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رية والتاريخية بمدن محافظة رصد مراحل إعادة بناء املواقع األث
 حضرموت باليمن

 "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 الملخص

تشكككككككككككعا ة البن ءةبلم اقع بأل قا  ا   ا          

أهم   ن أو امل هككبيم املتهككة كك   ا جزاألواقتككبيةلكك   ان  

جمبل اقرت لم واحلفبظ ةاى تاك    وألق اقع البن ف 

 اسكككككككت  اي    ن هذه اقع البن حتققهملب  نظ ا املعبني،

 واقف ل  املع بي   بتفبصلاهب  ا      املعبني تاك بقبأل

 اقع  اني حملطهب ف ق ظلفتهب ألائهب واسككككت  اي با ،

 .   ن ا حلبن اقعثري ف

 اقيت ببقع ايث  ةبلم  اقع بأل  ءةبلم  ة البن  وتقرتن

 مت واقيت اقتكبيةلك   وامل ا    ا    ك   بكبملعكبني   حتكا   كة 

واقفلضككككككككككككككككككككككبنبن  كبقزالزل جزئلًب أو كالب تة ريهب

 ةاى اةت كبلاً  اقع الكبن  هكذه  وتتم .واحل وب واحل ائق

 وط ازه املع ى قشككككككككعا  ل لق  وو بئق ة لق  لياسككككككككبن 

 اق ي   هذه جبألن فقة. وب بأل ةاى لقك وتفبصككككككككككككلاه

 احلفبظ ف اقع بأل ءةبلم ة البن لوي قت ضكككككك   ثل اقعح

خالل  اقتكككبيةلككك   ن   وامل ا     ككك  املعكككبني ا     ةاى

 اقفع م اقعحثل   ضككككككككككككككككككككككككككك   تطعلقي حتالاي   هج

بغل  اخل وج بعةل  ن اق تبئج واقت صككككككلبن  و ؤكةهب

أه هب وضكككك  توكككك ي واضكككك  ملةبلم ب بأل امل ا   ا        

واقتبيةل  قا  طق  اخلبصكك  ببقةياسكك . وتت بول هذه  

 اقةياس  اق قبط اآلتل :

شككككككككككعبقل  واةة  و  ه ل  املقة   وتشكككككككككك ا  امل -1

 اقةياس (.

املةخا اق ظ ي: اسكككككككتع ان ةةل  ن اق قبط وفق   -2

 تي:اآل

 .أسبقلب احلفبظ املع بيي 
  ف املعكبني وامل ا    اقع كبأل  ءةبلم  قع الكبن  االحتلكبج 

 اقتبيةل .
  قا عكككبني ة الكككبن ءةكككبلم اقع كككبأل  وأمنكككبط طعلعككك 

 .  ا      وامل ا  
 اقع بأل.ة البن ءةبلم    اةة وحمةلان 
  قا عكككبني  ءةكككبلم اقع كككبأل  املختافككك  ف االجتكككبهكككبن

 .اقتبيةل  وامل ا   ا     
خمتككبيم  ن  عككبني  منككب جاجلككبنككب اقتطعلقي ةاى  -3

  حاكك   -اقل ن -وتككبيةلكك  ةككة  كك  املعال     أ   كك 

 اقةياس  واقت  لق.

 اق تبئج واقت صلبن. - 4

 

 

Summary 

Constitute the reconstruction of 

archaeological sites operations and 

historical with parts of dilapidated or 

collapsing of the most important and 

most accurate processes in the field of 

restoration and preservation of these 

buildings, in view of what achieved 

these operations from the continuity of 

the survival of these ancient buildings in 

detail the architectural and artistic, but 

the continued performance of its 

function in the surroundings of urban 
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often. Reconstruction operations are 

usually associated with disasters that 

may befall archaeological buildings and 

historical sites, which have been totally 

or partially destroyed, such as 

earthquakes, floods, fires and wars. 

These operations are carried out 

based on in-depth studies and accurate 

documentation of the building's shape, 

style and details. 

Based on that, this research paper 

came to clarify the role of 

reconstructions in preserving 

archaeological buildings and historical 

sites through an analytical and applied 

approach in order to set out the most 

important research ideas for the area and 

to confirm the results of the research 

idea in order to clear and confirm the 

results 

This study addresses the following 

points: 

Architectural conservation methods 

1- Introduction and includes (the 

problem, the goal, and the study 

methodology). ( the study Problem, 

Objective, Methodology of the Study). 

2- Theoretical approach: reviewing a 

number of points according to the 

following: 

• The need for reconstructions on 

historic buildings and sites. 

• The nature and patterns of 

reconstructions of monumental 

buildings and sites. 

• Rules and determinants of 

reconstruction operations for 

archaeological buildings and sites. 

• The different trends in rebuilding 

archaeological buildings and historic 

sites. 

3- Studies and documents for the 

buildings concerned with the applied 

study. 

4 - Results and recommendations

.
 

 

 امل ه ل (. -اةة   -.املقة ككككك   املشعبقل 

حتتل عملية إعادة البناء للمواقع األثرية أو املواقع التارخيية أهمية خاصة كونها من أهم وأدق 

عمليات الرتميم و احلفاظ على تلك املواقع ملا حتققه من نتائج اجيابية على املستوى الوطين أو اإلنساني،  

ظ اهتمامًا واسعًا يف اللوائح الدولية للمنظمات العاملة يف هدا االجتاه  يف بلدان وقد لقيت عمليات احلفا

عديدة، وظهر ذلك االهتمام بالدراسات البحثية، واليت أكدت على أهمية إعادة البناء للمواقع األثرية 

ثرية والتارخيية، والتارخيية، حيث  تعرض هده الدراسة عدد من املفاهيم النظرية إلعادة البناء للمواقع األ

باإلضافة إىل جانب تطبيقي خيتص مبرحلة رصد وتوثيق لعدد من املباني األثرية والتارخيية مبنطقة 

وتكوينه من  األثري أو التارخيي أجزاء املبنى جتميع فإن إعادة البناء هي إعادة عام وبوجهالدراسة. 

 األصلي للمبنى. جديد بشكل كامل او جزئي جلزء كبري منه وذلك إلعادة الشكل 
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 .  ءشعبقلك  اقةياس :1-1
لعدد من املباني األثرية والتارخيية   [*]م عمليات تدمري متعمد 2014شهدت مدينة املكال من عام   

باملدينة واليت طالت حتديدا عدد من القباب األثرية، مما ساهم يف ختريب هوية املنطقة ونظرا لغياب 

جياد أليه واضحة لعملية إعادة البناء لتلك املواقع ملا هلا من أهمية الدراسات املتخصصة واليت تهتم بإ

خاصة على الصعيد الوطين واإلنساني يف الوقت احلاضر، وعليه فان هذه الدراسة تسعى إىل إجياد 

 تصور ورصد توثيقي يف كل ما يتعلق بإعادة بناء لتلك املباني واليت ستحفظ للمدينة هويتها. 

 ياس :. اةة   ن اقة1-2

تهدف هذه الدراسة إىل تغطية عدة حماور أساسية يف عمليات إعادة البناء للمواقع األثرية   

والتارخيية واليت تساعد يف احلفاظ على تلك املباني باليمن بشكل عام ويف مدينة املكال بشكل 

ل النتائج يف خاص، كذلك إلعادة النظر يف أليه سري مشاريع إعادة البناء وتوجيهها للحصول على أفض

 املستقبل وإدماجها يف عمليات التخطيط املستدام من اجل احملافظة على تاريخ املنطقة وهويتها.  

 .   ه ل  اقةياس :1-3

 من خالل منهجاملباني األثرية املواقع التارخيية   يف احلفاظ على البناءعمليات إعادة  لتوضيح دور

 ، وفق اآلتي:ويؤكدها بحثيةالفكرة ال يوضح حتليلي وتطبيقيوصفي وآخر 

حيث سيتم تناول ما أفادت به الدراسات السابقة للتعرف ماهية إعادة البناء  امل هج اق صفي:

 مراحلها وأسسها وقواعدها.

ويتمثل برصد أهم مراحل إعادة البناء واليت ختتص مبرحلة الدراسة  امل هج اقتحالاي اقتطعلقي :   

 ج األضرحة األثرية والتارخيية واليت ارتبطت بتاريخ املنطقة.والتوثيق وتطبيقها على من مناذ
  . املةخا اق ظ ي :2

بناء  بإعادةسيتم يف هذا اجلزء من الدراسة عرض ألهم ما مت تناولته الدراسات العلمية واملتعلقة 

 وفق اآلتي: األثريةاملواقع 

 . أسبقلب احلفبظ املع بيي:2-1

تيجيات العمل يف جمال احلفاظ و الصيانة يف اآلثار إما من يف الوقت احلاضر يتم حتديد إسرتا

طبق للمعايري الدولية اليت وضعتها اليونسكو أو من خالل إصدارات  UNESCOخالل املواثيق الدولية  

اجمللس الدولي لآلثار واالتفاقيات الصادرة عن مركز الرتاث  ICOMOSاملركز  الصادرة عن 

(ICCROMالدولي للحفاظ على ا ) ملمتلكات الثقافية حيث وضعت التعريفات القياسية ألساليب

   -احلفاظ على املمتلكات الثقافية : العاملي منها وهي:

                                         
  القاعدة واحتاللها لمدينة المكال قرابة العام . دخول عناصر تنظيم [*]
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حلب: عاصمة الثقافة  ( املواثيق الدولية اليت ظهرت للحفاظ على الرتاث العاملي.WHC): زريق, ثريا .)

  [1] (.2006)      اإلسالمية
ميم معان كثرية منها إعادة املبنى إىل حالته األصلية عن طريق إعادة لكلمة الرت . اقرت لم :2-1-1

بنائه أو إصالحه حيث يتعرض املبنى  األثري على مرور األيام إىل تغيريات ترتاوح بني إزالة أو تعديل أو 

  .إضافة أجزاء له وهده التعديالت تغري من التكوين املعماري للمبنى سلبا أو إجيابا

هي العامل الرئيسي يف إطالة عمر املبنى وإكسابه املظهر احلسن حيث حند من  :. اقولبن 2-1-2

خالهلا أي تلف حيتمل وقوعه يف املبنى باستخدام الوسائل واألساليب املناسبة مثل إصالح التشققات 

 ودهان اخلشب واملعادن وعزل احلوائط .... اخل.

ى نتيجة الحتمال انهياره وهنا ال بد من هو استبدال جزء أو أجزاء من املبن . املصالح :2-1-3

 استخدام مواد مماثلة أو مشابهة قدر اإلمكان ملواد اإلنشاء األصلية للمبنى .
ال نستطيع املساس بأي مبنى أثري وإعادة بناء جزء منه إال يف حالة سقوط  . ءةبلم اقع بأل :2-1-4

وخصوصا يف املباني األثرية ذات الطابع  جزء منه حبيث ال تدع لنا إال حتمية التجديد وإعادة البناء

 وهذا اق  ع  ن أسبقلب احلفبظ ه  اقذي سرتكز ةاله اقةياس .املعماري املميز. 
هو إضااافة أشااياء حديثة للمبنى مثل الكهرباء واملصاااعد والتدفخلة ..اخل وهده   . اقت ة ة :2-1-5

هندساااني املتخصاااصاااني يف أعمال   اإلضاااافات قد تودي بأضااارار للمبنى تتفاوت جساااامتها لذلك فإن امل  

 .[1]الرتميم يكونون على حذر شديد عند معاجلة مثل هده احلاالت
 : ا      وامل ا   ءةبلم اقع بأل ف املعبني قع البن االحتلبج. 2-2

ومنها،  باملبنى األثريوخاصة فيم يتعلق  األثرية إعادة البناء يف املباني لعملياتتتعدد أسباب االحتياج 

 كما يلي: وذلك، االستخدامية والوظيفية،  والتارخيية والفنية، الرتميمية التقنية األسباب

 وحفبظل :        أسعبب تق ل  ت  ل ل  . 2-2-1

يستلزم  فقد هو احلفاظ عليها عاممن ترميم املباني األثرية بشكل  األساسي لكون اهلدف      

إعادة البناء  – أهمها منبل  -ت خمتلفة من بينها وإجراءا إجراء عمليات اللجوء إىل ذلك احلفاظ حتقيق

 :[2]كما يلي وذلكمن تلك املباني األثرية،  املفقودة املهدمة والناقصة او  لألجزاء

 وإالالزمنية، وجعله باقيا على مر العصااااور   إلطالة عمر املبنى األثريأنها احد الوسااااائل اهلامة أ:  

 .األثري املبنى   فناء ذلكيف العمليات سببًابتلك  عدم التدخل كان

 األثري املبنى يف او املفقودة املنهارةحماولة تقليل نقاط الضعف باملبنى األثري حيث أن األجزاء ب: 

 ذلك دور كما يتعاظم معها، وتظهر املشكالت اإلنشائية للتلف املظاهر املختلفة يزداد حوهلا ما غالبًا

 املختلفة. التلف عوامل وجود يف الضعف
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 :وتبيةل   أسعبب ف ل . 2-2-2

حماولة استعادة شكله  من خالل والفيناإلحياء والتأثري التارخيي  قوة األثري وهي إعطاء املبنى

ضمن العناصر املعمارية  او، لمبنى األثري لاإلنشائية  ضمن العناصر ذلك كان سواء األصلي املكتمل،

 .وغريهاوما قد حتمله من زخارف ونقوش وكتابات 

 :   استخةا ل  وظلفل  أسعبب. 2-2-3

 لألجزاء إعادة البناء من لنوعمتطلبا  املستعمل فيه املبنى األثري او النشاط الوظيفةقد تكون 

 يف التأثر ذلك يصل وقد،  املنهارة أو املفقودة باألجزاء سلبيًالتأثري تلك الوظيفة  وذلك املنهارة أو املفقودة

 فراغي كعنصر اجلزء املنهار أهمية حالة يف األثري املبنىعن استخدام  من التوقف نوع إىل األحيان بعض

استخدام  وعدم لإلخالء ضرورة هناك يكون وقد. لذلك املبنى يف التخطيط املعماري رئيسي معماري

 .للمستخدمني املدنية والسالمة األمن أو لدواعي، اإلنشائيةسالمته  لدواعي املبنى

 :                قا ع ى ا   ياقع  اني أسعبب تتعاق ببحمللط . 2-2-4

 ميكن حيث أيضًا العمرانية البيخلية أهميتها فإن هلا الذاتية أهميتها جانب أثرية إىل مباني هناك

 املباني تلك وعلى ذلك فإن. احلضارات إحدى وأو  أ التارخيية أو أحد العصور تتميز بها إحدى املدن  أن

، األثرية والفنية األهمية التارخيية جانب إىل الرمزية واملعنوية األهمية يهاعل تغلب يف هذه احلالة األثرية

أو املهدم جزئيًا أو  املدمر املبنى األثريبإعادة بناء  القبول  -بل قد يكون الزما  - املمكن فمنلدلك 

يرضى إىل  قد(  صغريا كان يف احلجم ام كبريا) ذلك املبنى من بنائه ذلك أن اجلزء املعاد، كليًا حتى

 املبنىمل يرضي الدارسني واملختصني يف جمال الرتاث خاصة يف حالة فقد  إن اجلماهري والعامة حد ما 

اجلديد على بعض النسخ األصلية من املبنى  البناء اشتمل إذاوال سيما   األصل غياب أو عند بالكلية

 . [2]األصلي املدمر
 أهمية فيهايتضح  اليت األمثلة النادرة من تعترب هيو،  بولندا -وارسوما مت يف مدينة  ذلك ومثال

 كانت فقد للمباني األثرية واملناطق التارخيية، بل بناء شعب ووطن كامل، ليس فقط إعادة البناء

خاصة وان هدف املخربني مل  أصيبت وخربت أثناء احلرب العاملية الثانية، البالد اليتبولندا من أكثر 

وحموهم من التاريخ، وقد اتضح ذلك يف هدم اآلثار  البولندينيدر حتطيم يكن بولندا كبلد متحضر بق

إىل  احلرببعد  البولندي الشعب هلذا فقد سعىاليت هلا أهمية تارخيية بالنسبة لبولندا مبواد متفجرة. 

 بناء اآلثار إعادةوجوده من جديد أمام العامل لذلك مل يكن كافيا  اثباتو، وحضارته تارخيه بناء إعادة

بل كان اهلدف هو إعادة الصورة البصرية والعمرانية العامة للمدينة كما كانت  املهدمة يف تلك املدينة،

تعاونا يعكس أهمية  الدولة مع الشعب ذلك يف تعاون وقداثر للدمار الناتج عن احلرب،  مع عدم ترك أي

وصور  ١٩٤٥ عامد احلرب ومن يالحظ صور مدينة وارسو بع ،الوطنية هلذا العملالسياسة التارخيية 

 األصليةالبصرية والعمرانية  يف إعادة الصورةنفس املدينة بعد إمتام عمليات الرتميم يرى مدى الدقة 
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التاريخ  ذات وبلدهمالقادمة ملدينتهم للمدينة، وذلك بهدف احملافظة على انتماء األجيال  واجلو العام

 (.1انظر الشكل رقم ) .[9]العريق
  

 1966ص يم بعة ءةبلم اقع بأل واقرت لم ف ةبم                                    1945ة    وايس ا بعة احل ب ص ي مل    

  [9]ب ق ةا -( ءةبلم ب بأل  ة    وايس ا 1شعا ي م  

 :   اقتبيةل   وامل ا   ا      قا عبني ة البن ءةبلم اقع بأل وأمنبط طعلع . 2-3

 أوموقع تارخيي وكذلك الطريقة أثري أو  مبنىلحفاظ على أي لتتوقف درجة التدخل املطلوبة 

وكذلك احلالة العضوية له ومسببات  ،باملبنى والظروف احمليطة األوضاع لذلك على الطرق املستخدمة

وقد تكون املعاجلات والتدخالت للحفاظ مقبولة أحيانا حتى لو فقد املبنى  هذاالتدهور يف عناصره 

.  القادمةمتماسكة لألجيال  املبنى عناصر اهلدف هو احلفاظ على كان طاملا بعض قيمته التارخيية،

 احلفظتتدرج من  واملرونةمجيع وسائل التعامل مع املباني األثرية التارخيية على درجات من االلتزام  إن

 ،بحثيةال الورقة موضوع إىل إعادة البناء وهي بأي تغيري إىل اإلحالل اجلزئي أو الكلي، ثم وعدم السماح

  [9].للمرافق اخلدمية باملبنى األثري  الرتقاء ورفع املستوىاوصوال إىل 
 :قا عبني ة البن ءةبلم اقع بأل طعلع . 2-3-1

 يف أهم وأدق العمليات من أو املنهارة للمباني األثرية ذات األجزاء املتهدمة عمليات إعادة البناء تعد

 بقاء تلك املباني استمرارية من هذه العمليات ملا حتققه نظرااملباني  تلك واحلفاظ علىالرتميم  جمال

حميطها العمراني يف الكثري من  يف واستمرار أدائها لوظيفتها األثرية بتفاصيلها املعمارية والفنية 

بأجزاء مفقودة يف أزمان او  ختتص إما بأجزاء منهارة أو مدمرة، أو االجراءات وهذه العمليات، األحيان

بعض أجزائها  وتضيع بعض األحيان تكون إصابة تلك املباني إصابة جسيمة، ويفهدا ليست ببعيدة، 

 وهنا الزمن منها،التقادم وعامل بفعل   حتى أو احلروب أو سقطت يف وقت الكوارث أو اليت انهارت

 أهمية جيب أن تؤخذ يف االعتبار  وعندهامنها،  بناء أجزاء اللجوء إىل إعادة ينبغي عند ترميم تلك املباني
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من حيث حجم األجزاء  وذلكتلك املباني األثرية والصعوبات اليت قد تواجه عملية ترميمها وإعادة بنائها، 

 .[9]والتخطيطية املتاحة الفوتوغرافية والوثائق املستندات وكذلك أو الناقصة أو املفقودةاملتهدمة 
أجزاء املبنى األثري أو التارخيي جتميع  إعادة هي اإلنشاء إعادة البناء أو إعادة وبوجه عام فإن

وتقرتن . للمبنى األصلي وذلك إلعادة( كبري منه جلزء)وتكوينه من جديد بشكل كامل أو جزئي 

تدمرها كليا  واليت التارخييةواملواقع حتل باملباني األثرية  قد إعادة البناء عادة بالكوارث اليت عمليات

 عميقة اعتمادًا على دراسات هذه العمليات وتتم.  روبواحلرائق واحل الفيضانات كالزالزل أو جزئيا

بإعادة  إعادة البناء أعمال خالل القيام يتم قدكذلك ،  وطرازه وتفاصيله لشكل املبنى ووثائق دقيقة

  ،أو التجزؤ للتفكك تعرضها عند أو العمل املعماري تكوين أو تشكيل أو جتميع عناصر املبنى األثري

حالة  تسمح كانتإذا احلدود  املبنى القديم دون إي إضافة جديدة إال يف أضيق باستخدام عناصر  وذلك

باستخدام مواد جديدة يف حالة األبنية  إعادة البناء التوسع يف أعماليؤدي  قد كما. تلك العناصر بذلك

 للضرورة إال إعادة البناء أعمال تتم الا ذل األثرية إىل فقد بعض القيمة الفنية والتارخيية للمبنى األثري،

 العناصر إعادة البناء فيها يستلزم قد احلاالت اليت باستثناء بعض وذلك.  ممكن قدر وبأقل القصوى

 لألهمية نظرا دلكويكون ، العناصر تلك من كبري جزء أو فقدضاع  لو حتى منها واملنهارة املتهدمة

 ذكره. سبقكما  لذلك الشديد واالحتياج النسبية للمبنى األثري

 : قا عبني ءةبلم اقع بأل أمنبط.  2-3-2

منطني رئيسني تبعا ملا مت تدمريه أو انهياره  إىل والتارخيية األثرية للمباني إعادة البناءميكن تقسيم 

 إعادة البناء الكلي إعادة البناء هما النمطني وهذينأو فقده من املبنى األثري او ما هو متبقي منه، 

 تصنيفي تقسيم تصنيفي اصطالحي يوضح مدى اتساع حجم  جمرد تقسيم وهذا التقسيماجلزئي. 

 : [8]يليكما  وذلك،  للمبنى األثري الالزمة إعادة البناء عمليات
 :  قا عبني ا      اقعاي ءةبلم اقع بأل. 2-3-2-1

ويكون ذلك يف حالة انهيار أو تدمري املبنى األثري أو التارخيي تدمريا كليا، أو بقاء جزءا بسيطا   

أو  أو الرباكني أو الفيضانات الزالزل مثل للكوارث نتيجة ذلكحيدث  وقد نسبة إىل ما قد دمر،منه 

 كما قد حصل مبدينة املكال والدي طال القباب اإلسالمية فيها.   أو التدمري املتعمد احلرائق أو احلروب

 :    اقع ايث نتل   املهة   قا عبني ا      اقع بألءةبلم .  2-3-2-2

 بتعرض يف األذهان إعادة البناء ذكر يقرتن إذ يف عمليات إعادة البناء شهرة نوع األكثرال وهي

 اليت تلك واحلفاظ الرتميم مشكالت أصعب وعمومًا فإن، سبق ذكره كماللكوارث  تلك املباني

 املاط ألنه ،تدمريا شديدا شابه ما الطبيعية أو احلروب أوتتعلق باستعادة أثرا منهارا دمرته الكوارث 

عندما ولكن اخلسائر بسيطة او حمدودة فانه من املمكن التمسك حرفيا مببادئ الرتميم  كانت

هذه املبادئ  بتطبيق إالالرتميمية  املشكالت حل بعض ميكن ال فإنه كبرية وخطرية تكون اخلسائر

 تدمري متقد  قد مت تدمري املبنى عندما يكون انهالبعض تطبيقا تقريبيا دون اإلخالل جبوهرها، ويرى 
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بقي منه جزءا بسيطا فانه عادة ما يكون من غري املناسب حماولة ، او  تدمريا كامال األثري املبنى

يسمح بإعادة  موجودة بشكل املواد املكونة للمبنى األثريمعظم  كانت إذا إال اللهم أعاده بناءه،

يف خدام مواد بناء جديدة انه يف بعض األحيان قد نضطر إىل است، اآلخر البعض يرىكما تكوينه، 

الرغم أن  فعلى بنفس نوعية وخصائص وطبيعة املواد األصلية القدمية، ولكن بنائه املعاد املبنى األثري

حس املتخصصني من أثريني ومرممني إال انه قد يرضي حس العامة ويعمل على تواصل  يرضي ال قد هذا

 يف إعادة البناء للمبنى األثري أمثلة ومن . ادمةالقمتماسكا لألجيال  ووصولهصورة ذلك املبنى األثري، 

مبيدان باب زويلة بالقاهرة  الصاحل طالئع حالة تدمريه أو تهدمه بطريقة كلية أو شبة كلية مسجد

 القرن من املسجد يف السبعيناتحيث تهدمت معظم أجزاء   وهو يرجع إىل العصر الفاطمي التارخيية:

حتى قامت ،   وسكنوه بعدها واستوىل األهالي عليه رواق القبلة،يتبقى منه اال جزء من  ومل، م ١٩

 األهالي مباني إزالةكذلك  ومتت ،م١٩١٥ -١٩١١من يف الفرتة جلنة حفظ اآلثار العربية بإخالئه منهم 

 القرن عشرينات يف متاما عن الرؤية املسجد حتجب وكانت الشارع من اقتطعت واليت املسجد إمام من

 األجزاء  بناء اللجنة تلك أعادت وقد إنشائي بها، خلل لظهور املسجد مخلذنة هدممت ا كم.  [6]العشرين

 املداخل جعل الذي املدخل رواقبزيادة  قامت أنها إال ،م١٩٣٢عام املسجد يف من املتهدمة واألروقة

 (2) مبنتصف الصحن. شكل رقم تفتح ال للمسجد اجلانبية

  

 

 

 

 

 

  بأل اقرت لمأ ص ي قا س ة 

 

 

  سقط قفقي قا س ة بعة ءةبلم اقع بأل
 

 

 ةبلم اقع بألءص ي قا س ة بعة 

( بعة اةبلم اقع بأل ف  س ة اقوبحل طالئ  2شعا ي م  

 .[6]ققبه مبب
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      آخ  ( : ف اقع بأل اقفك ءةبلم ا       قا عبنياملنقب   ة البنض ن  اقع بأل ءةبلم .2-3-2-3

التارخيي ال  األثر، يتم نقل املباني األثرية من مواقعها أو بيخلتها بدون وجود خطر يهدد بقائها  ال

 إال إذاجزئيا أو كليا ال ميكن السماح به  ونقل األثر ،الذي هو شاهد عليه التاريخ فصله عن ميكن

 ولكن ليس فقط العمل املعماري باألثر التارخيي، واملقصود وإلنقاذ األثر النقل لضرورة قصوى كان

هنا  ضرورة القصوىوال.[8] التارخيي وتطوره حضارته شاهد على تكون اليت  البيخلة احمليطة إليه تضاف

بها تعرض املبنى األثري خلطر شديد كالغرق مثال، كما حدث يف نقل بعض آثار النوبة مبصر  املقصود

عند تعرضها للغرق يف حبرية ناصر مثل معبدي رمسيس الثاني الكبري والصغري حيث نقال بعد تقطيعهما 

 :   [2] طريقتني األثرية يتم بإحدىمرتا، ونقل املباني  120إىل مكان يعلو مكانهما األصلي مسافة 
 اغلب األحوال  يف وهي ال تناسب، اجلديدةإىل املوقع  ونقله جمزئا  صغرية املبنى إىل أجزاء بفك

 يف الصخر اخلاصة كاملعابد املنحوتة أو ذات الطبيعة املباني األثرية اليت حتتوي على نقوش جدارية 

  .حينخلذحيث جيب تقطيعها 
 التكنولوجي أصبحت تلك الطريقة متاحة التنفيذ مع التطور  وقد رية كثلة واحدة نقل املباني األث 

 البعثة ما قد قامت به ذلك ما تكون مناسبة للمباني الصغرية نسبيا، ومثال غالبًاوهي  احلديث

 ذهكم به 30)معبد عمدا( ملسافة أكثر من احد املعابد الفرعونية  مصر من نقل يف الفرنسية

 الطريقة.

 :   ا      قا عبني اجلزئي اقع بأل ءةبلم. 2-3-2-4

بقاء جزء كبري  أو، جزئيا تدمريا املبنى األثري أو التارخيي تدمري أو انهيار حالة ذلك يف ويكون  

أو  احلرائق أو أيضا للكوارث األثري املبنىنتيجة تعرض  وقد حيدث ذلك، دمر قد ما إىلنسبة    منه

 تدمري أو انهيارات حلدوث تؤدي قد املختلفة اليت عوامل التلف  إىل باإلضافة املتعمد التدمري احلروب أو

 حالة مباني يف اجلزئي عمليات إعادة البناء أيضًا إىل وقد يتم اللجوء.  املباني األثرية من تلك لبعض أجزاء

  . [2]األثرية احلفريات أثناء املكتشفة األجزاء مفككة
 :   اقتبيةل   ا      وامل ا   قا عبني اقع بأللم ة البن ءةب وحمةلان   اةة.  2-4

 من تلك هامًا جزءًا املباني األثرية من املنهارة أو املفقودة لألجزاء عمليات إعادة البناء تعترب

واليت كانت ،  عام بوجه األثرية أو اآلثار باملباني واملهتمني القائمني من قبل واحللول املتخذة اإلجراءات

 منت اليت العلمية وأسسها ومبادئها هلا قواعدها يكون قبل أن شك الشخصية وال  اتلالجتهادختضع 

واملواثيق  املؤمترات العلميةخالل  ومن(  الثانية احلرب العاملية خاصة بعد) إليها احلاجة مع وتطورت

وأسسه  هوحمددات عام قواعدهبشكل  واحلفاظ على اآلثار أصبح لعلم الرتميم  عليها اتفق اليت الدولية

 .[8] اليت ينبغي االلتزام بها العلمية
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 :قا عبني اقع بأل ة البن ءةبلم حتعماقيت  ا سس واقق اةة . 2-4-1

الضروري  من فإنه منها أجزاءهدمت  انهارت أو للمباني االثرية اليت  عمليات إعادةألهمية نظرا   

 من الكثري لذا فقد أقرت، القهاعلى اط ال ترتك وأواعد وحمددات ق العمليات على تقوم تلك أن

األثرية  املباني اليت قد تشرتك فيها  القواعد واحملددات من جمموعةالدولية  واملواثيق املؤمترات العلمية 

  : [6]واهمها، مع اآلثار بوجه عام

 منإرشادية  نقاط وجوددون  من أثر من أجزاء مفقودة أو منهارة استكمال  أو بناء إعادة  جيوز ال -1

األثر  صيانة بهدف وأن يكون ذلك  مؤكد تارخيي إىل سند علمي أو ستناداال ذلك األثر أو جسم

 واحلفاظ عليها 

 ولكن يف، املبنى االثري  مع  بتوافقاستكماهلا يتم  بناؤها أو يعاد اليت  األجزاء جيب أن تدمج  -2

 .للشواهد الفنية والتارخييةًا ليس تزييف الرتميم إن ، األصل عن تكون مميزة أن  جيب الوقت  نفس

 بدون استكماله أو بنائه عادة إ اجلزء املراد  يكونأي عندما  يبدأ التخمني  التوقف عندما  جيب -3

 تارخيية. أوصاف أو صور أو  وثائق أية، وجودعدم حالة  اويف ، تفاصيله على  تدلإرشادية  نقاطأي 

يعتد به عند  ًايف جمال الرتميم واحلفاظ بصفة عامة أساسجيب إتباعها  االسس والقواعد اليت  تعترب -4

 .املفقودة من املباني الثرية  استكمال االجزاء املنهارة أوالقيام بإعادة بناء األجزاء 

 نقاط وجود تعذروعند  ، مميزة أثرية بقيمة ومتتعه ،  الفنية النادرة  األثري بقيمته املبنى يتميز عندما -5

املنهارة  األجزاء وتفاصيل  حدود الوسائل املمكنة يف إدراك كافة االعتماد على  نميك فإنه إرشادية 

  من التارخيية أو االستنتاج  والصور أو املصادر  الوثائق والرسوم  وخاصة، املبنى األثري  من أو املفقودة 

 املبنى. لذلك  معاصرة أثرية مبان
 

 :  وامل ا   اقتبيةل  ا عبني ا      ق اقع بأل اق ئلسل  قع ال  ءةبلم  اقت جهبن.2-5

األثرية  البناء للمباني   عمليات إعادة   جيب مراعاتها عند إجراء      اليت  من التوجهات  العديد   هناك  

 :   [9]ما يلي التوجهات تلك وأهم ، واملناطق التارخيية
املبنى  بكافة عناصر صة واملراجع والوثائق اخلا على املعلومات  مبنية تكون اإلنشاء البناء أو إعادة-١

ويف .. (.  اللون  -الشكل –)نفس املواد للقديم  أو تقليدا  تكرار اجلديد يكون العنصر  حبيث األثري 

  القدمية يتم إجياد بديل يقرتب مبواصفاته منها بقدر اإلمكان. املواد األصلية  توفر عدم حالة 

نها تنتمي أمعاصرة أي األجزاء املعاد بنائها أو إنشائها سيتم تعريفها بوضوح كتكوين أو أجزاء  -٢

 . احلديثللعصر 

 مع للتعامل املختلفة استخدام الوسائل للمباني االثرية اىل إعادة البناء يف عمليات اللجوء ميكن -٣

وتندرج من  االلتزام واملرونة من درجات واليت هي على جمتمعة أو منفردة) االثرية والتارخيية املباني

ملرافق  االرتقاء ورفع املستوى وصوال إىل  اجلزئي أو الكلي إىل االحاللتغيري  بأي وعدم السماح احلفظ 
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وكذلك ( الزمة إنشائية تدعيمات عمل أي) التقوية والتدعيم ذلك أيضا عمل يشتمل املبنى االثري وقد

 أن وجيب ،املبينلعناصر  تكون الزمة واالستبدال اليت قد، ل عمليات الرتميم واالحال مجيع عمل

 إزالة أسباب التدهور والتلف.مع  كلهذلك  يتزامن

  الزمة خدمات أي بإضافةذلك و املستوى للمبنى االثري ورفع  االرتقاء أعمال تتم -٤

ة حبيث ال بطريقة غري مرئي ولكن األمن واحلريق واحتياطات وكهربية وصحية، ةكهر وميكانيكي

 املبنى. األصلي لذلك املعماري للتخطيطتسئ 

والتارخيية  قيمته االثرية املوقع العطاء املبنى وتنسيق العمراني وعناصره دراسة احمليط احلضري   -٥

 .السيارات طريق توفري ساحات عامة ومسطحات النتظار ذلك عن وقد يكون
 

 ي ا      واقتبيةل  ةة    املعال:. اجلبنب اقتطعلقي ةاى منب ج خمتبيم  ن املعبن3

 . اقةياس  واقت  لق:3-1

تضم هذه اخلطوة مجيع أعمال الدراسة والتوثيق للمبنى واليت تتمثل يف دراسة تاريخ املبنى من 

خالل املصادر املختلفة ومن خالل أعمال التنقيب األثرية، وكذلك تقديم وصفا معماريا له، وتشخيص 

دءا تناول تقنيات البناء التقليدية يف منطقة الدراسة واليت تشابه كثريا مبدن ساحل سيتم ب مواد البناء .

ووادي حضرموت، ثم سيتم تناول أمثلة لألضرحة مبدينة املكال على وجه اخلصوص كقاعدة بيانات 

ميكن االستناد عليها عند إعادة البناء أو كأداة تقييم ملا مت اجنازه بعدد من األضرحة مبدن ساحل 

 حضرموت واليت تعرضت لعمليات التدمري املتعمد أثناء احتالل عناصر القاعدة للمدينة.

 . تق لبن اقع بأل اقتقالة   ف   طق  اقةياس : 3-1-3

 تي:تتخذ تقنيات البناء التقليدية عدد من النقاط وفق اآل

 أوال:   احا ب بأل وءجنبز املع ى:

ت يف أنها ختتلف عن أسلوب البناء املعاصر الذي عملية البناء قدميا يف مدينة املكال حبضرمو

يعتمد على املمارسة واخلربة مهنية، تبدأ عملية البناء بعد تنظيف املوقع، وحتديد حدود وتفاصيل 

ومتطلبات املبنى اجلديد، ثم يتم رسم مسك اجلدار على األرض، ويتم بعدها أعمال احلفر لألساس 

مرت حتت سطح األرض، ويصل  1.6 مرت أو مرتين ، وعادة إىل حتى أقوى طبقة ، ويصل عمق األساس إىل

 من االنتهاء وبعد األرض، مستوى على الذي اجلدار مسك ضعف أو مرت ٥,١عرض احلفر لألساس إىل 

ثم ترش فوقها طبقة  ، سم٣ مسكها تبلغ املاشية روث من طبقة هو الذي(  الدمان)  يبسط احلفر عملية

 مت ، العلب أعود رص تليها ثم ، األساسات أرضية لتقوية وذلك ، سم ٨بسمك  (من امللح ) ملح الطعام 

 تبدأ وبعدها.. احلجر كسارة من مصقولة غري قطع توضع األساس ولتسويه..  الرماد من طبقة توضع

وتستخدم طبقة الرماد لربط .سم إىل مرت ٥٠ من األرض سطح فوق األساس لرفع باحلجر البناء عملية

 اا ببعض . كما توجد حاالت أخرى تستخدم فيها من الطني للربط، كما يتم يف كلتاحلجارة بعضه
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احلالتني جتصيص جدار األساس من اخلارج بالرماد والنورة أوكليهما معا ، ومما هو جدير ذكره هنا 

بأن مسك احلجر اجلريي اخلاص باألساس يتناقص تدرجييا إىل الداخل حتى يصل إىل مسك اجلدار 

نائه بالطوب الطيين ، كما نشري هنا بأنه توجد بعض احلاالت إىل يتم فيها االستغناء عن املطلوب ب

 . [4]كتفاء فقط بالطوب الطييناحلجر يف األساسات واال
  بنلب: ألوان اقع بأل واقتشللة:       

 عبارة عن سلة مصنوعة من خوص سعف النخيل تستخدم حلمل مواد البناء.  اجلفري: 

 ديدي طويل وصلب وثقيل يستخدم ألعمال احلفر واهلدم والتكسري. عمود ح اةلب: 

 تستخدم لتكسري احلجارة وأعمال البناء األخرى  املط   : 

 مطرقة كبرية.  اققةوم: 

 مطرقة أكرب من القدوم تستخدم لتكسري احلجارة الكبرية وألعمال اهلدم. اقف زم: 

يسااتخدم بشااكل رأسااي لضاابط مسااتوى سااطح      عبارة عن ثقل معدني متصاال طيط، اقععبن/اققعبن: 

 صف احلجارة.

  بقثب: أسبقلب ب بأل اجلةيان: 

يتكون اجلدار من احلجارة واملونة وطبقة أو طبقات املالط، باإلضافة إىل وجود فتحات ونوافذ 

وأبواب. األسلوب الشائع يف بناء اجلدران للمباني الرتاثية مبدينة احملرق هو أسلوب البناء مبا يعرف 

دران "الدبش"، ولكن ذلك ال مينع من استعراض أساليب بناء اجلدران القدمية املستخدمة يف املباني جب

التارخيية يف مناطق املختلفة مع الرتكيز على املباني املوجودة مبدينة احملرق القدمية واليت ميكن 

 :[2]تلخيصها يف ثالثة أنواع وهي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8

3 

  

 مجلة األندلس 83 
 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

 " شذب ": جةيان  ان أح بي  ست    ا وجه

تستخدم يف هذا النوع من اجلدران كتل حجرية مقطوعة بشكل جيد وهلا مسطحات أو أوجه 

نوع من اجلدران يف بناء مستوية، ويطلق عليها أيضا اسمُ  احلجارة املهندمة. ويالحظ استخدام هذا ال

بعض املنشآت اليت متثل أهمية بالنسبة للفرتة اليت أنشئ فيها أو بالنسبة لصاحبها. ويستخدم هذا النوع 

بشكل كبري يف املكال يف املباني السكنية، وأما أسلوب البناء فيتم عن طريق صف وترتيب الكتل 

 (.3)الشكل رقم  احلجرية بشكل متداخل وتربط بينها مادة املونة كما يف

 جةيان لبش بعس م ح     خبيجل :

يستخدم يف هذا النوع من اجلدران كتل حجرية مقطوعة بشكل جيد وهلا مخسة أوجه ذات 

أسطح مستوية من أصل ستة، حيثُ حيتفظ الوجه السادس بسطحه غري املستوي وهو الوجه اخللفي 

م هذه الكتل احلجرية يف كساء الواجهات للكتلة احلجرية واملتصل باجلزء اخللفي للجدار. وتستخد

اخلارجية للجدران املبنية بأسلوب الدبش واليت خيتلف عرضها من موقع آلخر حيث  يرتاوح عرضها  ما 

م ، بينما يتم كساء أسطحها الداخلية بطبقة من الكساء اجلبسي وأحيانا ترتك من 1ىل إسم  50بني 

ستخدام اىل يومنا هذا مبدينة املكال، أما أسلوب تشييد غري كساء. وهذا النوع من اجلدران شائع اال

هذا النوع من اجلدران فيظهر من خالل طريقة تقسيم اجلدار أنه من احملتمل كان يتم أوال صف الكتل 

احلجرية املستخدمة يف الكساء اخلارجي بشكل أفقي، ثم يتم رص احلجارة الدبش من اخللف 

امية، ثم يتم االنتقال إىل الصف الثاني حتى الوصول إىل االرتفاع مبستوى ارتفاع الكتل احلجرية األم

 (.4)رقم  شكل .املطلوب 

 

 

 

 

 

(   ض  جةيان  ان أح بي  ست    3شعا ي م 

 ا وجه
 ( جةيان لبش بعس م ح     خبيجل .4شعا ي م       
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 جةيان  ان أح بي غري  ست    ا وجه "اقةبش":

يستخدم يف هذا النوع من اجلدران أحجار غري مستوية األوجه أو ما يعرف باحلجر الغشيم وبأحجام 

اسم جدران الدبش. ويعترب هذا النوع من اجلدران أو األسلوب خمتلفة، وُيعرف هذا النوع من اجلدران ب

هو األكثر شيوعا يف أساليب البناء القدمية. ونؤكد هنا مرة أخرى بان هذا األسلوب من البناء للجدران 

وأما أسلوب صف احلجارة يف هذه  هو الشائع االستخدام يف املباني التارخيية مبدينة املكال القدمية.

ف من معلم إىل آخر حتى يف نفس املوقع، فأحيانا جند أن النب منها طبقة منٍ أسلوب صف اجلدران خيتل

احلجارة يف شكل مداميك أو طبقات مرتابطة فوق بعضها باملونة ويفصل ويربط بني كل صف املونة، 

 ويستخدم هذا النوع من اجلدران أو هذا األسلوب يف بناء اجلدران العريضة واليت تتميز بضخامتها.

وأحيانا أخرى نالحظ إنشاء اجلدار عن طريق صف احلجارة أفقيا وبشكل شبه عشوائي ومن ثم ربطها 

باملونة حتى الوصول إىل قمة اجلدار، وهو النوع الشائع يف مجيع املواقع. وأما نوعية احلجارة املستخدمة 

 .يس مدينة املكالفقد كانت من احلجارة اجلريية الربية وذلك يف العصور القدمية السابقة لتأس
 

 يابعب: أسبقلب ب بأل ا سقف:

األسلوب الشائع يف بناء األسقف يف مدينة املكال حبضرموت عرب الفرتات التارخيية املختلفة هو 

السقف املستوي. ويتكون السقف من عدة طبقات مبنية مبواد خمتلفة ومسك خمتلف، ويتم بناء السقف 

يت تكون إما من أرباع وأنصاف جذوع خنيل أو من أخشاب أوال بصف وترتيب العوارض اخلشبية وال

الدجنل "املاجنروف" وهو اخلشب السائد االستخدام يف املباني الرتاثية مبدينة  املكال. ويتم صف 

سم.  20–15العوارض اخلشبية "الدجنل" بعرض الغرفة وتبعد كل واحدة عن األخرى تقريبا مبسافة   

م وذلك حبسب أطوال العوارض اخلشبية للدجنل. ومن ثم يتم وضع 3ويف الغالب يكون عرض الغرفة 

ونتيجة لعدم وجود األعواد الكافية من ناحية الطول فإنه  .. م، العلب 3خشب اعواد العلب حوالي 

 واملربوع ) الساقط حيث يبدأ تثبيت العمود السهم ( يف األرض بأحجار صغرية ( يستخدم العمود ) السهم
ق العمود ذروه خشبية ) الكبش ( .. وفوق الذروة اخلشبية يوضع اخلشب الساقط سفن ( ويوضع فو )

وغالبا ما يكون من عمود قوي وكبري من أشجار العلب ثم تليها علمية رص )القبال( على املربوع الكبري 

 النمل ملقاومة(  اليعبور)  با تكنى صغريه خشبية قطع تبسط ثم سم٣٠وذلك على أبعاد متساوية تبلغ 

األرضة( والذي يغطي حبصريه من سعف النخيل ) سلقه ( ويف املرحلة األخرية توضع طبقة من ) األبيض

وبعد االنتهاء من تثبيت العناصر اخلشبية .مرتًا ٥,٣الطني . ويبلغ طول املربوع اخلشيب ) الساقط ( 

 (.5)للسقف يغطي السطح العلوي له بطبقة من احلصى واجلص والطني. شكل رقم 
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 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

   [*] .  املثبل ا ول:  ض    اقشلخ  عق ب(:3-1-2

 اق صف املع بيي:  

املوقع : يقع يف مدينة 

املكال ويف اجلزء القديم منها والذي 

يعترب نواة املدينة والشيخ يعقوب بن يوسف 

اق يف القرن قدم إىل مدينة املكال من العر

وقد  م1107الثاني عشر وعاش ودفن فيها 

مت عمل له ضريح ومت تسقيفه بقبة تشابه 

منط القباب يف بالد الرافدين واملعروف 

 .[3]اآلن مبقربة يعقوب

 

    

 .[*]ةة    املعال -اقشلخ  عق بض      ع ى    تو    ج ي مل (   ض  ا6شعا ي م 

                                         
اليمن، تم هدم ممم يا الخمميق ي ب   ون ي نممب من اور عناصمم   -مدينة المكال عاصمممة مفاة ة فممم م    [*]

  م.2014تن يم الباعدة صيب عام 

  

 [2]سقف ببملعبني اقتبيةل  واققةمي  (   ض   ع نبن ا 5شعا ي م  

موقع 

 الضريح
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 مجلة األندلس 86 
 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

تبلغ املساحة الكلية للضريح 

مرت مربع ، ويتكون من  68.5حوالي 

دور واحد ، ويضم جناحني رئيسني  

هما جناح الزوار وجناح خاص مبوضع 

،ارتفاع (7)الضريح . شكل رقم 

مخسه مرت والقبة  5الضريح حوالي 

مرت ومحاية السطح حوالي  3حوالي 

مرت، ينتهي أعلى مبنى الضريح 

بأشكال هندسية مدببة تعطي نوع 

مليزة املعمارية لدى من اجلمالية وا

   .تطور العمارة يف ساحل حضرموت

 

 املعال -اقشلخ  عق ب  (  سقط افقي قض   7شعا ي م  

 6الدخول إىل املبنى يتم عرب املدخل الرئيسي والواقع يف اجلهة الشمالية ، ويأتي على ارتفاع 

 . درجات املؤدي إىل الفضاء الذي يأتي قبل الضريح وحتتوي على نافذتني

درجات يؤدي إىل الفضاء الذي  3وهناك مدخل فرعي يقع بالواجهة الشرقية، و يأتي على ارتفاع 

يأتي قبل الضريح ، كما حتتوي الواجهة على أربع نوافذ ثالث نوافذ ختدم فضاء الضريح ونافذة ختدم 

ي مباشرة إىل درجات يؤد 3لك هناك مدخل ثالث من اجلهة اجلنوبية ، على ارتفاع ذفضاء التهيخلة . ك

  (.10(،)9(،)8)الضريح وبه نافذتني. شكل رقم 

  

 [10](   ض  اق اجه  اقش بقل   ن اقض    واق ا   ةالهب املةخا اق ئلسي8شعا ي م                                  
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 مجلة األندلس 87 
 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

  

 

 

 

 

 

 [10]ل (   ض  املةخا اقف ةي واق ا   ف اجله  اقش  9شعا ي م                        

  

 

 

 

 

 

 [10]ليجبن 3( اق اجه  اجل  بل  واقيت حتت ي ةاى  ةخا ةاى ايتفبع 10شعا ي م                                

الواجهة الغربية ال حتتوي على أي مدخل سوى نافذتني ختدم فضاء التهيخلة بعكس فضاء الضريح 

ج وليس هلا دور وظيفي من الداخل ، كما متيزت الذي حيتوي على نافذة واحدة هلا دور مجالي من اخلار

هذه الواجهة من الداخل بوجود ثالثة خمازن لألغراض املتعلقة بالضريح وتسمى مصناع ، حيث صممت 

هذه املصانيع على شكل نوافذ من الداخل حبيث ال يوجد هلا أي أثر من اخلارج وحتتوي على أبواب 

(، وقد احتوت واجهات الضريح على نوع من 11ل رقم)صغرية من الداخل كما تبينه الصور يف شك

امليزة واخلصوصية اليت متثل الطراز احلضرمي األصيل بوجود نهايات مقوسة على النوافذ تنتهي بقوس 

منحوت يف جدار الواجهة كما تبينه الصور ، باإلضافة إىل النقوش اليت احتوت عليها الواجهات من 

  ملشبكة والشبيهة بالقمرية وظيفتها مجالية فقط .الداخل واألقواس النصف دائرية ا
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 مجلة األندلس 88 
 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

   

 .[10](   ض  ص ي  ن ا شعبل اقزخ ف  ملع ى اقض   11شعا ي م 

مرت عن مستوى سطح املبنى حيث بنيت هذه  3وحيتوي الضريح يف نهايته على قبة ارتفاعها حوالي 

داخل الضريح بنوع من اهليبة والوقار القبة وجوفت من الداخل حيث تعطي شعور لدى الداخل الناظر من 

حيث محل هذا التجويف على بعض األخشاب املتقاطعة فيما بينها حبيث تعطي وضيفة تراثية مجاليه 

 (. 12مع وضيفتها اإلنشائية وهي محل العتبة من الداخل ذات جماز قاطع كما يبينه شكل رقم)

  

 .[10]اقض    اقشلخ  عق ب (   ض  تفبصلا اققع  اقةاخال  ملع ى12شعا ي م  

حتتوي واجهة الفراغ الداخلية على ثالثة مداخل تربط بني فضاء التهيخلة وفضاء الضريح  حيث أن 

الباب األوسط هو القائم بالربط الوظيفي بني الفضائني بعكس البابني اجلانبيني األمين واأليسر الذين 

م  2.33أبعاد الباب األوسط / ارتفاعه  ال تفتح .ليس هلما أي دور وظيفي وهما مغلقان متامًا بأبواب 
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 مجلة األندلس 89 
 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

م وعرض  مرت  2.33مرت، األبواب اجلانبية املغلقة تأتي على ارتفاع  1م وارتفاع قوسه  1.33وعرضه 

  (.13سم كما تبينه الصور يف شكل رقم ) 70وارتفاع القوس 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .[10]بصلا اقزخ فل (   ض  ص ي لاخال  ملع ى اقض       بعض اقتف13شعا ي م  

   [*] .املثبل اقثبني:  ض    امل بم امحة ابن حمسن اةةاي  احمل  ب((:3-1-3

الواقعة يف مدينه املكال  إلقامة  مدرسة القران الكريم والعلوم الشرعية    ةمت تأسيس هذه القب

م تويف رمحه اهلل و مت سنه هذا ث 82ما يقارب حنو  هــ1353ربيع األول / سنة  /25حيث مت بنيانها يف  

دفنه حتت هذه القبة،  ومت بناء مسجد جبوار القبة وحولت مدرسة القران يف املسجد وهو املسجد الذي 

 . [5]الزال قائم اىل يومنا هدا )مسجد بازرعة(
 اق صف املع بيي:

املوقع : يقع الضريح يف 

مدينه املكال عاصمة حمافظة 

حضرموت باليمن، )ضمن إقليم 

الساحليه ( الواقعه على السهول 

 .[3]حبر العربي وسط املدينه

 (.14)شكل رقم 

 

                                         
    المفج  اإلمام افمد اون مفنمممن الردا   اليمن، تم هدم مممم يا  -مدينة المكال عاصممممة مفاة ة فمممم م    [*]

  م.2014من اور عناص  تن يم الباعدة صيب عام 

موقع 

 الضريح

 ةة    املعال -اقض      ع ى    تو    ج ي مل(   ض  14شعا ي م 
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 مجلة األندلس 90 
 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

 

تبلغ املساحة الكلية للضريح حوالي 

م، ويتكون من  6x 6بعاد أمرت مربع ب 36

دور واحد ، ويضم جناح واحد   وهو جناح 

تص مبوضع الضريح الزوار وهو أيضا خي

 (.15. شكل رقم )[9]

مداخل من جهة  3يوجد للضريح 

الشارع ومن جهة الفناء اخللفي ومن 

اجلانب الغربي. ودلك لتسهيل وتنظيم 

حركة الدخول واخلروج إليه وحيتوي على 

بصلية الشكل يبلغ  ةنوافذ ومسقف بقب 6

نفس  استخدمت فيها م8.5ارتفاعها حوالي 

 فة إىل أعواد مواد البناء باإلضا

 

 قض    امل بم اةةاي(   ض  املسقط ا فقي 15شعا ي م 

السمر املتقاطعة من الداخل اليت تؤدي وظيفة إنشائية وذلك لزيادة الثبات والتماسك للقبة، بين 

سم لكي تتمكن من محل القبة 60الضريح بنظام اجلدران احلاملة حيث إن مساكة اجلدران كانت 

 الكبرية.

 

 اق اجه :شعا 

  األماميةمرت  يعلوها قوس مدبب وعرضااها مرت  حيث توجد النوافذ يف الواجهة  1.4ارتفاع النوافذ  

والنوافذ مصااانوعة من احلديد األبواب مصااانوعة   والواجهة اجلانبية ويبلغ ارتفاع اجللساااة للنوافذ  مرت،

 (.16)من اخلشب.شكل رقم
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 مجلة األندلس 91 
 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

 

 .[10] واخلافل  قاض    ا  ب ل ( اق اجه  16شعا ي م                                               

حظ بالواجهة الداخلية كثرة الزخارف واليت كانت مستمدة من أوراق وأغصان األشجار واليت يال

كانت حتيط بفتحات النوافذ واألبواب وبارتفاع مرت وكذلك يالحظ سطوة اللونني األبيض واألخضر 

عام ولداللتها وارتباطها بالدين اإلسالمي. حيث حتتوي الواجهات الداخلية على الضريح والبناء بشكل 

وكذلك يوجد داخل املبنى  ، ونسبه، والقصائد الشعريةةنيآملبنى الضريح على نقوش باآليات القر

 مرت.   1مرت وعرضه   2.10مكان حلفظ األغراض الذي يبلغ ارتفاعه 

  

 

 [10](   ض  اق اجه  اقةاخال  قاض   17شعا ي م                                   
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 مجلة األندلس 92 
 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .[10]  (   ض  ص ي  ن  ع  اقض 18شعا ي م                                                     

من خالل دراساااااة مواد البناء املساااااتخدمة يف تشاااااييد مبنى الضااااارحيني بالعني اجملردة     ال اقع بأل:

 يلي:واملقارنة تبني ما 

 .احلجارة املستخدمة يف أعمال البناء هي احلجر الصغري بالطني والكوليسرتا احلجر املطفي 

 .)املونة املستخدمة يف ربط أحجار اجلدران هي مونة جصية خالصة ) النورة 

   .طبقات املالط تتكون أيضا من اجلبس اخلالص دون إضافات 

        األبواب هي من خشب السدر، فيما استخدم       أما بالنسبة إىل األخشاب؛ فاألخشاب املستخدمة يف

 خشب السدر أيضا يف األسقف.

  .بالنسبة لألبواب مت استخدام احلديد املعمول جيدا  والنوافذ من مادة اخلشب 
      أما األسلوب املتبع يف بناء اجلدران فهي اجلدران احلاملة والسميكة يف النصف السفلي منها حيث

 .سم 50يصل مسك اجلدار إىل حوالي 

        وأما األسقف فهي مبنية من خشب السدر ومن ثم طبقة من حصرية من سعف النخيل، تعلوها طبقة

 من احلجارة الصغرية وفوقها طبقة مسيكة من الرمل أو الطني متداخلة مع احلجارة.
 وهذه املواد األولية قد ال تزال تستخدم إىل وقتنا احلالي عند عمال البناء احلضارمة.
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 مجلة األندلس 93 
 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

 قت صلبن:. اق تبئج وا4

 : اآلتيتندرج يف النتائج عدد من  إىلالدراسة خلصت  أنميكن القول 

 العاملة يف و جلهات الفاعلةا تنسيق بني وأوجود تنظيم  دى إىل عدمأ اسرتاتيجية وجود خطة معد

بل  البناء، مليات إعادةع نظام توحيد ىل عدمإ باإلضافة التارخيية واملباني املواقع بناء ال إعادةجم

 اوت من مكان إىل آخر. تف
 حمافظاته بكافة لوطنايشمل كافة  ممنهجو وجود برامج توعية بشكل منظم دمع. 

  استمرار مكانيةإل حيانًاأ ليهاإ للجوءاللمباني األثرية يلزم  قائيةبضرورة  البناء إعادة ةمليعمتثل 

 االستخدامية.او  اإلنشائيةسواء  داء وظائفهأ ألثري يفا بنىامل

 قواعدها العلمية اليتواملباني األثرية املتهدمة يف أجزاء منها أسسها  عادة بناءإ جراءاتإل كان ذاإ 

 يستدعي قد ألحيانا بعض يف ال أن األمرإ ،أساليبها الزخرفيةو اءنبالبنفس مادة  البناء إعادةتفرض 

 حتى ناه البناء إعادة نإ حيث ،سسذه األهحرفيا ببعض  ون االلتزامد االستكمال وأ البناء إعادة

 يف نفسو ،بنىامل بقاء ستمراريةا مبدأ حتقق إنهاف ،زخرفية السائدةال العناصر ثاًلم حتمل و ملل

تلك األجزاء  تكون شرط ذلك أنو عهود التارخييةال حديثة حتقق مبدأ احرتام إضافة ميثل وقت قدال

 . لقديم للمبنى األثريا تقليدي التارخييال الطابع تشوه الو،  ظاهرةغري

 احلسو، االثريةو ،الثقافية الفنيةو، ربة املعماريةواخل، باملمارسة من التجارب السابقة التعلمن إ 

 والتارخيية.  األثريةالبناء للمواقع  مواصفات جيب توافرها يف القائمني بأعمال إعادة لهاك،لشخصيا
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 مجلة األندلس 94 
 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018
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 . اقت صلبن:4-1

 لرموز ا كافةو عليه حملافظةاضرموت باليمن وأهمية ح مدن يف رتاث التارخييال وأهمية عةطبي مهف

 املنطقة. بتاريخ ذات العالقة
  ضرورة توعية اجلهات املعنية من جهات حكومية وخاصة معنية بعملية احلفاظ على املباني التارخيية

عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملني بالقسم اهلندسي واملختص برتميم وصيانة  إىلباحملافظة 

ملا له من اثر اجيابي بالغ يف حتسني أوضاع تلك املباني باحملافظة. وبالتالي احلفاظ  األثريةباني امل

 علي اهلوية الثقافية لتلك املدن مبا يضمن استمراريتها واحلفاظ عليها لألجيال القادمة.
 يف وضع القوانني واألنظمة اليت تضمن محاية املباني التارخيية يف احملافظة . اإلسراع  

  .تنظيم أعمال البناء واإلنشاء ضمن حدود األحياء القدمية ملدينة املكال 

   برصيد متتاز اليت حبضرموت ملدناحصر وتوثيق مجيع املباني القدمية يف مدينة املكال وبقية 

 . كبري واثري تارخيي
 تغذية راجعة من اجل تعزيز الصواب وجتنب اخلطأ.  بأخذ مامتهالا  

 مع أو  بشكل متكامل ومنسق سواء مع اجلهات احلكومية تمع املدنيمؤسسات اجمل تعمل أن

 . البناء وإعادة الستعداد للكوارثا  عملياتيف جلهات الفاعلةا مجيع مع أو لبعضابعضها 

 مؤسسات البد أن تستعد ذلكلري موجودة غو أ الرمسية ضعيفة لسلطاتا تكون لكوارثا أوقات يف 

 . كاملة املسؤولية حتمل أو حلكومةا جانبىل إ تحمل املسؤوليةل تمع املدنياجمل
  إحياء الرتاث القديم بكل صوره  للحفاظ عليه من االندثار والضياع وحتسني  البنية التحتية للمباني

 التارخيية وإعادة تأهيلها وجتديدها.     
 لندوات تشجيع األحباث والدارسات العلمية املتخصصة وإثراء احلياة العملية مبزيد من النقاش وا

 واملؤمترات.
 

 

 

 

 

 

 



9

5 

  

 مجلة األندلس 95 
 التطبيقية للعلوم 

 

 رصد مراحل إعادة بناء املواقع األثرية والتاريخية بمدن محافظة حضرموت باليمن
 د.هشام هادي البيتي        "قباب األضرحة بمدينة املكال  ساحل حضرموت: دراسة حالة"

 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2021يونيو  -( يناير8)( المجلد 13العدد )

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

 امل اج :

إعادة اساااااتخدام املبنى التارخيي واألثري )ذو احلنيش، مجيلة اهلادي. الرميح، رضااااااا الصااااااادق: "  .1

 .م2017 ،اجمللة الدولية للعلوم والتقنية القيمة ( كمدخل للحفاظ عليه"

يمي حلفظ الرتاث الثقايف يف املركاااز اإلقل "حااافاااظ املباااااااني التاااارخيااايااااااة" احملاري، سلمان أمحد:  .2

 .م2017،الشاارقة(، اإلمارات العربية املتحدة -الوطن العربي )إيكروم 

مركز عبادي  املكال عروس البحر احلضاااارمية،اخلضااااار، ساااااامل عمر، بن بدر،عبده عبداهلل:  .3

 .م1995صنعاء  -للدراسات والنشر، اليمن 

شاااركة  طينية، مدينة شااابام وتريم،وادي حضااارموت هندساااة العمارة الالدملوجي، سااالمى مسر:  .4

 .م1995املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، لبنان، 
 . م1980، سرية علماء حضرموتالشبييب ، عبداهلل :  .5
 د.علي غالب :ترمجة.  "اآلثار والزالل إجراءات الطوارئ وتقدير األضرار بعد الزلزال " : بيري، بيشار  .6

 .م1992. هورية مصر العربيةمج، هيخلة اآلثار املصرية، قاتيالنشو وهبه

 مجهورية الثقافة، وزارة ،اجمللس األعلى لآلثار القاهرة التارخييةمشااااااروع " :  كشاااااااةالزرا خان .7

   .م2006  العربية، مصر

 .م1997، القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية األوىلالطبعة  "األحياء"جتديد عالم, امحد, وآخرون:  .8
جملة االحتاد  البناء يف احلفاظ على املواقع التارخيية" ادةإعدور عمليات مصاااااطفى، بساااااام حممد:  .9

  ثارين العرب، مجهورية مصر العربية.العام لآل
تقرير مصور إشراف الرتميي، صربي عوض:    -جامعة حضرموت   -أحباث قسم اهلندسة املعمارية    .10

 . م2015ا  2014،  للمواقع التارخييةضمن النزول العلمي 
 


