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لمدن اليمنية وأهمها على اإلطالق ذلك لما تعد مدينة عدن الخالبة من أجمل ا

تمتلكه من مقومات األصالة والتراث المعماري من ناحية، ومن ناحية أخرى العمران 
الحديث وأصول التخطيط الحضري والمدني، كما إن مدينة عدن تنعم بموقعها الجغرافي 

ائعة بإطاللها  ونجدها تتمتع بطبيعة جغرافية سياحية ر المهم لخطوط المالحة الدولية
على خليج عدن من خالل شواطئها الجميلة، كما تزخر مدينة عدن بالكثير من المعالم 

 التي تؤكد مدى عراقة هذه المدينة وتراثها المعماري والثقافي،  المعمارية والتاريخية
ولكننا نجد أن هذه الثروة المعمارية والمعالم التاريخية التي ترمز إلى أصالة المدينة 

ريخها عرضة لالنقراض والتالشي بسبب اإلهمال وعدم االهتمام وغير المباالة بهذه وتا
كما إأن عدم الحفاظ عليها ... وهذا بدوره يؤدي إلى طمس الهوية التاريخية لها. المعالم

واستغالل مساحتها إلنشاء مبانٍ غريبة ال تمت بصلة إلى تاريخ ) هدمها(من خالل إزالتها 
  .يؤدي إلى نضوب هذه المعالم وذوبان الطابع المعماري والتراثي للمدينةالمدينة وعراقتها 

وهناك الكثير من المعالم والمباني المعمارية التاريخية أصبحت اليوم أطالالً أو 
أقيمت بدالً منها مباني غريبة الطراز خارجة عن نسق النسيج المعماري والعمراني 

وخير مثال   دث من عبث بهذا التراث المعماريللمدينة، وهناك أمثلة كثيرة جداً لما يح
لذلك مسجد أبان في مديرية كريتر وهو المسجد ذو التاريخ العريق، نجده اليوم قد فقد 
هويته التاريخية وتميزه المعماري لكونه أصبح من المساجد المتكررة النمط في مناطق 

  .مختلفة من المدينة
 على العديد من المباني المعمارية التي ومن خالل هذه الورقة البحثية نسلط الضوء

بحاجة إلى االهتمام من جهات االختصاص والحفاظ عليها واالهتمام ببقاء نمطها المعماري 
ونجد أن المقاييس والمعايير الحقيقية للحضارات هي العمارة . الذي بنيت عليه سابقاً

ى ذلك كثيرة منذ أقدم والعمران، فال تقاس حضارة إال بعمارتها وعمرانها واألمثلة عل
األزمنة وما قبل التاريخ، وقد تم االعتماد في جمع مادة البحث على النزول والمسح 

  .الميداني وتحليل الدراسات الميدانية لبعض المعالم في مدينة عدن
وفي ختام بحثنا هذا نوصي بالعديد من التوصيات التي تؤكد على ضرورة االهتمام 

لمعالم المعمارية التاريخية لمدينة عدن وإعادة تأهيلها والحفاظ غير المحدود بالمباني وا
 .على هويتها وطرزها المعمارية

 
  .األصالة ـ الحداثة ـ النسيج المعماري ـ التراث المعماري ـ الهوية المعمارية
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1 
 - وصــيانتهاإن البحـث فـي موضــوع المعـالم التاريخيــة وعمليـة الحفـاظ عليهــا وحمايتهـا      

 عمليـة  -فـي بالدنـا بـشكل خـاص     م كان في وطننا العربي واإلسالمي بشكل عام أ     أسواء  
 لكثرة تلـك المعـالم  وتواجـدها  فـي مواقـع مختلفـة، األمـر        شاقة وطويلة ومتشعبة نظراً  

  .الذي يحتاج إلى فريق عمل متخصص وكذلك يحتاج إلى وقت طويل
بــاني التاريخيــة وتوثيقهــا وصــيانتها وربــط  ونجــد أن العمــل فــي مجــال الحفــاظ علــى الم 

ــذه المعــالم         ــات ه ــن مقوم ــتنباط اإليجــابي م ــصرية واالس ــارة الع ــة وبالعم أصــالتها بالحداث
  .والمباني التاريخية في عالمنا المعماري الحديث

ونالحـظ أن الحفــاظ علــى المبــاني التاريخيــة فــي الــوطن العربــي يختلــف مــن دولــة إلــى   
  .كافةجوانبه لمالية والفنية والثقافية ونظرتها إلى التراث بأخرى وفقا ً لقدراتها ا

ونجد أن عملية الحفاظ على التـراث المعمـاري والمعـالم المعماريـة تتجـه إلـى اتجـاهين          
مختلفــين، االتجــاه األول هــو االتجــاه اإليجــابي الــذي يــرى أنــه مــن الــضروري إعطــاء عمليــة   

ة كبيــرة وذلــك تعبيــرا ً عــن االحتــرام   الحفــاظ علــى المبــاني والمعــالم التاريخيــة أهميــ  
للماضـي والحــرص علـى ربــط الماضـي بالحاضــر والتطلـع إلــى مـستقبل أفــضل ومتطـور يزخــر       

أما االتجـاه الثـاني     . والعمارة التراثية والتقليدية    وتفاصيلها بأجمل عناصر العمارة الحديثة   
هـذا كـان سـببا ً    هو االتجاه السلبي الـذي يـرى فيـه تخلـف الماضـي وضـرورة الـتخلص منـه و         

رئيـسيا ً فـي تــدمير كثيـر مــن معالمنـا التاريخيــة سـواء كــان فـي بالدنــا أو الـبالد العربيــة        
  .واإلسالمية قاطبة ً

لحفــاظ علـى هــذا  لوهنـا البــد مـن اإلشــارة والتنبيـه والتحــذير وإطـالق صــرخة صـاخبة      
لتنبيه إلى ضـرورة  التراث المعماري وصيانته والحفاظ على المعالم المعمارية والتاريخية، وا      

التوعية الشاملة من أجل حماية هذه الصروح التاريخية من شبح االنقراض والتالشي الـذي          
يؤدي إلى طمس الهوية المعمارية والتاريخ والحـضارة واألصـالة علـى مـستوى بالدنـا والـبالد         

  .العربية واإلسالمية
1 

 والتاريخية في مدينـة عـدن وأن هـذه    يهدف البحث التعريف بأهمية المعالم المعمارية   
المعالم مبعث فخر واعتزاز لألمة، ودلـيالً علـى عراقتهـا وأصـالتها وأنهـا المعبـرة عـن الهويـة                   

ولقـد حفـل الماضـي بـالكثير مـن      . الوطنية والثقافية وهمزة وصـل بـين الماضـي والحاضـر          
سب، ولكـن فـي   المباني التاريخية والقصور والمساجد والمعالم لـيس فـي مدينـة عـدن وحـ      

ــدننا اليمنيــة   ــف م ــاري       . مختل ــا المعم ــة تراثن ــوة صــريحة لحماي ــي ذلــك دع ــا نجــد ف وهن
والعمراني وحماية ما خلفه األجـداد مـن تـراث سـواء كـان معماريـاً أو فنيـاً أو أثريـاً وضـرورة                 

  .الحفاظ عليه من الهدم واالندثار والخراب
ــذه الم      ــى تأســيس مؤســسات تخــتص وتعتنــي به ــدف البحــث إل ــصيانتها   يه ــالم وتقــوم ب ع

وترميمها بشكل مستمر وكذلك رصد الميزانيات المناسبة لإلنفاق علـى أعمـال التـرميم              
  .والصيانة والتأهيل

كما تهدف هذه الورقة البحثية إلـى إصـدار التـشريعات مـن الجهـات الرسـمية التـي             
ــا والــسعي لعقــد االتفاقيــات الدوليــة للمــساع      دة فــي تــضمن حمايــة تلــك المعــالم وبقائه

  . وصيانتهاحماية المعالم التاريخية والتراثية
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1.1 
اعتمد البحث لتحقيق أهدافه على دراسة نظرية وتحليلية وجمع المعلومـات مـن خـالل            
النزول الميـداني ودراسـة الخـصائص المعماريـة للمعـالم التاريخيـة والمعماريـة فـي مدينـة                

  وأيـضاً ، الصور المعروضة فـي الورقـة البحثيـة   عدن وكذلك التوثيق التصويري من خالل   
وكـان للنـزول   . ة أي وصـف هـذه المعـالم مـن خـالل الدراسـة التحليليـ              المنهجية الوصـفية؛  

الميداني الجانب األوفر في توفير المعلومات ورسم المخططات المعماريـة ونقـل صـورة حيـة       
  .ظ عليهالواقع المعالم المعمارية والتاريخية في مدينتنا وأهمية الحفا

2.1 
المــسلمين كــانوا فــي طليعــة الــشعوب التــي تهــتم بــالتراث الحــضاري         وإن العــرب   

 إلى محط قضايا األمة الثقافيـة والقوميـة واالقتـصادية، وأن الفوائـد            وتحافظ عليه وصوالً  
شخـصية   يتـصل ب  أصيالًالتي تجنيها من حماية اآلثار واالهتمام بها يتجلى في كونها تراثاً    

األمة ويعطيها الطابع المميز ويعبر عمـا تتمتـع بـه مـن حيويـة وقـدرة علـى حـل المـشاكل              
وق والحـس اإلبـداعي ودرجـة تقـدمها فـي      ذالخاصة بالحياة كما يحدد مستوى األمة في ال     

   [1]. االهتمام بالتراث وحمايتهإلىوقد دفع ذلك األمم العلوم والفنون 
2 

 لــيس إلــى موقعهــا اإلســتراتيجي فحــسب ولكــن مــن    هميــة عــدن اإلســتراتيجية تعــود أ
ي وهـي مـن   تركيبها الجغرافي أيضاً، فعدن تقع في الجنـوب الغربـي مـن سـاحل البحـر العربـ        

 الحدود الجنوبية الغربية لليمن، وتقع مدينة كريتـر فـي شـبة     الناحية الجيولوجية تعد  
المباشــر مــن الجــزء الــشرقي للبحــر األبــيض بــالقرب مــن الطريــق القــديم  جزيــرة بركانيــة

 .المتوسط واليونان ومصر وشرق أفريقيا إلى الهند
 160نـه شـرقاً بحـوالي     وتبعـد م فعدن قريبـة مـن بـاب المـدخل الجنـوبي للبحـر األحمـر         

 دهي تشرف علـى مـدخل البحـر األحمـر والبحـر العربـي والمحـيط الهنـدي وتعـ         عليه فكم و 
هـم جعـل عـدن    مإن هـذا الموقـع اإلسـتراتيجي ال   . أخـرى قريبـة  أنسب مينـاء مقارنـةً بمـوانئ       

 مـن  يـة عـدن كمـا أوردنـا سـابقاً لـم تـأتِ       وأهم... محط اهتمام الدول الكبـرى عبـر التـاريخ        
ر كريتـر  نه عنـد اختيـا  إف. موقعها اإلستراتيجي فحسب ولكن من تركيبها الجغرافي أيضاً   

. بال الوعرة التـي تحـيط بهـا   لبر بالج لمدينة عدن قد نظر إلى تحصينها من ناحية ا      اًموضع
عــر ( أي الجبــل )العــر( جزيــرة عــدن بركــان خامــد ويـسمى اآلن بشمــسان  وقــديما ً  إن شـبه 
 متـراً، وهنـاك فـي الجـزء الـشرقي فتحـة فـي السلـسة المواجهـة          553ويبلغ ارتفاعـه    ) عدن

حتـى  لجبل صـيرة وهنـا يوجـد القـسم الرئيـسي مـن المدينـة وتـصل التجمعـات الـسكانية                   
  [2] .)2و1الشكل  (قرب البحر

إن اختيار اإلنسان األول الذي استوطن عدن كان لحصانتها الطبيعية واحتمائه بهـا مـن     
  .األعداء سواء القادمين من البر أو البحر

إن تاريخ استيطان اإلنسان األول لعدن غير معروف ولكـن الشـك أن لمحـة واحـدة إلـى                
 اختـار العديـد مـن األجيـال بنـاء منـازلهم والعمـل فـي         األثريات الضخمة للمدينة تدل لماذا 

  .التجارة هناك وتشرحه
إن ما يعرف اآلن بمدينـة كريتـر فـي عـدن مـا هـي إال قلعـة طبيعيـة بـاهرة تحـيط بهـا             
الجبال ذات الجوانب المنحدرة تقف حامية تاركة القليـل مـن المـداخل الدفاعيـة الـسهلة         

بـرزخ ضـيق يـشكل    _ خلـف األسـوار  _ ر الرئيـسي  من ناحية البر، ويـصل شـبه الجزيـرة بـالب        
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ويقــع أمـام المدينـة المحــصنة مينـاء صــغير وهـو أحـد المــوانئ القليلـة جــداً       . عائقـاً للغـزاة  
  .والطبيعية الممتازة في الساحل الجنوبي لبالد العرب

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كمــا كــان للمينــاء دفاعاتــه الطبيعيــة متمثلــة بجزيــرة صــيرة وهــي قلعــة طبيعيــة     
تحرس المدخل والمالحة من أعمال النهب والسلب التي يقـوم بهـا أولئـك القـادمون         شامخة  

ــن وراء البحــار  ــا . م ــال عــدن     نإكم ــي توفرهــا جب شــديدة االنحــدار لــسكان    الحمايــة الت
ــر العــصور كــان شــي    ــازلهم      ئاًالمدينــة عب ــرواتهم المكدســة فــي من ــره فــي جمــع ث ــه أث  ل

وكان حجم الميناء أيضاً من النـوع الـذي   . يفالمحصنة بعيدا ً عن الفقر المسيطر على الر     
 باستعمال الحديد والصلب الذي حـرر المالحـة مـن    تناسب مع سفن التجار وذلك حتى بدء   ي

ن موقـع  أي إ...  حتى التاريخ الحديث جداًالقيد الذي فرضته تكنولوجيا صناعة األخشاب   
 [2].المدينة كان ممتازاً بكل المقاييس

1.2 
يصعب تحديد أحياء مدينة كريتر القديمة من خالل حاراتها الحديثة فال يوجـد مـن         

ــح باهتــة غيرهــا االنجليــز    ــا قبــل االحــتالل إال مالم لقــد غيــرت ســلطات االحــتالل   . معالمه
البريطاني أغلب أحياء المدينـة واسـتبدلتها بهـذه الـشوارع المـستقيمة الحديثـة وخططـت                  

 القمــاش( منفــصلة وتخــصص كــلٍ منهــا بلــون مــن التجــارة والمهــن، كحــارة البــز  اًلهــا أســواق
"Cloth Bazar"(والطعام ،") Dana Bazar("  والحـراج ،) المـزاد " ِAuction Bazar"(، واالتحـاد  

")Union Bazar("،  والبهـرة )    مـنهم بالتجـارة فـي    اشـتغل كثيـر  طائفـة البهـرة اإلسـماعيلية 
، والسوق الطويل حيث يـتم هنـا   )الخبز( وسوق الكدر   ياطين، الحدادين، والخ  ،)هذا السوق 

 جميــع  ك، كمــا كانــت توجــد هنــا    وشــراؤهاتقريبــاً بيــع جميــع االحتياجــات اليوميــة    
  [3] .)3الشكل (المطاعم والبقاالت والباعة العموميون بالتجزئة

 ابتـداءً ) A(وقسمت المدينة إدارياً إلى أحياء رمـز إليهـا بحـروف أبجديـة مثـل حـرف              
ورقمـت الـشوارع بأرقـام متسلـسلة ومـع ذلـك       . فـي الخـساف  ) F(من شارع الميدان إلـى حـرف    

ستمر الناس بتسمية أحيائهم كما اعتادوا، ونسبوها إلـى األوليـاء المجـاورين لهـا كحافـة       ا
أبان، أو حافة حسين، أو العيدروس أو الشخصيات المرموقـة كحـارة القاضـي أو الـشريف، أو          

. لجنـسيات المختلفـة كحافـة الهنـود، وحافـة البانيـان، وحافـة اليهـود           حارة لقمـان، وإلـى ا     
وبقية التقـسيمات اإلداريـة لالسـتعمال الرسـمي واالتفاقيـات والعقـود واسـتمرت بعـض هـذه                  

 [10])كريتر(صورة جوية لمدينة عدن ) 2(الشكل  [3])كريتر (يوضح الموقع الجغرافي لمدينة عدن) 1(الشكل 
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و إسـالمية أو أجنبيـة   األسماء التراثية حتى بعد أن وضعت للشوارع أسماء تاريخيـة عربيـة أ     
  [2][3].غم من ذلكل الناس يستعملونها بالرمن العالم وظ

  
  
  
  

    
  
  
  
  

نـه  قرن الماضـي علـى أسـس تخطـيط حـديث فإ     ورغم توسع كريتر عدن منذ منتصف ال    
يمكن تبيين مالمح باهتة عما كان سائداً مـن قبـل ذلـك، فقـد أكـد بامخرمـة مـن أهـل                   

فهـي بهـذا تقـع علـى شـريط      " مساكنهم في طرفهـا ممـا يلـي الـساحل وقريـب منـه      "عدن بأن  
ابين القطيـع وسـائلة الطويلـة وتمـددت نحـو الغـرب فـي اتجـاه سـفح جبـل            صيرة الـساحلي مـ    

شمسان، وإذا تخطت هذه السائلة فإنه أقصى حدودها كما أشار المقدسـي هـو مـسجد أبـان،             
. 2حـارة أبـان   . 1: ازالـت معروفـة حتـى اليـوم مثـل      موتذكر المـصادر التراثيـة أسـماء أحيـاء          

الـشاذلية وهـي حافـة حـسين اآلن نـسبة      حـي   . 3منطقة الخساف تحت اسم جـرام الـشوك         
ــوفي عــام          ــذي ت ــصديق األهــدل ال ــن ال ــا وهــو حــسين ب ــولي المــدفون فيه ــى ال ـــ 903(إل _ ه

  ).م1497
بــن الــديبع وابــن  اأمــا بقيــة األحيــاء القديمــة مــن المدينــة كمــا ذكرهــا بامخرمــة و   

حاليـا ً  المجاور مثل حافة الحبوش، وحافة المقادشة، وحافة اليهود بـالقرب مـن المهلكـة      
فكانـت كــل هـذه الحـارات تقــع فـي منطقــة العيـدروس وجــوهر      ) مقبـرة اليهـود القديمــة  (

تخـذ اسـمه اسـم المقبـرة     لة باإلضافة إلى حـي القطيـع الـذي ا   والجبل األحمر وسائلة الطوي 
ــاب حقــات ومــسجد           ــسائلة العيــدروس مــابين ب ــشمل الــشريط الجنــوبي ل ــشهورة فيــه وي الم

وهـي محطــة القوافــل  ) المرســابة(ألقـرب منــه إلــى الـساحل   العيـدروس ويطلــق علـى الجــزء ا  
  [2] ).م1591_ هـ 1000(وفيها اآلن مسجد علوي بن محمد بن عيدروس الذي توفي عام 

ونجد أن موضوع العمران في عدن يوضح لنا كيفية تنفيـذ البنـاء إذ لـم يتبـع أي نمـط            
 الكاثوليكيـة علـى   فمـثالً تـم بنـاء الكنيـسة     ،  فني موحـد بـل جـاء خليطًـا مـن األنمـاط            

إال أن الـنمط الهنـدي   . النمط القوطي بينما بنيت بقية المبـاني علـى الفيكتـوري والهنـدي           
وراعـى المهندسـون فـي المبـاني حـرارة الجـو والرطوبـة واسـتخدام المـواد                 . بطبيعته متنـوع  

ــب         ــة، ويجل ــدي العامل ــى األي ــاقي حت ــدر اإلمكــان واســتيراد الب ــا ق ــوفرة كلي األوليــة المت
ارون والحدادون والبنـاءون مـن بومبـاي إذ لـم يكـن هنـاك عـدد كـافٍ مـن العمـال فـي              النج

 ومــن المخــا أيــضا كــان يــأتي  ،عــدن، فمــثالً    عمــال اليوميــة كــانوا يــستوردون مــن المخــا  
وهكــذا نمــت عــدن علــى حــساب التــدهور  . الخبــازون المــاهرون فــي عمــل الخبــز والرغيــف 

م وبعـد افتتـاح قنـاة الـسويس     1850مينـاء حـر فـي     بعد إعالن عـدن  السيماالتدريجي للمخا   
  .]2[م1869
  

 [3]عدنيوضح حارات مدينة كريتر ) 3(لشكل ا
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2.2 
عدن يالحظ أنه اليوجـد معلـم تـاريخي يعـود     -إن المتتبع التاريخي العمراني في كريتر  

بكاملـه وتفاصـيله إلـى مرحلـة مـا قبــل االحـتالل البريطـاني دون أن يطـرأ عليـه التغييــر أو          
د أو التـرميم والـصيانة مــن الـسلطات البريطانيـة وإن ظلــت بعـض المعـالم محتفظــة       التجديـ 

المنــارة : بــنمط بنائهــا كمــا كانــت مــن قبــل إذ لــم يقــم البريطــانيون ســوى بترميمهــا مثــل  
المثمنة األضالع القائمة حاليـا قـرب البريـد الرئيـسي بكريتـر، والطريـق إلـى قمـة جبـل              

 من درج منظم ومرتب منذ عهد الـسيطرة العثمانيـة   شمسان الصاعد من الهضبة وهو مكون   
ا رممـت المنـارة وأزالـت الجـامع     على عدن، فلم تغير السلطات البريطانية فيهما شيئًا ولكنهـ         

ما يجعـل النـاظر إلـى المنـارة يـشك      اً للتدريب الً منه معسكردي تتبعه المنارة وجعلت ب    الذ
يمر بمحاذاتهـا، أمـا الـدرج الـصاعد إلـى      بأنها فنار قديم حيث كان السور الساحلي  القديم       

قمة شمسان فقد صانه البريطانيون وأهملته السلطات المحلية منذ االستقالل وهـذا تـدهور    
 فقـد أعـاد البريطـانيون بناءهـا فـي مواقعهــا       وتحـصيناتها أمـا أسـوار كريتـر   . مـستمر لألسـف  

  [2] .بأشكال وأساليب جديدة
3.2 

   )العقبة(أسوار عدن على جبل المنصوري وضمنها قلعة الخضراء وباب عدن . 1
  . وحصن التعكّر)4الشكل(

النفـق الممتـد تحـت جبـل المنـصوري مـن كريتـر إلـى خـور مكـسر                ) البغدتان(النفقان  . 2
الثانية التي تـصل البـرزخ بهـذه    ) البغدة( إدارة التربية والتعليم حاليا والنفق  مبنىأمام  

  .البغدة
  .سور جبل حقات. 3  
  .فنار معاشيق.4  
  .)5الشكل (صهاريج الطويلة. 5  

  .باإلضافة إلى بعض معابد الهندوس والفرس
  
  
  
  
  
  
  

4.2 
  :تي بعضها صارت عامة وأخرى منها خاصة وهي كاآلوهي مبانٍ

 الوطني قصر سلطان لحج المسمى بقصر البراق أو قصر الشكر ومن ثم المتحف .1
  .)7الشكل (والهيئة العامة لآلثار وحاليا مركز الدراسات والبحوث

 .)8الشكل (مركز رامبو الثقافي .2
 ).حاليا جزء من وزارة العمل(مقر المقيم البريطاني في الخساف  .3

باب عدن يوضح ) 4(الشكل 
 [10] قبل الهدم)العقبة(

 صھاریج يوضح) 6(الشكل 
 الطویلة

دن باب عيوضح ) 5(الشكل 
 [10] أثناء الهدم)العقبة(
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 للمقيم اًدارتأسست (درسة السيلة االبتدائية وسابقًا م) حاليا(المتحف الحربي  .4
 ).ارت مدرسةم ثم ص1918السياسي عام 

 .)9الشكل (مبنى إدارة الضرائب .5
وكثير من المباني التاريخية والمنازل القديمة التـي تعـود إلـى نهايـة الحـرب العالميـة        

  .األولى
  
 
  
  
  
  
  
3 

منــذ ، والمـسجد هـو المكــان الـذي تقـام فيــه الـصالة مهمــا كـان هـذا المكــان بـسيطًا        
، كـان أول مـا   )صـلى اهللا عليـه وسـلم   ( الرسـول  بداية تأسيس الدولة اإلسالمية بعـد هجـرة      

أمر به بناء المسجد وكان المسجد هو نقطة انطالق أساسية للمدينة المنورة التـي كانـت     
عاصمة الدولة اإلسالمية في عهد الرسـول، حتـى انتقـال مقـر الحكـم إلـى دمـشق وبغـداد                   

 وامتــداد مــساحتها ميةوغيرهمــا مــن العواصــم اإلســالمية، ومــع زيــادة رقعــة الدولــة اإلســال   
  [4] [5].خذ طراز عمارة المساجد في التنوع حسب البيئة التي يتم البناء فيهاالجغرافية أ

3.1 
إن اختيــار موقــع المــسجد يــشكل جانبــا مهمــا فــي تخطــيط المــدن اإلســالمية، لــذا لــم  

نظامـا أصـيالً ومدروسـا فـي     تكن قديما هذه المـسألة مجـرد اختيـار عـشوائي ولكـن كـان             
ن معروفًـا قبـل اإلسـالم وكـان     تاريخ العمارة استحدث في السنة األولى من الهجرة ولـم يكـ            

 أن يكون موقع المسجد وسط العمران وفي مساحة تسمح بإقامة الشعائر والفعاليات        يراعي
  :الدينية المرافقة لها وكان تخطيط المسجد يخضع ألربعة مبادئ ثابتة وهي

  .ر القبلة قاعدة للتخطيط وبمثابة المحور الرئيسيجدا .1
تخط أسس بيت الصالة صفوفًا متوازية لجدار القبلة بحيث تكون كل الدعامات  .2

 .لبيت الصالة متوازية لجدار القبلة أو عمودية عليه
 .ضرورة وجود صحن فسيح يطل عليه بيت الصالة .3
يجب أن يكون على شكل الجدار الذي يحيط ببيت الصالة والصحن المكون للمسجد  .4

 .مربع
وكان من البديهي بأنه لم تكن هناك قواعد ثابتة تفصيلية فيما يخـص المـساحات       
والفراغات والوظائف الفرعية األخرى وتركت هذه المسائل للظرف والزمان والمكان ومـع       
هذا حافظت العمـارة عنـد بنـاء المـساجد علـى تحقيـق مكـان للـصالة يقـف فيـه المؤمنـون              

فكان علـى العمـارة تحقيـق الفـضاء     ... لف اإلمام أو يجلسون قعودا باتجاه الخطيب   بنظام خ 
الالزم في الحرم للقيام بالصالة واالستماع للخطبة وتجعـل الحـرم عرضـيا وكانـت وظيفـة         

ومنـذ البدايـة   . والنوافـذ إلدخـال الهـواء والـضوء الطبيعـي          ،القبة تكمن في توزيـع الـصوت      

 يوضح قصر السلطان ) 7(الشكل  [10] مبنى إدارة الضرائب يوضح)9(الشكل  [1]مركز رامبو الثقافييوضح  )8(الشكل 
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وتوجـد  . ي الهـواء الطلـق بعيـدا عـن حـرارة الحـرم فـي الـصيف           كان الصحن مجاالً للصالة ف    
بعــض العناصــر المعماريــة والوظيفيــة األخــرى المكملــة لتخطــيط المــسجد وبنائــه مثــل    

صـلى اهللا عليـه   ( للرسـول   عمـل المنبـر هـو تمـيم الـداري وعملـه      ن أول منإالمنبر حيث قيل  
لإلضـاءة لـيالً، وفـي بعـض     وأيضا كرسي الـشمعة الـذي كانـت توضـع عليـه الـشمعة        ) وسلم

المساجد يكون المنبـر متـنقالً ويحفـظ فـي غرفـة صـغيرة مغلقـة بجـوار المحـراب وذلـك                  
للحفاظ عليه من التلف ولكي يبقى رونقه األصلي، ثـم ظهـرت فيمـا بعـد عناصـر معماريـة             
جديــدة ومهمــة كالمئذنــة التــي كانــت تــؤدي دورهــا فــي دعــوة المــؤمنين للــصالة حتــى       

وأيـضا المحـراب الخـاص باإلمـام فـي      ... الرمـوز المعماريـة المهمـة للمـسجد    أصـبحت رمـزا مـن   
تجاه القبلة، ثم ظهرت األروقـة المختلفـة وغيرهـا وذلـك بمعنـى أنـه لـم تلبـث المـساجد                ا

صـلى اهللا  (اإلسالمية حتى أصبح لها نظام خاص ال تكاد تخرج عنه أسوة بمسجد الرسـول      
صـلى اهللا عليـه   (سـول  بالمدينة المنورة، وعلى غرار التخطـيط الـذي رسـمه الر    ) عليه وسلم 

   [6].ء مسجدهشترك في بناعندما ا) وسلم
 في الوسط يـسمى الـصحن وهـو إمـا مكـشوفًا أو      عظم المساجد قديما كان لها جزء     إن م 

وتحــيط بــه . مــسقوفًا علــى أعمــدة مــن جــذوع النخيــل أو مــن األعمــدة الحجريــة أو الطينيــة 
أربعــة أجــزاء تــسمى أروقــة ذات ســقوف مــستوية محمولــة علــى عقــود تقــوم علــى أعمــدة       

لمــساجد قـــديما بالبـــساطة والتواضــع مـــن حيـــث التخطـــيط   حجريــة أو طينيـــة وتتميـــز ا 
والتــصميم والتنفيــذ مــن حيــث اســتخدام مــواد البنــاء المتــوفرة فــي البيئــة المحيطــة مثــل   

ن مجاورة البستان والماء ألكثر البيوت     واألشجار للجدران والسقوف، كما إ     الطين واألحجار 
ى لـ إلحـراري والـوهج إضـافة    والمساجد ساهم إلى حد كبير في التخفيـف مـن االنعكـاس ا         

ترطيب الهواء المار خالل الخضرة نحو الفتحات إلـى الـداخل وفـي بعـض المـساجد اسـتخدم         
عــدل حــرارة الجــو ت وعليـه المـاء النــاتج مــن عمليـة الوضــوء لــري البـستان المجــاور للمــسجد    

ــشار اإلســالم وقيــام الدولــة اإلســالمية المتراميــة       المحــيط، وكــان للعــرب الفــضل فــي انت
 دورا كبيرا في البالد التـي فتحهـا   أدتألطراف، وبمجيء اإلسالم ابتدأ بناء المساجد التي       ا

  .العرب
وكان اليمنيون من أوائل الشعوب التي آمنت بالدين اإلسالمي وشيدت في اليمن مـساجد        
كثيرة ال تحصى، منها ما هو قائم ومنها ما بني مكانه مسجدا آخـر ومنهـا مـا تهـدم وانتهـى         

  .بقاء أي أثر لهاإدون 
وتـــرتبط أهميـــة المـــساجد بالعقائـــد الدينيـــة التـــي يمارســـها شـــعبنا اليمنـــي المـــسلم  
فانتشرت المساجد في كل المناطق اليمنية وفي التجمعـات الـسكنية ونتيجـة الخـتالف               

 مـن منـاطق جبليـة ذات طقـس بـارد إلـى منـاطق سـهلية وصـحراوية                وتنوعها البيئة اليمنية 
وعت عمارة المساجد في الـيمن بـشكل كبيـر مـن حيـث األشـكال         ذات طقس حار فقد تن    

المعمارية واسـتخدام مـواد البنـاء، وعلـى الـرغم مـن الحفـاظ علـى بعـض أساسـيات المـسجد                   
كالــصحن وبيــت الــصالة إال أننــا نجــد فــي المنــاطق البــاردة أنهــم قــد اســتغنوا عــن الــصحن    

نــاخ البـارد حيــث أصــبح   بيــت الـصالة وذلــك بــسبب عامـل الم  ةصلحمـ واختـصروا مــساحته ل 
المــسجد كلــه مــسقوفًا ومغلقًــا، بينمــا نجــد فــي المنــاطق الحــارة أن بيــت الــصالة قــد أصــبح  
كالصحن من حيث عمارته، فلم يتم االكتفاء ببنـاء صـحن مكـشوف للـصالة وال بإضـافة       

ن وجنـاح  مدرسـة لتعلـيم القـرآ   صالة مـسقوفة وأروقـة متعـددة بـل تـم إضـافة جنـاح خـاص             
ومــع تطــور العمــارة اليمنيــة ابتكــرت نمــاذج وأشــكال معماريــة    . مكتبــةخــاص للنــساء و

ــع الطقـــس وجعـــل المـــ    ــف مـ ــسنين للتكيـ ــر مالئمـــة للبيئـــة  جديـــدة عبـــر الـ ساجد أكثـ
 .[6]المحيطة
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معظمهــا يحتــاج إلــى صــيانة وتــرميم يحفــظ أهميتهــا   المــساجد فــي مدينــة عــدن ف أمــا 
ــى جا     ــق إل ــاري العري ــا المعم ــة وطابعه ــا التاريخي ــا،    ومالمحه ــة ومكانته ــا الديني ــب أهميته ن

  :أماكن مقدسة للعبادة وتنظيم زياراتها بشكل مناسب ومتحضر وهيونها ك
 .)10الشكل (المنارة قرب البريد المركزي بكريتر •
 .)11الشكل (في شارع حسن علي) اإلمام البيحاني(مسجد العسقالني  •
 .مسجد العيدروس •
 .)12الشكل(ق العيدروسفي طري)  عشريةياإلثن(مسجد الشيعة الجعفرية  •
 .)14و13الشكل  () مع نمطه العريقوافق بناؤه بشكل ال يتأعيد(مسجد أبان  •
 .مسجد البهرة في شارع الشيخ عبد اهللا •
 . شارع اإلمام علي في حافة الهنودمسجد األحناف في •
 جـوهر  حـي (المساجد المدفون فيها أو بقربها أولياء وصالحين مثل مسجد جـوهر           •

، مسجد حامد في الزعفـران،  مسجد األهدل في حافة حسين) دروسبالقرب من العي 
حمد العراقي في القطيـع، ومـسجد الـشيخ عبـد اهللا فـي شـارع الـشيخ عبـد           ومسجد أ 

 [2].اهللا والزعفران
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومن خالل هذه الورقة البحثيـة سـوف نـسلط الـضوء علـى مبنيـين عـريقين يظهـران لنـا                
والمعماري في هذه المباني التاريخية التي تعكس حضارة امـة لهـا بـاع         مدى اإلبداع الفني    

  .طويل في مجال الهندسة المعمارية والفن المعماري
4 

المنارة قرب البريد ) 10(الشكل 
 [1]المركزي بكريتر

 [10]مسجد الشيعة الجعفرية) 12(الشكل  [10]مسجد العسقالني) 11(الشكل 

 )الحداثة (مسجد أبان) 14(الشكل  [10])األصالة(د أبان مسج) 13(الشكل 
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 [8]يوضح الواجهة الشمالية للقصر) 15(الشكل 

، قـــصر )قـــصر ســـلطان لحـــج(قـــصر الـــسلطان عبـــد الكـــريم فـــضل محـــسن العبـــدلي  
بطــت هــذه التـسميات ارت )  أكتـوبر 14(، قــصر )الـشكر (، قــصر)البـراق (، قــصر )الـسلطان (

بالقصر الكائن فـي الخلـيج األمـامي بكريتـر عـدن، والـسلطان مقـصود بـه صـاحب القـصر            
أمـا البـراق   . م1918وهو السلطان عبد الكريم فـضل محـسن العبـدلي الـذي شـيده فـي عـام             

) Barracks(فهي تسمية أطلقها العامة من الناس، وهي كلمة محرفة من اللغة اإلنجليزيـة       
ود، وقد بني منها الكثير في المساحة الواقعة قـرب سـاحل       وتعني معسكرات تواجد الجن   

ــد غــزوهم للمدينــة عــام         ــز عن ــين اإلنجلي ــاء عــدن، حيــث وطــأت أقــدام المحتل صــيرة مين
م، وأما تسمية الـشكر فيرجعهـا الـبعض لإلمـام أحمـد يحيـى بـن حميـد الـدين الـذي               1839

ــشفاء  م1946كــان وليــا للعهــد عنــد زيارتــه لعــدن ونزولــه القــصر فــي إبريــل       لغــرض االست
 [7].والعالج

وانتشرت قصور السالطين الكبيرة فـي لحـج وحـضرموت وشـبوة التـي شـيدت فـي مطلـع                 
صفات عدا أنهـا منـسوبة لمـن بناهـا مـن الـسالطين         أو  القرن العشرين، لم ترتبط بأية أسماء       

وهـي لفظـة جـاءت للتمييـز عـن      ) الحجـر (باستثناء قصر السلطان فـي لحـج فقـد عـرف بـدار        
وعــودة لتــسميات قــصر الــسلطان فــي عــدن فقــد اتخــذ القــصر مــسميات   . دور الــسلطانبــاقي 

 لتعــدد الجهــات التــي اســتولت عليــه عقــب  ة ســابقاًروذكمــعديــدة إضــافة إلــى التــسميات ال
م، فتنظـيم الجبهـة القوميـة الـذي اسـتلم الحكـم           1967 نوفمبر   30االستقالل الوطني في    

       ا من القـصر مقـروفـي  )  أكتـوبر 14قـصر  (ا لقيادتـه العامـة فـسمي    بعد بريطانيا اتخذ جانب
، ) أكتـوبر 14(الجانب اآلخر كانت مطابع الحكومة التي تصدر منها الصحيفة الرسـمية      

م صار القـصر مدرسـة للعلـوم االشـتراكية يتلقـى فيهـا       1969 يونيو  22وبعد سنوات أي بعد     
م 1983 ومنـذ العـام   . أصـول علـوم االشـتراكية العلميـة     وكوادرهأعضاء التنظيم السياسي 

تحول هذا الجانب إلى فرعين لمؤسستين واحد لآلثار والمتاحف واآلخـر لمركـز الدراسـات            
والبحوث، أما الجانب اآلخر الذي كان مطابع للحكومـة فقـد تحـول لمقـر منظمـة الحـزب               

م محكمــة  1986 ينــاير  13فــي محافظــة عــدن مطلــع الثمانينيــات ليــصبح بعــد أحــداث        
م، ثــم تحولــت 1986تيــار المهــزوم بعــد األحــداث الداميــة فــي عــدن   حــوكم فيهــا رمــوز ال 

م الـذي عـاد فيـه هـذا الجانـب مـن القـصر           2000المحكمة إلى كلية الحقـوق حتـى العـام          
ــشغوالً     ــا زال الجانــب األساســي مــن القــصر م  بمــرفقين حكــوميين همــا  ألصــحابه ولكــن م

  .)15الشكل ([7].المتحف الوطني لآلثار واآلخر مركز الدراسات والبحوث
  
  
  
  
  
  
  
  

لمبنى الذي يشغله المتحف فهو يقع في الطابق األول من القـصر المكـون          ا وفيما يخص 
من ثالث قاعـات رئيـسية وممـرات جانبيـة وعلـى يـسار المـدخل توجـد مجموعـة مـن اآلثـار                 

حيـث توجـد آالت وأدوات حجريـة، ويوجـد     ) تعود إلى العصر الحجـري والبرونـزي   (الحجرية  
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الي مجموعة من القطع الحجرية بأنواع مختلفة من الخط اليمنـي القـديم، أمـا           بالممر الشم 
القاعة الشمالية توجد بهـا آثـار تعـود إلـى العهـود الـسبئية القديمـة وهـي عبـارة عـن قطـع              

 مكتوبــة علــى ألـواح مــن الحجــر مـدون عليهــا بعــض أســماء   اًتـشمل تماثيــل وقــرابين ونقوشـ  
ــوك ســبأ  ــسية وهــ  . لمل ــا القاعــة الرئي ــان وأوســان والزخــارف     أم ــار دولتــي قتب ي خاصــة بآث

 اًوالقاعــة الجنوبيــة فهــي تخــص اآلثــار اإلســالمية، وتــشمل قطعــا أثريــة وصــور   . والقــرابين
 زمــنأمـا الممــر الـشرقي والممـر الجنــوبي توجـد بـه قطــع وتماثيـل تخـص        . لمعـالم تاريخيـة  

  .)16الشكل (ملوك سبأ وذي ريدان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.4 
أنشئ هذا المتحف لغرض عرض كامل لنشاطات حياة اإلنسان اليمني من أعراسـه وزيـه          

الخنـاجر وأدوات  كواألدوات المستخدمة في الطعام وأدواته الموسيقية واألسلحة القديمة    
وتتوزع موجودات متحف المـوروث الـشعبي علـى ثـالث صـاالت فـي الـدور          . التطبيب والزراعة 
  :تيي كاآلاألول من القصر وه

1.1.4       فـي عـدن ومكونـات     ومراسـيمه ويعرض فيها ما يخص تقاليـد الـزواج 
 وصندوق العرس وبعـض اآلالت الموسـيقية والحلـي ولـوازم الـوالدة          وتجهيزاته بيت الزوجية 

  .)17الشكل(مثل سرير الطفل وتقاليد الوالدة والختان

 [8]يوضح مسقط الدور األرضي للقصر) 16(الشكل 

 [8]يوضح مسقط الدور األول للقصر) 17(الشكل 



 مارسـیل خان. محمد الكبسي و م. د..........  .......................……معالم مدینة عدن بین األصـــالة والحــداثة  

  108...........................................  ................................................ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة

  
2.1.4ت العربي ومـا يحويـه مـن نمـاذج للزخـارف الخـشبية        ويعرض فيها البي

ومحتوياتهـا،  ) المقيـل أو المبـرز  (أكثرهـا تـزين مـداخل األبـواب ثـم منـاظر لغرفـة الجلـوس        
كما يوجد نماذج من الحلي الفضية التقليدية القديمة واألزيـاء الـشعبية وطـرق صـباغة             

ــاش ــا توجــد أدوات المطــبخ ا      وطبعــهالقم ــديما وعمــالت قديمــة، كم ليمنــي القديمــة   ق
  .المصنوعة من الفخار والحديد والحجر والجلد والخشب إضافة إلى المباخر

4.1.3م غرفة الطعام ومحتوياتها إلى جانب األواني المـستخدمة لـشرب   ض ت
، ونمـاذج لـبعض األسـلحة القديمـة كالـسيوف والجنـابي والخنـاجر والبنـادق           وحفظه الماء

  . وأدوات الزراعة المستخدمة قديما ومعداتهطب الشعبيإضافة إلى أدوات ال
  

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 [8]ة للقصرجنوبيلواجهة ال ايوضح) 22(الشكل 

 [10]ة للقصرشماليلواجهة ال لاً منظريوضح) 19(الشكل  [8]ة للقصرغربييوضح الواجهة ال) 18(الشكل 

 [8]ة للقصرشرقيلواجهة ال ايوضح) 21(الشكل  [10] للقصر منظر جوييوضح) 20(الشكل 
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  :مسجد العيدروس .5
يعد مسجد العيدروس الذي يقع في حي العيدروس في منطقـة كريتـر مـن أشـهر معـالم          

اح من زوار المدينة وقـد بنـاه الـشيخ العالمـة أبـوبكر      يمدينة عدن ويقصده كثير من الس   
هــ ـ   852( بـن أبـي بكـر العيـدروس الـذي ولـد فـي مدينـة تـريم حـضرموت فـي            بن عبـداهللا 

 وحفـظ القـرآن صـغيرا وتعلـم فيهـا علـى يـد كوكبـة مـن أكـابر علمـاء المدينـة            ) م1488
لعلـوم والمعـارف الدينيـة ولـه العديـد مـن       ل في ذلك العصر حتى أصبح شيخا ملمـا     وفقهائها

ــات الع ــملالمؤلف ــة والمخطوطــات  ة ي ــارز   والديني ــه دور اجتمــاعي ب  وكــان جــوادا  وكــان ل
لفقراء والمحتاجين، ويـروى أنـه تـوفي وعليـه ديـون مـن جـراء            ى ا لخصوصاً ع وكريم اليد و  

سخائه وجوده قام بسدادها بعد وفاتـه أهـل الخيـر مـن المحبـين لـه، وقـد عـاش فـي مدينـة             
هللا، واللفظـة   سنة، وأول من لقب بالعيـدروس مـن أهلـه هـو والـده عبـدا       25عدن ما يقرب من     

ثم بعد ذلك طـاف بـأجزاء   . وهي اسم من أسماء األسد) عتروس(تحريفًا وتصحيفًا لكلمة  
م امن حضرموت ومنهـا الـشحر ثـم تجـول زائـرا إلـى زبيـد وبيـت الفقيـه وحـج بيـت اهللا الحـر                  

بمكة وعند عودته زار ميناء زيلع ثم رحل إلى الحديدة فتعز فلحج ودخل عدن بناءًا علـى        
ة من علمائها في مجيئه إليهم لالقتباس والنهـل مـن علمـه ومعارفـه ولبـى الـدعوة            طلب ورغب 

 اًت ذكــرى دخولــه عــدن مودعــ ، وباتــ)م1484هـــ ـ    889 ربيــع الثــاني 13(فــدخل عــدن فــي 
ــد عــن        ــا يزي ــذ م ــشهورة والمقامــة كــل عــام من ــه الم ــذا   530لزيارت ــا ه ــى يومن  . ســنة وإل

  .)24الشكل([6]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بتـشييد  ) م1508هــ ـ    914 شـوال  14(يدروس الذي توفي في ليلة الثالثـاء  قام الشيخ الع
وأصـبح لـه الكثيـر مـن التالمـذة والمريـدين للعلـم وذاع        ) م1485هــ ـ    890( في عام همسجد

  .صيته في بقاع شتى من العالم اإلسالمي
از المعمــاري  عبــارة عــن مــسجد صــغير بنــي علــى الطــر  فــي بدايــة األمــر كــان المبنــى و

كــان . يوجــد إلــى الــشمال مــن المــسجد قبــر وضــريح الــولي العيــدروس وي القــديم، اإلســالم
وكــان ذلــك بعــد ) م1568هـــ ـ   976(التجديــد األول للمــسجد خــالل عهــد العثمــانيين فــي 

ــة          ــد للقب ــاء الحــالي للمــسجد والتجدي ــا البن ــا، أم ــن ســتين عام ــأكثر م ــدروس ب ــل العي رحي
فقًـا لمـا ورد فـي    ووذلـك  ) م1895هــ ـ   1274(والمدخل الرئيـسي الـشرقي يعـود تاريخـه إلـى      

 [6].نص التأسيس على لوح خشبي موجود بالمدخل الرئيسي المؤدي للقبة والمسجد

 [1]موقع مسجد العيدروسيوضح ) 24(ل الشك يوضح بيت الشيخ العيدروس) 23(الشكل 
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  [9]یوضح مسقط مسجد العیدروس) 25(الشكل 

) 2م274(مات وخـد لل) 2م305(منهـا  ) 2م2012(تبلغ مساحة المسجد اإلجمالية حوالي      
  .)25الشكل (للملحقات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يق درجات سلم، ويزين القبـة زخـارف     المدخل الرئيسي تغطيه قبة يصعد إليها عن طر       
ة مـن الجـص الجيـري بطريقـة      قومنمنمات نباتية وهندسية مرسومة باللون المائي على طب       

ويواجه المدخل عقـد مفـصص أخـاذ يـشبه تلـك العقـود المنتـشرة                ) Fresco(األفريسيك  
  .)27و26الشكل  (في جوامع المغرب العربي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باتــت مــن معـالم المدينــة وهــي مالصـقة للجــدار الــشمالي   توجـد للمــسجد منــارة عاليـة   
من الـشكل  سود وتتكون من بدن مث للقبة في الركن الشرقي ومبنية من حجر الحبش األ        

واألضالع به ثالث دورات خشبية تنتهي في األعلى بقبة صـغير مـضلعة، وال توجـد فتحـات            
خـشبية بـارزة عـن بـدن     كثير في بـدن المنـارة، ويوجـد فـي الطـابق الثالـث أربـع مـشربيات                 

 يوضح قبة المدخل الرئيسي لمسجد العيدروس) 26(الشكل  يوضح المدخل الرئيسي لمسجد العيدروس) 27(الشكل 
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المنارة كانت تستخدم لألذان، ويالحظ وجود تأثر بنمط العمارة اإلسالمي في بنـاء المنـارة     
بما هو مماثل في الهند وذلك بحكم التواصل الـدائم مـع تلـك البلـدان اإلسـالمية الـذي             
ــت فــي القــرن التاســع عــشر المــيالدي            فرضــه الموقــع الجغرافــي لمدينــة عــدن، وقــد بني

  .)28الشكل(
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

المسجد من حيث تنوع التطبيقات واألسالبيب التـي  في نالحظ تنوع الزخرفة والنقوش  
تــم اســـتخدامها فـــي مراحـــل التجديـــدات المختلفــة تبعـــا الخـــتالف المـــدارس المعماريـــة   
اإلسالمية، كما يالحظ أن الزخارف والمنمنمات والفسيفساء المستخدمة في الدهاليز قـد     

  .)30و29الشكل  ( أساليب الحفر والتخريمتمت باستخدام
  
  
  
  
  
  
                      
                      
                      
                      
                    

    
  
  
  
  

 یوضح منارة مسجد العیدروس) 28(الشكل 

 من دروس مسجد العی قبةیوضح الزخارف في) 29(الشكل 
 الداخل 

 يوضح الزخارف في المدخل الرئيسي لمسجد العيدروس) 30(الشكل 
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  :التوصيات - 6
  : توصلنا إلى عدة توصيات وهييةالبحثالورقة  هخالصة لموضوع هذو

تزخــر مدينــة عــدن بــالكثير مــن المعــالم المعماريــة والتاريخيــة التــي تؤكــد مــدى    : أوالً
راقــة هــذه المدينــة وتراثهــا المعمــاري والثقــافي وبالمقابــل فإننــا نؤكــد ونوصــي بالعمــل  ع

  .الجاد على الحفاظ على هذا التراث المعماري والتاريخي من التالشي واإلهمال
بهـذه  العمل على إيقاف العبث في المباني التاريخية وذلك مـن خـالل عـدم التـصرف           : ثانياً

  . ها لمن ال يقدر قيمتها المعمارية والتاريخيةالصروح المعمارية وعدم إعطائ
تشكيل فرق عمل متخصصة وذات كفاءات عالية من المهندسين والمتخصصين في         : ثالثاً

  .صيانة المباني التاريخية والحفاظ عليها
تشكيل هيئة عليا للحفاظ على المباني التاريخية في مدينـة عـدن تـشرف بـشكل             : رابعاً

متخصـصة مـن المهندسـين والمتخصـصين لـضمان التنفيـذ الـسليم             مباشر على فرق العمل ال    
  .لعملية الصيانة لهذه المباني

قيام الهيئة العليا للحفاظ علـى المبـاني التاريخيـة فـي عـدن بعمليـة حـصر لجميـع                 :خامساً
هذه المباني المعمارية والتاريخية وتوثيقها والعمل على جدولـة صـيانتها مـن خـالل خطـة             

  . المباني التاريخيةعمل تشمل جميع هذه
علــى فــرق العمــل المتخصــصة مــن المهندســين والمتخصــصين فــي صــيانة المبــاني     : سادســاً

التاريخية األخـذ بعـين االعتبـار المعـايير التخطيطيـة والتـصميمية عنـد صـيانة المبـاني                  
  .التاريخية والعمل على إبراز هويتها المعمارية والتاريخية والثقافية

البناء المناسبة عند صيانة المباني التاريخية التي تتناسـب مـع طبيعـة         اختيار مواد    :سابعاً
 وعــدم ألوانهــامــواد البنــاء األصــلية وعــدم تغييــر تلــك المــواد، كمــا يجــب الحفــاظ علــى   

  .  التاريخيةتغييرها كما هو حاصل لبعض المباني
كمــا عــدم تحويــل المبــاني التاريخيــة الســتخدامات أخــرى وخــصوصا مبــاني عامــة   : ثامنــاً

  . الذي أنشأت من اجله نفسهلغرضلحصل لقصر السلطان وإنما يجب الحفاظ عليها 
العمل على خدمـة قـضايا األمـة الثقافيـة والقوميـة مـن خـالل الحفـاظ علـى التـراث                : تاسعاً

 رافدا هامـا   وتطورها وأيضا يعدالثقافي والعمراني وهذا يساعد على دراسة الحضارة والفنون     
نماء المعلومات التاريخية وتحسين الحياة االقتصادية من خالل توفير مـادة         للبحث العلمي وإ  

 . للصناعة السياحيةةهمم
 حمايــة المواقــع األثريــة والمعــالم التاريخيــة والمعماريــة مــن العوامــل والمــؤثرات    :عاشــراً

 الطبيعية كاألمطار الغزيرة أو الزيادة فـي الرطوبـة النـسبية أو الريـاح التـي تـسبب أضـرارا           
  .عالم األثرية وبالمخلفات التاريخية والفنيةمكثيرة بال

تـشجيع الدراسـات المتخصـصة فـي مجـال تأصـيل القـيم الحـضارية والحفـاظ               : الحادي عـشر  
  .على التراث العمراني لحمايته من خطر الضياع واالندثار واالغتراب

لحفـاظ علـى    على المشاركة في عملية ا   وتوعيتهم وحثهم  تشجيع المواطنين : الثاني عشر 
 .الطابع المعماري والعناية بالمباني المعمارية والتاريخية

7 
 شعت، شوقي، المعالم التاريخية في الوطن العربي ووسائل حمايتها وصيانتها وترميمها، المؤتمر الرابع عشر لآلثار [1] 

     )3ص (1998 الشارقة –والتراث الحضاري العربي 
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