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الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين.
وبعد
حكم العثمانيون اليمن لفترتين تاريخيتين :الفترة األولىى فى النصى

األول مىن الرىرن العاشىر

الهجري /السادس عشر الميالدي ،واستمر حكمهم  -ف هىهه الفتىرة  -نحىو رىرن مىن النمىان .والفتىرة
الثانيىة فى النصى

الثىان مىن الرىرن الثالى

عشىر الهجىري /التاسى عشىر المىيالدي ،واسىتمر حكمهىم

حتىىى انس ىىحبوا س ىىنة 0331ه0201 /م) .ول ىىم ته ىىتم حكوم ىىاا الفتىىرة األولى ىى بتر ىىديم مش ىىاري خدمي ىىة
لألهال إال بما يعمل على توطيد وجهب األهىال إلىى حكمهىم ،وبمىا يخلىد هكىراهم ،مثىل تمهيىد بعى
الطرق الرئيسية وتعبيدها ،وتعمير المساجد والمدارس ،والرىال والحصىون .أمىا حكومىاا الفتىرة الثانيىة
فرىىد حىىرص والتلهىىا علىىى ادخىىال بع ى

المحىىاهر المدنيىىة الحديثىىة ،وكىىان حرصىىهم هىىها بهىىد

فىىر

هيمنتهم وتمكنهم من الحكم من جهة ،ولك تستفيد منها والية اليمن من جهة أخرى.
وتمثلىىا تلىىم المحىىاهر المدنيىىة الحديثىىة ف ى تطبيىىق بع ى

الىىنحم والر ىوانين العثمانيىىة ا داريىىة

والماليىىة والرئىىائية ،وتشىىكيل المجىىالس المحليىىة والنيابيىىة .وتلسىىيس إدارة البريىىد ،ومىىد خطىىوط التل ى ار
والسىىلم ،وادخىىال المطبع ىىة والصىىحافة ،وتعبيىىد الط ىىرق وتلمينهىىا ،وبنىىاص الفن ىىاراا ،واالهتمىىام بالص ىىحة
والتعليم .واالهتمام بترتيب الوثائق والدفاتر وتنحيمها وحفحها ،وهلىم عىن طريىق االهتمىام بالم ارسىالا
والمكاتباا الرسمية الت تجريها الوالية م التشكيالا الموجودة ف الوالية ،والتشىكيالا المركنيىة فى
العاصمة استانبول.
أيئىىا ،التنحىىيم ا داري لواليىىة الىىيمن ،حيى
ومىىن محىىاهر المدنيىىة الحديثىىة ً

رسىىما واليىىة الىىيمن

إلىىى أربعىىة سىىناجق ه ى  :سىىنجاق صىىنعاص وهىىو عاصىىمة الواليىىة ومركنهىىا ،وسىىنجاق عسىىير ،وسىىنجاق
الحديدة ،وسنجاق تعن .وترتب عن هها الترسيم اهتمام العثمانيين بمدينة صنعاص كونها عاصمة واليىة
اليمن ،وتمثل هىها االهتمىام فى الريىام بننشىاص العديىد مىن المنشىحا الحكوميىة العسىكرية والمدنيىة ،وكىها
الريام بننشاص العديد من المنشحا السكنية والخدمية والدينية.
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ورىىد ححيىىا بع ى

المنشىىحا بد ارسىىاا أثري ىة علميىىة وأكاديميىىة ،كالمنشىىحا الدينيىىة ،والمنشىىحا

العسكرية ،بينما المنشحا المدنية لم تنل حرها من الدراسة األثرية ،من هنا جىاصا أهميىة هىهه الد ارسىة
الموسومة ب ى "العمارة المدنية العثمانية ف مدينة صنعاص دراسة أثرية معمارية" ،والتى ستشىكل د ارسىتها
إئ ىىافة جدي ىىدة إل ىىى حر ىىل الد ارس ىىاا األثري ىىة ا س ىىالمية فى ى مجاليه ىىا المعم ىىاري والفنى ى

خاص ىىة وأن

المعلوماا الت سيتحصل منها جديدة وغير منشورة.
وته ىىد

جنبى ىا إل ىىى جن ىىب مى ى بري ىىة أنى ىوا العم ىىارة
الد ارس ىىة إل ىىى توثي ىىق ه ىىها الن ىىو م ىىن العم ىىارة ً

ا سالمية كونها ال ترىل أهميىة عنهىا ،اوابىران عناصىرها المعماريىة والفنيىة ،ومعرفىة التىلثيراا المعماريىة
المتبادلىىة داخىىل الىىيمن وخارجىىه .كمىىا تهىىد

إلىىى تنىىو الد ارسىىاا المعماريىىة حتىىى ال ترتصىىر علىىى نىىو

معىىين مىىن العمىىارة االسىىالمية ،وسيسىىهم هىىها التنىو فى ترىىديم مىىادة علميىىة جديىىدة تثىىري حرىىل الد ارسىىاا
األثرية ا سالمية بشكل عام ،وحرل الدراساا األثرية ا سالمية اليمنية بشكل خاص.
وتكم ىىن إش ىىكالية الد ارس ىىة فى ى أن مدين ىىة ص ىىنعاص تع ىىد م ىىن الم ىىدن اليمني ىىة التىى اس ىىتمرا هل ىىة
بالسىكان عبىر مختلى

العصىور ا سىىالمية حتىى الورىىا الحائىر ،ممىىا جعىل ثارهىىا المعماريىة عرئىىة

للهىىدم والتجديىىد وا ئىىافة بشىىكل عىىام ،وبشىىكل خىىاص المنشىىحا المدنيىىة موئىىو الد ارسىىة ،األمىىر الىىهي
كليا أو جن ًئيا.
استدعى الريام بههه الدراسة لتوثيق ما بر من معالمها الت ال تنال بارية ً
ولتحريىىق أهىىدا

الد ارسىىة اسىىتخدم الباحى

المىىنها التىىاريخ الىىهي تىىم مىىن خاللىىه الورىىو

علىىى

تىىاريإ إنشىىاص هىىهه المنشىىحا ،وم ارحىىل عمارتهىىا ،ومنشىىئيها ،أو مجىىدديها .كمىىا اسىىتخدم المىىنها األثىىري
الرىىائم علىىى الوصى  ،والتحليىىل ،والمرارنىىة ،لد ارسىىة هىىهه المنشىىحا د ارسىىة وصىىفية وتحليليىىة لمخططاتهىىا
وعناصىرها المعماريىة والنخرفيىة مىن خىالل عمىىل المسىارط األفريىة ،والتصىوير لجميى المنشىحا ،وعمىىل
األشىىكال التفصىىيلية ،ومرارنىىة العناصىىر المعماريىىة فيمىىا بينهىىا وم ى غيرهىىا مىىن العناصىىر داخىىل الىىيمن
وخارجه لمعرفة التلثير المتبادل بينها.
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واعتمد الباح

على مصدرين أساسيين ،المصدر األول :اآلثار المادية المتمثلة فى المنشىحا

الرائمة ،وما أمىدا بىه مىن معلومىاا عىن تخطيطاتهىا ،ومىواد بنائهىا ،وعناصىرها المعماريىة والنخرفيىة،
معتمدا ف هلم على الدراسة الميدانية للمنشحا موئو الدراسة ،ونيىاراا ميدانيىة لمنشىحا أخىرى فى
ً
مدينة صنعاص ،وغيرها من المدن اليمنية جراص الدراسة المرارنة والتحليلية.
دون فى ى المص ىىادر ،والم ارجى ى التاريخي ىىة المختلف ىىة ،والرس ىىائل العلمي ىىة،
المص ىىدر الث ىىان  :م ىىا ر
وترارير أعمال الترميم الت أجريا على بع

المنشحا موئو الدراسة.

ورد ارتئا الدراسة ترسيمها إلى أربعة فصول مسبورة بتمهيد ،ومتبوعة بخاتمة ،كاآلت :
المبح

التمهيدي :وتناول دور العثمانيين ف إدخال بع

الفصل األول :خصصه الباح

المحاهر المدنية الحديثة لليمن.

لدراسة المنشحا الصىحية الباريىة علىى النحىو اآلتى  :المبحى

األول :ويتنى ىىاول د ارسى ىىة الحمى ىىام العثمى ىىان الوحيى ىىد بصى ىىنعاص وهى ىىو حمى ىىام الميى ىىدان .والمبح ى ى
المستشفى العسكري .والمبح

الثى ىىان :

الثال  :الدائرة الصحية.

الفصل الثان  :ويئم المنشحا ا دارية والمنشحا التعليمية والمهنية البارية على النحو اآلت :
المبح ى

األول :المنشىىحا ا داريىىة الباريىىة وه ى  :دار الحكومىىة ،ومجلىىس إدارة واليىىة الىىيمن ،والمجلىىس

البلىىدي .ويتنىىاول المبحى

الثىىان المنشىىحا التعليميىىة والمهنيىىة الباريىىة وهى  :مكتىىب الصىىنائ  ،والمكتىىب

الرشدي لإلنا .
الفصل الثال  :ويحتوي علىى المنشىحا السىكنية والخدميىة ،ورىد تىم ترسىيمه علىى النحىو اآلتى :
المبح

األول :المنشحا السكنية .والمبح

الثان  :المنشحا الخدمية.

الفصىىل ال ارب ى  :خصىىص لد ارسىىة المنشىىحا الدارسىىة وهلىىم مىىن خىىالل مىىا أمىىدتنا بىىه المصىىادر
التاريخية والوثائق من معلوماا حول العديد مىن المنشىحا المدنيىة العثمانيىة بمدينىة صىنعاص ،والتى لىم
يعد لها أي أثر .إه رام الباح

بوص

معتمدا ف هلم على الصىور الفوتوغرافيىة
أغلبها وصفًا أثرًيا،
ً

الت اللترطا لتلم المنشحا ربل إنالتها.
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الخاتمة :تئمنا أهم النتائا الت تم التوصل إليها ،والتوصياا المرترحة كاآلت :
تفىىردا العمىىارة المدنيىىة العثمانيىىة ف ى مدينىىة صىىنعاص عىىن غيرهىىا بننشىىاص العديىىد مىىن المنشىىحا
المدنية مثل :دار الحكومة ،ومجلىس ادارة واليىة الىيمن ،والمجلىس البلىدي ،والمحكمىة ،ومبنىى التل ى ار
والبري ىىد ،والمطبع ىىة ،ومكات ىىب التعل ىىيم الح ىىدي  ،والمنش ىىحا الص ىىحية المتنوع ىىة ،وغيره ىىا م ىىن المنش ىىحا
الخدميىىة ،غيىىر أن مىىا شىىيده العثمىىانيون مىىن منشىىحا مدنيىىة فى مدينىىة صىىنعاص كىىان مسىىتواه أرىىل بدرجىىة
وائىىحة مىىن المس ىىتوى الىىهي كان ىىا عليىىه العم ىىائر ف ى المنطر ىىة الرئيسىىية م ىىن ا مبراطوريىىة العثماني ىىة
اسىىتانبول ومىىا حولهىىا) ،والت ى تميىىنا بالفخامىىة وا س ى ار

والمبال ىىة ف ى اسىىتخدام الم ىواد غاليىىة الىىثمن

مث ىىل :الرخ ىىام ،والفسيفسى ىىاص ،والبالط ىىاا الخنفيى ىىة ،وا كث ىىار مى ىىن اس ىىتعمال التى ىىههيب .كم ىىا انحصى ىىرا
التىىلثيراا العثمانيىىة علىىى طىىرن متنوعىىة مىىن مخططىىاا المبىىان المدنيىىة ،وكىىها وجىىود بع ى

العناصىىر

المعمارية والنخرفية الكالسيكية بينما كان أسلوب البناص ومواده ،هو طاب محل صر .
توصلا الدراسة إلى أن جمي المنشحا المدنية الرائمة _ موئو الدراسة _ تعود نشلتها إلى
الحكم العثمان الثان

0331 -0911هى0201-0182 /م) ،عىدا حمىام الميىدان وبئىر الباشىا فيعىود

تاريإ بناؤهما إلى الحكم العثمان األول ،وبهلم يعتبر حمام الميىدان 0111ه0121 /م) أرىدم منشىلة
مدنية عثمانية بارية بمدينة صنعاص.
أثبتىىا الد ارسىىة أن حمىىام الميىىدان مىىر بمىىرحلتين مىىن التخطىىيط :المرحلىىة األولىىى :وتعىىود لفت ىرة
التلسيس ،وكان يشبه تخطيط معحم الحماماا التركية أو العثمانية الت انتشرا ف كثير من البلدان
العربية وغيرها .والمرحلة الثانية :وتعود لفترة الحكم العثمان الثان  ،وفيها ت ير مخطط الحمىام جن ًئيىا
وهلم بما يلب وينسجم م الحماماا الصنعانية.
اتب ى تخطىىيط حمىىام الميىىدان التخطىىيط المعىىرو

بىىالطران المحىىوري ،والىىهي يتكىىون مىىن تتىىاب

وتسلسىىل عناصىىر أو حج ىراا الحمىىام الثالثىىة الرئيسىىية بشىىكل متتى ى
ىال علىىى محىىور واحىىد ،وهىىو المحىىور
العرئى ى  .ور ىىد انتش ىىر مث ىىل ه ىىها الطى ىران م ىىن التخط ىىيط فى ى بعى ى
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حمام ىىاا م ىىدن اس ىىتانبول وأنني ىىق

وربىىرص .أمىىا ف ى الىىيمن فلىىم يتكىىرر مثىىل هىىها التخطىىيط ال ف ى الحمامىىاا العثمانيىىة األخىىرى ،وال ف ى
الحماماا المحلية.
حس ىىما الد ارس ىىة اخ ىىتال

الم ىىؤرخين والب ىىاحثين ح ىىول منش ىىذ المستش ىىفى العس ىىكري إه أك ىىدا

الوثىىائق العثمانيىىة أن المستشىىفى مىىن إنجىىاناا ال ىوال أحمىىد أيىىوب باشىىا 0929-0921ه-0113 /
0111م).
أوئىىحا الد ارسىىة أن المستشىىفى العسىىكري أنشىىذ وفىىق مخططىىاا هندسىىية ألعىىدا مسىىبرًا ،ورىىد
ىتطيال فى المخططىاا
ىكال مس ً
تطابرا تلم المخططىاا مى الوارى  ،عىدا شىكل النوافىه والتى اتخىها ش ً
الهندسية ،ونفها على أر

الوار نوافه معرودة بعرد روس .

اتخىىه مخطىىط المستشىىفى شىىكل الحىىر الالتينى

 ،)Uوهىىها الشىىكل مىىن المخططىىاا لىىم يعىىر

ف العمارة اليمنية من هي ربىل ،ولىم يتكىرر إال فى مبنىى رشىلة دار الجيىو
0310ه0113/م) ،وهم ىىا ب ىىهلم يش ىىبهان بعى ى
والت انتشرا ف بع

بالعرئى والمىؤرس بسىنة

مخطط ىىاا المب ىىان العثماني ىىة هاا الثالث ىىة أجنح ىىة،

العواصم ا سالمية إبَّان الحكم العثمان لها.

أعتمد المهندس المعماري العثمان ف تصميمه للمستشىفى العسىكري علىى النحىام التخطيطى
الرىىائم علىىى التخطىىيط المتنىىاحر للوحىىداا المعماريىىة ،وتونيعهىىا بلسىىلوب متنىىاحر ،وغلىىب هىىها التصىىميم
اص تلىىم الموجىىودة فى صىىنعاص ،أو تلىىم الموجىىودة
علىىى معحىىم العمىىارة العثمانيىىة المدنيىىة والعسىىكرية ،سىو ً
خارج والية اليمن.
خلصىىا الد ارسىىة إلىىى أن العم ىىارة اليمنيىىة لىىم تعىىر وج ىىود المنشىىحا الصىىحية ،كالمستش ىىفياا
وم اركىىن الحجىىر الصىىح  ،والىىدوائر الصىىحية ،والصىىيدلياا ،إال ف ى الفت ىرة الثانيىىة مىىن الحكىىم العثمىىان
لل ىىيمن .ويمك ىىن الر ىىول ب ىىلن أر ىىدم مبن ىىى ص ىىح ر ىىائم _ حت ىىى حه ىىور د ارس ىىة جدي ىىدة _ ه ىىو المستش ىىفى
العسكري بصنعاص.
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بينا الدراسة أن التخطيط المعرو

بنحام صوفا  ،)Sofaأو المبنىى هو الصىالة الوسىطية،
أنىوا العمىارة العثمانيىة ،ورىد حهىر هىها النىو مىن

هو أحد أنوا المخططاا الت شىاعا فى مختلى

المخططىىاا ف ى اسىىتانبول ف ى الرىىرن الثىىامن عشىىر ،وانترىىل إلىىى الواليىىاا العربيىىة نهايىىة الرىىرن التاس ى
عشىىر المىىيالدي .ورىىد اتبعىىا أغلىىب المنشىىحا العثمانيىىة بصىىنعاص هىىها النحىىام التخطيط ى  ،ولىىم يرتصىىر
أيئىا مثىل :الىدائرة الصىحية،
على المنانل فرط ،بل شمل أغلب المنشحا العثمانيىة المدنيىة والعسىكرية ً
ودار الحكوم ىىة األول والث ىىان  ،ومجل ىىس إدارة والي ىىة ال ىىيمن ،والمكت ىىب الرش ىىدي لإلن ىىا  ،ودار الفت ىىو .
ومستشفى ال رباص المؤرس بسنة 0301ه0122/م) ،ومبنى مسافر خانة ،ودائرة الئباط ،وغيرها.
يعد العثمانيون أول من أنشئوا منشحا التعليم المهن والتعليم الحدي

فى الىيمن والتى عرفىا

بالمكاتىىب ،وهى منشىىحا تعليميىىة ال تشىىبه تخطيطاتهىىا تخطيطىىاا المنشىىحا التعليميىىة الدينيىىة المعروفىىة
بالمدارس أو الكتاتيب الملحرة بها.
أث ىىارا الد ارس ىىة م ىىا تناول ىىه الكثي ىىرون فى ى أن حى ى بئ ىىر الع ىىنب م ىىن األحي ىىاص التى ى اس ىىتحدثها
العثمىانيون فى دخىىولهم األول ،وخلصىا الد ارسىىة إلىى أنىىه لىم يىتم رصىىد تىاريخ ألي اهتمىىام بحى بيىىر
العنب من ربل العثمانيون ف دخولهم األول لليمن ،ولم يشىتهر حى بيىر العىنب وتنترىل إليىه الطبرىاا
الحاكمىة إال بعىد خىروج العثمىانيون 0181ه0131 /م) ،إه تىردد هكىر الحى فى المصىادر التاريخيىة
المعاص ىرة لفت ىرة حكىىم األئمىىة الراسىىميين ،حي ى

بن ىوا الىىدور ،واشىىتروا البيىىوا ،واآلبىىار وبسىىاتينها ،وبن ىوا

المساجد ،والحماماا ،وعمروا سوره.
أحهىىرا الد ارسىىة وجىىود نىىوعين مىىن المنىىانل العثمانيىىة :األول ويشىىبه المنىىانل المحليىىة بمدينىىة
صنعاص ،باستثناص بع

الجنئياا البسيطة ،وتر هىهه المنىانل فى صىنعاص الرديمىة بىالررب مىن ميىدان

الرلعة .أما النو الثىان فرىد اختلى

عىن المنىانل المحليىة بمدينىة صىنعاص ،حيى

اعتمىدا هىهه المنىانل

ف تخطيطها على نحام صوفا) مست لة أدوارها األرئية كصالة وسطية تدور حولها غر المعيشة
واالستربال والخدمية.
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خلصىا الد ارسىىة إلىىى أن المفىىارج األرئىىية والبىىرم والشىىاهرواناا مىىن العناصىىر المعماريىىة التى
وجدا ف العمارة السكنية المحلية ربل مج ص العثمانيين ،وه إحدى سماا الدور السكنية بح بير
العىىنب س ىواص تلىىم الىىدور الت ى أنشىىلها العثمىىانيون ف ى فت ىرة حكمهىىم الثىىان  ،أو تلىىم الىىدور الت ى أنشىىلها
اليمنيون ربلهم.
بين ىىا الد ارس ىىة أن مب ىىان الرل ىىوب مب ى ى
ىان عثماني ىىة ترجى ى عمارته ىىا إل ىىى الفتى ىرة الثاني ىىة م ىىن حك ىىم
ىتنادا إلىىى نىىص تلسيسى يىىؤرس أحىىد
العثمىىانيون للىىيمن 0331-0912هىى0201-0119/م) ،وهلىىم اسى ً
مبانيها بسنة 0313ه0111/م) .وتتكون ههه المبان من عدة مب ى
ىان مختلفىة ،إحىداها اتُّ ِخىه مىن ربىل

مرر لمجلس إدارة والية اليمن.
الحكومة العثمانية ًا
اسىتلم ا مىىام يحيىىى حميىد الىىدين مىىن العثمىانيين مبىىان الرلىىوب باسىم "الرلىىوب" ،وما انلىا تعىىر
بهها االسم حتى يومنىا هىها .ومصىطلل الرلىوب مصىطلل التينى

 )clupمتىداول فى الل ىة العثمانيىة،

ومعناه المنتدى أو النادي ،وسميا بهها االسم نسبة لتلم المحالا والمراه التى كانىا تئىم ألعىاب
ترفيه وتسلية لم يعرفها اليمنيون نهام ،وكانا ههه المبان المتنفس للئىباط والجنىود األتىرام وغيىرهم
من األوربيين والنوار األجانب.
شكلا مبان الرلوب نواة لسوق جديد غير سوق صىنعاص الترليىدي ،عىر بسىوق النصىارى أو
سوق األجانب ،وهلم لوجود المرىاه التركيىة ،ومحىالا التجىار األجانىب .وكانىا هىهه المحىالا تبيى
الخمور المستوردة والخمور المحلية ،والسجائر التركية ،وغيرها من البئائ المستوردة.
لم تعر العمارة العثمانية ف صنعاص منشحا تجارية كتلم التى عرفتهىا العمىارة العثمانيىة فى
استانبول ،وغيرها من الوالياا العثمانية مثل :البادستاناا ،واألراستا .لكنها شهدا حهور طران جديىد
مىن طىرن المنشىحا التجاريىة المسىروفة ،ورىد تمثىل هىها الطىران فى مبنىى سىوق الحىب بصىنعاص ،والىىهي
ألنشىىذ علىىى هيئىىة سىىريفة أو حلىىة مفتوحىىة الجوانىىب ،دون احتوائهىىا علىىى محىىالا حوانيىىا) أو مخىىانن
لعر

البئائ وحفحها.
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ش ىىهدا العم ىىارة اليمني ىىة فى ى العص ىىر العثم ىىان حه ىىور طى ىران جدي ىىد م ىىن األس ىىبلة ع ىىر باس ىىم
الجشىىمة) ،ويمثلىىه السىىبيل الحميىىدي بصىىنعاص ،إه لىىم يتكىىرر هىىها الط ىران ف ى مدينىىة صىىنعاص وال المىىدن
اليمنيىىة حتىىى هىىهه الد ارسىىة .ويعتمىىد هىىها الط ىران مىىن األسىىبلة ف ى لسىىريها للنىىاس علىىى الصىىنابير دون
شىىبابيم التسىىبيل الت ى عرفىىا ف ى األسىىبلة اليمنيىىة ،وغيرهىىا ف ى العمىىارة ا سىىالمية ف ى مختل ى
العربية .ورد حح هها الطران بالعناية من حي

اتران البناص ،وتنيينه ببع

البلىىدان

أنوا النخرفىة والحليىاا

المعمارية هاا التلثيراا األوربية.
كبير ف نرل العديد مىن العناصىر المعماريىة والنخرفيىة
دور ًا
كان لوجود العثمانيين ف صنعاص ًا
الكالسىىيكية الت ى سىىادا بع ى

العمىىائر العثمانيىىة ف ى اس ىتانبول وغيرهىىا مىىن المىىدن العثمانيىىة ،والت ى

تىىلثرا باألسىىاليب الفنيىىة ال ربيىىة األوربيىىة ،تمثل ىىا ف ى طىىرن األعمىىدة الدوريىىة والتوسىىكانية ،وتطوي ىىق
األعمىىدة بحلرىىاا معدنيىىة ،والفصىىوص المرتبطىىة بط ىران األعمىىدة ،والفرنتىىون بلشىىكاله ،ونيىىادة الك ىراني
والنتوصاا على واجهاا المبان  ،وحليىة األسىنان ،والعرىد البيئىاوي نصى

إهليجى ) ،والنوافىه الكبيىرة

المسىىتطيلة أو المعرىىودة هاا الشىىبابيم النجاجيىىة ،واالهتمىىام بتىىلطير النوافىه مىىن الخىىارج بنطىىاراا بىىارنة
شكاال مختلفة ،والبلكوناا الخشبية ،والبواباا الحديدية ،وغيرها.
تتخه أ ً
وم ىىن الناحي ىىة الفني ىىة يع ىىد خ ىىط النس ىىتعليق وتوريى ى الط ى ىراص م ىىن الت ىىلثيراا الفني ىىة التى ى أدخله ىىا
العثمانيين إلى اليمن ،إه لم تعر النرو

الكتابية ف العمارة والفنىون اليمنيىة المختلفىة هىهان النوعىان

من الخطوط إال ف فترة الحكم العثمان لليمن.
خاصىا ،ئىم نحىو  ]1وثيرىة.
ومما تئمنته الدراسة عدد من الوثائق العثمانية أفرد لها ملحرًىا
ً
ىطلحا مرتب ىىة عل ىىى ح ىىرو
وك ىىهلم ملحرً ىىا
خاص ىىا بمص ىىطلحاا البن ىىاص المحلي ىىة ئ ىىم نح ىىو  ]89مص ى ً
ً
خاصىىا بىىالخرائط ،والمخططىىاا ،واألشىىكال التوئىىيحية والتفري ىىاا
ىر
المعجىىم .إئىىافة إلىىى ملحرًىىا خى ًا
ً
لمختلى

ىكال وخريطىىة ،منهىىا  ]11مىىن
النخىىار الكتابيىىة ،والنخرفيىىة ،والمعماريىىة ئىىم نحىىو  ]001شى ً

خاصا بالصور الفوتوغرافية ئم نحو  ]911صورة معحمها ينشر ألول مرة.
عمل الباح  .وملحرًا
ً
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وأوص ىىا الد ارس ىىة بى ىنخالص المنش ىىحا التاريخي ىىة األثري ىىة م ىىن رب ىىل األجهى ىنة العس ىىكرية واألمني ىىة،
واست اللها سياحياً وثرافياً.
إعادة تلهيل برية مبنى المستشفى العسكري وترميمه ،وانالة كىل االسىتحداثاا التى مىن شىلنها
غي ىىرا المخط ىىط األص ىىل ل ىىه ،اواع ىىادة تلهيل ىىه وفرى ىاً لمخطط ىىه األص ىىل عل ىىى أن يت ىىولى هل ىىم فري ىىق
متخصص ف أعمال الترميم.
وأخي ى اًر وبعىىد حمىىد اهلل وشىىكره ،ال يسىىعن ورىىد أنجىىنا هىىهه الد ارسىىة إال أن أترىىدم ب ىوافر شىىكري
وترىىديري ألسىىتاهي الفائىىل الىىدكتور إبىراهيم أحمىىد المطىىا

شىرافه علىىى هىىها الجهىىد الىىهي رعىىاه بعلمىىه

ورعان بخلره ،فكانا لمالححاته السديدة با ئافة إلى صىبره وسىماحته ومتابعتىه المسىتمرة أثى اًر كبيى اًر
ف إخراجه ،سائالً اهلل العنين الردير أن يجعله ف مينان حسناته ،وأن يثيبه خيرا.
وأتردم بوافر الشكر وجنيل االمتنان للمعهد األمريك للدراساا اليمنية بصنعاص والرائمين عليه
ممثالً بالدكتورة سلوى دماج على المنحة المالية للباح
الدراسة ف حل الحرو

والت كان لها األثر ا يجاب فى إنجىان هىهه

العصيبة الت تعيشها البالد.

وحريرىىة يصى ر ثنىىائ أمىىام عحىىيم عطىىائهم نمىىالص المهنىىة والشى
والمتاح

العىىاملين ف ى رطىىا األثىىار

لراص كل التسهيالا الت ردموها ل  ،وألولئم الهين رافروا بحث دعماً ومساندة وكرماً ،وكل

من ردم ل نصيحة ،أو أعارن كتاباً ،أو نودن بمعلومة ريمة لهىا صىلة بهىهه الد ارسىة ،ولىم يىرد هكىره
هنا فلهم من عحيم االمتنان وأشد االعتهار ،عسى أن تصل دعوات لهم بلوفر الجناص وأكرمه.
أسلل اهلل العل الردير التوفيق والسداد ،والحمد هلل رب العالمين.

10

وثيرة ]0وثيرة عثمانية مؤرخة بشهر تمون سنة  )0912رومية تتئمن مخطط المستشفى العسكري بصنعاص عن
األرشي

العثمان نرالً عن المعيئ ).

11

وثيرة  ]9وثيرة عثمانية تتئمن طلب األهن بتعليق اللوحة والمصادرة على النص التلسيس لمبنى دار الحكومة المؤرس
عمارته بسنة 0301ه) عن اليمن ف العهد العثمان )

وثيرة  ]3تكلي

ا مام يحيى حميد الدين للرائ أحمد بن أحمد الجراف الستالم بع
الثال

المنشحا العثمانية ،وهلم ف

من شهر صفر لسنة 0331هى0201/م) عن المركن الوطن للوثائق).

12

خريطة  ]0والية اليمن أثناص الحكم العثمان

13

عن األرشي

العثمان ).

خريطة  ]9مدينة صنعاص الرديمة ،عام 0929ه0111 /م) عن المركن الوطن للوثائق).

خريطة  ]3مدينة صنعاص الرديمة ،عام 0381ه0292 /م) عن .) Rathjens & Wissman

14

المدن التاريخية بتعديل الباح ).

خريطة ]8المنشحا المدنية العثمانية ف مدينة صنعاص الرديمة وح بير العنب عن مركن الدراساا والتدريب المعماري – الهيئة العامة للحفاح على

15

شكل ]0مور المستشفى العسكري بمدينة صنعاص الرديمة وتخطيطه

16

شكل 9أ] صنعاص ،تصور لمخطط المبنى الجديد لدار الحكومة ،الدور األرئ

عمل الباح ).

شكل 9ب] صنعاص ،تصور لمخطط المبنى الجديد لدار الحكومة ،الدور األول عمل الباح ).

شكل 9ج] صنعاص ،دار الحكومة ،المبنى الجديد ،الواجهة الشررية عمل الباح ).
17

شكل ]3نصوص تلسيسية وتسجيلية لبع

المنشحا العثمانية بمدينة صنعاص عمل الباح ).

18

شكل ]8واجهاا وتفري اا لبع

العناصر المعمارية والنخرفية على المنشحا العثمانية بمدينة صنعاص عمل الباح ).

19

شكل ]88الفرنتون وأنواعه ف عمارة المنشحا المدنية العثمانية بمدينة صنعاص عمل الباح ).
20

شكل ]1إطاراا النوافه وأشكالها ف عمارة المنشحا المدنية العثمانية بمدينة صنعاص عمل الباح ).

21

شكل ]1أشكال الشبابيم النجاجية المستخدمة ف عمارة المنشحا المدنية العثمانية بمدينة صنعاص عمل الباح ).

22

المنشآت العثمانية القائمة بمدينة صنعاء

حمام الميدان

المستشفى العسكري

الدائرة الصحية

 .دار الحكومة

مجلس ادارة والية اليمن

البلدية المجلس البلدي)

23

المكتب الرشدي لإلنا

مكتب الصناي

المفرج األرئ ببيا الوال

بيا راغب دار الفتو )

مبنى مسافر خانة

مبان الرلوب وبيا الرهوة الترك

24

السبيل الحميدي

مبنى سوق الحب

25

بعض المنشآت العثمانية الدارسة بمدينة صنعاء

المبان الت كانا ترابل جام البكيرية ربل انالتها عن

رصر سنان باشا الرصر العال ) عن الصدارة التركية

مستشفى ال رباص المؤرس عمارته بعام 0300ه0128 /م عن

مستشفى ال رباص المؤرس عمارته بعام 0301ه0122 /م

األرشي

اليمنية).

العثمان ).

الصدارة التركية اليمنية).

مبنى الصيدلية

عن الصدارة التركية اليمنية).

النصب التهكاري لمشرو التل ار

0210م) عن األرشي

 History of the Ottoman Caliphate in theseعن
)photographs.

26

المؤرس بعام 0302ه/
العثمان )

مبنى التل ار

والبريد ،والمكتب ا عدادي عام ٤٧٩١م

المكتب ا عدادي ويحهر جنص من مبنى التل ار

0319ه0211 /م عن ل نلفة).

من محفوحاا الرائ أبو الرجال).

ميدان ش اررة ويحهر يمين الصورة بيا الوال
هيرمان بورشارا)

من ألبوم

والبريد عام

مبنى المطبعة عن يورغا).

بيا ترك ببير العنب من ألبوم ناك كرام)
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