص ب ى توزي ل
ة حسب رابط دمالنسيج المعماري للبيوت السكنية في القري ألف . ة ال وتوتت ا من  البي في غالبيتھ

واوقد استخدم الطابق السفلي إل. ھما بواسطة درج داخليطابقين متصلين مع بعض ات ي ء الحيوان
ض ا زين بع يالً، ولتخ وادل ة  لم وي للمعيش ابق العل مي، والط ومي والموس تخدام الي ذات االس

  .)١٢(لنومول

ة، والّش واد وتعتبر الحجارة، والترب واد األاليد، والم اه الم ذلك المي اء عضوية، وك ساسية لبن
 "رعةالق"وقد تم الحصول على الحجارة إما من مقالع حجرية في المنطقة المعروفة باسم . البيوت
ة، أالوا ى الحدود الشرقية للقري ة عل ةقع ي القري ة ف ة المھدم وت القديم ا البي والخرب  ،و من بقاي

ة. )١٣(المحيطة بھا ا الترب ر ، وھي األأم م الكث د ت رة، فق ادق وف ر خن ا من جراء حف حصول عليھ
ةاألساسات، أ اطق قريب د فّض. و من من د ن تكون ل السكان أوق اري بع وع الن ة من الن ذه الترب ھ

ة الكلسيةإضافة نسبة الثلث إ إوفي . ليھا من الترب ة، ف ة الناري وفر الترب ة عدم ت د حال ائين ق ن البن
ة، وإسية بوالكل ،استخدموا التربة الرمادية ا بنسبة متقارب د خلطھم اء، والقصولع ، )١٤(ضافة الم

ا، والشيد إ)١٥(والرماد ام السكان بتصنيع. ليھ د ق األخص في  وق ة المحيطة، وب الشيد في المنطق
  .)١٦(الحطب، والنباتات البرية: ماكن التي يتوفر فيھا الحجر الكلسي، والمواد المشتعلة، مثلاأل

د يضاف إدما السقايف فقد كانت قليلة العدأ ة،، وتكونت من غرفة واحدة ق ة جانبي ا غرف  ليھ
ھا من حجارة متوسطة الحجم، وطين بسماكة تتراوح ما بين بنيت جدر. وسلسلة حجرية منخفضة

ى فكانت مستوية، وشيدت من جذوع، وأغصان األشجار، باإلضافة إ ما سقوفھاأ. سم٨٠ – ٥٠ ل
زة لسقايف من اللمسات الفنيةوقد خلت ا. ) ١٧(طبقة من الطين المخلوط مع القش ل وضع  الممي مث

اء، أزخارف حجري ة للبن ة قصارة من ة في الواجھات الخارجي ة بطبق و طالء الواجھات الداخلي
  .يدالشّ 

                                                 

  ،٥٣-٤٩، ص ١٩٨٦للمزيد من المعلومات حول وظيفة البيوت انظر عراف،   )١٢(

 Dalman, 1941, p. 152- 170, Hirschfeld, 1995, p. 132- 135, Hawari, 2004, p. 257- 262 

د اإلن المحسنة، أ ٨٠حمد ناصر، ويضيف السيد عبد الرحمن أ  )١٣( ة القرعة بقيت قي ى اجر في منطق ستخدام حت
  .م٢٠٠٤منتصف الستينات من القرن العشرين، مقابلة شخصية في عام 

 ).٥٢٢، ص ١٩٩٦حمدان، (و الجزء الخشن من سيقان النباتات الشتوية وھ  )١٤(

واد العضوية  )١٥( اقي الم تعال األخشاب، واألعشاب، وب . ويطلق عليه بالعامية مصطلح السكن، وھو ناتج عن اش
  ).٥١٧، ص ١٩٩٦حمدان، (ويمكن الحصول على كميات كبيرة منه من الطوابين 

اح سمارة(  )١٦( ام  ٩٥، ناصر السيد عبد الفت ة شخصية في ع نة، مقابل د من المعلومات حول . م٢٠٠٤س وللمزي
ّراف،  ر ع يد أنظ نيع الش رون، ٦٣-٥٩، ص ١٩٨٦تص ع، وآخ دان، ١٢٣ -١٢٢، ص ١٩٨٧، ربي ، حم

  ).(Canaan, 1933, p. 19، ٥٤٨-٥٢٤، ص ١٩٩٦

  .)Canaan, 1933, p. 54-57، ٢٩١ -٢٨٩، ص ١٩٩٦حمدان، (للمزيد من المعلومات حول طريقة بناء السقايف أنظر   )١٧(
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ر أفضل أ ي، والتي تعتب واع المساكن،أما بخصوص العالل ا، وإل ن ك الرتفاعھ اوذل  طاللتھ
رة وكانت تبنى مباش. لفترة العثمانية قليالً جداً فقد كان عددھا خالل ا على المحيط، ولنقاء ھوائھا،

تم الوصول إ وت، وي ا من ساحة الحوش بواسطة درج حجريفوق أحد البي د استخدمت . ليھ وق
ين، باإلضافة إالستقبال الضيوف، وال ة المھم اء رجال العائل وملتق ى الن ي عن . ل وتختلف العالل

  .ھاك منخفض في جدركثر من شباوجود أالبيوت بعدم وجود قاع البيت، وب
  

 التوزيعة المكانية لالحواش

م، وجاءت ١٢٥ x ٣٥٠لى على رقعة تصل مساحتھا إ في القرية حواش العثمانيةأقيمت األ
ذه ). ٣و ٢شكل (على شكل كتل معمارية تختلف فيما بينھا من حيث الحجم والتخطيط  وتنفصل ھ

. لةنسان والحيوانات المحمّ ور اإلح بمرالكتل عن بعضھا البعض بواسطة طرق ترابية ضيقة تسم
ة األ وقد جاء توزيع األحواش بناءً  ى ملكي دم ،رضعل راد )١٨(ورابطة ال د من أف ام العدي ، حيث ق

  .لى جوار بعضھا مع الحفاظ على استقاللية كل حوشالحمولة الواحدة بإنشاء أحواشھم إ

ذه الدراسة ألسباب عدة، أوقد جاء اخت ا؛يار حوش دار ناصر لھ ذا الحوش نّ إ: والأ ھمھ  ھ
ا زالت معظم  نّ إ: ثانيا. يمثل بعمارته نموذجا تقليديا لألحواش في قرية صفا بيوت ھذا الحوش م

د، في حين أن معظم األ ي جدي م تستغل ألي نشاط عمران احته المكشوفة ل ة، وإن س حواش قائم
ي  لتوثيق ركن اساس من: ثالثا. و كليى في القرية قد ھدمت بشكل جزئي، أخراأل راث العرب الت
ى ، خاصة أن العمارة التقليدية في أرجاء الوطن تتعرض إجيال القادمةوتوريثه إلى األ ،صيلاأل ل

  .ھجمة شرسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  نظر العامري وتماريينية ألمقارنة توزيع األحواش في قرية صفّا معه في بعض المناطق الفلسط )١٨(

 Amiry and Tamari, 2003, p. 17. 
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ام  صفّامخطط قرية  ): ٢(شكل  اد. بتصرف عن مخطط  مصدره م. م١٩٩٢في ع د حم . محم

  .)سوزان مطر. رسم م(
  

  ناصر تخطيط حوش دار

د بلغت مساحته اإل، )٤شكل ( Uيأخذ تخطيط ھذا الحوش شكل  ة حوالي وق ، ²م٩٧٠جمالي
وم، وإ: ، مثللبناء منشآت عمرانية مختلفة الوظيفة ²م٧٥٥استغل منھا حوالي  واء المعيشة، والن ي

ات وفةالحيوان ي المنتصف مكش ة ف احة من . ، وتركت البقي وت المحيطة بالس تكونت معظم البي
يما أإ ؛مستويين  ،أ-مقطع أ: ٥ شكل( ن يكونا مرتبطين مع بعضھما بواسطة درج حجري داخل

ين ، أو أ)٦شكل و ب،-ب دخلين مختلف ا منفصلين بم شكل و ب،-ب أ،-مقطع أ: ٥ شكل(ن يكون
تح  خرى فقد تكونت من طابق واحدأما البيوت األ). ٧ دخل يف ى بم . ةالمكشوف الساحةمباشرة عل

ً طراف ھذه اوقد أضيف الحقاً على أ بيا وت صغيرة الحجم نس وين، وطابون ،لساحة عدة بي  .وقب
ي،  ي الصخر الطبيع ا ف ران نحت احة بئ ي الس د ف د يوج اذي وق ق المح فصل الحوش عن الطري

  .سور مرتفع تخلله مدخالن بواسطة
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 .)ان مطرسوز. رسم م(. ، ويظھر موقع حوش دار ناصرصفّا -مخطط القرية القديمة   ):٣(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م، ٢٠٠٤الرفع المعماري من عمل الباحث في عام . صفّا - مخطط حوش دار ناصر ): ٤(شكل 

 .)سوزان مطر. رسم م(

م : ٦. ٤بيت رقم : ٤. ٣بيت رقم : ٣. ٢بيت رقم : ٢. ١بيت رقم : ١ :مفتاح الشكل بيت رق
م : ١٠). البّد( ٩بيت رقم : ٩. ٧بيت رقم : ٧. ٦ م : ١١ .١٠بيت رق م : ١٢. ١١بيت رق بيت رق
 .بئر ماء. ١٤. ١٣بيت رقم . ١٣. ١٢
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  .)قطيطإ براھيمإ رسم (. ب لحوش دار ناصر -ومقطع ب أ، -مقطع أ  :)٥(شكل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بيت رقم ش، ويمثل بيوت الحوش ذات المستويين بمدخل واحد، المستويان مرتبطان  ): ٦(شكل 
 )٢٠٠٤تصوير الباحث في عام . (طة درج داخليمع بعضھما بواس
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 والتحليل المعماري لبيوت الحوش ،الوصف

اً ألو ،تتباين البيوت فيما بينھا من حيث التصميم ك تبع وظيفي، والوضع الحجم، وذل ا ال دائھ
ت اعتماداً ويمكن تصنيف ھذه البيو. فراد األسرة القاطنين فيھااالقتصادي لساكنيھا، وكذلك لعدد أ

واع، األ على ة أن بعض: ولتصميمھا الداخلي إلى ثالث وق بعضھما ال وت بمستويين ف اني. بي : الث
بيوت بمستويين . لى قسمين، أن تصنيف القسم األول إويمك. العاللي: الثالث. بيوت بمستوى واحد

ي ا مدخل واحد  ،مرتبطين مع بعضھما البعض بواسطة درج داخل ، ٣، ٢، ١بيت : ٤شكل (ولھ
دخلين . ب). سمنتي، وبني مكانه بناء إهھدم تم قد ٥رقم ، والبيت ٤ بيوت بمستويين منفصلين بم

  ).سمنتي، وبني مكانه بناء إهھدمتم قد  ٨، والبيت رقم ٧-٦بيت رقم : ٤شكل (مختلفين 

  بيوت بمستويين مرتبطين مع بعضھما البعض بواسطة درج داخلي   .أ  .١

 )٤-١بيت رقم : ٤شكل (

بمساحة  أو مستطيل بيوت من ھذا النوع، وقد صممت بشكل مربع يوجد في الحوش خمسة
ة بحجارة متوسط. م١٠ xم٨ -م ٨ xم٨ تتراوح ما بين رة الحجم بنيت واجھاتھا الخارجي ة، وكبي

ا، لستخدمت المونة الطينية، والحجارة الصغيرة على شكل مداميك أفقية شبه منتظمة، وقد أ تثبيتھ
ا من. )١٩(فقيوللحفاظ على مستواھا األ ا بينھ وع،  حجارتھا منتظمة الشكل، وتختلف فيم حيث الن

افة إ ون، باإلض م، والل ة والحج ى درج طحھا إل ذيب س ان تش كل (تق ارة ). ٨ -٧ش از الحج وتمت
ا األالمزيّ اء بلونھ ي البن تخدمة ف طحھا ة المس ذيب س رداءة تش ط، وب ا المتوس يض، وبحجمھ ب

، )٢٠(ر في محيط القرية، وكذلك سؤال كبار السنوبعد مقارنة ھذه الحجارة مع الصخو. الخارجي
راجح بأ ه من ال اجفإن د جلبت من مح ا ق ةنھ ية فإ. ر القرع ارة الكلس ا الحج اأم از بحجمھ ا تمت  نھ

ى إ ا، وتشذيب سطحھا الكبير نسبياً، وبلونھا الضارب إلى الصفرة، باإلضافة إل ان قطع حوافھ تق
ى بعض . الخارجي ذه الحجارة في يالحظ وجود تجاويف صناعية عل ة من مستويات متفاوتھ

د ألالواجھات، ا د استخدامھا بع د أعي امر الذي يعني أن ھذه الحجارة ق من الخرب المحيطة  نقلھ
  .م٥.٢ -م٤.٦ما بين  البيوتمامية لھذه ويتراوح ارتفاع الواجھات األ. وقعبالم

                                                 

ان   )١٩( ة أنظر كنع وت التقليدي اء البي ة بن فيلد Canaan, 1933, p. 19)(للمزيد من المعلومات حول تقني ، وھرش
)Hirschfeld, 1995, p. 112- 131( والعامري وتماري ،(Amiry and Tamari, 2003, p. 25-26). 

ل٢٠٠٤سنة، مقابلة شخصية في عام   ٨٠السيد عبد الرحمن أحمد ناصر، (  )٢٠(  ٨١، ناصر م، السيد شكري خلي
  ).م٢٠٠٤سنة، مقابلة شخصية في عام 
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ات الخارصــفّا -حوش دار ناصر  ):٨(شكل  اء الواجھ ة بن ر طريق ن ، وتظھ اذج م ة، ونم جي

 ).م٢٠٠٤الباحث في عام  تصوير.  (المداخل
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ى كل بيت بواسطة يتم الدخول إ ه األل د أحد طرفي واجھت ع عن ةمدخل يق د بنيت . مامي وق
سفل رومية، ويوجد في أ عقودمداخل بحجارة منتظمة القطع، ومتقنة التشذيب على شكل حواف ال

سم ٤٠سم عن مستوى أرضية الساحة المكشوفة، وحوالي ٢٥كل منھا عتبة حجرية ترتفع حوالي 
ا وقد كانت تغلق بواسطة أ. اع البيتعن مستوى أرضية ق بواب خشبية مثبتة في الغالب من جھتھ
: ٩شكل (ود خشبي قائم ينغرس قليالً من طرفيه في تجويفين نحتا في الحجر اليمنى بواسطة عم

داخل  م،٢,٥-م١,٨وتتراوح ارتفاعات مداخل ھذه البيوت بين ). ب -أ اع الم وبذلك فان نسبة ارتف
ات األ اع الواجھ ى ارتف ة تنحصر إل ين مامي أ. ٢,٥: ١و  ٢: ١ب راجح ب ن ال ع ن اختيوم ار موق
ى الخصوصية ة أحد طرفي الواجھة األالمدخل بالقرب من نھاي اظ عل دأ الحف مامية ينسجم مع مب

ت، حيث  ى ال يستطيع من ھو في ساحة الحوش أاالجتماعية لسكان البي دور عل ا ي ن يكشف م
 ً م ويمت. المصطبة حتى وإن كان الباب مفتوحا داخل األ ٤از مدخل بيت رق بوجود  خرىعن الم

  ).١٠شكل (لباب ا قوسنقش زخرفي على مفتاح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  . ١بيت رقم  مدخل :)أ -٩(شكل 
 ).م٢٠٠٤تصوير الباحث في عام (

كل  م  :)ب -٩(ش ت رق دخل بي . ، ٢م
 ).م٢٠٠٤تصوير الباحث في عام (
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كل  م   :)١٠(ش ت رق دخل بي ق لم ر الغل ى حج ي عل ام (.  ٤نقش زخرف ي ع تصوير الباحث ف
 .  )م٢٠٠٤

علوي، وال ،لى المستوى السفليويؤدي المدخل مباشرة إلى ساحة داخلية استخدمت كموزع إ
تيواء الحيوانات الكبيرة اباإلضافة إلى استخدامھا إل اع البي ا مستوى سقف ق  .لتي يفوق ارتفاعھ

ً  ،تختلف مساحة ھذه الساحات فيما بينھا، فمنھا الواسع بيا وت ذات . ومنھا الضيق نس وتشترك البي
اخلية على و معدني مثبت في الواجھة الدأالساحة الداخلية الواسعة بوجود مربط حجري، خشبي، 

والي  اع ح ذه١.٥ارتف ي أن ھ د يعن ذي ق ر ال تخدمت إل م، األم احات اس الالس واء الجم ا . ي أم
اح ن وإالس ان م ة لإلنس ة الحرك ن حري ى م د األدن وفر الح ت ت د كان توى ات الضيقة فق ى المس ل
ذه الساحات،. العلوي اً أل تتكون أرضيات ھ داداً طبيعي ر امت ت، من والتي تعتب اع البي رضيات ق

ي ة المرصوصة ،الصخر الطبيع كل غي. والترب تواھا بش در مس ت، وينح اع البي و ق تظم نح ر من
ال ا ب ات، وتجمعھ ول الحيوان رب ب ع تس ى تمن ك حت دخلوذل ن الم ن . قرب م رغم م ى ال وعل

اظيفية العديدة للساحة الداخلية، إال أن لھا سلبيات، أيجابيات الواإل المساھمة في تلويث جو : ھمھ
ا ن الحيوان ة م ازات المنبعث روائح، والغ ماحھا لل ك لس وي، وذل توى العل والمس ي ت الموج دة ف

  .للبيت لتفسد ھواءه العلوي المستوىلى المستوى السفلي باالنتقال إ

ان يستخدم إل وترتبط الساحة الداخلية بشكل مباشر ذي ك اع البيت ال واء مع ق ات، ي الحيوان
ى مجموعة . دوات الزراعيةوالطيور الداجنة، باإلضافة إلى خزن األ اع البيت عل يتكىء سقف ق
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ا مع بعضھا مشكلةتلتقي ا ) ٢١(ركب اظرة منھ ة لمتن وداً متقاطع ين  )٢٢(عق ا ب راوح م اع يت بارتف
وقد بني الجزء السفلي لمعظم الركب بحجارة كبيرة منتظمة القطع، وتداخلت حجارتھا . م٢ -١.٤

وت دران البي ة لج ات الداخلي داميك الواجھ ع م ذ وباال. م توى األرضية تأخ ن مس يالً ع اع قل رتف
ب باإل اء المنالرك ذ أحن داخل، وتنف و ال تظم نح ر ن ة، وغي تطيلة، ورقيق ارة مس ا بحج ال بنائھ عم

قاع البيت في يستند سقف . منتظمة الشكل باستخدام المونة المكونة من الشيد المخلوط مع التراب
دأ مأساس على البيوت الصغيرة باأل ة تب ر مساحة رضية، ولكن ون األربع ركب ركني بسبب كب
ى ن سطح بيوت ھذا النوع فإ ا صمم ليتكىء عل لتكون واحدة  ركب، وزعت ٩-٧قاع البيت فيھ

 .نشائيةاقي جانبية حيث تقتضي الضرورة اإلربع ركنية، والبمنھا في المنتصف، وأ

اطق، ومن التتكون أ ة في بعض المن ه الطبيعي ة رضية قاع البيت من الصخر بتعرجات ترب
اه المحلولة في معظم أ ادة باتج اجزائھا، وتنحدر في الع ى أطراف . ءالجدار الخلفي للبن توجد عل

م مبنية بحجارة متوسطة الحجم، وبالقرب منھا وعلى ارتفاعا )٢٣(اودرضية عدة مذاأل ة ت ت متباين
رب ن الحيواناتأ )٢٤(ويذكر السيد شكري خليل. و خشبيةتثبيت مرابط حجرية، أ ط الكبيرة كانت ت

ذإ وار الم ى ج ا صغارھا ل ً اود، أم ا ت دائم د كان رة فق ة ح و. الحرك ن  تخل ت م اع البي ات ق واجھ
رد الطاقات النافذة، وقد يعود السبب في  ه الف ذلك الى مبدأ تعارف عليه سكان األحواش يضمن في

اع البيت في بيت وقد لوحظ وجود مصرف على مستوى أ. زعاج محيطه السكانيعدم إ رضية ق
ا استخدمت في تصمقا ٣رقم  اه األبل فتحة في عتبة المدخل، يعتقد بأنھ ة ريف مي مطار المتجمع

 .في ساحة الحوش

تم الصعود إ ويي ى المستوى العل احة  للبيت ل ى طرف الس ي عل بواسطة درج حجري مبن
ة مين . الداخلي ن قس توى م ذا المس ون ھ ة(ويتك ن ) )٢٥(المصطبة والراوي ا صف م يفصل بينھم
  ). ١١شكل (يتخلله مدخل ضيق نسبياً  )٢٦(الخوابي

  
  

                                                 

د مفردھا ركبة، وتعرف باسم دعامة، ومنھا الد  )٢١( ة عن ى الحجر، أو الحجارة المقام ق عل عامة الركنية التي تطل
 ).٢٠٦ -٢٠٥، ص ١٩٨٨غالب، (زوايا البناء من الداخل حتى تساعد في حمل السقف 

 .تعرف ھذه العقود في المنطقة باسم العقود الصليبية  )٢٢(

  .باسم مدودويعرف بالعامية ). ٩٠، ص ١٩٥٧البغدادي، (مفردھا مذود، وھو معلف الدابة   )٢٣(

 ).م٢٠٠٤سنة، وكان أحد سكان ھذا البيت، مقابلة شخصية في عام  ٨١، ناصر السيد شكري خليل(  )٢٤(

وي، : الراوية  )٢٥( ى نفس مستوى أرضية وھي الجزء الخلفي من المستوى العل ادة عل وتكون أرضيتھا في الع
  .المصطبة

وقد كانت تستخدم لخزن الحبوب، والزبيب، والقطين . ةمفردھا خابية، وھي بناء طيني بأحجام، واشكال مختلف  )٢٦(
ور، (وتعرف في محافظة الخليل باسم الصومعة ). ٦٧٥، ص ١٩٩٦حمدان، ( ، وفي )٦٥، ص ٢٠٠٣الجب

  ).١٩، ص ١٩٩٣بيفرس، (األردن باسم الكوارة 
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ا صف ١بيت رقم   ):١١(كل ش ، المستوى العلوي، وتظھر الراوية، والمصطبة مفصولتان ببقاي

تصوير الباحث في عام (.  من الخوابي، وكذلك السقف، باإلضافة إلى قوسين في الواجھة الغربية
 .)م٢٠٠٤

وم، أ ة فتستخدم وتستخدم المصطبة، والتي تكون األقرب إلى الدرج، للمعيشة وللن ا الراوي م
ت، و خ.... الطحين لخزن التبن، وجرار الزي يس بالضرورة أ. ال سب مساحة المصطبة ن تتناول

ه محطردياً مع عدد أفراد األسرة، خاصة إ تج حقول اصيالً ذا كان مالك البيت مزارعاً نشيطا،ً وتن
غ ²م٥٥ -٤١العلوي ما بين  المستوىتنحصر مساحة . لى خزينوفيرة يحتاج الفائض منھا إ ، وتبل

ة حوالي نس ى المساحة الكلي احة المصطبة إل دد أ%. ٤٥بة مس راد وإذا افترضنا أن متوسط ع ف
رد العائلة القاطنين معاً على نفس المصطبة في ذلك الوق ت كان سبعة اشخاص، فإن نصيب كل ف

 .²م ٣.٥ -٢.٦سرة في مساحة المصطبة كان يتراوح ما بين من أفراد األ

ذهيتكئ سقف ال ي ھ وي ف دأ من األ مستوى العل ة تب ع ركب ركني ى أرب وت عل رضية، البي
ى ارت د عل ين وتتقاطع المتناظرة منھا في منتصف العق ا ب راوح م اع يت رضية م عن أ٣.٩ -٣.٥ف

غ مصطبة، وبذلك فإن نسبة ارتفاع سقف قاع البيت إال في  ٢,٢: ١لى ارتفاع سقف المصطبة تبل
عن مستوى سم ٥٠ترتفع قمتھا حوالي  ويعلو سقف المصطبة من الخارج قبة منخفضة. المتوسط

سطحھا الخارجية طبقة نصف الثاني من القرن الماضي على أضيف في الوقد أ. الجدران الجانبية
ر). ١٢شكل (سمنت من اإل رقيقة نسبيا ات غي ة للمصطبة عدة طاق  يوجد في الواجھات الداخلي

ة، وبأ ى ارتفاعات متباين ين نافذة عل ا ب راوح م ام تت . سم٣٠× ٤٠× ٤٠ -سم٢٠× ١٥× ١٥حج
ت،  ت، والكبري ل الزي ع قنادي ة لوض ام، والمنخفض ور الحم ا لطي ة منھ تخدمت المرتفع د اس وق
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ابور  ر الب ة، وإب خ... والقطع النقدي ي . ال د ف ى أيوج ي أعل ع ف دة تق ذة واح ة ناف ت طاق ل بي د ك ح
والي  ا ح ط أبعادھ غ متوس دران، ويبل م٤٠× ٤٠الج أ. س ظ ب عيالح ة النا ن موق ان الطاق ذة ك ف

لخر، إذا كان البناء غير مالصق ألبنية أعلى الجدار الخلفيساس في أباأل م : ى، مث وت رق ، ٢بي
ة أخرى، ذا ك، وفي أعلى الجدار األمامي إ٤و  ٣ ان البيت محاذياً للشارع العام، أو مالصقاً ألبني

. ٩و ١بيتين رقم لا: لف البيت لغير سكان الحوش، مثلرض الواقعة خأو إذا كانت ملكية قطعة األ
أ راجح ب ن ال ذه الطوم ة ھ ة، واإلن وظيف ي التھوي ت تنحصر ف ات كان ماح ألاق ارة، والس عة ن ش

وت قوس يوجد في إ. مكنن أالشمس بالدخول إلى المصطبة إ حدى الواجھات الداخلية لمعظم البي
م  ت رق تثناء بي د، باس ة واح وى واجھت ١لحف ذي تحت ة اال ى ثالث ة عل ة والغربي واس، ه الجنوبي أق

م باإلضافة إ ت رق ى بي و واجھا ٤ل ذي تخل اتال ن أي منھ ة م ذه . ه الداخلي اد ھ غ متوسط أبع ويبل
ً  ٤٥× م ارتفاعاً ١.٧× م طوالً ١.٨قواس األ ذلك كسيت أ. سم عمقا وي، وك رضية المستوى العل

وط مع القشبطبقة سميكة نسبياً من القصارة المكونة من الّش يه الداخليتينتواجھ ك يد المخل ، وذل
ين الحإل ا ب ات م الق الفراغ ى إغ افة إل ارجي، باإلض طحھا الخ وية س ارة، وتس فاء الصفة ج ض

ة للجدران، ولعمل  ى الواجھات الداخلي ة عل ة  رضيةأالجمالي ة، ونظاف ة الحرك وفر حري صلبة ت
  .متعة السكان، وفراشھمأ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كل  ر   ):١٢(ش وش دار ناص ــفّا –ح اب المص ر القب منتية، تظھ ة إس ا طبق ة، وعليھ   . نخفض

 .)م٢٠٠٤لباحث في عام اتصوير (



 ٦٨١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح الھودلية

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ديال رات وتع وت وعناصرھا اإللقد طرأت عدة تغيي ى تصميم البي ذ اواخر ت عل ائية من نش
  ھمھا؛مانية وحتى الوقت الحالي، أالفترة العث

م أجريت بعض التعديالت اإل  :أوالً  وي لبيت رق ا١نشائية على المستوى العل تح ف. ١: ، منھ
ة الشرقية، وآخر ضيق في الواجھ نخفض في الواجھ د شباك واسع على ارتفاع م ة، وق ة الغربي

ادة اإلتمت تسوية أرضية المصطب. ٢. سمنتبنيت حوافھما باإل سمنت ة بطبقة سميكة نسبياً من م
ام أ )٢٧(ويذكر السيد محمود سليم ناصر). ١١شكل ( د أثّ. م١٩٧٣ن ھذا البيت ھجر في ع رت وق

ا ات البرية النامية على سطحه، وبين حجارة واجھاته الخاالنبات ه، مم رجية بشكل سلبي على متانت
  .لى تصدعه في بعض المناطقأدى إ

م   :ثانياً  ى المستوى ٢كان المستوى السفلي للبيت رق اً عل السفلي في بيت  باألصل مفتوح
م  ي أن أ١رق ا يعن دة اجتماعي، مم م وح ان لھ ين ك ذين البيت ةة، واصحاب ھ ادية قوي د . قتص وق

ي فتأ ة أضيفت ف ي أن ذري ذي يعن ر ال ا، األم ة بينھم لة حجري ة سلس د رة الحق ين ق صحاب البيت
ل. عاشوا فيما بعد باستقاللية اقتصادية ذا ال) ٢٨(ويذكر السيد شكري خلي ه في ان ھ م ھجران بيت ت

  .بالسكانذى سقفه بشكل مفاجىء على األمتعة دون أن يلحق األ انھارن م بعد أ١٩٧٩عام 

ا  :ثالثاً  م بعد فترة طويلة نسبياً من بن الكين  ٣ء واستخدام بيت رق ى قسمين لم م تقسيمه إل ت
ةنشامختلفين، األمر الذي أدى إلى إجراء بعض التعديالت اإل ي تضمن خصوصية الملكي . ئية الت

دخل األ: ١: لتعديالت، ھيھم ھذه اوأ ى الغرب من الم د إل تح مدخل جدي اع ف . م١.٦صلي بارتف
ا حدقد بنيت حوافه بشكل غير متقن، األمر الذي أدى إلى ھدم أو ة، مم ى جزاء منه في فترة الحق

اع البيت في إ: ٢). ١٣شكل (سمنت عادة بنائه بمادة اإلبالسكان إل زالة جزء صغير من سقف ق
يح الحد األ المنطقة المحاذية للمدخل الجديد لعمل ة اساحة داخلية صغيرة تت ى من حري ة لحدن رك

وب ٤٠جري بعرض بناء جدار ح: ٣. لى البيتمن وإ ى إسم باتجاه شمال جن اع المستوى عل رتف
ت ي وسط البي وي ف ي: ٤. العل م تقس ة إت لة حجري اع البيت بواسطة سلس اويين م ق ى قسمين متس ل

ا ة : ٥. تقريب ة الجنوبي ن الجھ ت م قف البي ى س ة عل اء عليّ م بن ر ت ع عش رن التاس ة الق ع نھاي وم
ذكر السيد ). ١٤، ١٢شكل (الحوش بواسطة درج حجري  ساحة، وتم وصلھا مع )٢٩(الغربية وي

  .م١٩٧٠ة قد ھجرا في عام ن ھذا البيت، والعليّ أ ) ٣٠(نائل حسين
  
 
 

                                                 

 ).م٢٠٠٤سنة، وكان أحد سكان ھذا البيت، مقابلة شخصية في عام  ٤٢السيد محمود سليم ناصر، (  )٢٧(

 ).م٢٠٠٤سنة، وھو مالك ھذا البيت، مقابلة شخصية في عام  ٨١السيد شكري خليل ناصر، (  )٢٨(

 ).م٢٠٠٤سنة، وكان أحد سكان ھذا الحوش ، مقابلة شخصية في عام  ٨١السيد شكري خليل ناصر، (  )٢٩(

 ).م٢٠٠٤سنة، مقابلة شخصية في عام  ٤٠السيد نائل حسين ناصر، (  )٣٠(



  "نظام الحوش في قرية صفّا خالل الفترة العثمانية المتأخرة"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

درج المؤدي ٣، بيت رقم صفّا  -حوش دار ناصر  ):١٣(شكل  ي، وال ،  المدخل الشرقي والغرب

  ).م٢٠٠٤ث في عام تصوير الباح(. إلى العليّة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

كل  وش دار ناصر  :)١٤(ش ــفّا  -ح وفة ص احة المكش وت والس ع البي ا م ة، وعالقتھ . ، العليّ

 .)م٢٠٠٤تصوير الباحث في عام (



 ٦٨٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح الھودلية

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ضافة مع وقد ترافقت ھذه اإل. ٤للبيت رقم  لى الواجھة الشرقيةأضيف بيت صغير إ  :رابعاً 
حدھما في المستوى السفلى، والثاني في المستوى ، أ٤م ت رقفتح مدخلين في الواجھة الشرقية للبي

د ٢٠٠٢في عام عيد استخدامه م، وقد أ١٩٧٤جر ھذا البيت في عام ھ. العلوي م لتربية الطيور بع
  .)٣١(واستبدال بابه الخشبي بباب حديدي ،سمنتلى مدخله بعض الترميمات بمادة اإلجري عأن أ

م ٥ان بيت رقم  )٣٢(يذكر السيد جمعة حسن ناصر  :خامساً  ، والذي كان يتشابه مع بيت رق
ام ١٩٧٠، قد ھجر في عام ١ ه في ع م ھدم اء اسمنتي يستخدم م، وأ١٩٩٠م، وت ه بن نشىء مكان

  .حاليا محالً تجاريا

 )٧ -٦بيت رقم : ٤شكل ( بيوت بمستويين منفصلين  .ب  .١

م ( وجد في الحوش ثالثة بيوت من ھذا النوع، ھدم واحد منھا بشكل كامل ، وأنشىء )٨بيت رق
 ٧ –م ٨ x ٦وقد صممت ھذه البيوت بشكل مستطيل بمساحة تتراوح ما بين . سمنتيمكانه بناء ا

x عمال بنائھا بنفس ذت أوبنيت واجھاتھا الخارجية بحجارة متوسطة، وكبيرة الحجم، وقد نفّ . م٨
راوح األ تحتوي الواجھات. تقنيات البناء للواجھات الخارجية في البيوت السابقة ة، والتي يت مامي

دخلين٥.٩ -٥.٥ارتفاعھا ما بين  ى م ع . م، عل فلييق ا في من الس وي منھم ة، والعل تصف الواجھ
ن أ القرب م اب د طرفيھ ة . ح ارة منتظم فلي بحج توى الس ي المس دخل ف واف الم ت ح ع، بني القط

د روميومتقنة التشذيب إ ى شكل عق تٍو ، أ)٧شكل ( ما عل جد في يو، و)١٥شكل (و بشكل مس
ين  ،رضية الساحة المكشوفةسم عن أ٢٠عتبة حجرية ترتفع حوالي سفل كل منھا أ ا ب  – ١٥وم

  .رضية المستوى السفليسم عن أ٤٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م صفّا -حوش دار ناصر  ):١٥(شكل  رواق٦، بيت رق دخل السفلي وال ام (. ، الم تصوير الباحث في ع

 .)م٢٠٠٤

                                                 

 ).م٢٠٠٤سنة، و كان أحد سكان ھذا البيت، مقابلة شخصية في عام  ٤٥يد عمر ھالل ناصر، الس( )٣١(

  ).م٢٠٠٤سنة، وكان أحد سكان ھذا البيت، مقابلة شخصية في عام  ٥٣السيد جمعة حسن ناصر،( )٣٢(



  "نظام الحوش في قرية صفّا خالل الفترة العثمانية المتأخرة"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ما مدخل المستوى أ). ١٦شكل (نشاء ل تاريخ اإلبوجود نقش يحم ٦ت رقم ويمتاز مدخل بي
ى  ي عل د بن وي فق كل العل دش ي، أ عق تٍو روم كل مس كل (و بش ات ). ١٧، ٧ش راوح ارتفاع وتت

ة األ١.٩٥ -١.٨بيوت ما بين مداخل ھذه ال ى الواجھ دخل إل اع الم إن نسبة ارتف ذلك ف ة م، وب مامي
  .٢.٨:  ١و  ٢.٧: ١تنحصر ما بين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م . صفّا -حوش دار ناصر  ): ١٦(شكل  . ٦نقش زخرفي، وكتابي على المدخل السفلي لبيت رق

ى  ة اليمن ي الجھ د نقش ف نة"وق ه اال هللا، س ة اليسرى "ال ال ي الجھ ي "، وف د رسول هللا، ف محم
 .)م٢٠٠٤تصوير الباحث في عام ( .}ھـ{" ١٢٨٠رجب 



 ٦٨٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح الھودلية

  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ى  ،تيواء الحيوانااستخدم المستوى السفلي إل قفه يتكىء عل  ٦-٤والطيور الداجنة، وكان س
ة وينحدر . ركب تلتقي امتدادتھا على مستوى ارتفاع المدخل ة المحلول وتتكون أرضيته من الترب

دار الخلف اه الج يالً باتج تواھا قل راف األ. يمس ى اط د عل ذيوج دة م ية ع ارة رض ة بحج اود مبني
بيةمتوسطة الحجم، وبالقرب منھا وعلى ارتفاعات متب رابط خش ة . اينة تم تثبيت م وتنطوي عملي

ى  وي عل رة، أفصل المستوى السفلي عن العل ات كثي اإيجابي الحد من تلويث جو المستوى : ھمھ
في المستوى السفلي من  العلوي، وذلك بمنع الغازات، والروائح المنبعثة من الحيوانات الموجودة

ذلك تاإلنتقال إ وي، وك ى المستوى العل ة، باإلضافة إوفير درجة عل ة من النظاف ى الحالي د من ل
  .ثناء الليلازعاج الحيوانات للسكان في أ

ة أو قبو مباشرة إ ،لى المستوى العلوي فقد بنيت غرفة صغيرة الحجمللوصول إو ى الواجھ ل
ى مامية، ودرج حجري خارجاأل ؤدي إل ائية لي ذه اإلضافات اإلنش ة لھ ة الغربي ي مالصق للواجھ

ىسقفھا، ومن ثم إ وي  ل ذا المستوى ). ١٧شكل (مدخل المستوى العل استخدمت كامل مساحة ھ
ا مع ه على أربع ركب ركنية تبدأ من األكمصطبة، وقد اتكأ سقف اظرة منھ اطع المتن رضية، وتتق

ع عن . رضيةم عن مستوى األ٣بعضھا على ارتفاع  ة منخفضة ترتف يعلو السقف من الخارج قب
  .سم٥٠مستوى الجدران الجانبية حوالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كل  ر :)١٧(ش وش دار ناص م   -ح ت رق ة٧و  ٦بي ود رومي داخل بعق ن الم اذج م   . ، نم
 ).م٢٠٠٤تصوير الباحث في عام (



  "نظام الحوش في قرية صفّا خالل الفترة العثمانية المتأخرة"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ت، كان باألصل مقسماً إ ٦بأن بيت رقم  ) ٣٣(يذكر السيد شعيب رجب اع البي لى مصطبة وق
د ت الجدي م البي ه اس ق علي ان يطل ي ال. وك ت المصطبة ف د كان ع وق ت، ويرتف ي للبي زء الخلف ج

ت١مستواھا حوالي  اع البي د ف. م عن مستوى ق ام وبع ورة ع زة من ث رة وجي م إ١٩٣٦ت ادة م ت ع
ين دخلين مختلف داخلي للبيت ليتكون من مستويين بم تم الوصول من أرضية. التقسيم ال ى ي  وحت

اء رومن ثم إ ،٤لى سقف بيت رقم الحوش إ ساحة م بن د ت ت، فق ذا البي ى سقف ھ قفه ل أ س واق اتك
م  ة للبيت رق ة الجنوبي ة، والواجھ ة األمامي الكو ). ١٥شكل ( ٤على الواجھة الشمالية للغرف ام م ق

م  ت رق ي أ ٧بي ى ف بياً عل عة نس ة واس اء رواق، وغرف يالدي ببن ر الم ع عش رن التاس ر الق واخ
دخل الشرقية لبيتھم، وأضافوا إ الواجھة لى جوارھما فيما بعد غرفاً جديدة لتشكل حوشاً مستقالً بم
ى ه االضافات بمالكي الحوش الجديد إلى اجراء بعض التعديالت اإلوقد أدت ھذ. خاص نشائية عل

تويين دخلين بمس ين البيت القديم، كان أھمھا فتح م ة الشرقية مختلف ت، . في الواجھ ذا البي ھجر ھ
ام خرى المجاوكذلك األبنية األو ك في ع نفس المال دة ل ا )٣٤(م١٩٧١رة والعائ تم عليھ م ت ة ، ول أي

  .لى الحاق الضرر بھا بدرجات متفاوتةترميمات منذ ذلك التاريخ، األمر الذي أدى إ

  )١٣ -٩بيت رقم : ٤شكل ( بيوت بمستوى واحد  .٢

ان بشكل  ل، واثن ان بشكل كام ا اثن دم منھ وع، ھ ذا الن وت من ھ يوجد في الحوش سبعة بي
يجز د اإلئ ة قي ي ثالث تخدام، وبق ئأ. س ة جدر إنش وت بإضافة ثالث ذه البي ات بت ھ ى واجھ وت ل ي

ين قائمة، وقد صممت بشكل مربع، أ ا ب راوح م ة تت  x ٩ -م٣.٢ ٢.٦xو مستطيل بمساحة متفاوت
ا. م١٥ وت الس اء البي ة بن نفس تقني م ب رة الحج طة، وكبي ارة متوس ا بحج ت واجھاتھ د بني بقة، وق

ة القطع، . م٣ -٢.٣مامي ما بين جدارھا األ تراوح ارتفاع داخلھا بحجارة منتظم شيدت حواف م
قفت  ودوس ة، أ بعق اع رومي تٍو بارتف كل مس ين و بش ا ب بة ١.٨ -١.٣ينحصر م إن نس ذلك ف م، وب

ات األ اع الواجھ ى ارتف داخل إل اع الم ين ارتف ا ب ة تنحصر م أ. ١.٧: ١ - ١.٦: ١مامي سقف  اتك
اظرة مع ى أالبيوت الصغيرة منھا عل ة تقاطعت المتن ى ست ركب ركني رة عل ربع ركب، والكبي
 .بعضھا في المنتصف

ى أ) ألبّد( ٩يعتبر بيت رقم  وحين عل دين متجاورين مفت كبرھذه البيوت، حيث يتكون من عق
وبي منھم. )ب –مقطع ب : ٥شكل ( بعضھما ع استخدم الجزء الجن ذي كانت أرضيته ترتف ا، وال

ة الجزء الشمالي، لتجميع ثمار الزيتون في حجرات بنيت باحجام متباينة رضيكثيراً عن مستوى أ
ين . على حوافه الداخلية أما الجزء الشمالي فقد استخدم لدرس الثمار بواسطة حجرين كبيرين مثبت

الق ر فتحة ب د عب ة تمت داران بواسطة خشبة طويل ا ي د كان رب من مع بعضھما في المنتصف، وق
رق مالية الش ة الش لية إالزاوي د الجم ان يوج ث ك وش، حي احة الح ى س وم ، أل ذي يق رس ال و الف

ك الحجرينبا دوران لتحري د وجد إ. ل بوق درس مك ى جوار حجري ال ار ل دي لعصر الثم س حدي

                                                 

ام حد سكان ھذا البيسنة، وكان أ ٧٠، ناصر السيد شعيب رجب(  )٣٣( ده في وأ. م٢٠٠٤ت، مقابلة شخصية في ع ي
 ).م٢٠٠٤سنة، والذي سكن في ھذا البيت فترة وجيزة، مقابلة شخصية في عام  ٧٢ذلك السيد كمال زھدي، 

 ).م٢٠٠٤حد سكان ھذا البيت، مقابلة شخصية في عام سنة، وكان أ ٦٢، ناصر السيد دوالر عطية(  )٣٤(
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  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ان يفصل الزيت عن السوائل االخرىالمھروسة، وإ ه ك ة . )٣٥(لى الجوار من ويوجد في الواجھ
غ اتساعه  الشرقية من الداخل ثالثة اقواس، أكبرھا الذي اء، حيث يبل وبي للبن يقع في الجزء الجن

ً ٤٠ xم طوال ١.٢× م عرضا ١.٤   .سم عمقا

مه كمحل ، وقد أعيد استخدا)٣٦(ھجر ھذا البيت في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين
ان أجريت عليه م بعد أن أ١٩٧٣تجاري في عام  ائية، ك ديالت انش ا؛ اوالً تع احة توسيع مس: ھمھ
ت و دخل البي منتم ه باإلس وية حواف ً . تس ا توى أ: ثاني ع مس اء رف ن البن مالي م زء الش رضية الج

رضية الجزء سم عن مستوى أ٤٠على انخفاض حوالي باضافة كميات كبيرة من الطمم ليكون 
وبي ً . الجن ا رقية : ثالث مالية الش ة الش ن الزاوي القرب م ت ب ي كان ذة الت ة الناف احة الطاق يع مس توس

 ً ً . الحوش ساحة يفتح على لتصبح مدخالً ثانويا سم ٦٠×  ٦٠فتح شباكين متقاربين بمساحة : رابعا
ة ة الغربي ن الواجھ مالي م زء الش ي الج ا ف ل منھم اً لك ً . تقريب ا اء الو: خامس ة كس ات الداخلي اجھ

ً والسقف، وكذلك األرضية بطبقة إ    .)٣٧(سمنتية سميكة نسبيا

بيا  غيراالشرقية لھذا البيت بيتان ص ةلى الواجھبني مباشرة إ م : ٤شكل ( الحجم نس بيت رق
م وقد ).  ١١ -١٠ ام  ١٠ھجر بيت رق ل، ١٩٧٠في ع قفه بالكام دم س ى ھ ذي أدى إل م، األمر ال

م أ. من جداره الشرقي خالل العقدين األخيرينجزاء كبيرة وكذلك أ ابه ١١ما بيت رق ذي يتش ، وال
ام عيد اسأمن حيث الشكل والتصميم الداخلي، فقد  ١٠مع بيت رقم  د أن ١٩٨٠تخدامه في ع م بع

ا : ، كان أھمھا؛ أوالً )٣٨(نشائيةأجريت عليه تعديالت إ إزالة الركب الركنية األربع، ووضع مكانھ
ً . أعمدة إسمنتية ه باإل: ثانيا ً . سمنت المسلحھدم السقف، وإعادة بنائ ا دخل : ثالث األصلي اغالق الم

تح مدخالً جد)١٨شكل (لى الحوش الذي كان يؤدي إ ة، وف داً في الواجھ ة ي ً . الجنوبي ا ع : رابع رف
ً . سمنتيةمستوى األرضية، ومدھا بطبقة إ ا ة إكساء : خامس اء بطبق ة للبن سمنتية الواجھات الداخلي

 ً   .سميكة نسبيا

ذكر الس. ١مالصقاً للواجھة الشرقية للبيت رقم  ١٢بني بيت رقم  ليم أوي ود س ذا يد محم ن ھ
د، مما )٣٩(م١٩٦٧البيت قد ھجر في عام  ة، والحضارية لت ى ادى بقوى العوامل الطبيعي ميره حت
لى جواره طابون، وقد كان يستخدم من سكان الحوش للخبيز، ولطبخ وشيد إ. ارتفاعات منخفضة

                                                 

ام  حد سكان ھذا الحوش، مقابلةسنة، وكان أ ٨١، ناصر السيد شكري خليل(  )٣٥( يد . م٢٠٠٤شخصية في ع والس
 ).م٢٠٠٤سنة، وھو صاحب ھذا البيت، مقابلة شخصية في عام  ٦٥ ناصر محمد عبد القادر

 ).م٢٠٠٤سنة، مقابلة شخصية في عام  ٨١، ناصر السيد شكري خليل(  )٣٦(

 ).م٢٠٠٤سنة، مقابلة شخصية في عام  ٦٥، ناصر السيد محمد عبد القادر(  )٣٧(

 ).م٢٠٠٤حد مالكي ھذا البيت، مقابلة شخصية في عام سنة، وھو أ ٥٠، ناصر العبد جبريد عطية الس(  )٣٨(

 ).م٢٠٠٤، مقابلة شخصية في عام ١سنة، وكان من سكان بيت رقم  ٤٢السيد محمود سليم ناصر، (  )٣٩(



  "نظام الحوش في قرية صفّا خالل الفترة العثمانية المتأخرة"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تأ. )٤٠(يام الباردةعض المأكوالت، وللشوي، باالضافة إلى التدفئة في األب م  ما بي ي  ١٣رق د بن فق
  .والتبن ،دوات الزراعيةم لتخزين بعض األ، وما زال يستخد٦مام بيت رقم مباشرة أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كل  م   -حوش دار ناصر :)١٨(ش ت رق دخل األصلي لبي ارة١١الم طة حج ق بواس د أغل . ، وق
 ).٢٠٠٤تصوير الباحث في عام (
  
  العاللي  .٣

م يوجد في الحوش عليّة واحدة، وقد شي ة تصل  بمساحة ٣و ٢دت على سطح بيت رق داخلي
ع في المتوسط . م٣x٢،٨الى  ر٣بنيت واجھاتھا، والتي ترتف الحجم  ةم، بحجارة متوسطة، وكبي

داميك أ كل م ى ش ن الّشعل ة م بة عالي ع نس ة م ة المخلوط ة الطيني تخدمت المون د اس ة، وق يد، فقي
داميكھا حجارة الصغيرة في ملء الفراغات وكذلك ال ين م ة . ب دخلھا في منتصف الواجھ ع م يق

قف بش د س رقية، وق ة الش ع الزخرف ابه م ارف تتش ل زخ تطيل يحم ر مس طة حج تٍو بواس كل مس
م  دخل حوالي . ٤الموجودة على مدخل بيت رق غ اتساع الم اً و م ١،٦يبل سم عرضاً،  ٨٠ارتفاع

ة  .١،٨٥: ١مامية تبلغ وبذلك فإن نسبة ارتفاع المدخل إلى الواجھة األ ويوجد في الواجھة الجنوبي
ا ن منخفضان يفتحان على ساشباكا ة م ة مراقب حة الحوش، بحيث يستطيع الجالس في داخل العليّ

                                                 

ن الم  )٤٠( د م ه أللمزي ة عمل ه وطريق ابون وأجزائ اء الط ة بن ول طريق ات ح فيلد علوم ر ھرش   نظ
)Hirschfeld, 1995, p. 140- 141( العامري وتماري ،(Amiry and Tamari, 2003, p. 20-25). 
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  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ً تكونت أ. ة المكشوفةيدور في الساح بيا ة سميكة نس من المالط المكون من  رضية العليّة من طبق
ً )٤١(رالحوّ  ا ا الحق د أضيف عليھ ة إ ، وق ةسمنتطبق ى أ. ية رقيق اء عل ع ركب يتكىء سقف البن رب

ة منخفضة م، ويعلوھا من الخ٣المنتصف على ارتفاع  ركنية، وتتقاطع المتناظرة منھا في ارج قب
  .سمنتيةأضيف عليھا طبقة إ

م يتم الوصول إ دخلي بيت رق ين م ا ب ه م . ٣لى ھذا البناء بواسطة درج حجري بنيت قاعدت
ل ذكر السيد شكري خلي ذي عاش في  )٤٢(وي راھيم حسين، وال ة بنيت في زمن السيد إب أن العليّ

م نية، وأأواخر الفترة العثما ذه . ٢ن جزءھا الغربي قد ھدم بسبب انھيار سقف بيت رق ابه ھ وتتش
و ، وفي حوش الصغير، وأ)٤٣(العليّة مع نظائرھا في عين قينيا، والجيب، وقلندية، وبيت حانون ب

ا)٤٤(رمح في جنين ابود)٤٥(، وفي حوش الجبور، والجبارين في بلدة يط د)٤٦(، وع ي زي ، )٤٧(، وبن
  .بو غراب، ودار الھودلية في صفّاإلى عليّة دار ابن يوسف، ودار أ، باإلضافة )٤٨(وعطارة

  
  ساحة الحوش

وت السكنية من ثالث جھات  ا البي ا )٤شكل (وھي ساحة مكشوفة تحيط بھ ، وكانت جھتھ
د كانت المساحة الكليّ. الرابعة مغلقة بواسطة سور ي  ة لساحةوق الحوش تسمح بالتوسع العمران
د ة زواج أح ي حال ي ف ات، أو األ األفق اء المطلق دى النس اء، أو انضمام إح راد األبن ى أف ل إل رام

ك بإ ائالتھن، وذل دارينع افة ج ات األض ى واجھ ة عل احة ، أو ثالث بح المس ة لتص ة القائم بني
ة . المحصورة بيتاً منفصالً يأوي المحتاج اه طيل وفير المي ران، استخدما في ت يوجد في الساحة بئ

ا عن أ. ملمواشيھاشھر السنة لسكان الحوش، و اه تتجمع فيھم وت السكوكانت المي نية، سطح البي
ة . رضية الترابيةومن الساحة المكشوفة ذات األ اً في تھوي وقد لعبت الساحة المكشوفة دوراً مھم

بابيك ن الش ة م ا كانت خالي كنية، خاصة انھ وت الس ل. البي يد شكري خلي ذكر الس ذأ) ٤٩(وي ه ن ھ
ا، ومن األ الساحة كانت تستخدمھا النسوة ة فيھ الھن اليومي ر من أعم ال لقضاء إلنجاز الكثي طف

                                                 

اء جدر، وأسقف . ويعرف بحّوارة، وھو ناتج عن حجارة كلسية طّرية  )٤١( ويستخدم بعد خلطه بحطام القش في بن
 ).١٤٥، ص ١٩٨٨غالب، (رضيات لبيوت، وفي المواقد، وكذلك في األا

 ).م٢٠٠٤سنة، وھو مالك ھذه العليّة، مقابلة شخصية في عام  ٨١ناصر، السيد شكري خليل (  )٤٢(

 ).٢٦٣-٢٣٨، ص ١٩٩٦حمدان، (  )٤٣(

 ).٩٧، ٩٤، ص ٢٠٠٠عيّاش، (  )٤٤(

 ).٢٩ -٢٤، ص ٢٠٠٣الجبور، (  )٤٥(

 ).٦أ، ص ٢٠٠٣المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي، (  )٤٦(

 ).١٥ -١٤ب، ص ٢٠٠٣المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي، (  )٤٧(

 ).٧ج، ص ٢٠٠٣المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي، (  )٤٨(

 ).م٢٠٠٤حد سكان الحوش، مقابلة شخصية في عام ان أسنة، وك ٨١السيد شكري خليل ناصر، (  )٤٩(



  "نظام الحوش في قرية صفّا خالل الفترة العثمانية المتأخرة"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ذل راح، واألك من سكان الحوش إلساعات طوال في اللھو واللعب، وك ة طقوس األف حزان قام
  .الخاصة بھم

رقية أ ة الش ه الجنوبي د من الزاوي ع امت ة سور مرتف ة الجنوبي احة الحوش من الجھ حاط بس
م وحتى الزاوية الجنو ٩للبيت رقم  ه مدخالن ٥بية الغربية للبيت رق دخل. وتخلل ي الم رئيس  بن ال

ق م، وكان ٢.٢م وبعرض ٢.٥بارتفاع  عقدعمدة جانبية على شكل بحجارة متقنة التشذيب، وأ يغل
ام . فتينبواسطة باب خشبي يتكون من د دخل في ع ة المجلس ٢٠٠١ھدم ھذا الم اء حمل م في اثن

د تم نقل حجارته وأ ع الداخلية، وقدالقروي لتوسيع الشوار ه لتوضع عن ة ناصر عمدت السيد عطي
ى نفس إخر صغير الحجم، وكان يؤدي مل مدخل آلى الشرق من ھذا المدخل عوإ. للحفاظ عليھا ل

  .الحوش
  

  نشاء الحوشتاريخ إ

ة الحوش بنسب  ع ملكي ى توزي اداً عل قيقه أاعتم ة مصطفى، وش ى ذري ة عل ن متفاوت د ب حم
ذل ى جودة بن ناصر، وك ين العناصر اإلك عل ا ب ة م ود، نشالعالق ائية من جدران، وركب، وعق

ألى تحليل تقنيات، ومواد باإلضافة إ راجح ب ه من ال اء البناء، فإن ام ببن د ق ن جودة ق ن مصطفى ب
م وب ١بيت رقم  قيقه أ ٢يت رق اء ش ا مع بن م متزامن اء بيت رق د ببن م ٥حم ولكون . ٨، وبيت رق

م  ت رق أ عل ٢سقف بي د اتك ة ألى ركب ق ة الخارجي ى الواجھ رة إل ا مباش ة منھ ت الغربي د بني ح
أ، فإ)١٩شكل (البيوت في حوش دار نصر المجاور  د ب ه من المؤك وت في حوش ن ن بعض البي

م  ثم. قدم منھا في حوش دار ناصردار نصر كانت أ ة ٩تال ذلك بناء بيت رق ك بإضافة ثالث ، وذل
ة جدران الحوش في وقت الحق بإ قد قام سكانو. ١لى الجنوب من بيت رقم جدران إ ضافة ثالث
مإل ٢ن الواجھة الشرقية للبيت رقم مستخدمي م إ. ٣ نشاء بيت رق ة ت رة زمني د فت ة وبع ضافة ثالث

ك إلجدران جديدة تعامد منھا اثنان م ر، وذل م ع طرفي الواجھة الشرقية للبيت األخي نشاء بيت رق
والسيد  ،ويفيد السيد جمعة حسن. اصل فيما بينھابجدار ف ٧و ٦وقد تم فيما بعد تشييد بيت رقم . ٤

م فقد بق ٨بانه بعد ھدم الجدار الشمالي للبيت رقم  )٥٠(والسيد دوالر عطية ،سعيد نمر  ٧ي بيت رق
اخراً  ٧ن بناء البيت رقم مر الذي يؤكد أبدون جدار جنوبي، األ م  قد جاء مت اء بيت رق ، ٨عن بن

  .٥وبالتالي بيت رقم 
  
  
  
  
  
  

                                                 

ة ناصر،  ٧٢سنة، السيد سعيد نمر ناصر،  ٥٣السيد جمعة حسن ناصر، (  )٥٠( يد دوالر عطي نة، الس نة ٦٢س . س
 ).٢٠٠٤مقابلة شخصية في عام . نوا من سكان الحوش، وھم من مالكي بعض بيوتهوقد كا
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كل  ر ): ١٩(ش وش دار ناص ق لح ر المالص وش دار نص ّد . ح ورة ب ي الص ل ف زء المقاب الج
 ).م٢٠٠٤تصوير الباحث في عام . (الزيتون، والمعروف ببيت البيتوني

ة مدخل ى مقدم م  وبناًء على نقش موجود في أعل اريخ اإل٦بيت رق ذي يحمل ت نشاء ، وال
أ نه من الواضح، فإ)١٦شكل ( مب م ٦ ن بيت رق الي بيت رق ام  ٧، وبالت ا في ع د بني ـ ١٢٨٠ق ھ
ه  فراد العائلة، وقياساً على مقدرة أواعتماداً عليه). م١٨٦٣( دة، فإن وت جدي اء بي ى بن الواحدة عل

رن من المرجح بأن أ ة الق امن عشر، وبداي رن الث ة الق د شيدت مع نھاي ذا الحوش ق وائل بيوت ھ
  . التاسع عشر الميالدي

، ٥بيت رقم ور الحوش بمدخليه قد بني خالل الفترة الواقعة ما بين انشاء ن سلواضح بأمن ا
م  م  ٩وبيت رق ة، وإنشاء بيت رق ة ١١من جھ ك ألسباب ثالث ة أخرى، وذل ايتي أ: من جھ ن نھ

ع الواج االسور تالصقت م داخل معھم ن دون أن تت اله م ذكورين أع ين الم ة للبيت ات الخارجي . ھ
يت ن البيت الذي كان امام بأ: ثالثا. الواجھة الداخلية للسورلى اشرة إبني مب ١١م ن بيت رقأ: ثانيا
  .لى الواجھة الداخلية للسوربني كذلك بثالثة جدران إ ٥رقم 

  
 المناقشة

اء األلى التينتمي تخطيط حوش دار ناصر إ رة قليد المعماري المتبع في بن حواش خالل الفت
ل ف ذي تمث وت متالصقة من حول ساحة مكشوفة العثمانية المتأخرة في فلسطين، وال اء بي ي بن

اذي بواس ق المح د، أتنفصل عن الطري دخل واح ه م ع يتخلل ور مرتف انطة س يدت . و اثن د ش وق
ة بجدران مشتركة استجابة للظروف األو ،البيوت متالصقة اب مركزي ة بسبب غي ة المتردي مني



  "نظام الحوش في قرية صفّا خالل الفترة العثمانية المتأخرة"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة، ول ة اقتصالحكم في المرحلة المتأخرة من الفترة العثماني ل باألطبيع ساس في اد اإلنسان المتمث
ذلكالفالحة، وتربية الحيوانات، وللعادات، والتقاليد االجتماعية، ولتعزيز ثبات، ومتانة البناء،   وك

ت، إ وفير الوق ى ت ة إلل ام الالزم واد الخ د، والم دةوالجھ وت جدي اء بي ذير ، باإلضافة إنش ى تج ل
ان المرصوص يشد بعضه مة، فھم بتوادھفھوم ديني يعبر عن وحدة أبناء األم م وتراحمھم كالبني

ذا الحوش من . بعضا د من األويتشابه ھ ام مع العدي دات، حيث الشكل الع رى، وبل حواش في ق
ا وحوش آل سحويل في قرية عبوين، : ومدن فلسطينية، منھا ة عين قيني محافظة (حوش في قري

ينحوش الصغير، وحوش أو، )٥١( )رام هللا دة ، )٥٢(بو رمح في مدينة جن ارين في بل وحوش الجب
د)٥٣(يطا ا في قر ،، وحوش دار نصر، وحوش دار منصور، وحوش دار الشيخ احم ة وغيرھ ي
  .صفّا

ا من األا، ومنھا الحواش في صفّ تتعرض األ ة حوش موضوع الدراسة، كغيرھ ة التقليدي بني
ي طين إ ف اء فلس ي أنح ة ف ة المختلف ز العمراني دميرالمراك ى الت ترك العوام. ل ارية ل الوتش حض

ة في تالناتجة عن النشاط اإل اري، نساني الممنھج مع العوامل الطبيعي راث المعم ة الت د كينون ھدي
ذي األ ر ال بياً إم زة نس رة وجي ؤدي خالل فت د ي ة ق ة زمني اج حقب ة لنت ويه الصورة الحقيقي ى تش ل

باوھناك العديد من ا. تركت بصماتھا واضحة في ميادين التراث الثقافي المتعددة ي أألس دت ب الت
اني من ا رن إخالل النصف الث ذا الق دايات ھ رن الماضي، وب دميلق ى ت وت ل ل من البي م ھائ ر ك

ة: والً التقليدية، أھمھا؛ أ ازل حديث ود السبب في وي. ھجران ھذه البيوت، واالنتقال للعيش في من ع
راد األ دد أف ادة ع ى زي ك ال رة الواحذل ع األس ن التوس نھم م دم تمك ي ظل ع ي فدة ف اق فق ي نط

ا تخيب ب. الحوش اً م ه غالب ان آمال ودة للسكن في الحوش ف سبب وفي حالة رغبة شخص في الع
ة المستجدة، والتي تحمل التحديات المالية المطلوبة إل اء، وبسبب الثقاف رميم البن عادة صيانة، وت

ب في ثناياھا ضرورة وجود مرافق معمارية بوظائف متكاملة في نفس مكان السكن، والتي يصع
احة  ة الس ة ملكي وت، ولعمومي احة البي ة مس ة لمحدودي كنية التقليدي دات الس ي الوح ا ف تطبيقھ

ً . المكشوفة ة محدودة المساحة: ثانيا ة  ،المخططات الھيكلي ة المراكز العمراني والتي وضعت لكاف
كان دد الس ي ع ة ف ادة الطبيعي ة، وللزي ت الملكي اھرة تفت اة لظ دد . دون مراع اد ع راد أان ازدي ف

وق المساحة المسموح إالتجمعات السك ل نية بنسبة تف ا في ظل عدم تفعي دة عليھ وت جدي نشاء بي
ز، لى ھجرة عكسية من المحيط لتشريعات الخاصة بحماية التراث، أدى إالقوانين، وا ى المرك إل

ً . نشاء عمائر حديثةوبالتالي إلى ھدم البيوت التقليدية إل ل : ثالثا د غياب االنسجام ما بين الجي الجدي

                                                 

 ).٢٤٠ -٢٣٥، ص ١٩٩٦حمدان، (  )٥١(

 ).٦: ٤، وشكل ٤: ٤، شكل ١٠٧ -٨٢، ص ٢٠٠٠عياش، (  )٥٢(

 ).٢٤، شكل ٢٠٠٣الجبور، (  )٥٣(
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ز إوالمور ،بثقافته الدخيلة د،وث الثقافي، والمعماري، والتحي ى كل شىء جدي ات معظم  ل ى ب حت
  .) ٥٤(نھا عنوان للتخلفتقليدية القريبة من مكان سكنه وكأبنية الالجيل الشاب ينظر إلى األ

  
  الخالصة

رة استخدمأليعتبر حوش دار ناصر من ا وت كثي ا عدة تھحواش المركبة التي تتكون من بي
دأ د واح ل ج ن نس ر م م األ. س ع معظ جما م ه منس اء تخطيط اً وج ة، وملبي ي القري واش ف ح

ة، واإلحتياجلإل ةقتصادية، واألات اإلجتماعي ة المختلف ة. مني د أدت التركيب تجدة  وق ة المس الثقافي
ا أدى إ اعلى المجتمع إلى ھجران ھذه األحواش، مم دمير معظمھ ى ت راجح أن تصاعد . ل ومن ال

ً تدمير البيوت التقليدية سيؤ وتيرة بيا ة قصيرة نس رة زمني م من إ دي خالل فت ى طمس جزء مھ ل
م لفلسطيني، وتشويه معالم ھويته األتراث الشعب العربي ا م تق ا ل ة، صيلة، م المؤسسات الحكومي

وقد انعكست ظاھرة تدمير البيوت التقليدية على قرية صفّا بشكل . ھلية بمسؤلياتھاوالخاصة، واأل
ا واض ل، وأن المتبقي منھ ح، حيث تم خالل السنوات الخمس األخيرة تدمير سبعة أحواش بالكام

آلوللحفاظ . صبح عرضة للھدمأ ه من الضرورة اي ة فإن ء بعض على التراث المعماري في القري
اةاألحواش االھمي ع مراع ا، م ادة  ة بصيانتھا، وبترميمھ ين الماضي والحاضر، إلع االنسجام ب

  . الخ...راكز حرفية، أو كمقار لمؤسسات رسمية، أو كمتاحف ستخدامھا كما
  

  العربية  المصادر والمراجع

دين - دان).  ١٩٦٦. (البغدادي، شھاب ال روت، ودار صادر للطباعة  . ٥ج. معجم الب دار بي
  .بيروت، لبنان. والنشر

ور، مصطفى - ا ).  "٢٠٠٠. (الجب دة يط ي بل ة ف وت التقليدي ة ومعمار -البي ةدراسة اثري ". ي
. برنامج الدراسات العليا، جامعة القدس، المعھد العالي لالثار. رسالة ماجستير غير منشورة

  .القدس، فلسطين

. ١٩٩٧ -التعداد العام للسكان والمنشات).  ١٩٩٩(  .حصاء الفلسطينيالجھاز المركزي لإل -
  .فلسطين ،رام هللا. ولالجزء األ. افظة رام هللا والبيرةمح -تقرير السكان. النتائج النھائية

افيمال - دليل السياحي).  أ٢٠٠٣. (ؤسسة الفلسطينية للتبادل الثق ابود، ال ر. ع عادل . د: تحري
  .رام هللا، فلسطين .الفلسطينية للتبادل الثقافيالمؤسسة. يحيى

                                                 

ة أللمزيد من المعلومات حول عوامل الدمار   )٥٤( ى الممتلكات الثقافي ؤثرة عل دان، (نظر الم -٩٨، ص ٢٠٠٤حم
١٣١.( 
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معاوية : تحرير. بني زيد، الدليل السياحي).  ب٢٠٠٣. (المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي -
اوي،  عيبي، ودالريم دى الش اوي، و د. ون ين الريم ى. حس ادل يحي طينية . ع ة الفلس المؤسس

  .رام هللا، فلسطين .للتبادل الثقافي

افي - ادل الثق طينية للتب ة الفلس ياحي).  ج٢٠٠٣. (المؤسس دليل الس ارة، ال ر. عط ائر : تحري ث
  .طينرام هللا، فلس .ؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافيالم. عادل يحيى. عطاري، و د

ة صفّانسب عشيرة األ).  ٢٠٠٣. (الھودلية، صالح - ة . مير محمد قراجا في قري مجد للدعاي
  .رام هللا، فلسطين .واالعالن والطباعة

ة ).  ٢٠٠٤. (الھودلية، صالح - رتين الروماني معاصر العنب المكتشفة في قرية صفّا من الفت
ر . ثرية بالمناسبة العشريةمقاالت أ: في. والبيزنطية فمروان أ. دتحري و خل صالح . ود ،ب
  .٣٠-٦. القدس، فلسطين. المطبعة العربية الحديثة. الھودلية

يل - رس، ميش وب األ).  ١٩٩٣. (بيف ي جن ة ف اكن التقليدي انا، : ردنالمس ة، وض رى عيم ق
  .ردنألعمان، ا. وخربة النوافلة

دان، أ - امةحم ات ال).  ٢٠٠٤. (س ى الممتلك ؤثر عل ي ت رر الت دمار والض ل ال ة عوام ثقافي
االت أ: في. الناتجة عن النشاط االنساني في فلسطين ة بالمناسبة العشريةمق ر د .ثري . تحري

روان أ فم و خل ة. ود ،ب ة.: صالح الھودلي ة الحديث ة العربي دس، فلسطين. المطبع  -٩٨. الق
١٣١.  

ر - دان، عم طين).  ١٩٩٦. (حم ي فلس عبية ف ارة الش ن أ. العم ت حس ة أوفس ومطبع و دل  .ب
  .سطينالقدس، فل

رون - ع، وآخ ة ).  ١٩٨٧. (ربي طيني، قري عبي الفلس راث الش ع والت ي المجتم ات ف دراس
  .رام هللا، فلسطين. سرةجمعية انعاش األ. ترمسعيا

كري - ّراف، ش ة العرب).  ١٩٨٦. (ع طينية القري ة الفلس تعماالت أ"ي ى واس . ٢ط . "رضمبن
  .القدس، فلسطين .بو دلوأوفست حسن أمطبعة 

ة ).  "٢٠٠٠. (عيّاش، ميرفت - ين العثماني . ")نظام الحوش(العمارة السكنية التقليدية في جن
ورة ر منش تير، غي الة ماجس ا، .رس ات العلي امج الدراس الي  برن د الع دس، المعھ ة الق جامع
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