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This study aims to show the urban aspects of the Nazareth during
the Ottoman era 1517 – 1918 in the light of the Ottoman
documents and the drawings and pictures of European travelers
and its role in its transformation from a small village to an urban
city and then a district center. And learn about the interest
that the city of Nazareth purified from the Ottoman government in
this field. And that is through studying the urban monuments in
the city, such as: the houses, Islamic and Christian religious
places, the Saraiya, the markets, the khans, Mary's well.
It began with a discussion of historical geography, and I presented
the descriptions of Arab and European travelers to Nazareth, then
the study touched on the presentation of the architectural style in
the city of Nazareth, the presentation of the survey
and reconciliation process for some historical monuments
in Nazareth, and finally the conclusion.
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املوروث املعماري يف مدينة الناصرة إابن العهد العثماين
1918-1517
حسني

منصور2

امللخص:
هتدف هذه الدراسة إىل إظهار اجلوانب العمرانية ملدينة الناصرة إابن العهد العثماين  1918-1517يف ضوء
الواثئق العثمانية ورسومات وصور الرحالة األوروبيني ودورها يف حتوهلا من قرية صغرية إىل مدينة حضرية مث مركز
قضاء .والتعرف على االهتمام الذي لقيته مدينة الناصرة من احلكومة العثمانية يف اجملال العمراين .وذلك من خالل
دراسة اآلاثر العمرانية يف املدينة مثل :الدور ،األماكن الدينية اإلسالمية واملسيحية ،السرااي ،األسواق ،اخلاانت،
عني العذراء.
وقد بدأت مبناقشة اجلغرافيا التارخيية ،وعرض أوصاف الرحالة العرب واألوروبيني للناصرة ،مث تطرقت الدراسة عرض
الطراز املعماري يف مدينة الناصرة ،وعرض عملية املس والتوييق لبعض املعامل التارخيية يف الناصرة ،وأخرياً اخلامتة.
اعتمدت الدراسة يف األساس على سجالت حمكمة الناصرة الشرعية ودفاتر الطابو العثمانية والسالنامات وكتاابت
ورسومات الرحالة األوروبيني واجلرائد والصحف اليت صدرت يف فرتة الدراسة .كما أفادت الدراسة من جمموعة
املصادر واملراجع التارخيية ذات العالقة.
الكلمات املفتاحية :املوروث املعماري ،مدينة الناصرة ،العهد العثماين.
املقدمة:
تعاجل هذه الدراسة املوروث املعماري يف مدينة الناصرة إابن العهد العثماين  1918-1517وانعكاسها على احلياة
االقتصادية واالجتماعية وإلظهار عمق الروابط والتغيريات املعمارية اليت مرت هبا املدينة خالل فرتة الدراسة .وذلك من خالل
دراسة االاثر العمرانية يف املدينة.
تسعى هذه الدراسة إىل إظهار اجلوانب العمرانية ملدينة الناصرة ،وأيرها يف منو وتطور املدينة وحياة سكاهنا من خالل
األنشطة االقتصادية ودورها اإلاجا ي يف منو وتطوير اجلوانب العمرانية ،وجعلها مركز هام للنشاط االقتصادي واالجتماعي ،واليت
كان هلا دور يف رسم صورة مشولية لتاريخ املدينة احمللي من خالل هذه اجلوانب واليت مل تلق أي اهتمام من قبل الباحثني حىت االن.
كما تسعى هذه الدراسة إىل قراءة للتاريخ احمللي إابن العهد العثماين بعد أن شهدت أورواب حتوالت عمرانية ،اقتصادية
واجتماعية مهمة أيَّرت بشكل واض على جوانب كثرية من األوضاع يف الدولة العثمانية خالل فرتة الدراسة .وقد اهتم الباحثون
يف اآلونة األخرية من القرن العشرين إببراز هذا التاريخ على مستوى مناطق فلسطني كافة.
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فاتسعت املراكز العمرانية وأُنشئت احلارات والدور وأماكن العبادة اإلسالمية واملسيحية واألسواق واخلاانت واملدارس والسرااي .مما
زاد من إظهار احلركات السكانية وازدايد حركة احلجاج املسيحيني من مناطق خمتلفة إىل مدينة الناصرة.
أمهية الدراسةImportance of Study :
تسعى هذه الدراسة إىل سد النقص احلاصل يف الدراسات التارخيية عن املوروث املعماري ملدينة الناصرة واليت مت استخدام
واثئق عثمانية تتي وفرة من التفصيالت عن احلياة االقتصادية واالجتماعية ،وعن العالقات بني املدينة والقرى احمليطة هبا.
كما حتتوي على معلومات غزيرة جداً تعطينا تصوراً دقيقاً للموروث املعماري ودراسة املظاهر العمرانية وانواعها يف
الناصرة .كما تظهر هذه الواثئق وجود اختالف بني دور األغنياء والفقراء من حيث احلجم واملرافق امللحقة هبا واملواد املستخدمة يف
البناء ،وذلك حسب املكانة اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية ألصحاهبا.
منهجية الدراسةApproach of Study :
اعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي معتمداً التسلسل التارخيي لألحداث والتوازن بني الذات واملوضوع ومجع احلقائق
واملعلومات من خالل حتليل الرسومات والواثئق ملعرفة كيفية استخراج املعلومات والتأكد من صحتها.
حدود الدراسةBoundaries of Study :
تتمثل منطقة الدراسة مبدينة الناصرة اليت تقع يف وسط اجلليل اجلنو ي مشال فلسطني ،واليت تقع جغرافياً يف اجلزء الغر ي من
قارة آسيا.
أوالً :اجلغرافيا التارخيية:
التسمية:
الناصرة أكثر املدن قداسة يف الداينة املسيحية على وجه األرض ألنه فيها جرت بشارة مرمي العذراء ابحلَبَ ْل من املالك
جربيل بوالدة السيد عيسى ابن مرمي عليه السالم.
إن مدينة الناصرة ُعرفت عند اليهود ابسم املدينة البيضاء على اجلبل أو املدينة املختبئة أسفل جبل ساعري (النيب ساعني).
وهناك من يذكر أن معناها املنفصلة ،وأم املغر (لكثرة املغاور احملفورة يف جباهلا وصخورها) ،واحلراسة (برج احلراسة) :ذلك اجلبل
املنتصب فوق املدينة كاحلارس( .مسارة)1899 ،
إن اسم مدينة الناصرة الكنعاين القدمي هو آبل وقد ُمسيت ايضاً قداماً بِ عني آبل وهي اليوم عني العذراء اليت تع ي عني
احلياة .وقيل معناها الغصن لكثرة غاابهتا ونظارة اغصاهنا يف املاضي .وقيل معناها الزهرة اجلميلة ألن الناصرة تبدو كالزهرة املتفتحة
ومسيت البيضاء لبياض مبانيه
ومسيت أيضاً مدينة البشارة ُ
منخفضةً يف الوسط واجلبال حوهلا كاألوراقُ .
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واالجتماعية للسكان واليت أدت بدورها إىل انعكاسها على املوروث املعماري ،خاصة بعد ظهور التنظيمات العثمانية
( )1918-1839وتطبيقاهتا يف فلسط ني .رغم هذه الظروف الصعبة فقد متكن سكان الناصرة من استغالل مواردهم احمللية،

Issue: 1

مشكلة الدراسةThe Problem of Study :

Hussein MANSOUR 

املوقع:
تقع مدينة الناصرة يف وسط اجلليل اجلنو ي ،يف منتصف الطريق تقريباً بني البحر األبيض املتوسط وهنر األردن على خط
الطول (35و 15درجة) وعلى دائرة عرض ( 32و 44درجة) (عبيد )2010 ،يف جنوب جبال اجلليل اىل اجلهة اجلنوبية الغربية
من حبرية طرباي واىل الشمال من جبل طابور ابلقرب من قرية كفركنا واىل اجلنوب الشرقي من حيفا وأسفل جبل النيب ساعني .ومتتد
على عدة هضاب متقابلة جبانب مرج ب ي عامر الواقع جنوب الناصرة .وترتفع هضاهبا يف بعض األحيان اىل ما يقارب 1555
قدم ما يعادل  400مرت فوق سط البحر .وتُشرف على سهل مرج ب ي عامر). (Petersen, 2001وحتيط ببقعة مركزية تكاد
تكون مستوية وفيها قامت مدينة الناصرة وتفرعت إىل عدة شعاب طويلة ملتوية قامت فيها حارات الناصرة الرئيسية :حارة الروم،
وحارة اإلسالم ،وحارة الالتني .أشار) ، (Toblerإىل أن معظم سكان الناصرة تركزوا يف حاراهتا الثالث :حارة اإلسالم ما بني
سرااي ظاهر العمر شرقاً وجامع الناصرة غرابً ،وحارة الروم مشال عني العذراء حىت ابب اخلانوق ،وحارة الالتني غرب اخلان
التحتاين). (Tobler, 1868
من املفيد ان نذكر ،كان ملوقعها اجلغرايف أمهية منذ القدم فكانت ابلقرب منها الطريق التجاري الرئيسي الربي دمشق-
خان التجار -القدس -القاهرة؛ ومن خان التجار -الناصرة -مينائي حيفا وعكا ،مما ساعد يف ازدهار الناصرة وتطويرها وجعلها
موقعاً اسرتاتيجياً للتجارة احمللية واإلقليمية فاندجمت يف فُلك االقتصاد األورو ي خاصة يف زراعة القطن وتصديره اىل أورواب عامة
وفرنسا خاصة.
حيُد الناصرة من الغرب التالل الغربية للجليل األسفل ومن اجلنوب مرج ب ي عامر وجبل الدحي ومن الشرق جبل طابور
ومن الشمال جبل سيخ ،كما حيدها من الشرق القرى :إكسال ،دبوريه ،عني ماهل ،ومن الغرب عيلوط ،معلول ،ومن اجلنوب
ايفة الناصرة وقرى مرج ب ي عامر :سومل ،نني ،اندور ،الناعورة والطيبة .ومن الشمال الرينة وصفورية( .الدابغ)1974 ،
نبذة اترخيية:
مدينة الناصرة هي من املدن الفلسطينية القدامة ،ترجع يف نشأهتا إىل عصور ما قبل التاريخ .وقد أظهرت احلفرايت اليت
جرت يف مغارة جبل القفزة جنوب الناصرة لوجود هياكل عظمية بشرية تعود إىل االنسان األول أي حوايل من 40000إىل
 100000عام .كما دلت احلفرايت األيرية على أن الناصرة كانت مسكونة يف العصر الربونزي والعصر احلديدي( .حاكمة،
)2005
مت ذكر الناصرة يف العهد اجلديد ابعتبارها املكان الذي نشأ فيه املسي  .أخذت الناصرة تنمو وتزدهر بعد ميالد السيد
املسي عليه السالم ،فبنيت فيها الكنائس واألديرة .وبدأ احلجاج املسيحيني أيتون إليها من شىت بقاع العامل للزايرة والتربك .مت
إنشاء أول كنيسة هناك يف القرن الرابع امليالدي ،ويف القرن الثامن امليالدي كانت هناك كنيستان يف املدينة . (Peterson,
)2001
دخلت الناصرة ضمن الدولة اإلسالمية على يد شرحبيل بن حسنة سنة 635م ،فكانت من جند األردن وكان فيها
كنيستان ،واحدة عند عني العذراء واألخرى ابلقرب من بيت العذراء .وخالل فرتة اخلليفة هارون الرشيد كان فيها دير واينا عشر
راهباً ابإلضافة إىل دير وكنيسة يف جبل القفزة فيه  8رهبان .وكانت الناصرة يف هذا العهد مدينة صغرية وغري هامة ،ومعظم سكاهنا
من املسيحيني( .الدابغ)1974 ،
استوىل الصليبيون على الناصرة سنة  1100م ،وقام تنكرد يف إعادة بناء املدينة ،فبىن الكنائس ونقل مقر األسقفية من
بيسان إىل الناصرة سنة  1108م .ومت بناء يالث كنائس ،ابإلضافة إىل كنيسة البشارة وهي :كنيسة القديس يوسف ،كنيسة
القديس جربائيل للروم األريوذكس ،وكنيسة القديس زكراي .مث أُقيم نزل للحجاج املسيحيني سنة 1263م بني كنيسة البشارة
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اهتم العثمانيون ابلناصرة كثرياً ،فلم يسكنها يف أوائل العهد العثماين إال املسلمون ،منهم محولة كبرية امسها بيت حجري اليت
كانت من بني العرابن اليت سكنت يف انحية مرج ب ي عامر ولواء اللجون( ،ب.م )1989 ،نزهلا بعض املسيحيني عام 1535م.
تشري معطيات دفاتر الطابو العثمانية لسنة 1525م ،كان يوجد يف الناصرة  43بيت ،ارتفع العدد إىل  95بيت سنة
1539م ،ويف سنة 1556م وصل عدد البيوت إىل  217بيت ،وبني السنوات 1576 -1566م سكنها  215عائلة
مسلمة ،و 17عائلة مسيحية(Lewis, 1976) ،تدل املعطيات اليت وردت يف هذه الدفاتر أن الناصرة منذ بداية العهد
العثماين كانت مأهولة ابلسكان ،وبذلك يكون عدد السكان املسلمني  1075نسمة ،وعدد السكان املسيحيني  85نسمة،
وجمموع عدد سكان الناصرة يف تلك الفرتة  1160نسمة.
ويف منتصف القرن السادس عشر رحل إىل الناصرة رجال ن من ب ي املعلوف وسكنا يف اجلهة الشمالية من املدينة واستأذنوا
األمري فخر الدين املع ي ( ،) 1635 -1590أن يسم هلم برتميم كنيستها القدامة املعروفة ب كنيسة القرب املقدس ( ،كنيسة
البشارة للروم األريوذكس)  -كما مس جبلب عدد من البنائني املهرة الذين سامهوا يف بناء الكنائس واألديرة  -وهي حمل مسكن
مرمي العذراء .فأذن هلم فرمموها وبنوا ديراً بقرهبا( .املعلوف ،ب.س) كما تعاطف مع الرهبان الفرنسيسكان ووضع مغارة البشارة
حتت تصرفهم عام  1620م ،ووافق أن يقوموا ببناء دير وكنيسة يف املكان .ويف البنائني صناعة متقنة ،ويف الكنيسة عمودان
ضخمان أحدمها مكسور عند وسطه .أما بنو املعلوف فاستولوا على املغارة اليت بَشََّر فيها املالك جربائيل العذراء وهي تستقي من
العني ،وبنوا هلا درجاً .
بدأ النشاط العمراين ينمو يف الناصرة يف عهد االمري فخر الدين ،فأقام عالقات جتارية مع جتار ايطاليا وفرنسا والبندقية،
ومس هلم ببناء مراكز جتارية فيها )Petersen, 2001( .وصارت الناصرة تنمو وتكرب تدراجياً فشهدت نشاطاً عمرانياً ملحوظاً
خاصة بناء الكنائس واألديرة ابعتبارها املدينة املقدسة عند املسيحيني الذين حرصوا على زايرهتا واحلج إليها من خمتلف االقطار،
مما أدى إىل انتعاشها اقتصادايً وعمرانياً.
النهضة العمرانية خالل فرتة ظاهر العمر الزيداين (1775 -1730م) (الدابغ)1986 ،
بعد القضاء على األمري فخر الدين سنة  1635م ،حدث فراغ سياسي يف مناطق حكمه أدى إىل ظهور قوى حملية منها
الشيخ ظاهر العمر الزيداين الذي استطاع ملء هذا الفراغ .وقد مشل حكمه طربية مث توسع حنو صفد وعكا ،والناصرة ،واستطاع
فرض سيطرته على اجلليل كملتزم للضرائب يف الفرتة ما بني ( 1752 -1730م) ،مث أصب حاكم حملي وجن إبقامة كيان يتمتع
ابستقالل ذايت يف ظل الدولة العثمانية ومل يعلن انفصاله عنها لكنها سعت للقضاء عليه سنة 1775م( .الصباغ)1950 ،
متتع سكان الناصرة ابألمن واالستقرار يف عهد ظاهر العمر ،ساهم ذلك يف هجرة الكثري من السكان إىل الناصرة قادمني
من مدن الدولة العثمانية .كان من ضمن املهاجرين جمموعة من أصحاب املهن واحلرف الذين سامهوا بتنشيط وتطور احلركة
العم رانية ونقل الناصرة من قرية صغرية إىل مدينة حضرية ذات طابع مسيحي واض ومركز اقتصادي وجتاري هام .وبدأت هنضة
عمرانية بني السكان حيث مس هلم ببناء كنائس وأديرة للطوائف املسيحية :الروم األريوذكس ،الروم الكايوليك واملوارنة.
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وكنيسة املالك جربائيل .كانت الناصرة خراابً خالل احلروب الصليبية اليت دامت  194عاماً (1290 -1097م) ،بعد أن دمرها
السلطان بيربس البندقداري سنة 1263م( ،الطراونة )1982 ،مث دمرها السلطان خليل بن قالوون سنة 1291م ،ويف عام
1322م كانت الناصرة قرية صغرية جداً فيها بعض البيوت املبعثرة هنا وهناك .ويف عام 1350م كانت الناصرة مليئة ابلسكان،
ومبنية يف سهل مجيل مليء ابألزهار والورود وحتيطها كاحلزام سلسلة من اجلبال اليت تعطيها حصانة طبيعية ضد األعداء( .ب.م،
 )2011ويف العهد اململوكي ( )1517 -1291كانت الناصرة بلدة صغرية اتبعة ململكة صفد ،وقد سكنتها عائالت مسلمة،
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امحد ابشا اجلزار (1804 – 1776م)
تسلم امحد ابشا اجلزار والية صيدا سنة 1776م ،بعد مقتل ظاهر العمر الزيداين .وقد عانت الناصرة من ركود اقتصادي
وعمراين ،وعاىن سكاهنا من سياسة اجلزار القاسية إىل درجة أن الكثريين منهم اضطروا ملغادرة املدينة بعد أن فرض ضرائب ابهظة
على السكان ونشر اخلوف يف نفوسهم ،بعد وقوفهم إىل جانب انبليون بوانبرت يف محلته على فلسطني .كما جعل مجيع موارد
الوالية حتت تصرفه مبا فيها أمالك رهبان دير الناصرة.
بعد وفاة اجلزار سنة 1804م ،انتقل احلكم إىل سليمان ابشا العادل (1819 – 1804م) .متيزت فرتته ابهلدوء واالمن
والرفاهية ،وشهدت الناصرة منواً اقتصادايً وعمرانياً نسبياً حيث شجع الناس على العودة إىل املدينة .وازداد عدد احلجاج املسيحيني
القادمني واستقرار قسم منهم يف الناصرة.
صارت الناصرة خالل القرن التاسع عشر مدينة عصرية ،ازداد عدد سكاهنا وتوسعت عمراهنا وحيزها العام لتشمل مناطق
جتاوزت منطقة كنيسة البشارة.
هناك العديد من العوامل اليت سامهت يف التوسع العمراين:
 التحسن يف الظروف األمنية ،التحوالت االقتصادية ،التكاير الطبيعي ،اهلجرة ،نشاط املؤسسات الدينية املسيحية وازدايد نشاط
الدول األوروبية يف البالد.
 أقيمت يف الناصرة خالل القرن التاسع عشر  12كنيسة وعدد من األديرة.

 وأقيمت  7مدارس جديدة ومستشفيان ويالث دور ايتام .وأقيمت فنادق ونزل للحجاج املسيحيني.
 وصارت املدينة مركز قضاء مهم لبالد الشام.
 امتازت العمارة يف الناصرة ابلبساطة اخلالية من الزخارف املعقدة ،وأتيرت بشكل عام ابلنمط املعماري العثماين الذي كان
منتشراً يف أرجاء الدولة العثمانية.
 واستخدام املواد األولية الالزمة ،احلجارة واالخشاب املتوفرة يف املنطقة ،فقد وجد احلجر األبيض يف جبل القفزة الذي يقع

جنوب الناصرة( .مسارة)1899 ،
 وكانت سطوح املنازل مغطاة ابلقرميد األمحر املرسيلي ،مما كان يضفي على بيوت الناصرة مجاالً ورونقاً ،فكانت تظهر للناظر
من بعيد وكأن بيوهتا متالصقة لبعضها البعض .واستخدام البالط املستورد من دول أوروبية ذي األلوان اجلميلة ،اليت ما تزال حتافظ
على مجاهلا حىت يومنا هذا.
اثنياً :أوصاف الرحالة العرب واألوروبيني للناصرة:
قدم إىل الناصرة إابن العهد العثماين ( )1918 – 1517عدد من الرحالة العرب واألوروبيني الذين جاؤوا للتعرف على
املدينة ومسحها وكتبوا مشاهداهتم ومالحظاهتم .فقد أعطوا وصفاً للمناطق اليت زاروها خاصة فيما يتعلق مبواقع املدينة االيرية
واملقدسة والسكان وأعدادهم وعاداهتم وتقاليدهم وظروفهم االقتصادية واالجتماعية.
أظهرت رحالت الرحالة املوروث املعماري للناصرة إىل حيز الوجود ،حيث مل تكن للناصرة أمهية يف األزمنة القدامة ومل يرد
هلا ذكر يف خمتلف مصادر تلك العهود .وأول ذكر هلا يف الكتاب املقدس العهد اجلديد .ففيها بُشرت مرمي العذراء أبهنا ستكون أُم
املسي  ،وهي مقدسة عند املسيحيني فيها نشأ وقضى معظم حياته.
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أخذت الناصرة تنمو وتتقدم بعد تنصري امللك قسطنطني (337 – 306م) ،فبنيت فيها الكنائس واألديرة وأ ََّمها الكثريون
للزايرة والتربك ببقاعها( .الدابغ)1974 ،

Issue: 1

زار الرحالة العرب واملسلمني الناصرة ووصفوها أبهنا قرية من بالد اللجون من أعمال جند األردن ،وعدها شيخ الربوة
والعمري والقاضي العثماين من والايت اململكة الصفدية ،هبا دار مرمي ابنة عمران ومقام األربعني يف جبل عال .كما زارها حممد بن
عبد اجلواد القااييت ووصف حمل إقامة املسي وأمه السيدة مرمي .وعلى هذا احملل دير كبري للنصارى ومغارة فيها موضعان منقوران

Volume: 4

من اجلبل متصل أحدمها ابآلخر .وأما البناء الذي فوقهما يف الدير والكنيسة ،فهو يف غاية الزخرفة والتزويق ابلنقوش واملعادن
الذهبية والفضية وغريمها .كما زار القااييت دار حضرة الشيخ يوسف الفاهوم وأجناله وأعمامه فوجدها عالية املباين كاملة املعاين،
مفروشة ابلرخام ،وفيها ديوان مشيد مسقوف ابلقرميد ،ويف أطواقه وشبابيكه أنواع الزجاج يف نضارة اتمة وابتهاج ،وفيه محام
ظريف ومجلة أود (غرف) فيها التخوت والسرر والناموسيات معدة للمسافرين والضيفان( .الوعري)2014 ،
ظهرت الناصرة يف العديد من كتب الرحالة األوروبيني خالل الفرتة اإلسالمية اليت وصفت املدينة وأظهرت آاثرها ،حيث
قاموا أبعمال البحث والتنقيب يف الكنائس واألديرة وأرفقوا وصوفاهتم برسومات تقريبية ملخطط املدينة ،منهم( :ب.م)2011 ،
سي وولف  ،Caewulfالذي زارها سنة 1102م وقال :أن يف املدينة دير مجيل يدل على مكان البشارة ،ويوجد
خارج املدينة نبعة ماء جارية ما زالت حماطة مثل السابق أبعمدة من الرخام .زار الرحالة الروسي دانييل الناصرة سنة 1108م،
وقد وصف البيت الذي عاشت فيه السيدة مرمي العذراء حيث قال :يف وسط املدينة ُشيدت كنيسة كبرية مرتفعة ،وعند دخولك
هذه الكنيسة ترى عن يسارك ما يشبه املغارة الكهف الصغري  ،وهي عميقة ومن أمامها يوجد ما يشبه معبد  .وهلذه املغارة ابابن
واحد عن جهة الغرب وآخر عن جهة الشرق وإذا ما نزلت  ،بعض الدرجات فسرتى يف جهة الباب الغر ي عن اليمني صومعة.
ويف هذه الصومعة عاشت مرمي العذراء وهلذه الصومعة عدة أبواب صغرية وهنا أطعمت العذراء السيد املسي يف هذه الغرفة وهنا
أيضاً مرقد املسي ( .حماميد)1989 ،
جوانس فوكاس  ،Joannes Phocasزار الناصرة سنة 1185م وقال :أهنا غري مأهولة ابلسكان ،وبعد أن تدخل
القرية الكبرية من بوابتها األوىل جتد كنيسة املالك جربائيل ،واليت تشاهد فيها مغارة صغرية موجودة على اجلانب األيسر من مذب
الكنيسة ،وفيها أيضاً نبعة ماء جارية حيث كانت مرمي الطاهرة تنشل املاء منها .كما أشار الرحالة بورشارد دي ماونت سيون
 ،Burchard De Mount Sionيوجد يف الناصرة بعض اآلاثر الدالة على مكان البشارة :يالية مذاب حمفورة يف
الصخور يف الكنيسة القائمة مثل بيوت املنطقة املتواجدة يف املغر والكهوف .والكنيس اليهودي الذي أصب كنيسة .ويف هناية
البلدة توجد كنيسة امللك جربيل وابلقرب منها نبعة ماء يقدسها السكان( .ب.م )2011 ،وهناك الرحالة السري جون ماند فيل
أشار سنة 1322م ،أن الناصرة كانت يف السابق مدينة كبرية وعظيمة ،وألهنا اآلن قرية صغرية جداً ،وفيها بعض البيوت املبعثرة
هنا وهناك( .ب.م)2011 ،

أما الرحالة ريتشارد جاي لفور دي  ،Sir Richard Guylfordeوصف الناصرة سنة 1506م ،أبنه كانت فيها
كنيسة مجيلة اهندمت ومل يبق منها إال مصلى صغري يقف على كهف البشارة .كان هذا املصلى جزء من الكنيسة اليت هي اآلن
(1506م) ،حبالة خراب ويف هذا املصلى عمود من الرخام( .ب.م)2011 ،
وصف أحد الرحالة الناصرة سنة 1621م ،أبهنا قرية يف سف جبل يف مكان قبي املنظر يف و ٍاد ضيق حتيط به اجلبال.
وفيها  30بيتاً منها  28للمسلمني و 2للمسيحيني( .منصور )1924 ،كما وصف الفارس دارفيو الناصرة سنة 1659م ،وفيها
دير رهبان األرض املقدسة ،وبقااي الكنيس الذي يُدَّعى أن املسي وعظ فيه( .الصباغ ل )1996 ،.ويف أواخر القرن الثامن عشر
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زارها الرحالة فول ي وقال عنها :الناصرة ذات الشهرة العاملية ،سكاهنا يلثهم مسلمون والثلثان مسيحيون .ولآلابء الفرنسيسكان
فيها نزل ومعبد .
كما وصف الناصرة الرحالة بريكهارت سنة 1812م ،عندما زارها ونزل يف دير إرساليات األرض املقدسة ،ودير الفرير
(األخوية الالتينية) ،وهو عبارة عن بناية واسعة ،رممت عام 1730م بكاملها ووسعت إىل حد كبري ،ويف داخلها كنيسة البشارة
اليت تبدو فيها البقعة اليت وقف عليها املالك جربائيل حني أعلن ملرمي العذراء األنباء السارة عن محلها ابملسي عليه السالم.
والكنيسة من أروع الكنائس اليت شاهدهتا يف سورية ،وأتيت يف املرتبة الثانية ،بعد كنيسة القرب املقدس (كنيسة القيامة) يف القدس.
وتوجد ضمن أسوار الدير حديقتان ومقربة صغرية .واألسوار مسيكة جداً ،وامكن استخدامها كحصن يلجأ إليه مجيع مسيحيي
البلدة .ويقيم حالياً (1812م) يف الدير أحد عشر راهباً( .الدابغ)1974 ،
وصف ابكنغهام  J.S. Buckinghamالناصرة سنة 1816م ،أهم املباين الرئيسية العامة يف الناصرة هو املسجد
الذي يربز بوضوح ،فهو مبىن أنيق ومجيل جداً ،وله مخس قناطر مقوسة على اجلوانب ،وحماطة جبدار مب ي بشكل جيد ،وله قاعة
مفروشة يتوسطها مئذنة طويلة تنتهي هبالل ابرز يرتفع يف وسط القرية ،وامكن مشاهدته من بعد كأنه يعلن للقادمني سيطرته على
الناصرة .والطائفة االريوذكسية هلا كنيستهم يف سف جنوب اجلبل الشرقي للناصرة .واملوارنة هلم كنيسة أمام دير الفرنسيسكان،
وهذا الدير من أكرب وأوسع األديرة اليت شاهدهتا يف بالد الشام ،وأكرب من تلك املوجودة يف أزمري والقاهرة واإلسكندرية.

(ب.م)2011 ،
وصفت ماري إليزا روجرز الناصرة عندما زارهتا سنة 1855م ،كان هذا السط عالياً ويطل على مشهد ساحر للبلدة،

يتوسطه اجلامع مبئذنته احملاطة أبشجار السرو الباسقة ولوهنا الداكن ،ومباين الدير الواضحة املعامل يف احلي املسيحي .وبدت البيوت
املربعة واألسط املستوية املبنية من احلجر األبيض نظيفة ومتألقة .أما املدينة القدامة فقد بنيت على ربوة ،بينما زحفت الناصرة
اجلديدة غري احملاطة ابألسوار ،تدراجياً ابجتاه الوادي الذي انتصبت يف بطنه مبان وبيوت أحدث وأكرب .مث اتبعت وصفها خالل
زايرهتا لكنيسة البشارة الكايوليكية فقالت :فعربان الصحن الواسع للكنيسة .خصص أحد جانبيه للرجال واألوالد احلاسري
الرؤوس ،واجلانب اآلخر للنساء الراكعات على األرضية الرخامية يف صفوف متتالية ،نزلنا لدى إهناء احلفل لرؤية مغارة مرمي يف

ست على الدرج العريض املؤدي للمغارة بنات عربيات صغريات ،فتابعنا
الطابق السفلي حتت املذب املرتفع للكنيسة مباشرةَ .جلَ ْ
نزولنا إىل املذب يف مغارة السيدة العذراء ،وهو مب ي من املرمر األبيض الصرف ،ومنقوش مبهارة وإتقان ولكن بتصميم فج من
زخرفة الركوكو (الزخرفة الغري منتظمة) ،وعلى مقربة من هذا املوضع ،انتصب جزء من عامود اجلرانيت ركناً من أركان الغرفة اليت
وقفت فيها مرمي عندما ظهر هلا املالك جربائيل ،أوحت قطع قماش امللون اليت غطيت هبا جدران الكنيسة أبهنا كانت سجاجيد
حائطية مزخرفة ،يوجد يف ساحة الدير أجزاء وشظااي من احلجر املنحوت لعمود قدمي تستخدم يف اجلدران األحدث عهداً.

(روجرز)2013 ،

وصف حممد رفيق بك وحممد هبجت بك الناصرة أواخر العهد العثماين ،هي مبنية على السط املائل اجلنو ي من جبل
الشيخ (جبل النيب ساعني) ،وهي مجيلة املنظر جداً أايم الربيع بدورها البيضاء الناصعة وطبقاهتا وسطوحها املستور ابآلجر
(القرميد) وأبشجارها وجبنائنها وكرومها الزمردية .وأخذت متتد خبطى واسعة حنو الشرق والغرب وال تتجاوز دور أبنية الناصرة ألفاً
ومخسمائة بناء ،فإن مجيع الدور يف القصبة (الناصرة) مبنية على الطراز اجلديد يدخلها الضياء واهلواء .واجدر بنا أن نسمي الناصرة
(البلدة البيضاء) ،ألن األقسام اخلارجية من الدور مبنية ابألحجار املالطية املنحوتة .وترى أخشاب النوافذ امللونة كأهنا أزهار
مفتحة .ويف الناصرة دور مبنية من طبقتني وال شبهة أهنا مبنية على طرز شائق جداً ( .بك)1987 ،
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اليت سامهت يف بناء مؤسسات مسيحية وإقامة أبنية متعددة بنماذج عمرانية أوروبية وإسالمية.
تلعب الطبيعة اجلغرافية دوراً كبرياً يف حتديد طراز النمط املعماري للمشاريع العمرانية يف الناصرة وتتأير هذه املشاريع لطبيعة
النشاط االقتصادي املمارس .وكانت هذه املشاريع مبنية من احلجارة البيضاء والكلس (اجلري) وسقوفها مغطاة بقرميد أمحر مستورد
من مرسيليا الذي بدأ استعماله عام  1831م ،وما واكب ذلك من تغريب بعض العناصر املعمارية والزخرفية .وهذا يشري إىل
التطور املعماري واالقتصادي واالجتماعي .واستخدم سكان الناصرة مواد البناء اليت وفرهتا هلم الطبيعة وكانت تتكون من احلجر
الكلسي األبيض الَّلني ،والذي يقتطع من اجلبال الصخرية والكلسية احمليطة ابلناصرة ،ومادة الكلس والطني املخلوط ابلقش لزايدة
صالبة البناء ومتاسكه  (Cunningham, 1824).كما أظهرت السجالت الشرعية أن مكوانت الدور والبيوت حلارات
الناصرة من املؤن (الطني املخلوط ابلرماد والفحم واألحجار) ،وأسقف البيوت تغطى ابخلشب ويليها طبقة من الطني املخلوط
ابلتنب للربط بني احلجارة ،مث تقصر هذه اجلدران بطبقة من الشيد األبيض( .سجل حمكمة الناصرة الشرعية1293 ،ه/
1877م)
بدأ النشاط العمراين ابلنمو يف الناصرة نظراً ألمهيتها الدينية وحركة احلجاج املسيحيني الوافدين إليها واستقرار عائالت
عديدة فيها ،منهم املسلمني واملسيحيني .وطريقة ختطيطها وتوزيع معاملها العمرانية مثل :احلارات ،األسواق ،األماكن الدينية،
اخلاانت ،املستشفيات واملدارس.
رابعاً :أهم املعامل العمرانية يف مدينة الناصرة:
كنيسة اجملمع (الروم امللكيني الكاثوليك) ":"The Synagogue
تقع كنيسة اجملمع يف مركز الناصرة وسط أسواقها (سوق اخلواجات) ،وهي عبارة عن هيكل قاعة واحدة صغرية وبسيطة،
وهو املكان الذي دخله السيد املسي ليعلن فيه ألهل وطنه أنه املسي ورفضوه فيه ،وأن السيد املسي تعلم وصلى فيه.
عند مدخل الكنيسة جتد بوابة كبرية على جانبيها قطعيت عمود من اجلرانيت األمسر ،وإذا دخلت منها جتد درجاً عن امينك
يصعد إىل األمطوش مسكن خوري الطائفة .ويقابلك ابب الكنيسة اجلديدة وعن مشالك ابب اجملمع املذكور ،تنزل إليه ببضع
درجات فتجد نفسك يف عقد من نوع العقد املعروف ابألنبوب طوله  30قدماً وعرضه  26قدماً .ويقابلك أبواب يالية هياكل
حسب نظام الكنائس الشرقية ،وله ابب آخر إىل الشرق وجبوار هذه الكنيسة دكاكني َوقْفها وخان الكايوليك( .منصور)1924 ،

داخل الكنيسة قاعة واحدة ،وهبا مذب مصنوع من الرخام ،ومن وراء املذب صليب .وهناك أقبية تؤدي إىل فناء ،وأحد
األعمدة أٌدجمت يف مبىن الذي بناه الصليبيني لكنيسة اجملمع يف القرن الثاين عشر امليالدي .وكانت الكنيسة حتت سيطرة
الفرنسيسكان حىت القرن الثامن عشر امليالدي ،حيث مت نقل ملكيتها إىل الكنيسة الكايوليكية اليواننية أبمر الشيخ ظاهر العمر
الزيداين.

كما مت جتديد وتوسيع الكنيسة بعد إضافة قطعة أرض مت شراؤها ،ليكون طوهلا  25ذراعاً وعرضها  20ذراعاً وارتفاعها
 12ذراعاً ،بعد زايدة عدد نفوس هذه الطائفة يف الناصرة سنة 1886م إىل  318شخصاً( .ب.م)1998 ،
246

Volume: 4

كان العصر الذهيب للعمارة يف الناصرة قد بدأ يف عهد ظاهر العمر الزيداين ،حيث مت تنفيذ عدد من املشاريع العمرانية
مثل :الكنائس واألديرة والسرااي والبيوت واملباين اجلديدة ،مما أدى إىل تزايد عدد السكان سعياً إىل األمن واالستقرار ،وهجرة عدد
من احلرفيني والتجار وأصحاب املهن ،بعد أن اهنالت األموال من الدول األوروبية على الناصرة ابعتبارها مدينة مقدسة للمسيحيني

Issue: 1

اثلثاً :الطراز املعماري يف الناصرة:

Hussein MANSOUR 

كنيسة البشارة للروم األرثوذكس (كنيسة املالك جربائيل):
سكن الناصرة املسيحيون زمن امللك قسطنطني يف القرن الرابع امليالدي .وشيدت فيها زوجته امللكة هيالنة كنيستني
إحدامها يف موضع بشارة العذراء ،وهي من أقدم كنائس سورية بعد كنيسة القرب املقدس يف القدس .والثانية يف حمل تربية املخلص.
ويف سنة 1109م صارت الناصرة كرسي أسقف ،ويف سنة 1140م التأم فيها جممع إلقامة البااب إسكندر الثالث يف
رومية ،وحاصرها الصليبيون .زارها لويس ملك فرنسا سنة 1251م ودخل الكنيسة ،ودمرها السلطان بيربس البند قداري سنة
1263م ،مث دمرها السلطان خليل بن قالوون سنة 1291م .ويف النصف األول من القرن السادس عشر رحل إىل الناصرة اينان
من ب ي معلوف وسكنا ابلقرب من الكنيسة بعد ان استأذنوا األمري فخر الدين املع ي سنة 1620م ،ان يسم هلم برتميمها ،وكان
فيها عمودان ضخمان أحدمها مكسور عند وسطه .واستولوا على املغارة اليت بشَّرفيها املالك جربائيل العذراء وهي تستقي من
العني ،وبنوا هلا درجاً ،وتقربوا من الشيخ ظاهر العمر الزيداين وفوض إليهم بناء كنيسة البشارة على أطالل الكنيسة اليت بنتها امللكة
هيالنة ،وذلك برباءة سلطانية من الشيخ ظاهر العمر .وشرع الكاهن ابلبناء وجلب املاء مبوجب قناة متتد مسافة أربعني مرتاً عن
الكنيسة ،وهذه القناة تصب يف بئر مغارة البشارة وخترج منه متوجهة إىل العني )Alexandre, 2012(،وفوق هذه البئر توجد
املغارة اليت يف داخلها قائمة مائدة ألجل تكميل األسرار اإلهلية( .املعلوف)1907 ،
جرى توسيع الكنيسة إبضافة مثانية أمتار على العرض ليصب  23مرتاً والطول  29مرتاً واالرتفاع  12مرتاً ،بعد الزايدة يف
عدد نفوس الطائفة البالغة  2295شخصاً سنة 1900م( .ب.م)1998 ،
كنيسة البشارة لالتني:
بُنيت يف املوضع الذي يَعتقد الالتني أنه بيت العذراء وهو بيت صغري مسقوف ابخلشب ومطني ابلطني مسند إىل صخر
فيه ابب مغارة منقورة يف ذلك الصخر وهو اآلن كنيسة( .منصور )1924 ،حيث ظهر هلا املالك جربائيل مبشراً إايها ابحلبل
بيسوع .كانت توجد يف املدخل اجلنو ي للمدينة وسط ساحة مربعة الزوااي وحماطة جبدران متينة مانعة ،وأُقيمت من جديد سنة
1072م ،ومنظرها مجيل جداً من اخلارج .أما داخلها فال تسل عن مجاهلا فإن الناظر إليها يتعجب من تلك الزخرفة والتماييل
والزهور والصور وهلم جرا من أنواع الزخرفة املستعملة يف هياكل الالتني اليت ال ختف عن كل واحد يف كنائسهم.

أشهر موضع مقدس يف دير الالتني هو املغارة اليت كانت ساكنة فيها والدة اإلله املوجودة حتت وسط نفس اهليكل
الشهري .وهذه املغارة متتد من اجلنوب إىل الشمال وقائمة من يالث قالاي صغرية( .مسارة )1899 ،ويدخل املغارة بدرج الرخام
األبيض من جهة اهليكل الشمالية ،فالقسم األول منها املمتد من اجلنوب إىل الشمال يؤلف قالية تدعى ابسم قالية املالك
جربائيل  ،ويف داخل هذه القالية يوجد مائداتن صغرياتن الواحدة قائمة يف اجلهة الشرقية منها على اسم القديسني يواكيم وحنة
والدي والدة اإلله ،والثانية يف اجلهة الغربية منها على اسم املالك جربائيل ،ومن بني هاتني املائدتني يدخل إىل القسم الثاين من
املغارة الكبرية الذي يؤلف قالية والدة اإلله مرمي العذراء ،وحتت سقف هذه املغارة قائمة مائدة توجد عليها كتابة التينية :هنا
الكلمة صار جسداً  .وحول املائدة يوجد عدة قناديل غالية الثمن اليت تضيء السقف دائماً ،ويف سقف هذه املغارة معلق عدة
يرايت من بلور .وفوق املائدة يوجد متثال مجيل جداً كتمثال اهليكل من الداخل.
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يتكون اجلامع من مبىن بسيط حييط بساحة مفتوحة مستطيلة الشكل ،مع ترتيب داخلي من األعمدة ،حيث تقام فيه
الصلوات اليومية هلل تعاىل وتلقى فيه اخلطبة يوم اجلمعة ،ويف وسطه الفناء أو صحن اجلامع يتوسطه ينبوع ماء للوضوء ومئذنة
طويلة تنتهي هبالل ابرز بُنيت على الطراز العثماين .وقبة تسندها أكتاف ويف الداخل صحن اجلامع الذي حيتوي على احملراب
املتجه حنو القبلة (مكة املكرمة) ،ويرتكز على ستة أعمدة مربعة ،واملنرب على امني احملراب حيث َخيطب اخلطيب يف املصلني
وللجامع ابابن أحدمها من جهة الشمال واآلخر من جهة الشرق). (Baedeker, 1876
أظهرت الرسومات املنقولة للناصرة منذ بداية العهد العثماين (1517م) ،للرحالة األوروبيني على وجود جامع وسط
البلدة .كما أظهرت املعطيات اليت وردت يف دفاتر الطابو العثمانية خالل القرن السادس عشر لقرية الناصرة ،وجود  43خانة
( 215نسمة) مسلمة سنة 1525م ،ارتفع هذا العدد سنة 1539م إىل  95خانة مسلمة و 6خانة نصارى وإمام واحد .ويف
سنة 1555م ارتفع العدد إىل  200خانة مسلمة و 17خانة نصارى و 11جمرد (أعزب) ،و 1مؤذن ،وخطيب . (Lewes,
)1976
مما يلفت النظر يف هذه املعطيات ،وجود وظائف دينية :مؤذن ،إمام وخطيب .وهذا يدل على وجود جامع يف الناصرة،
وكما أظهرته رسومات الرحالة األوروبيني ،أن الناصرة كانت بلدة مسلمة ضمت جامع يعود إىل العهد اململوكي وتبدو مئذنته
طويلة ومربعة ذات طراز معماري مملوكي .كما ظهر يف رسومات الرحالة (أوجي ي روجرز) سنة 1535م1631 ،م صورة اجلامع
ومأذنته العالية تنتصب إىل غرب كنيسة مار يوسف خبمسني خطوة.
جتدر اإلشارة أن وجود جامع الناصرة يرجع إىل بداية العهد العثماين ،ومر مبراحل متعددة من حيث إعادة البناء أو الرتميم
نتيجة الظروف الطبيعية اليت مرت هبا الناصرة مثل :الزالزل ،االمطار الغزيرة والسيول .أُمهل اجلامع خالل فرتة ظاهر العمر الزيداين،
وكان املسلمون يصلون يف أحد بيوته .بعد تسلم امحد اب شا اجلزار احلكم ،طلب من الشيخ أمحد بن حممد الني ي الشافعي أبن
يستوطن يف الناصرة ،وعيَّنه قاضياً حملكمة الناصرة الشرعية سنة 1776م( .سجل حمكمة الناصرة الشرعية1291 ،ه1874/م)
ما قام به امحد ابشا اجلزار وخلفائه من بعده واهتمامهم برفع مكانة الناصرة عمرانياً واقتصادايً ودينياً ،ساهم يف ترميم
وتوسيع اجلامع ،ووىل عليه سليمان ابشا العادل الشيخ عبد هللا الفاهوم قاضياً وانظراً ومشرفاً على املؤسسات اإلسالمية يف
الناصرة( .رستم )1987 ،وشهدت الناصرة زمن سليمان ابشا العادل منو وتطور عمراين وزايدة عدد سكاهنا.
أشار اسعد منصور يف كتابه اتريخ الناصرة (منصور )1924 ،وبناءاً على قراءاته أن اجلامع بُ ي سنة -1805
1808م ،ويف سجل حمكمة الناصرة الشرعية ذُكَر أن اجلامع وأوقافه كانت بيد احلاج امحد املشهور ابلغماري متويل وقف زاوية ا ي
مدين الغوث ابلناصرة ،الذي توىل اإلشراف املباشر على ا لوقف وعمارته وعلى مصاحل الزاوية املذكورة (سجل حمكمة القدس
الشرعية1274 ،ه1857/م) الذي تويف قبل عام  1808م ،مث استلم من بعده احلاج قدورة .وهذا يشري أن اجلامع وأوقافه
أُنشئت قبل فرتة سليمان ابشا العادل .ومن مطالعة سجل حمكمة الناصرة الشرعية ليستطيع الدارس حتديد أوقاف الناصرة ويتض
أهنا اشتملت على بيوت ودور ودكاكني وأراضي وخان.

248

Volume: 4

يعترب جامع الناصرة (املعروف ابجلامع األبيض)( ،سجل حمكمة الناصرة الشرعية1302 ،ه1885/م) من املرافق الدينية
املهمة يف مدينة الناصرة ،ومن أهم املظاهر العمرانية اليت تعترب روح وجوهر العقيدة اإلسالميةَ ألهل املدينة .وكان اجلامع من أبرز
مميزات املدينة اليت جتلت فيها املعامل األيرية واملظاهر العمرانية العثمانية ابعتبارها مكاانً للعبادة والتعلم والثقافة الدينية.

Issue: 1

جامع الناصرة (اجلامع الشريف):

Hussein MANSOUR 

سرااي ظاهر العمر الزيداين:
بىن الشيخ ظاهر العمر الزيداين سرااي عظيمة يف الطرف الشرقي من الناصرة سنة 1730م ،مؤلفة من عدة بيوت على
قطعة األرض ملك أسعد العباس الظاهر .ويعد أحد أهم املباين التارخيية يف الناصرة خالل العهد العثماين ،وحيمل املبىن الكثري من
القيم التارخيية وامناط معمارية خمتلفة .تشرف السرااي على سهول مرج ب ي عامر وملراقبة حتركات أهايل جبل انبلس ،والعشائر البدوية
ليسيطر ظاهر العمر على طرق املواصالت والنقل والتجارة ،اليت مرت من منطقة املرج .كما استخدم ظاهر العمر سرااي الناصرة
مقراً حلكمه وسكناً لزوجته ،وكان يقيم فيها شهرين أو يالية للراحة وإدارة أمور حكمه .وملا مل يكن ملسلمي الناصرة جامع يقيمون
فيه فروض العبادة فقد أذن ظاهر العمر للمسلمني ابلصالة يف أحد بيوت السرااي والتأذين على سطحه .وخالل القرن التاسع
عشر خصصت احلكومة العثمانية األقسام الغربية والشرقية منها لسكن أسعد بن عباس الظاهر وأخيه حسني ،مث استقل هبا عمر
أسعد العباس وبعض اخوته وأنشأوا عليها األبنية احلالية احمليطة ابجلامع .وأما القسم الشمايل من السرااي فقد أُعد لعمل قائمقام
الناصرة ،ويف سنة 1857م كان خراابً ،مث أنشأت احلكومة العثمانية عليه سجناً ودار للحكومة ،مث أصبحت مقر لبلدية الناصرة .
)(Mariti, 1792
يتكون مبىن السرااي من طابقني تربط بينهما أدراج حجرية .القسم السفلي يتكون من عدة عقود مصلبة ،والقسم العلوي
من عقود انبوبية أس قف الطابق العلوي مكون من جسور خشبية تعلوها عوارض خشبية فوقها طبقة من الكلس ،وجدراهنا بسمك
 1.5مرت وذلك ألسباب أمنية .وقد بُ ي سنة 1870م ،خالل فرتة القائمقام حممد الصالح( ،منصور )1924 ،والرواق عقوده
ذات أقواس نصف دائرية .وأمام السرااي ساحة مبلطة ابحلجر .وقام عباس الظاهر إبجراء إضافات على السرااي يف القسم اجلنو ي.
فقد ُشيد الربج فوق مبىن السرااي سنة 1904م احتفاءً ابليوبيل اخلامس والعشرين العتالء السلطان عبد احلميد الثاين للعرش.
وكان برجاً متواضعاً مقارنة بباقي األبراج يف القدس ،ايفا ،انبلس ،حيفا وصفد ،ومل تثبت فيه ساعة .الربج مب ي ابلطراز االكلكيت
حيث يدمج بني النمط العثماين وامناط أوروبية تقليدية خمتلفة .وقد نقش على الربج شعار الدولة العثمانية وهو النجمة واهلالل.
(داود )2018 ،ومل حتدث إضافات على السرااي حىت هناية الدولة العثمانية سنة 1918م .
ُعرف خان الناصرة التحتاين (سجل حمكمة الناصرة الشرعية1244 ،ه 1828/م) كمركز جتاري ،وهو املكان إليواء
النزالء الغرابء ،وختزن فيه البضائع ،أو تباع فيه السلع واحملاصيل الزراعية ،ومتارس به احلرف واملهن املختلفة( .صباغ )2009 ،ويعد
اخلان التحتاين من أقدم خاانت الناصرة أقيم أو رمم قبل العهد العثماين ،وذلك من خالل رسومات الرحالة األوروبيني اليت تشري
لوجود خان يف الطرف اجلنو ي للناصرة سنة  1664م .يقع عند مدخل الناصرة اجلنو ي مقابل مقام شهاب الدين .متيز بنيانه
املعماري ابلشكل الرابعي يف غالب األحيان ،ويف بعضها اآلخر يتخذ الشكل املستطيل .ويتكون من ساحة كبرية مكشوفة وحييط
هبا عدد من املخازن والدكاكني خلزن وبيع البضائع ،وتفت أبوابه إىل جهة الساحة فقط ،ويف الطبقة العلوية أُقيمت الغرف إليواء
وراحة التجار واملسافرين واألعيان ،وتفت ابب الغرف حنو الساحة الواسعة .كما يغطى سقف املخازن والدكاكني ابلقباب
للمحافظة على البضائع والسلع من التلف نتيجة العوامل اجلوية يف الصيف أو الشتاء( .رامون)2005 ،
جاء تصميم اخلان املعماري على نسق ختطيطي كالتايل :خمازن تقع على حميط ساحة مربعة ذات طابق أو طابقني حتت
ويعلى غرف ونوافذ لتأدية األغراض التجارية نفسها  .لذا كان اخلان أشبه ابحلصن الصغري من أجل احملافظة على سالمة التجار
والنزالء وبضائعهم من االعتداء وجتعلهم يف مأمن فيكون اخلان قد حاز على الدور األهم يف اجملال االقتصادي والتجاري يف املدينة.
(رامون)2005 ،
استخدم اخلان التحتاين أواخر العهد العثماين سجن الدي وان العريف وكان على اببه لوحة كتب عليها ابألملانية اآلخور
األملاين أي بيت الدواب .سجن فيه جنيب نصار صاحب جريدة الكرمل ،حيث أُدخل من خوخة (الباب الصغري) بوابة اخلان،
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اهتمت الدولة العثمانية ابملوروث املعماري للناصرة خالل العهد العثماين ( ،)1918 – 1517وكان هلا دور واض يف
حتديد املعامل التارخيية يف املدينة ،واجب احملافظة عليه كتاريخ عر ي عريق للناصرة .فالدولة العثمانية تركت مورواثً معمارايً متمثلة يف
املباين واملنشآت واألماكن الدينية اإلسالمية واملسيحية اليت مت عرضها.
يتض من ذلك أن مدينة الناصرة مليئة ابآلاثر اإلسالمية واملسيحية اليت تشهد على عروبة هذه املدينة ،وأن نشاطها
العمراين بدأ ابلنمو نظراً ألمهيتها الدينية وحركة احلجاج املسيحيني الوافدين إليها واستقرار عائالت فيها ،منهم املسلمني

واملسيحيني .عاشوا يف حالة استقرار وانتعاش اقتصادي ،انعكس ذلك على املوروث املعماري وتطور حضارة الناصرة من حيث
مظهرها العمراين العام وطريقة ختطيطها وتوزيع معاملها العمرانية مثل :احلارات ،البيوت ،األسواق ،الدكاكني ،املدارس ،أماكن
العبادة ،اخلاانت ،السرااي ،األديرة واملستشفيات.
يالحظ من خالل ذلك أن عدد سكان الناصرة تضاعفوا خالل العهد العثماين عدة مرات ،وزاد عدد املسيحيني عن
املسلمني نتيجة الزايدة الطبيعية واهلجرة املتواصلة من مدن بالد الشام وابقي أحناء الدولة العثمانية ألسباب اقتصادية ودينية .تشكل
الرتكيب السكاين خالل العهد العثماين حصيلة الظروف التارخيية ،السياسية واالقتصادية وله أير واض يف ذلك حيث بدأ العديد
من السكان وبدافع ذايت ،دي ي أو أم ي ابالستقرار وسامهوا إباجاد هنضة عمرانية موسعة يف الناصرة.
التوصياتSuggestion :
العمل على مساعدة أصحاب األمالك العقارية يف مدينة الناصرة واملهددة ابلبيع أو اهلدم نتيجة اإلمهال إبجراء ترميمات ملعاملترايية عثمانية.
إعادة الدور اإلداري الذي كانت تتمتع به الناصرة خالل العهد العثماين كمركز قضاء.االهتمام بدراسة اتريخ الناصرة العثماين من خالل دعم ونشر كتب وأحباث وإقامة مؤسسات ومجعيات هتتم ابلتاريخ العثماين.العمل على إقامة مراكز لتعليم اللغة العثمانية حىت يستطيع الباحث ترمجة الواثئق اليت دونت ابللغة العثمانية.الدعوة إىل ضرورة إقامة مؤمترات علمية والعمل على مساعدة الباحثني ابستخدام األرشيفات العثمانية ،وانشاء بنك معلوماتملواضيع التاريخ العثماين وتقدامها خدمة للباحثني والدارسني.
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االستنتاجاتConclusion :
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ومشى حتت عقد إىل فناء .وكان اخلان عبارة عن غرف أرضية كانت تستعمل أواخري خليول وحيواانت املسافرين وغرف علوية كان
يستأجرها أصحاب احليواانت واملسافرون ليناموا فيها .وقد حول األملان هذا اخلان إىل آخور ،مث تنازلوا عنه فحولته احلكومة إىل
سجن( .نصار)1981 ،
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خريطة تظهر موقع قضاء الناصرة

رسم للناصرة عام 1677م ،وتظهر فيه جامع الناصرة ،عني العذراء ،كنيسة املالك جربائيل ،اخلان.
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