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دينـة، تعـد فـي واقـع     إن عملية الدراسة والتوثيق للمواقع األثريـة والمعـالم التاريخيـة فـي أي م        
ي  تحكـ إذاألمر استكشافا لتاريخ المدينة وإبرازا لعمقها الحـضاري، ولمدينـة عـدن تاريخهـا العريـق،         

ــى     ــسان العــدني عل ــدرة اإلن ــارة عــدن       جــدرانها، ق ــالم من ــن تلــك المع ــالم، وم ــل تلــك المع ــه لمث بنائ
عة، إنها المهمـة التـي يجـب أن    التاريخية، هذه المنارة التي استطاعت الصمود طويال أمام عوامل الطبي        

جب علينا الحفاظ على تراثنا واستخدام مواردنـا المحليـة   ي ،تستوعبها األجيال بصورة علمية ممنهجة    
  .التي استطاعت بكل جدارة أن تكتب على جدار التاريخ بأحرفٍ من نور

ي دراسات سـابقة   إن الجوانب التاريخية واألهمية الحضارية لهذا المعلم قد تم التطرق إليها،  ف        
 للـسفن كمـا يـزعم    عديدة منذ أمد بعيد، وان اختلف الباحثون فيما إذا كانـت منـارة عـدن هـي  منـار        

 منارة لجامع مندثر وهذه هي الحقيقة، لكن هـذا االخـتالف ال يفـسد األهميـة التاريخيـة           هم، أو بعض
فـي سـماء هـذه المدينـة يعـد      هم ألبناء عدن، كون المنارة وسموها الشامخ  موالحضارية لهذا المعلم ال   

همـة، وعبـر مــسيرة الحيـاة الـصاخبة فــي مدينـة عــدن      ممعلمـا بـارزاً مــن المعـالم األثريـة اإلســالمية ال    
، هذه المنارة التـي بنيـت مـن مـواد     )المنارة(صمدت طويالً، مما دفع بأدباء عدن بتسمية مجلتهم باسم         

  .[1] عام 1200فرة وبأسلوب تقليدي متقن،  فعمرها أكثر من امحلية متو
البعــد التــاريخي والمعمــاري للمنــارة، مكونــات مــواد البنــاء،   :  فــي هــذه الورقــة ســيتم اســتعراض 

تبـاع أسـاليب علميـة تتـضمن     اتشخيص العوامل المؤثرة، وأساليب الحفاظ والصيانة للمنـارة، مـن خـالل       
تطـرق إلـى تحـسين    الشروط والمواصفات الالزمة للترميم، وكيفية الـصيانة والحفـاظ، كمـا سـيتم ال         

موقع المنارة وإضاءتها، وتوظيـف المنـارة لتـصبح منـارة تهـدي الزائـر والباحـث عـن صـروح الحـضارة فـي                  
بالدنا، ومن المهم اليوم إعادة النظر في كيفية انبعاث روح االهتمام للمنارة مـن خـالل دراسـة المـواد      

ذلك كله إنشاء وظيفة للمنارة فـي  هم من اإلنشائية، واستكمال الدراسات الخاصة بالترميمات، واأل   
همــا لمدينــة عــدن، فكلمــا أيقظنــا مها معلمــا حـضاريا وتاريخيــا  وصــفإطـار المــساحة المخصــصة لهــا ب 

  .المهام الوظيفية دبت في روح المعلم األثري الحياة وكفت يد اإلهمال عنه
ريخي، وخلـق  كما يهدف البحث أيضا إلى إيقاظ الحس الوطني العام، للمحافظة علـى اإلرث التـا       

جيل مستوعب لظروف البيئة ومسلح بـالخبرة الكافيـة لمهنـة األجـداد، ليكتـسب الخبـرة الكفيـة           
الظروف المناخيـة، أكـان ذلـك فـي طبيعـة المـوارد المحليـة         وباستخدام المواد  البيئية المتناسبة      

بـرات البنـاء المحليـة    فرة في مجال مواد البناء أو االستفادة من تجـارب اسـتخراج مـواد البنـاء أو خ          االمتو
  .المتراكمة منذ آالف السنين وتطويرها لما يلبي متطلبات الحياة العصرية

  منارة،  مواد بناء،  صيانة،  وظيفة  

mailto:thabetsa@yahoo.com
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1 
 األثرية والمباني تزخر بكثير من المعالمهمة ممدينة عدن مدينة تاريخية وأثرية 

هذه المدينة التي قدر لها أن تنبسط  وظيفتها بكل اقتدار،  ال تزال بعضها تؤديالتاريخية،
في ثنايا أعظم براكين العالم، يقول االستشاري الجيولوجي المهندس معروف عقبة على 

، [2]!)إن البراكين الحالية ما هي إال ألعاب نارية أمام بركان عدن(Gass لسان البروفيسور
، تبهر الناظر وطبيعة بديعة ،متفرد المعالملقد حباها اهللا بموقع فمن ينكر جمال عدن؟ 

 التقت فيها إذواألديان، وموقع جغرافي يجعل منها تحفة الزمان، وبوتقة الثقافات والحضارات 
 ألهمية موقعها الجغرافي الذي تطلعت إليه أنظار خطوط التجارة العالمية منذ القدم، نظراً

رسها البحر والجبل معا فتراها رابضة في حديثا، يحكما ال تزال تتطلع إليه العالم قديما 
متزج فيها امن أحياء عريقة وأماكن تاريخية، خليجها المسمى باسمها، إن كل ما تحتويه 

 وانصهرت فيها الحضارات المختلفة، تجانست وتسامحت –عالم األمس تجارة، وديانة، وثقافة 
ارسي، وتطورت فيها التجارة المسلم واليهودي والمسيحي والهندوسي، والف: وازدهرت، ففيها

 زاخرة من األوروبية والعربية،  و ازدهر فيها العلم، ولبست عدن حلالً زاهية من الثقافات وألواناً
بما فيها بعض أنماط البناء وزخرفته،  الفنون، حتى انعكس ذلك على مختلف مناحي الحياة 

ية، لدراسة هذا المعلم دراسة ومساهمة في إبراز تلك المعالم سنقف أمام منارة عدن التاريخ
، مستندين الترميميم، واضعين الخطوات الكفيلة بالصيانة ولغرض التشخيص والتقومتأنية 

  .إلى الدراسات واألبحاث السابقة
إن المحافظة على المعالم التاريخية تكمن في المحافظة على أصل المعلم من مادة 

اريخية بسبب مسحة ترميمية عابرة، فلذا فقد المعلم قيمته التيبناء، شكل، لون، فربما 
التي ال تلتزم بالشروط ، يجب اتخاذ الحيطة والحذر الشديدين من الترميمات العشوائية

يجب أن تكون الترميمات علمية مدروسة تحافظ على األثر ومالمح المعلم ،  لآلثار ساسيةاأل
  . وفقا لألسس العلمية لصيانة المباني األثريةدون أدنى تغيير

ومعروف أن منارة عدن التاريخية هي في األصل مئذنة جامع مندثر، أي ال تؤدي 
ما من معالم مدينة عدن، هموظيفتها اليوم  في رفع أذان الصلوات ولكنها أضحت معلما مقدسا 

ها منارة لجامع واسع األرجاء من أضخم جوامع المدينة، كان يمتد على مساحات شاسعة بوصف
، وعن تلك المعالم العديدة التي تزخر بها [3]شي إلى ساحة البنوك تصل بين ميدان الحبي

يقول الباحث احمد صالح رابضة مستندا إلى أبحاث ودراسات هذه المدينة التاريخية، 
مما يزيد االعتقاد رسوخا بأن اليمن منبع من منابع الحضارة العالمية دون غلو في (: عديدة

والحفريات التي تقوم بها البعثات األثرية المختلفة ومنها القول، وما أثبتته نتائج التنقيبات 
 الفرنسية في األرض اليمنية أكدت صحة ذلك، ومن ، واليمنية، الروسية،البعثات اليمنية

خالل البحث والتدقيق أتضح بأن مدينة عدن ظهرت منذ القرنين السادس والخامس قبل 
  .[4] )الميالد

شيرنسكي إن المنارة شيدت في القرن الثامن يقول عالم اآلثار السوفيتي سيرجي 
ثر قديم لعله يعود إلى ما قبل أالميالدي لكن قاعدتها المضلعة ربما كانت قائمة على 

إن الصحوة الناضجة ألبناء عدن في دراستهم لمآثر ومعالم مدينتهم سيؤتى ثمارها . [5]اإلسالم
 مدينة عدن التاريخية  بتوضيح قيمة كون البحث العلمي كفيالً،في الغد القريب
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وعلى أبنائها تقع مسئولية البحث والتحقيق والحفاظ، ولقد صدق الخبير الروسي  والحضارية، 
إن التاريخ والثقافة اليمنية ال يستطيع كتابتها بشكل : (بطرس قرنازوفيتش، حين قال

ظرة العلمية ، وهذه حقيقة المناص منها بل هي ماثلة للعيان في ظل الن[6])كامل غير أبنائها
  .حضارة اليمنيةالواعية لل

 
اعتمد البحث على جمع االستدالالت التاريخية والبحثية السابقة، والمعاينة 
الموقعية لحالة المنارة في الوقت الراهن، وكذا القيام بالبحث ألمخبري ألجزاء مواد البناء 

ميمات السابقة، من خالل التقييم المتساقطة من جسم المنارة، ودراسة نتائج أعمال التر
األولي للعيوب التي ظهرت بعد تلك الترميمات وأدت إلى تساقط أجزاء اللياسة والبروزات من 
أسفل جسم المنارة، ودراسة التشققات والشروخ الحالية، ووضع األسس العلمية الكفيلة 

األمد مع المحافظة بوضع المعالجات الالزمة لمشكالت المنارة، للوصول إلى صيانة طويلة 
  . على المعلم كما كان في حالته األصلية

1 
، هي خالصة قيم وتقاليد وتراث خصوصاً المبانيو وماً المعالم التاريخية عمدتع

 التجسيد الحي للتواصل بين األجيال في األزمنة المختلفة، وسلسة الروابط بوصفهااألجداد، 
حضارية المتصلة، فإذا أضعنا حلقة من تلك السلسلة، حدث انفصام بين الماضي والحاضر، ال

واضعنا معها حضارة اإلنسان وفكره، وجهلنا بعدها نمط الحياة اإلنسانية بكل ما تحمله من 
 يفقد الجيل معها هوية مدينته والسيما المعمارية منها، إذمعانٍ وعلمٍ ألجيالنا الصاعدة، 

وتعد المنارة من أهم . ا األصالة والتاريخ وتطمس معها شخصية المدينة وتفردهاويفقد معه
 األثر بوصفها تحمل داللة روحية كبيرة إذمعالم عدن التاريخية في المجال المعماري، 

 كانت أروقته وأجنحته تمتد من البنك إذفي مدينة عدن، المتبقي لجامع كبير 
 أثناء الحفريات في موقع الميدان،في فن الحبيشي، ، وحتى ميدا)الغرفة التجارية(األهلي

 ذات نمط إسالمي وتنتشر حوله قطع من اآلجر المحروق ،على أربعة تيجان أعمدة عثر
عبارة عن صورة حديثة تؤكد أن منارة الجامع ) 1 –شكل(والموجود في جسم المنارة، 

تلك القطع كون ومن المتوقع أن تمبنية جدرانها حصرا من الطوب الطيني المحروق 
  . [7]بقايا هذا الجامع الكبيرالمنتشرة من اآلجر المحروق 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  .صور حديثة للباحث تبين أن الجدران الخارجية للمنارة مبنية من اآلجر المحروق) 1 –شكل(
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أن التربة قد  م، الذي يؤكد 1999 عدن/ومن نتائج تقرير التربة لمختبر األشغال م

، وهذا [8]ربوناتية و بها نسبة شظايا األصداف والفحم والفخار المكسراحتوت على  مواد ك
دليل آخر على وجود مكونات الجامع في هذا الموقع،  ويشير بعض المؤرخين اليمنيين إلى 
جامع في عدن، كان واسع األرجاء ذا حظوة عند الجمهور، وقد المح إليه المقدسي البشاري 

 إضافة إلـى وظيفتـه كجـامع  كـان أيـضا      ،[9]لى الساحل، بأنه يقع ع   -هـ380المتوفى سنة   
، وتعاقب على [10]مدرسة، وقد درس فيه الحسين بن الصديق االهدل، الحديث والفقه والنحو

منصب الخطابة فيه عدد من األئمة أمثال أبي بكر بن يوسف المشهور بابن المستأذن، وتاله 
  .[11]ابنه عبد الرحمن 

م ظهرت بجـالء ثالثـة     1512غالية لمدينة عدن في عام       ومن خالل الرسومات البرت   
،  ويـذكر  [12]  وحينـذاك كـان قائمـا لـم يمـسه ضـرر        ، إحـداها هـو جـامع المنـارة        ،جوامع

وفق رواية علي با طير كان قائما على حافة البحر عند على هارولدف يعقوب أن هذا الجامع 
الرواية تنفيها بعض التقارير احتالل المستعمرين البريطانيين لمدينة عدن، غير أن هذه       

، )تقرير عن مستعمرة عدن(  ذكر الكابتن اف ام هنتر في كتابه ،[13]البريطانية األخرى 
،  هو )2-شكل( نظرا نة القائمة بقرب دار المحكمة والخزاإن المنارة: م، قال1877في عام 

الذي كان األثر الوحيد الباقي من مسجد كبير متهدم، وذكر الكر نل هارولد جيكب 
أكد لي أحد القدماء السكان في عدن (: ما يأتي) ملوك العرب( عدن في كتابه واليا في

أنه وقت احتالل عدن من قبل االنكليز كان يوجد مسجد ضخم في مواجهة البحر، وأظن أن 
لبارز الفخم هذا البد وأن يكون المسجد الذي لم يتبق من آثاره سوى المنارة،  ذات المظهر ا

نة وتلك البقعة كانت في ذلك الحين على حافة البحر، ثـم ردمـت        من إدارة الخزا   قريباً
  .كل تلك المنطقة الساحلية وبنيت فوقها المعسكرات

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .م1967 – 1839صور للمنارة مأخوذة في أزمنة مختلفة واألخيرة في عهد االستعمار البريطاني ) 2 –شكل ( 

   
منهم من يعيد ف ،راء والمصادر التاريخية واألثرية فقد تضاربت اآل المنارةأما عمر

ها إلى عصور ما قبل اإلسالم كونها بنيت على قاعدة حجرية من المحتمل أن تكون ءبنا
وأجمع المؤرخون ،  عام600" لمنار قديم كان يهدي السفن ومنهم من يحدد عمرها بـ 
 وهو من مآثر الخليفة ، ألموياليمنيون على أنها بقايا جامع كبير يعود بناؤه إلى العصر ا

م، أي  720 - 681 "  من أبنية القرن الثاني الهجريد،  فلذا تعاألموي عمر بن عبد العزيز
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وذكر أبو الفداء أنه كان يوجد جامع كبير بناه .  عاما تقريبا1280يصبح عمرها حوالي 
نه أ األرجح  هجرية الخليفة عمر بن عبد العزيز على ساحل البحر في عدن، ومن100قبل 

ما،  عا1200ن عمر المنارة ال يقل عن أ،  و[14]شيد في النصف األول من القرن الثاني الهجري 
أن هذا الحيز الكبير من المساحة كانت تنتشر على ويذكر الباحث حسن صالح شهاب 

جوانبه قطع اآلجر، وهي مادة بناء قديمة من الطوب الطيني المحروق،  كان لليمنيين باع 
 في استخدامها، ومن البديهي أن تكون بقايا لهذا الجامع الكبير المندثر، والدليل طويل

اآلخر ما أعلنه صاحب كتاب عدن وجنوب الجزيرة، عن المنارة وهو وجود بعض مشاهد 
، [15]) ن العرب كانوا يدفنون موتاهم حول المساجدأ(وأضاف : القبور آنذاك في البقعة

عدن، بوجود كسر من اآلجر /ري منير خان مدير المختبر موكذا ما أكده تقرير االستشا
  .حول تلك المساحة المجاورة للمنارة

كتاب تاريخ ثغر : لقد وردت المنارة في الكثير من كتب المؤرخين والباحثين ومنها
هـ مستندا إلى تاريخ المستبصر البن 947عدن للمؤرخ أبي محمد بامخرمة المتوفى سنة 

تعد المنارة  إذلمراجع الكثيرة وقد وصفت المنارة بمكوناتها الحالية،  وغيرها من االمجاور
 ، اً بارزاً تاريخياًمعلممن المعالم التاريخية في مدينة كريتر والتي تنتصب إلى يومنا هذا 

وبارتفاع م 6.75x6.75 مسنودة على قاعدة مربعة مكونة من أساس حجري ذات أبعاد المنارةو
من فوق م، وتصل ارتفاع القبة 3.00  يصل إلىوية الشكل بقطروتعلوها قبة بيضام 1.50

،  والمنارة مضلعة متخذة شكال مخروطيا.م3.20إلى الجدار األوسط في داخل المنارة 
م، ماعدا السفلي منها 2.5ومقسمة ببروزات عرضية إلى ستة طوابق تتراوح ارتفاعاتها إلى 

الحروف وتتساوى ال حروف رأسية تفصل بينها و، وجهم، وللمنارة ثمانية أ4.8يصل ارتفاعه إلى
، بعرض )قائما ونائما( ارتفاعا 86األفقية للمنارة في البروز ولها سلم حلزوني مكون من 

م، وهو مكون من ألواح الخشب المنفصل الملبس بمونة البناء القائم، يصل إلى موضع 0.85
ط به جميع دعسات السلم من جهة  ترتبإذ مبني في وسط المنارة، وهو قمة الجدار ال، األذان

شى اوالجدار الخارجي من الجهة األخرى، ومن خالل االرتفاع تتوزع فتحات النوافذ بشكل يتم
 حتى ملتفة حول السلم وعددها تسع نوافذ،حلزونية السلم فتكون صغيرة في األسفل و

ن المثلث م  فتكون فتحات واسعة وتأخذ الشكل المستطيل بدالً، الوصول إلى موقع المؤذن
 م، وتعلو تلك 0,80x0,60 نوافذ تأخذ مقاس4وعدد النوافذ العلوية في األجزاء السفلية، 
يصل ارتفاع و،  مترا21.3ً إلى  المنارةوقد وصل ارتفاع م،  0,15x0,15النوافذ فتحات صغيرة

 إلىجسم المنارة من فوق مستوى القاعدة الحجرية للكرسي إلى فوق سطح الجدار األوسط، 
 ومن الضروري اإلشارة إلى أن فتحات النوافذ العلوية الخاصة باألذان لعلها تصل إلى م، 16.00

ارتفاع تقل قليال عن ارتفاع المؤذن وهو قائم وهذا يرجح كما أشار األستاذ رابضة إلى 
، وليس كما ورد في بعض الروايات األوروبية احتباس جزء من الصدى في الداخل أثناء األذان

ؤذن يقف منحنيا، والواقع بأن النافذة تبدأ من مستوى نهاية دعسات السلم العلوية بأن الم
  ).4-الشكل (نظر الصورة في اوتصل إلى مستوى أقل من قامت المؤذن 

2 
، في )كريتر( في مدينة عدن)منارة جامع عدن الكبير المندثر ( تقع منارة عدن
موقع والغربية، بجوار مبنى البريد العام من الجهة الشمالية مغلقة طرف حديقة صغيرة 

) كانت مخصصة لكرة الطائرة والسلة سابقامساحة مسورة (البنك اليمني لإلنشاء والتعمير
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وبحسب  ، ) 3- شكل (الموقع العامنظر ا،  الشرقيةالحبيشي من الجهة الجنوبية ميدانو
وتقف . ر البحر قبل عمليات الردم واإلزاحةالمصادر التاريخية كانت المنارة مبنية بجوا

المنارة على قاعدة مضلعة متخذة شكال مخروطيا ولها سلم حلزوني يوصل إلى موقع األذان، 
وتتميز المنارة بموقع جميل يحتاج إلى بعض التعديالت المساحية ليصبح موقعا سياحيا 

تهادات من بعض الهيئات وتاريخيا مرموقا بين معالم عدن التاريخية األخرى،  وهناك اج
والجمعيات واألفراد عن وضع المقترحات المعمارية والسياحية الكفيلة في إبراز معلم 

  . همةمالمنارة كتحفة معمارية 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . خارطة جوية حديثة –الموقع العام للمنارة ) 3-شكل (
3 

 ولكنهـا تختلـف عـنهم     ،المـساجد األثريـة   المنارة تتصف في مظهرها العام بمنارة       
م 1,10x1,10ومقاسـه   يشكل الثقـل المركـزي للمنـارة،        هاوسطفي   جدارا تحتضنكونها  

هذا الجدار يتحمل ثقل الدرج  م، 0,90x0,90تقريبا في األسفل، وفي قمته يصل مقاسه إلى 
جدران المنارة لى إ) النائم(دعسات السلم الخشبيةالذي يلتف عليه بشكل حلزوني، وتستند 

 الجز الشمالي الشرقي من المدخل كتلة يعدإضافة إلى ذلك .  من الجهة األخرىالخارجية
 آخر يخرج عن إطار المنارة من جهة شمال غرب اًبناء متماسكة تشكل عند المدخل بروز

م، ما عد عند بروز 1.90م إلى 1.70م، تختلف األوجه في مقاساتها من 1.20المدخل بمسافة 
أما قاعدة المنارة فإنها من الحجر المنجـور مبنيـة بمونـة حجـر     م،  3.20ل تصل إلى    المدخ

 أما جسم المنارة فقد بنيت مهمة، مادة رابطة د مع الرمل وتعpumice)(الخفاف المسحوق 
 البروزات الرأسـية واألفقيـة   كذلك وبمونة البوميس أيضا واآلجر المحروق،  الجدران من   

 سم10المكونة من البوميس والرمل وتصل سماكتها مابين  لمستخدمةفإنها من مادة المونة ا
للمنارة فإنها الخارجية  أما سماكة الجدران  للبروزات األفقية، سم15 للبروزات الرأسية إلى

وتقل كلما ارتفعنا إلـى أن تـصل إلـى     سم، 60 – 40، وفي بعض المواقع تتراوح )1( سم  40
التلبيس  سم، ومكونات 30بداية القبة ربما ال تقل عن فعند  ،[16] سم عند قبة المنارة20
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نجـدها  كذلك من مسحوق حجر الخفاف والرمل من الداخل والخارج وحتى دعسات السلم          
ترتكز على عقود بنائيـة مـن األسـفل وليحـان خـشبية مـن األعلـى وهـي كـذلك مغطـاة            

 تظهـر جليـا   مما شكل جسما واحدا متماسـكا فـي جميـع أجـزاء المنـارة، كمـا           باللياسة،  
 وهي عبارة عن يلثماناهات المنارة مقسمة على الواجهات الزخارف المعمارية في جميع واج

  . بالنورة من الداخل والخارجمطلية والمنارةسم، 5 بسماكة ات مشكلةبروز
1.3 

لم يتم الكشف عن أساس المنارة، ولكن من مستوى فوق سطح األرض الطبيعية 
لكرسي الحاضن للمنارة بأنه يتكون من أحجار منجورة مستطيلة ومربوعة ممكن وصف ا

وهي ذات ترابط جيد، مستخدمة في ، )ميسم(وبعضه محفور مكحلة بالمونة ببروز ظاهر، 
المسحوق، إضافة إلى الرمل ) (pumiceترابطها بمونة مصنوعة من مادة حجر الخفاف 

نظر ا  مثل مادة االسمنت في وقتنا الراهنتعدالمحلي المضاف إلى المادة الرابطة، التي 
  .[16] )4 –شكل (

 م، ما فوق الكرسي الحجر 2 – 1إن جسم المنارة من األسفل والسيما على ارتفاع  
نالحظ أغلب التشققات التي تتساقط معها أجزاء اللياسة والبروزات، ويظهر عندها طوب 

ي حسب رأيي عن عملية االنكماش اآلجر المكون لجسم المنارة، مما يعطي التفسير العلم
والتمدد التي تسببه الرطوبة خالل فترات الليل والنهار وكذا الحرارة والبرودة في الجو 

  .نتيجة لسماكة الجدران وهشاشة اللياسة
   

  
  
  
  
  
  
  .صورة حديثة للباحث تبين مكونات قاعدة المنارة وارتفاع جسم المنارة عن األرض الطبيعية)4 –شكل (

2.3 
م 1.10x1.10مقاس ذات تمركز في وسطها جدار أساسي بنيت المنارة على أضالع ثمانية وي

ى  ترتكز علكما ، وهو ملبس بمادة البوميس والرمل) كما يبدومادة الحجر(والمبني من 
 درجات السلم بشكل حلزوني من جهة، ومن الجهة األخرى ترتكز على جدران هذا الجدار

 سم، وتتكون الجدران من 60 – 40خارجية، إن سماكة الجدران تتراوح مابين المنارة ال
وباستخدام مونة مسحوق حجر الخفاف ، [16] سم5x10x20طوب اآلجر البلدي، ذات مقاس 

يشكل كتلة جسم المنارة يجعل مما في عمليات البناء واللياسة، مع الرمل، ) البوميس(
الطبيعية وعدم اإلتقان في الترميمات والسيما واحدة متماسكة، لكن تأثيرات العوامل 

إلى ظهور الكثير من اإلشكاليات في عدم تناغم واتحاد اللياسة مع  أدىللياسة الخارجية 
 إلى تساقط أجزاء كبيرة من اللياسة وضعف التحامها مع متن الجدران أدىمباني الجدران مما 

  ). 5 –شكل (األساسية انظر 
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  .ديثة للباحث، لجسم المنارة وتظهر فوق قاعدتها الحجرية اآلثار الخطيرة لتساقط اللياسة والبروزصور ح) 5-شكل(
والسيما في الجزء السفلي للمنارة وفوق مستوى الكرسي الحجر، وقطر المنارة يقل على 

فوق سطح (م، وتحديدا من مستوى فوق القاعدة الحجرية وحتى أسفل القبة 16ارتفاع 
، ويصل %10م، أما بالنسبة للميالن فربما يصل إلى 3.0م إلى 4.5، من )سطيجدارالحجر الو

 نافذة تسع نوافذ منها 13م، وفي جسم المنارة عدد 3.20االرتفاع الداخلي لقبة المنارة إلى 
تتشكل حلزونيا مع التفاف السلم وتختلف أشكالها من مثلثة الشكل إلى شبه منحرف، 

 .سم60x80   كبيرة تأخذ شكل المستطيل وتكون النوافذ العلوية األربع
3.3 

بقطر يصل م، 18على ارتفاع حوالي جدران المنارة، جسم عند نهاية تبدأ  القبة جدران
لجدار المبني في مركز السطح العلوي ل ويفصلها عن ، )م من الداخل2.40 (م،3.0إلى 

 إلى نهاية ارتفاع القبة 3.20لقبة، والى إلى بداية جدران ام، 2.30المنارة، ارتفاع يصل إلى 
 سم، 15من الداخل، توجد في بداية القبة أربع فتحات صغيرة للتهوية واإلضاءة ذات مقاس 

فوق نهاية غير منحنٍ  يثبت بأن المؤذن يقف أما بالنسبة لالرتفاع فوق سطح الجدار األوسط، 
ب الطيني المحروق ولكنها عند األذان، وهذه القبة بنيت أيضا من الطو هذا الجدار

وتتضح القبة من داخل المنارة أكثر من خارجها نتيجة ،   [16] اصغر من الجدران بسماكة
  ).6-انظر شكل (الظاهرة فوق قبة المنارةواألشكال للبروزات 

  
   
  
  
  
  

  . المؤذنصور تبين قبة المنارة وتظهر في الصورة دعسات السلم وقمة الجدار الوسط الذي يقف عليه) 6-شكل(
4.3 

الرغم من حلزونية درجات السلم واستمرارية تلك الدعسات دون رملة فاصلة، إال على 
ن البروزات الظاهرة في جسم المنارة من الخارج، تقسم المنارة إلى ستة مستويات، أقرب ما أ

ملية ربط  خارجي، وقلما تؤدي وظيفتها في عكشكل معماريتكون تلك البروزات 
 فإنها تتكون من مادة اللياسة ، للجدران، وعند مالحظة البروزات المتهدمة في أسفل المنارة

، إال [16] الخارجية، وليس من طوب الجدران المحروق كما تم اإلشارة إليه في بعض األبحاث
 في  فقط بهذه المواصفات، وقد تم اإلشارةإذا كان البروز المتساقط من الترميمات األخيرة
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دراسة الورشة العلمية حول حماية اآلثار والمعالم التاريخية والطبيعية في عدن في ابريل 
إن المنارة مقسمة إلى (م، تحت عنوان عدن جوهرة اليمن تقول األستاذة إيمان بيضاني 2005

،  مما يدل على إن البروزات المقسمة [17])ستة أجزاء بواسطة أفاريز جصية بارزة بروزا بسيطاُ
للمنارة األفقية والرأسية إنما هي عبارة عن بروزات تكونت من أثر اللياسة وليس من أصل 

  .الجدار المكون لجسم المنارة
5.3 

للمنارة ثمانية أوجه، أي ثمانية أضالع وثمانية حروف أي ثمانية بروزات كمعالم 
ن ارتفاع المنارة تقسم إلى ستة سم، وإذا كا10تفصل األوجه الثمانية، وبسماكة حوالي

نه في كل مستوى تظهر أشكال إ سم، ف15كل منها ربما يصل إلى بروز  ارتفاع ،مستويات
وقد كان لبروزات وحنايا واجهات المئذنة سم، 5ديكورية، ذات بروزات بسيطة تصل إلى 

افذ صغيرة تأخذ وهي عبارة عن نو،  [18]وفتحات النوافذ والتهوية واإلضاءة، أثر معماري متميز
وعددها تسع  ومع التفاف السلم تتوزع تلك الفتحات سفلية، المثلث قاعدته ب ال أشبهشك

 وفي أعلى القبة ،  سم60x80 تأخذ الشكل المستطيلعدد أربع  علويال في الجزء ونوافذ 
 واإلضاءة، وتفيد الدراسات  فيها بعض الفتحات الصغيرة للتهويةة وضعت أشكال زخرفي

ة الحديثة التي أجريت على المنارة أن زخرفتها بصفة خاصة تمتاز بأسلوبها العلمي
السلجوقي، وذلك نتيجة للمكوث العثماني القصير بعدن كما يقول العالم السوفيتي 

  .[19]) 7 –أنظر شكل (سيرجي شيرنسكي 
  
  
  
  
  
  
  

  .صور حديثة للباحث تبين البروز والزخارف والفتحات في جسم المنارة) 7–شكل(
6.3 

تم أخذ عينات من اللياسة المتساقطة من أسفل المنارة إلى مختبرات هيئة المساحة 
 لغرض الفحوصات المخبرية لمكونات مادة اللياسة) 8–نظر الشكلا(الجيولوجية، 

دا ألصل المواد األساسية للمنارة،  امتداتعدوالبياض وهل هذه المواد الظاهرة على السطح هي 
من خالل وقد اتضح  أثناء الترميمات المتعاقبة للمنارة؟،   في جديدة تم استحداثها مواداًوأ

للمواد األصلية للمعلم، ولكن بأن مادة البوميس والرمل تعتبران أساسا المقارنة والتدقيق 
 تم إضافة إذالمواد األخيرة المستخدمة في بعض عمليات الترميم،  هي مواد حديثة 

 إذ ،)النورة( الجير المطفي ه من، أما الطالء فانرتالندي العادي والجير مع الرملاالسمنت البو
 نظرا لتوفر تعد هي المادة األساسية في أعمال التبييض والمعروفة في اليمن منذ أمد بعيد

  . الكالسيوم بشكل تجاري في اليمنمادة كربونات
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4 
: فرة محليا هي كانت المواد األساسية لتكوين المنارةاالموارد الطبيعية المتو

األحجار للقاعدة، التربة أو الطين لهيكل المنارة كونه من الطين المحروق، ويتكون الطين 
،  أما المادة [20]، الومنيوم والماء)الرمل(من سيليكات األلمنيوم المائية أي من السيليكا

 نسميها بالمونة فقد أبدع فيها أجدادنا، وتوجد في عدن مناجم البوميس الالصقة أو ما
) Pumice( مكونة من مادة حجر الخفاف -، وخلطة البوميس )النورة(التاريخية والجير

مضافاً إليها نسبة تصحيحية من مواد جيرية، وهذه الخامات عبارة عن رواسب طبيعية 
، ونالحظ مدى التوافق في [21] سيليكا–نيوم  الوم–مكونة من مركبات المعادن كالسيوم 

أما نتائج فحص المواد المجلوبة من . المكونات األساسية للمعادن بين الطين والبوميس
اللياسة المتساقطة من جسم المنارة نرفق لكم تقرير نتائج اختبارات المواد لهيئة 

 عبارة عن مواد بناء ن العيناتأ تبين إذ، )1–ملحق(نظر اعدن، / المساحة الجيولوجية م
حديثة الصنع، استخدمت في مواضع مختلفة في بنيان المنارة، تقتصر مكونات 

خالل عقد التسعينات من (على مادة النورة والرمل وهي نتاج الترميمات ) اللياسة(الخلطات
، ال تحتوي تلك الخلطات على مادة البوميس الموجودة في مناجم عدن، )القرن العشرين

  .وب من مادة الطين المحروق ويحتمل أن تكون من تربة الممدارةعينات الط
5 

لى الممارسة والتشخيص  إية لها خصائصها وشروطها المستندةإن صيانة المعالم التاريخ
مية  المعلم إذا لم تكن علفيالعلمي والتأهيل للعاملين في هذا المجال، وربما أثرت الصيانة 

، وقد تمت توسعات كثيرة لى خبرة كافية في ترميم اآلثار والمعالم التاريخيةإومستندة 
 أضيفت إلى جامع إذ في أزمنة تاريخية تمتد منذ عصر الدولة الزيادية ةعددمتوترميمات 

ن األمير حسين بن سالمة أ، على [22]المنارة، بعض األجنحة وقد اجمع المؤرخون اليمنيون 
أن األمير (، على [23]، جدد الجامع ويظن المؤرخان الجندي واالهدل [7]هـ426ة المتوفى سن

، كما يذكر بامخرمة أن عامر بن عبد )حسين زاد في الجامع جناحين من جهة الغرب
الوهاب قام بتجديد الجامع أيضا، ونصب عمران بن محمد بن سبأ حاكم عدن المتوفى سنة 

، ويرى [24]، كما يقول الجندي )نفس وطالوة في العينحالوة في ال(هـ، منبرا فيه له 560
بامخرمة أن المجاهد الغساني قام بتجديد المنبر، وهذا ما توحي به الكتابة المثبتة عليه 

، أما المنارة فقد أجريت فيها بعض الترميمات المتتابعة منذ أمد بعيد إال أننا سنتحدث عن [25]
 دقة، لغرض المقارنة واالستفادة من تلك األبحاث الترميمات في العصر الراهن بشكل أكثر

  .والدراسات لمتطلبات الترميم الراهنة للمنارة
  
  
  
  
  
  
  

  .والصور األخرى للباحث عن مشكالت الترميم وآثاره) الصورة األولى قبل الترميم) (9 –شكل(
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بن قام الملك الظافر عامر ، [1]م1517وفي عام م 1017لقد تم ترميم المنارة في عام 
، فقد أجريت فيها بعض الترميمات في أوائل عقد [23]عبد الوهاب ببعض الترميمات 

وقيل أن المنارة كانت آيلة للسقوط بحيث ال يستطيع المرء . [26]) 9 –شكل (الخمسينات 
وفي مطلع  ،[28]الخمسيناتاألربعينات و وأجريت عليها بعض الترميمات في أوائل عقد ،صعودها

م، قام العالم السوفيتي سيرجي شيرنسكي بزيارة 1972 في مارس السيماعقد السبعينات، و
ثم  ،[7])إجراء حفريات أثرية شاملة في هذا الموضع وفق تخطيط دقيق(المنارة ودعا إلى 
وهذه الترميمات  ،[18]م1983وأيضاً مارس ، م1973ت بسيطة في مارس تلتها أيضا ترميما

 ، تم إضافة بعض العناصر المعمارية الحديثة التي شوهت، إذ السنوات األخيرةالطفيفة في
، وقد أشار [1]وأحدثت بعض التغييرات التي ال تنسجم وأصالة هذه المنارة التاريخية

 تم اختبار إذن البحث األثري لمواد البناء ربما يكون األقرب إلى الواقع، أشيرنسكي إلى 
لقد شيدت المنارة في القرن : رة وتوصل إلى االستنتاجات التاليةالمواد المكونة لجسم المنا

الثامن الميالدي ولكن عناصر زخرفتها تعود إلى القرن السادس عشر، وقاعدتها المضلعة 
ونستطيع ترجمة التباين في العمر  ،[5]ربما ترتكز على أثر قديم قائم منذ ما قبل اإلسالم 

در الكالسيكية ومقارنة ذلك بأساليب البناء وكذا في الوظيفة استنادا إلى المصا
وفي أواخر عقد  .والزخرفة المعمارية حسب تاريخ تطور العمارة في العالم اإلسالمي

السبعينات تمكنت بعثة اليونسكو برئاسة رونالد ليوكوك من زيارة الموقع وإجراء بعض 
صت القيام بالترميم المسوحات األولية عليه ونبهت البعثة إلى الشقوق العميقة فيه وأو

 وقد أشارت البعثة هم وذلك من خالل استخدام المواد األصلية فيهمثري أللمنارة كموقع 
  :ها المنارة  وأهمها هيية التي تعانيتإلى القضايا اإلنشائية اآل

توجد في المنارة شقوق عميقة يظهر أنها بسبب حالة دوران حصل في البناء عندما  
 .لمياه، حتى الطوب نفسه تعطب في بعض األماكنخف التصاق الطوب بسبب ا

يوجد شق عميق جدا في الركن الغربي ويوجد حوله عدد كبير من الشقوق  
الشعيرية، مما يظهر أن كل الجانب الجنوبي الغربي سيسقط، يبدأ التصدع على ارتفاع 

 . أمتار8
لركيزة  انفصلت الدرج عن االتشقق حاد في المدخل إلى جهة الشمال الغربي وقد 

ة نفسها في حالة قاع ولكن يظهر إن الركيزة الرئيسسم عند ال2.5ة بحوالي الرئيس
 .جيدة

ب بناء دعامة حائط ومسند بناء مائل ضد وجويوصى كإجراء مستعجل وطارئ ب 
ا كان مظهر الجانب الجنوبي الغربي من المنارة التي ال يقل عرضها عن متر واحد، إذ

ون من الضروري إعادة بناء الطوابق السفلى للمنارة وهذا  فسيكهذه الدعامة غير الئقٍ
غرز ( يجب أن تولج وتدرج روافد خشبية لتكون مثل إذسيشمل دعامات مفصلة، 

من حجر ، من خالل استخدام المواد القديمة [27]أفقيا وعلى أبعاد مترين ) الخياطة
 .والجبس والنورة كلما أمكن ذلك في الترميم) الهشاش(البركاني

وفق شروط على قد قامت وزارة اإلنشاءات والتركيبات الصناعية بمهمة الترميم للمنارة و
  ألف دوالر أمريكي،100 وقد بلغت كلفة الترميم حوالي م،1983 مارس 19التقرير في 

وبعد الترميمات بفترة بسيطة ظهرت بعض التشققات والتقشرات نتيجة الرطوبة وقد تم 
خبير منهم ال(ة المباني التاريخية لمعالجة الوضع  في صيانيينصصاتاخاستدعاء 
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ثر أ تم دراسة إذ، )م1984 يوليو 28قدم إلى عدن في ميان عبد الحميد الذي باكستاني ال
الرطوبة وتحديد نسبتها وأثرها في الجدران ودراسة سطوح الجدران ودرجة حرارة الهواء 

العامة هيئة لليمات البسيطة  وكانت بعض الترم، وكذا الرطوبة الصاعدة من األساسات
 ال تساعد على توقف تكرار تلك عابرة وهي عبارة عن ترميمات ، م1990  في عامآلثارل

 قام الخبيران فيصل شمشير وأبوبكر بارحيم من جامعة عدن بدراسة بعدهاالتشققات، 
لميالن  تم التأكيد على توقف استمرارية الشروخ وثبات اإذوتحليل أسلوب الصيانة للمنارة، 

الترميمات لم ترتق إلى هذه  لكن ،  األسس الخاصة بالترميم للمنارةوا وقد وضع،للمنارة
 السفلي من تساقط وبرزت معها عناصر الجزء وهو ما ظهر على ، مستوى الترميمات األثرية

، والجدير باإلشارة إن فريقا من معلمي الترميم التي تفتقد ألبسط الضوابط في ترميمات اآلثار
ضرموت قاموا بالترميمات األخيرة تحت إشراف مكتب باسباع للمقاوالت، إال أن خصائص ح

البناء في حضرموت تختلف عن خصائص البناء في عدن،  موادا وأسلوبا،  إال أن الكثير مما 
ذكرته التقارير االستشارية لم يعد موجودا إال الجزء السفلي لجسم المنارة الذي سنستعرضه 

  . الحقا
م، 1999الل نتائج تقرير التربة لمختبـر وزارة األشـغال العامـة والطـرق لعـام         ومن خ 

 ال يفصلهما إال طريق إذلمشروع مبنى البنك اليمني لإلنشاء والتعمير، والواقع مقابل المنارة 
 ومردومة بمواد مجلوبة من م6–5أسفلتي، اتضح أن المنطقة مكبوسة على أعماق تتراوح من 

مم  مأخوذة من الجبل، وقد تم أخذ 600مم إلى 75ة إلى صغيرة من أحجار كبيرة ومتوسط 
م، ولم تظهر المياه الجوفية حتى هذا العمـق، وقـد احتـوت    5عينات من التربة حتى عمق    

، مما [8]التربة على  مواد كربوناتية و بها نسبة شظايا األصداف والفحم والفخار المكسر
ن قائما في تلك المساحة، وعند احتساب قدرة يثبت دون أدنى مجاال للشك بأن الجامع كا

مـم، وهـو ضـمن الحــدود    50 ، ووجــد الهبـوط  2م/كيلونيـوتن  100تحمـل التربـة قـدرت بــ     
المسموح بها إنشائيا، وهذا يعطي ضمان عدم تأثر المنارة من منسوب الماء من ناحية وتحمل 

المنارة كان متأخرا إال ن تكن احتماالت عملية الردم حول إالتربة من الناحية الثانية، و
ومن خالل الفحوصات األخرى . انه يظهر منسوب المياه الجوفية إن وجد في إطار هذا العمق

 ومعامل SO3 ،Cl، وتأثير نسب )حموضة التربة( للتربةpHلتحديد الحالة الهيدروجينية 
سانة وحديد ،  فقد بينت هذه النتائج، أن التربة من النوع المهاجم للخر(P)اللدونة للتربة 

 جسم المنارة لعدم استخدام مثل تلك المواد التي فيالتسليح ولكن هذا كله أيضا ال يؤثر 
ـ أو مواد الترميم الالزمة إلعادة المعلم   .تتأثر في إطار مكونات مواد البناء األساسية للمنارة 

6 
 عليها، والسيما عند مشاهدة من الخوف يد يز،الدخول إليهااالقتراب من منارة عدن و

قاعدتها الحجرية خاصة فوق مستوى ب واألجزاء المتساقطة من اللياسة في أسفل المنارة، 
م، تجد أن غالبية 2–1اع ـــفعلى ارتفوعلى مستوى الدرب الحديدي الملتف على المنارة، 

–5وقد ارتفعت الشروخ العميقة والتي تقدر بـ اللياسة والبروزات قد تساقطت حول المنارة،  
مم، فوق مدخل المنارة، والسبب لهذا الشرخ واضح للعيان كونه موقع ارتكاز أحد حروف 6

–1.5، وهناك شروخ أخرى من جهة الشمال الغربي، تتراوح مابين )10-شكل (نظر االمنارة 
م، فوق مستوى 2.0وز الـ مم، تتبعها شروخ شعيرية أخرى تمتد إلى ارتفاعات ال تتجا6.5

وعند اقترابك تشاهد ميالن حروف المنارة، أو ميالن جسم المنارة كما القاعدة الحجرية، 
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ذلك الميالن ، فهل )11الشكل (نظر ا، الرغم من أني أرجح ميالن حروف المنارةعلى يقال 
ك  وجود  من أثر الترميمات األخيرة لها، وكذلطرأ ذلك و أ؟من أصل بناء المنارة قديما

 الشروخ والتصدعات، وقد كانت النتائج مطمئنة بأنه ال يوجد هبوط مستمر وال ميالن
   .)10-شكل (نظرا، ، وبقاء المنارة على هذه الحالة سيؤدي إلى استمرارية الضرر[16]مستمر

  
  
  
  
  
  
  

  .للياسةصورة حديثة للباحث يبين إشكاليات الترميم وعيوبه بين الجدران الخارجية وا) 10 –شكل (
، الصحيحجب إزالة األجزاء المتهالكة من التلبيس، حتى الوصول إلى الجسم فلذا ي

أن الترميمات األخيرة أدت ع أجزاء جسم المنارة، من الواضح وكذا معالجة  الشروخ في جمي
إلى ظهور عيوب في جسم المنارة والسيما عند قاعدتها وبروز الشبك الحديدي مع تساقط 

، وبغض النظر عة عليه يدل على عدم اإلتقان للعمل أثناء الترميمات األخيرةاللياسة الموضو
عن أسباب ومبررات تساقط أجزاء اللياسة والبروزات من جسم المنارة وظهور التشققات والشروخ 
السطحية والعميقة فان إتباع األسس العلمية في التشخيص والتحليل لتلك المسببات مهمة 

  .مختصين، فلذا أرى ضرورة استمرار البحث العلمي المتميزكبيرة تقع على عاتق ال
1.6 

المعالم التاريخية دوما تكون عرضة للتدهور، نتيجة لعوامل الزمن والظروف المناخية 
الرغم من صمود على نسان بشكل مباشر أو غير مباشر، والمحيطة، أو بسبب تدخل اإل

تلك الفترة الكبيرة، إال أنها تعرضت إلى بعض التشققات وتساقط أجزاء من المنارة، خالل 
اللياسة في أماكن مختلفة من أسفل جسم المنارة، فإذا كانت عدن شبه جزيرة نتجت عن 

ن موقع المنارة قد أسس قديما على إ، ف[29]تشكل بركاني ذات رأسين متقدمين في البحر 
 جسم المنارة في) الرطوبة(لك نتيجة لتصاعد المياه مقربة من مياه البحر، وربما أثر ذ

س، إن الشروخ وتساقط أجزاء اللياسة وبعض من البروزات العدم وجود عازل فوق األس
 والسيما من األسفل تهدد في تساقط أجزاء أساسية من جسم المنارة ربما) األحزمة(المعمارية

وظهور البنية اإلنشائية للجدار الحامل  البنية اإلنشائية المتكاملة لجسم المنارة، في تؤثر
  : هيت، وأهم تلك المشكال قدرة الصمودفيسيؤثر بالفعل 

تأسيس قاعدة المنارة على مقربة من البحر بحسب المصادر الكالسيكية، ربما أثر  1.1.6
، عن طريق أثر الرطوبة بما يعرف ظاهرة التمدد ذلك على بنية جدران المنارة

  .واالنكماش
الكبيرة  الشاحنات والسماح لمرور  من جهة الشرقيق أسفلتي بجوار المنارة طر وجود 2.1.6

إضافة إلى استخدام آليات ميكانيكية للحفر جدران المنارة،  فيربما أثر 
قط اتسفي بعض المنشآت القريبة من المنارة ربما آدا ذلك إلى ) كمبريشن مثالً(

 .اللياسة أو تزايد الشروخ
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ة الصيانة للمنارة، تسبب في تساقط األجزاء السفلية نتيجة عوامل التعرية وشح 3.1.6
للتلبيس، حتى ظهور مكونات الجدران المشيدة من اآلجر البلدي المحروق وبمونة 

 . البومس الالصقة
 للمنارة وخاصة في الصيانات الحديثة، وظهرت ة غير المتجانسات الترميم جلياًتظهر  4.1.6

، كونها ال تتطابق مع المواد المنارةأجزاء اللياسة الجديدة التي لم ترتبط بجسم 
 .األصلية

عدم االهتمام بالمنارة، إذ ال يوجد فيها حراسة، وال مرشد، إضافة إلى عدم ارتباط   5.1.6  
 غبار الدهر، وكذا نشاط اإلنسان غير المكترث االمنارة بوظيفة يومية تنفض عنه

مة التاريخية والثقافية بأهمية هذا المعلم بدون وعي أو ربما بوعي غير آبه بالقي
 .والروحية للمنارة

غياب الوعي لدى العامة عن أهمية المنارة، فترى البعض يساعد على تدهور المعلم   6.1.6
، خلق وظيفة اإضاءتهوضع لوحة تعريفية باللغتين اإلنكليزية والعربية، دون دراية، 

  .  هذا المعلمقيمة، توفير حراسة ودليل سياحي لمعالم عدن، يزيد من رفع اله
2.6 

الجدران في مختلف المستويات، الجدار ( القيام بعمل جسات دقيقة لجسم المنارة 1.2.6
 Bore hole)(ات سالج، وكذا استخدام )األوسط لمرتكز جسم المنارة، ولقبة المنارة

نستطيع تحديد مواد البناء  األساس على أعماق مختلفة، وبذلك لفحص نوعية تربة
 .المختلفة وسماكاتها

 إجراء فحوصات استكشافية لغرض تشخيص مسببات الشروخ واالطمئنان على ثباتها  2.2.6
وثبات التربة أسفل األساس واستكشاف األثر من حولها، ومستوى مناسيب المياه 

 . السطحية
 .هزة المساحيةحدث األجأالتأكد من ثبات الميالن والتشققات، من خالل استخدام  3.2.6
  .  تجهيز الخلطات والمواد األصلية الالزمة للصيانة ودراستها، دراسة إنشائية متكاملة4.2.6

  
  

  
  
  
  
  

  
  .  صور للمنارة توضح ميالن بعض البروزات ناتجة عن عيوب في الترميمات السابقة11-شكل 

3.6 
ة الفاتنة التي تتدثر في عباءتها الرثة، فإذا تأنقت وكشفت اللثام عن وجهها المعلم كالمرأ

 المنارة إذا ما أردنا لمنارتنا جماللفتنت الناس بسحر جمالها وروعتها، وهكذا المثل إلبراز 
 آية في الجمال، فكيف إذا نبرز محاسنها؟ صبحالفاتنة أن تتجلى في أجمل صورها، ست

  :يأتل نقترح ما ي هذا السؤاعنولإلجابة 
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تخصيص المساحة المجاورة للمنارة  1.3.6
هم مثل ملوظيفة تخدم المنارة كمعلم روحي وتاريخي 

معالم بطاقات تعريفية بمقهى للمثقفين، موقع لبيع (
 إذ، )وغيرها ..خارطة عدن السياحية وعدن التاريخية

المقترح  الموقعيجب إغالق الخط الفاصل بينها وبين 
من طريق للمشاة، مع إضافة مساحة الطريق للبنك إال 

للتحسين الوظيفي العامة للمنارة وذلك المساحة إلى 
  .         للمنارة

  
 مسجدا، بوصفهاتحسين الموقع لجذب السياحة الداخلية، وتقديس المساحة  2.3.6

الل ، مع استغصغر الموقع وإلبراز المنارة فيهومع تشجير الموقع بأشجار الزينة المتناسبة 
 ).         12أنظر شكل(الغرفة الكائنة عند ركن حوش المنارة لهذا الغرض 

تباع خطوات الصيانة الالزمة، بما في اصيانة جسم المنارة وذلك من خالل  3.3.6
 المنارة، وتنظيف األسطح الداخلية ودرجات السلم، وفتحات قبة الصعود إلى هيئةذلك ت

 . ول المنارة بشعور اإليمان وقدسية المكانالنوافذ، لغرض مشاهدة المناظر العامة، ح
االهتمام باإلضاءة للمنارة وكذا للمساحة المخصصة الحاضنة لها، تلك  4.3.6

 .اإلضاءة التي تبث روح االرتياح والطمأنينة لمرتادي الموقع، وتخلق االنشراح لمن رآها
ضرورة اإلشراف المباشر والدائم على المعلم من قبل الجهات ذات العالقة،  5.3.6

مع وضع خارطة عامة تجمع المعالم التاريخية  الدليل السياحي، وجود الحراسة وك
 . والمواقع السياحية لعدن

4.6 
قبل البدء بعملية الصيانة للمنارة يجب القيام بتحديد أسباب التصدعات لوضع 

ات سجالاء الالزم، فمثال يتم عمل المعالجات الالزمة لها فتشخيص الداء مهم لتحديد الدو
، بعدها يتم كما يجب التحقق من طبيعة مواد البناء في مكونات أجزاء المنارةتشخيصية، ال

ويمكن إيجاز متطلبات الترميم من خالل إتباع الخطوات ، توفير مواد البناء الالزمة للترميم
  :تيةاآل

 .جميع أجزائه المعلم، ل)قياساتوالصور الأخذ (القيام بتوثيق المعلم من خالل  1.4.6
 . الكميات الالزمة للترميمالقيام بحصر شامل لألضرار وتحديد  2.4.6
تجهيز مواد مع  . دراسة مواد البناء المكونة للمنارة ومعرفة خصائصها ومواصفاتها 3.4.6

لترميم، فلذا يجب عمل خلطات لصناعة لبناء مماثلة لكل الكميات المطلوبة 
ة لغرض إجراء الفحوصات الميكانيكية والفيزيائية عليها وتحديد مكعبات قياسي

  .مواصفاتها لمتطلبات الترميم
تجهيز طاقم العمل المؤهل والمتخصص في التعامل مع المعالم األثرية، واألهم أن  5.4.6

 إذا كان الطاقم العمالي من العمالة العادية، وتحت إشراف اً متخصصاًيكون معلم
 . هندسي متخصص

 جزء من حديقة المنارة) 12 –شكل (
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ابتداء بحجز الموقع وذلك من خالل (جهيز مواصفات خطوات الترميم وتسلسلها ت 6.4.6
 لسقائلإقامة حواجز مؤقتة حول المساحة المخصصة للمعلم، وتركيب هياكل ا

 ).حول المنارة، وانتهاءً بالتشطيبات النهائية ورفع المخلفات من الموقع
األجزاء المتهدمة من بعد تجهيزات الموقع وتركيب السقائل، يتم البدء بتنظيف  7.4.6

اللياسة من األتربة العالقة، وتنظيف مواقع التشققات وتصفية القشور، وذلك من 
 العالقة موادخالل استخدام أدوات ال تؤثر على جسم المنارة والقيام بإزالة األتربة وال

 . بطريقة حذرة جداًالمعلمشقوق في 
 نفا، وعلى أن تكونالبدء في الصيانة بعد اكتمال كل الشروط المذكورة آ 8.4.6

 . الصيانة تحت إشراف مختصين في ترميم المعالم األثرية وفنيي المواد األصلية
7 

 الطبيعةوهي متناغمة ف موسوعة ثقافة عمارة األجداد غنية بالدروس والعبر، إن  
النفيسة كنوز  يجب الحفاظ على تلك ال فلذا،اإلنسانية بفطرتهاالروح و، متناسقة بموادها

 إذا لم نطورها بالعلم والمعرفة، وعليه نوصي  نفسه،اإلبداعفي مستوى وأسلوب تلك 
بتشكيل فريق عمل هندسي متكامل مكون من استشاري جيولوجي،  استشاري أساسات، 
استشاري مواد بناء، مساح، استشاري آثار، إضافة إلى مختصين في المجاالت المعمارية 

الدراسة الشاملة المقترحة وهذا يمثل جزء من إجراء دراسة مماثلة والتاريخية لتغطية 
لكل المعالم التاريخية في محافظة عدن، وعلى السلطة المحلية وجامعة عدن تبني 
مشروعات تلك الدراسات، إضافة إلى تذليل الصعاب ودعم تلك النشاط الوطني لتشكل 

ضع مثل تلك الدراسات الشاملة عدن أنموذجا لكل المعالم التاريخية في اليمن، إن و
التي تحمل بعضا من اريخية وتحليل الدراسات العديدة كفيلة بتصحيح تلك المتناقضات الت

المعلومات المتفرقة والمتناقضة في كل بحث أو دراسة، وبتنفيذ هذا المقترح سيتم غربلة 
صيانة الالزمة كل تلك المعلومات وتصحيحها، ووضع المعالجات العلمية الكفيلة بتنفيذ ال

لكل معلم ناهيك عن التقييم العلمي الكفيل بديمومة تلك الصيانة تحت إشراف 
ان المواد المستخدمة سيتم اختبارها السيما مختصين في الجوانب التنفيذية واإلشرافية، و

 المواد األصلية، إضافة إلى تقييم المواد األصلية ودراستها إنشائيا فيوودراستها بما بتناسب 
 : تيةتأكيد القضايا اآلتبرات مختصة، كما يجب أن يتم مخ

 نؤكد بأن منارة عدن هي مئذنة جامع مندثر بال شك، نافين مطلقا أية تفسيرات  )1
همة من معالم مدينة عدن التاريخية، م أحد المعالم ال يعدأخرى لهذا الصرح التاريخي الذي

 المعلم أثناء فييضمن عدم التأثير كما يجب استمرار البحث األثري في باحة المنارة وبما 
 التنقيب وإجراء التجارب؛ 

 هذه الدراسة توطئة للقيام ببحث متميز لمجموعة من المختصين والباحثين تعد  )2
والمؤسسات المتخصصة كما أسلفنا، مثل هيئة اآلثار ومركز البحوث إضافة إلى مختصين 

لمختبرات العلمية والباحثين في من هيئة المساحة الجيولوجية والتربة ومواد البناء وا
الجوانب التاريخية والمعمارية، إلجراء دراسة شاملة عن المنارة تتطلب تفاصيل عملية 

 دقيقة خالل الفترة القادمة؛
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة الكفيلة إلعادة االعتبار لمدينة عدن وإدراجها ضمن  )3

رية وتاريخية وأحياء قديمة ولموقعها المدن التاريخية المحمية، لما تحتويه من معالم أث
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الجغرافي المتميز وتاريخها الحضاري على مستوى شبه الجزيرة العربية خاصة والعالم العربي 
، من خالل تشكيل لجنة متابعة من ذوي االختصاص بتكليف من الجهات الرسمية ةعام

 ذات العالقة؛
شغيل المساحة حول المنارة  من خالل تاًهمم اً تاريخياًتبني توظيف المنارة كمعلم )4

مع عدم القيام ).  الخ...تشجير، إنارة، توفر الحراسة، دليل سياحي(وتجهيزها بحسب المقترح 
 .المختصينبأية ترميم إال بعد اكتمال البحث من 

 توثيق ومن ثم يجب للدراسات التاريخية والحضارية للمدن، اً تعد اآلثار مصدراً رئيس )5
جهات ذات العالقة لسهولة الرجوع إليها من الباحثين، كما يجب األبحاث العلمية لدى ال

االحتفاظ باالستكشافات األثرية التي تم التوصل إليها في المواقع األثرية لتكن شاهد 
إثبات في متاحف المدينة، وأيضا التقارير النهائية ألعمال الترميمات للمعالم كوثائق يتم 

 الرجوع إليها عند الضرورة؛
وضع األسس والمعايير السياحية للمعلم من الجهة المختصة من خالل إفساح القيام ب )6

 ليلتقطوا صورا ن وان السياح يأتوالسيماالمجال للسياحة الداخلية والخارجية للمنارة، 
 .تذكارية لفندق رامبو، بينما ال توجد حتى لوحة تعريفية للمنارة

 
 الندوة العلمية األولى، عدن ثغر اليمن –لحداثة في عمارة مساجد عدن  صالح مبارك، احمد حنشور، األصالة وا[1]

 .م1999 مايو17 – 15 المستقبل الجزء األول – الحاضر –الماضي 
 الحاضر –الماضي ( الندوة العلمية األولى، عدن ثغر اليمن – عدن البعد التاريخي والحضاري –  عقبه معروف إبراهيم [2]

 .م1999 مايو 17 – 15 جامعة عدن –ل ، الجزء األو) المستقبل–
 .57م عدن ص1996 ومضات من تاريخ عدن منشورات فرع مركز الدراسات والبحوث اليمني – احمد صالح رابضة [3]
 .7 – 6 المرجع السابق ص [4]
 .17م، ص 1996 ومضات من تاريخ عدن – أضواء على اآلثار اليمنية ، احمد صالح رابضة –  شيرنسكي [5]
 .10 ص 1 محمد فينوقراف يوري حضرموت القديمة والمعاصرة  ج–وبيان ادام بامخرمة  اك[6]
   .م1999 معالم عدن التاريخية مركز الدراسات والبحوث اليمني الطبعة األولى – احمد صالح رابضه [7]
ين المنارة وميدان  تقرير عن تحريات التربة لمشروع مبنى البنك اليمني لإلنشاء والتعمير الواقع ب–منير خان [8] 

 .م1999) عدن( قسم المختبر– دائرة التخطيط والدراسات والمختبر –الحبيشي 
 .86 – 85 أحسن التقاسيم ص– المقدسي البشاري [9]

 .21 ص 902، حوادث  سنة )مخطوط( تاريخ بافقيه الشحري – محمد بن عمر با فقيه [10]
 .328 طبقات فقهاء اليمن ص– الجعدي [11]
 .59 ترجمة أحمد المضواحي ص – ملوك شبه الجزيرة العربية –ر الرسم في هارولدف يعقوب  أنظ[12]
ومضات (، )366ص )عدن تحت الحكم البريطاني (–، وجافينج 12 – 1 تاريخ الجزيرة العربية أو اليمن ص– بليفر [13]

 .52م منارة عدن التاريخية ص 1996من تاريخ عدن احمد صالح رابضة 
 الورشة العلمية حول حماية اآلثار – هموم وتطلعات وواقع وتحديات –حمد صالح معالم عدن التاريخية  رابضة أ[14]

 .م2005 ابريل –والمعالم التاريخية والطبيعية في عدن 
 .48 – 2 الخزرجي، العقود اللؤلؤية تحقيق األكوع ص[15]
دن التاريخية، المؤتمر العالمي للبناء والمنشآت، فيصل شمشير، أبوبكر رحيم دراسة وتحليل أولي لصيانة منارة ع [16]

 .443ص . القاهرة. م1997 يونيو 30 – 26الجزء األول 
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 . نقال عن باوني، روزاريو، تقرير أولي عن أوضاع منارة عدن، ترجمة أحمد شمسان76 مآذن صنعاء، ص [17]
 الماضي، – ثغر اليمن –عدن : لعلمية  الندوة ا– مآذن المساجد في منطقة عدن – صائل غسان مسعد وآخرون [18]

 .م1999 مايو 17 – 15الحاضر، المستقبل الجزء الثاني 
 معــالم عــدن التاريخيــة مركــز  – أنظــر مــا أوردتــه دائــرة المعــارف اإلســالمية فــي هــذا الــصدد، احمــد صــالح رابــضة   [19]

 .م1999الدراسات والبحوث اليمني الطبعة األولى 
 روسـيا االتحاديـة ،   –– رسالة دكتوراه –واد البناء غير المحروقة على أساس التربة في اليمن   م –  ثابت سالم العزب      [20]

 .م2009بالجراد 
 تقريـر عـن أعمـال    – مشروع تحضير خلطـة المـالط التقليديـة المكونـة مـن مـادة البـوميس         – معروف عقبة وآخرون     [21]

 الجمعيـة الجيولوجيـة اليمنيـة    –) مة البركانيةالحص+حجر خفاف (ميدانية الستخراج وتجهيز الخامات األولية    
  ،.م1997 عدن أكتوبر –

 تاريخ –، والوصابي 7 تاريخ اليمن تحقيق كاي ص–، وعمارة اليمني 120 تاريخ المستبصر ص– انظر ابن المجاور [22]
م  معال–، احمد صالح رابضة 36ص) مخطوط( تحفة الزمن –، واالهدل 28 – 27وصاب تحقيق عبد الحبشي ص

 .51م ص1999عدن التاريخية
 .م1960 جامعة عدن– عرض أسماء ريمي – تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية –حمزة لقمان  [ 23]
 ص 2مخرمة تاريخ ثغر عدن ج  ، با187 انظر السلوك، مخطوط ورقة ،187ورقة ) مخطوط( السلوك – الجندي [24]

 .183 السياسية واالقتصادية ص أحوالهافي ، محمد كريم عدن دراسة 56، لقمان تاريخ عدن ص 186
 . ترجمة عمران بن محمد بن سبأ186 – 2 تاريخ ثغر عدن – با مخرمة [25]
 .23م ص1950أول يناير 502 انظر التعليق المكتوب أسفل صورة المنارة المثبتة في فتاة الجزيرة العدد [26]
ابن التبيع قرة العيون تحقيق األكوع، ، م94من عبر العصور، األدب والثقافة في الي)المفيد(جرادة محمد سعيد،  [27]

 .121ابن المجاور تاريخ المستنصر ص
، 45ص واآلثار والمتاحف بعدن انظر التقرير االستشاري من البعثة المقدم إلى المركز اليمني لألبحاث الثقافية  [28]

 .صاب والمواقع األثرية والتاريخيةصيانة وترميم وعرض اآلثار واألن:  روجر صيدح–، رونالد ليوكوك 46

 .م1997أمين علي محمد حسن، تطور الخدمات التعليمية في مدينة عدن، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء  [29]
 

1 
ن موقــع  منــارة عــدن التاريخيــة عــدد    • عينــات لمــواد اللياســة ) 3(تــم إحــضار عينــات مــ

)Material(   وشظايا من مواد البناء)Building & Plastering Materials  (  من الباحث
وذلـك إلجـراء التحاليـل الالزمـة فـي مختبـرات هيئـة المـساحة          . ثابت سـالم العـزب    . د

 فـرع عـدن،  لتحديـد طبيعتهـا ومكوناتهـا لإليفـاء       –الجيولوجية  والثروات المعدنيـة   
 .  الباحثبمتطلبات الدراسة التي يقوم بها

تمت المعاينة األولية للعينات والحصول على اإلفادة األولوية من الباحث لتحديد متطلبات  •
 . فحصها وتحليلها

تم إجراء الفحص النوعي للعينات باستخدام العدسات المكبرة  وحمض الهيدروكلوريك  •
 . فيما يلي نورد نتائج فحص العينات).   HCl  10(% المخفف 
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  :صات المخبرية لعينات من منارة عدن التاريخيةنتائج الفحو
  مالحظات  وصف العینة  طبیعة العینة 

 قطعة كبیرة من مواد )1 
اللیاسة، 

 ، سم) 19×22(أبعادھاحوالي
. سم) 2(بسماكة تقارب 

وتتخذ شكل طبقة مسطحة 
تتفاوت سماكتھا في جوانبھا 

سم ) 2( تتراوح مابین إذ
قلص في بعض الجوانب وتت

العینة .  سم) 1(اربیقإلى ما
على متماسكة بشكل جید 

حفر (الرغم من وجود تقشر 
في مواضع مختلفة ) سطحیة

  . من سطحھا
    تتخلل شروخ شعیریة 

)Cracks  ( القشرة السطحیة
للعینة تتخذ اتجاه شبة متوافق 

 البعد األطول للعینة ، و
وتمتد لتخترق عمق الطبقة 

  .الثانیة 

تین ممیزة من طبقتتكون العینة بشكل أساسي  
ألبیض ودرجة الخشونة بدرجات متفاوتة من اللون ا

) ذات لون داكن( ؛ ویوجد بقایا قشرةفي المكونات
  . لفیة العینة ملتصقة  بخ

 قشرة رفیعة ):الخارجیة(الطبقة العلیا  •
تمثل طبقة من مادة الجیر ) مم1< (مستویة

، تتخلل ، ذات لون ابیض)النوره(لمطفي ا
یبات خشنة من الرمل وبعض معظم سطحھا حب

ات تمیزھا خطوط دقیقة  تشكل تعرج.  الشظایا
وھي ) النوره(سطحیة تكونت نتیجة الستخدام 

ناتجة عن حركة ألیاف الفرشاة (في حالة خلیط  
  .   مستخدمة في أعمال الطالء الخارجيال

 شبة منتظمة مع تفاوت :الطبقة الثانیة •
یغلب . فة  ملحوظ في سمكاتھا في األجزاء المختل

یغلب ) Dull White(علیھا اللون األبیض المترب 
وتة علیھا النسیج الخشن ، تنتشر حبیبات الرمل متفا

مم  وكذلك ) 2-3(األلوان بإحجام تتراوح مابین
بین تلك ) المتصلب ( بعض شظایا الجیر األبیض 

المكونات ؛وتحوي الجیر كمادة رابطة بین مكوناتھا 
  المخفف  )HCl(  مع حمض تظھر تفاعل.الرملیة 

اسمنت (عبارة عن قشرة داكنة اللون:الطبقة الثالثة
ملتصقة تغطي معظم  السطح األسفل ) بورتالندي

  .للعینة 

  

قطعة كبیرة من مواد ) 2
زة للجدار البروز الفار

 الخارجي للمنارة تبلغ 
) 7.5×4.5(أبعادھا حوالي 

وتتخذ شكل جسم شبة . سم
موشور یبلغ طولھ 

العینة . سم) 16(حوالي
متماسكة بشكل جید وتكتسب 

  .كثافة ملحوظة 

العینة متجانسة بشكل عام ، وھي عبارة عن  •
وتحوي ) الناعم(خلیط یغلب علیھ المكون الرملي 

  .الجیر كمادة رابطة بین مكوناتھا الرملیة
تظھر لون ذات سحنة رمادیة فاتحة ، ونسیج  •

بشكل عام عدا بعض  ) Fine Grain(ناعم  
وتجمع ) داكنة( تبرز شظایا صخریة إذجزاء األ

  لحبیبات خشنة 
)Gravel .( تظھر تفاعل مع حمض الھیدروكلوریك

  المخفف  
یالحظ وجود خطوط تحدد اتجاھات لمستویات  •

تشكل أسطح موازیة لطول العینة ، تتباعد عن 
  سم  )2 - 2.5( بعضھا البعض بحوالي 

) فلین صناعي ( یوجد مادة حشو  بیضاء  
 یبرز احد ھذه إذحصورة في جزء من العینة م

  . المستویات 
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العینة عبارة عن عدد ) 3
من شظایا صغیرة غیر ) 3(

منتظمة األشكال یتراوح 
 – 2)(طولھا األكبر مابین 

   .    سم1.5
  

العینات تمثل قطع من مادة الطوب المحروق 
ي الداكن مع بعض تتمیز باللون البن. )األجر(

یز بمخدشھا باللون  البني وتتم. ةالسحنات الفاتح
  . المصفر

 Fine Grain(یغلب علیھا النسیج الناعم جدا
Very( تتخللھا فجوات صغیرة ال تتجاوز ،)مم) 1 .

 Mica" تتكون من معادن طینیة تحوى رقائق معدن
" .  

اعل مع حمض الھیدروكلوریك ال تظھر أي تف
  . المخفف

  

  

  

  

  
  


