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  * والمعاصرةيد بين التقل صنعاءفي السكن عمارةل التصميمي الفكر

  
  

                                           **غازي المجيد عبد نزار حنان .م
 ****ندى القصيباتي. د.أ                                             ***محمد محمد العلفي. د.أ

  

  ملخصال
 البيئية، الفكرية، اتجاهاتها توضح واء، في مدينة صنعلتقليدية مقومات عمارة السكن اتبرز علمية يأتي هذا البحث مساهمة

 سهم شأنها أن تُمن والمقترحات، التي التوصيات ونتائج من المجموعة الوصول إلى بهدف والثقافية، االجتماعيةو االقتصادية،و
، وفق المتطلبات العصرية االقتصادية هوتطوير ي المعاصر والمستقبليفي تعزيز مستوى الفكر التصميمي في عمارة السكن اليمن

  .واالجتماعية
 كون الحالية، السكان احتياجات على لرد افي تماماً تسهم لم المعاصرة أن غالبية المساكن اليمنية في ةالبحثي المشكلة وتكمن
 للمجتمع اليمني وعاداته وتقاليده، إلنسانيبالسلوك ا غير متناسبة مع الجانب الثقافي المتمثل بصورة جاءت تصاميمها معظم

  .  بالناحيتين المعمارية والعمرانيةمرتبطة واجتماعية، اقتصاديةو بيئية، ظهور مشكالت أخرى فضالً عن
  

  
  اليمنفي  الحديثةالمساكن ،التقليدية صنعاء مساكن الفكر التصميمي،:   المفتاحيةالكلمات

                                                             
ومشاركة األستاذ الدكتور   , سة حنان نزار غازي، بإشراف األستاذة الدكتورة ندى القصيباتي         هذا البحث في سياق رسالة الدكتوراه للمهند       دِعُأ *

 .محمد العلفي
 . جامعة دمشق- كلية الهندسة المعمارية- قسم التصميم المعماري-طالبة دكتوراه **

 .صنعاء جامعة - الهندسة كلية - العمارة قسم – أستاذ***
 . جامعة دمشق- كلية الهندسة المعمارية-ري قسم التصميم المعما–أستاذ  ****
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  :المقدمة) أ

 نماذج ة العربية واإلسالميلبلدان من اكغيرها يمنال قدمت
 الفوائد  البيئية ذاتوالمعالجات الذكيةرائعة من الحلول 
 التي ية التقليدمساكن العمارة في ماعيةاالقتصادية واالجت

 فكر أو التشكيلية التعبيرية الفكرية اتجاهاتها ظهرتأ
 عناصر اختيار في ومتطلباته هرغباتو اليمني اإلنسان

 في وسلوكه وتقاليده عاداته للتعبير عن ،معمارية مناسبة
 توافق الإظهار في -  حد كبيرإلى- وأسهمت فيها،العيش 
  . بين المسكن والمحيط الخارجيالبيئي

 معالجة على التوافق ذلكخلق في  ديم المعمار القعمل
 لتحقيق التوجيه بكالعناية المناخية، والطبيعيةالظروف 

 عناصر واستخدام ،حرارية والنفسيةمتطلبات الراحة ال
 ، والقمريات والكنهكالمشربيات لذلك مناسبةمعمارية 

 البناء في واالعتماد ،هاوأحجام  النوافذكالوالعناية بأش
 والخشب الطين والحجر كالمحلية الطبيعية المواد على

 نوعية البيئة الداخلية سينواستغاللها بكفاءة عالية لتح
 في مساحة الفراغات قتصاداال فضالً عن ،للسكن

 انية المرونة التصميمية وإمكتحقيقالداخلية، من خالل 
أكثر من وظيفة في  واستخدام الفراغات الرأسي،التوسع 
  . األسرة الواحدة الكبيرة والممتدةاحتياجاتلتوفير 

 الفراغات تأمينتوفير السكن المالئم فقط على ال يقتصر 
بل يتطلب أيضاً , يةالتحت البنية والخدمية المرافقو

 بيئة سكنية لخلق الواجب توافرها المعايير بااللتزام
 والتهوية اإلضاءة بكاالهتمام ،واقتصاديةصحية 
 لهذا ، الجيدة على المحيط الخارجيإلطاللة وا،الطبيعية

 والنتائج الذكية والمعالجات الحلول إلى تلك التوجهفإن 
 وظفتها تي ال، المكانصوصية للحفاظ على خاإلبداعية

 من طويلة من الزقرون عبر اليمن في التقليدية مساكنال
 قادرة جديدة بنائية  على تطوير أنماطيساعد شأنه أن من

على الرد على احتياجات اإلنسان اليمني في العصر 
  .الحديث

 : البحثيةالمشكلة) ب

 أن غالبية المساكن اليمنية في البحث مشكلة تكمن
 السكان احتياجات في الرد على تماماً تسهمالمعاصرة لم 

 غير بصورة جاءت معظم تصاميمها ألن الحالية،
 إلنسانيمتناسبة مع الجانب الثقافي المتمثل بالسلوك ا

 معظم تجاهلإلى  نظراً تقاليده، وعاداته ويمنيللمجتمع ال
 والتقييم، الدراسة تلك األمور عند اليمنيين المعماريين
اقتصادية ورى بيئية،  ظهور مشكالت أخفضالً عن

  .واجتماعية، مرتبطة بالناحيتين المعمارية والعمرانية

  : البحثأهمية ) ج

 على العالية السكن التقليدي عن الحديث بقدرته تميزي
 واالجتماعية يئيةالتكيف والتالؤم مع الظروف الب

 نتاجاً لتلك اء جوتكوينه وجوهر هذا العمران واالقتصادية،
يسهم في توضيح أنَّه  أهمية البحث في نمالعوامل، لذلك تك

  والمعاصر،التقليدي اليمني التصميمي للمسكن الفكر
 التي للوظيفة الهندسي والتصميمومعرفة مدى مالءمة الشكل 

 اليمني، للمجتمع التقاليد والعادات ومراعاة اجلها من َئُأنِش
مع األخذ في الحسبان االعتبارات المتعلقة بالمظاهر 

 وذلك من ؛ والجمالية للمناطق السكنية الحديثةالحضارية
 تدرس دراسة تبحث في نماذج معمارية، واللخ

  .اتها التصميمية والفراغيةتغيرمخصائصها وتحلل 

  :هدف البحث) د

هالسكن لعمارة يمي التصمالفكر دراسة البحث إلى فَد 
 من ومقترحات توصيات والخروج بنتائج و، صنعاءفي

 تعزيز مستوى الفكر التصميمي في شأنها أن تسهم في
، وفق هوتطوير عمارة السكن اليمني المعاصر والمستقبلي
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  .المتطلبات العصرية االقتصادية واالجتماعية

  : البحثمنهجية) ه

 النظري المنهجينتحقيق أهدافه على في  البحث اعتمد
 التصميم المعماري أسلوب دراسة خالل من والتحليلي،
 ، في مدينة صنعاءوالمعاصرة قليديةالت اليمنيةللمساكن 

, ماعية وعالقته بالناحية االجتيته أهممدى معرفةو
 عناصر حليل ثم تومن ، في السلوك واالنتماءالمتمثلة

 وتحليل والمعاصرة،  للمساكن التقليديةريالتصميم المعما
توزيع الفراغات الداخلية فيها، ومعرفة مدى تلبية السكن 

 والبيئية التي جتماعية الساكن االتمتطلبااليمني الحالي ل
  .تتناسب مع حاضره ومستقبله

  : خطواته تتبع اآلتيإن هدف البحث فلتحقيق

 :  التقليدية في اليمنالسكنية العمارة أهمية  -1

 من أهم واحدة اليمن في التقليدية السكنية العمارة دتع
  :نماذج العمارة العربية التقليدية لميزتين أساسيتين 

 التي القديمة واألحياء السكنية المدن من إنها :أولهما
ومأهولة قائمة عام، وما زالت ثمئة منذ أكثر من ثالنيتب 

 كمدينتي ، التاريخيةمعالمها بتقاسيمها ووتحتفظ ،بالسكان
 تزال من المدن التي وال حضرموت،صنعاء القديمة و

 ومازالت طريقتهم في ، والحرفيين المهرةبالبنائين تذخر
 مع متطلبات يوالتماش تطويراء قابلة لالستمرار والالبن

  . الحديثرالعص

 وقيمتها في أصالتها أثبتت عمارة فريدة ألنَّها :ثانيهما
 ، على مستوى الفرد والمجتمعة المستمراتتغيرمواجهة ال
 مرجعاً بصرياً يجسد عالقات اإلنسان مع وأصبحت

المنطلق  التصميمي والفكر اإلنشاء حيث طريقة منبيئته، 
 محدودية بسبب الطابقية، رأسية االرتفاعات المن

  . نحو الخارجاالنفتاح  أسلوب تباعاوالمساحة، 

  :ين التقليدي الصنعاالسكن عمارة مقومات  -2

 منها نذكرهمة م أسس بعدة عمارة السكن التقليدية تأثرت
  :يأتماي

  : الطبيعيةالبناء مواد تقنية -2-1

 تراكم الخبرات وتوارث مواد البناء علىاختيار اعتمد
 فاستخدمت مادة عاقبة،األفكار والمعارف بين األجيال المت

 مع وتناسبها واآلجر والخشب لكفاءتها العالية، رالحج
 تعمل ازالتمو  ،)1( انظر الجدول،طبيعة البيئة المحلية

  )1(. عالية حتى اليومفاءةبك

المادة الرئيسة في البناء واألكثراآلجر والطين يعد  
 السكنية، فقد بحث المعمار نعاء في عمارة صاًاستخدام
 إمكانية قولبته بما يحقق المرونة والبساطة في اليمني

 وحدات أن يصيغ مفردات واستطاع وبهذاوالتنميط، 
 خصائص ولآلجرزخرفية بسيطة وسهلة التشكيل، 

  :منهاهمة ممعمارية 

 أبعاده الذي انعكس وانتظام تهومرون ه تشكيلسهولة •
 .ى انتظام شكل الواجهاتعل

 وكذلك والجص، الطين مونة مع ترابطه بقوة يمتاز  •
 .سهولة العمل به ونقله وخفة وزنه

 ومقاومته وكفاءته العالية في العزل الحراري قدرته  •
 . سبق حرقهألنَّهللحرائق 

 لزخرفي التشكيل اإن الخواص السابقة الذكر فوبتلك
 مساكن واجهات ىعلبطوب الياجور، كان األكثر ظهوراً 

 في التقليدية المساكن بقية عنزها  ميامم ،صنعاء التقليدية
  . األخرىالمدن
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  )2( استناداً إلى المرجع رقم الباحث- التقليدية صنعاء مساكن في استخدامها اتانتق البناء ومواد بعض خصائص يبين)  1(جدولال
 دها في المبنىو وأماكن وجاماتهااستخد  وخواصها الحراريةمميزاتها اإلنشائية المواد

 األحجار
 للرطوبة، العالية ومقاومتها صالبتها تمتاز بسبة منامادة

 قدرتها كذلك والصدمات، ووط على تحمل الضغوقدرتها
 .على التخزين الحراري

 كما ألول، وارضي األقين بناء األساسات، والطابفي
 أرضياتتستخدم في بناء األعمدة والعقود ورصف 

 .امات وفي الدرجالحم
 األساسات على جهاداتاإل من يد الوزن ال يزخفيف اآلجر

 .عالية عالية وقابلية تخزين ريةوالتربة، ذو سعة حرا
 الطوابق العليا من المبنى، وتصل سماكة الجدران في

 ).سم30-25(فيه بين

اني، وكعتبات ف وسطوح المبو كعوارض للسقتستخدم .لالهتزازات مقاومته ولعزل بايمتاز الخشب
 .فوق األبواب والنوافذ

  

 ارتبطت مهارات اإلنسان اليمني القديم :المهارة -2-2
 والفنون دادة كالنجارة والحفةبالحرف المختل هوقدرات

اليدوية المختلفة ومنها الزخرفة والنقش على مختلف 
 وعمل والزجاج الخشب المختلفة كأعمال, المواد الطبيعية

 بشكل ظهرت التي والطينى الحجر  علوالنحت قمرياتال
كبير على واجهات المباني وفي التفاصيل الدقيقة سواء 

 ارتباط تلك ويتجلى ، الخارج منكان من الداخل أو
 النحت ودقة الصنعة، على القديم المعمار بقدرةالمهارات 

 في كان ء على مر العصور سواوتطورت ازدهرتحيث 
  )2(.تشكيليالجانب اإلنشائي أو ال

 عدة عوامل ارتبطت نتيجة اليوم، التقليدية المهن راجعتت
 العمال غالبية وهجرة ، االقتصاديباالنفتاح معظمها

 وعزوف الكثيرين منهم عن ،) المهارات القديمةابأصح(
 المردود مقابل  كبيرةًاً تتطلب جهودالتي لتقليديةاألعمال ا

 وقلة ، البناء الحديثةواد وظهور م،والدخل المتدني
  . البناء القديمفنون تعليم بالمتخصصة الحرفيةمراكز ال

 في التكوين الداخلي وم هذا المفهيتأكد: الوظيفة -2-3 
 فالترتيب, التقليديةوالخارجي للعمارة اليمنية السكنية 

 مفهومه على الغالف ينعكسالوظيفي للفراغات الداخلية 
  السكنية التقليديةالعمارة جاءت ِإذْ للمبنى،الخارجي 

  )1(.متطابقة شكالً ووظيفةً

وظيفة، بين الشكل وال واضحاًرتباط اليوم فلم يعد االاأم 
ات المختلفة تغيرمنتيجةً للمتطلبات الجديدة وال

 وظيفة إنأي , )الثقافيةواالقتصادية، واالجتماعية، (
 من سكن إلى مدرسة أو مستوصف، تغيرالمبنى قد ت

، هالبات ومتطهاوأسلوبحياة ال في نمط لكبير اتغيرنتيجة ال
  .دون تأثر شكلها الخارجي

 :  صنعاءمدينة في التقليدية المساكن خصائص   -3

 في مدينة صنعاء القديمة كنية دراسة المناطق السعند
 خصائصها من طابع المكان واألرض استمدت هانجد

التي توجد فيها لالستفادة من المواد المتاحة بالموقع 
  .ت الموقع وظروفه البيئيةبطريقة تستجيب لمحددا

 كثيرة، أهمها الرد على احتياجات جوانب عكست كما
 ظهرتوأ ، واالقتصاديةالثقافيةو االجتماعية، السكان

 أهم ومن ، الظروف البيئية المحيطة بالمنطقةمعتالؤمها 
  تحقيق صنعاء فيالمالمح المميزة لألحياء السكنية 

من تالصقها  الرغمعلى  للساكن، المطلقة وصيةالخص
   )6(.وتقاربها وتباين ارتفاعاتها 

 التقليدية في صنعاء من حيث الحجم المساكن تتباين
 عناصر حيث الومن ، والشكلوالوظيفةوالسعة 

 ،المعمارية والكثافة الزخرفية الداخلية والخارجية لها
 رضية الطوابق األفي باستخدام مادة الحجر تميز تكما

 السائدة ية الجوالعوامل من  الضغط والكثيرتحملهال
 يأخذ و، الموسميةاألمطار والرطوبة والعالية كالحرارة
 أو المستطيل المربع شكل األفقي للمبنى عادةً المسقط
  )1(اآلتي الشكل انظر)1(.المنتظمغير 
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  )1( صنعاءفي بعض المساقط األفقية لألبنية السكنية التقليدية) 1 (شكلال

  
 على التقليدي اليمنيحرص عند تصميم المسكن  الكان

 يتالءم مع بحيث ، الرئيسي للمسكنالمدخل موقعتحديد 
 إلى الفراغات لوصول ويتم اليمنية،التقاليد والعادات ا

 األسرة، لخصوصية اةمراع) دهليز( عبر ممر األخرى
 من خالل التركيز  المسكنبتوجيه االهتمام جرى كذلك

 الشرق والجنوب، نحو الرئيسة الفراغات تجاهاتعلى ا
 اإلشعاع الشمسي شتاء من قدر على أكبر للحصول

  )3(.صيفاًوالتهوية المناسبة 
 فراغات وجودزات مساكن صنعاء التقليدية  أهم مميومن

تتكرر ...) م،معيشية، نوم، طعا(معيشية متعددة الوظائف 
 باستقبال خاصة غرفة وجودعلى عدة طوابق، كذلك 

 على سطح تقع، )المفرج (سمىالرجال تالضيوف من 
  . الخاصةخدمية الها ملحقاتاالبناء وله

 األبنية بارزاً ومهماً في تشكيل نهايات دوراً المفرج يؤدي
جسراً للتواصل الطبيعي مع المحيط السكنية، ويعد 

, الخارجي عبر نوافذه الواسعة المصممة لهذا الغرض
هم الفراغات  بذلك من أويكون، )4( إلى الشكلانظر

  . المسكنفي المعيشية

 المعمار اليمني في بناء المساكن على التناظر في عتمدا
 ، التفكير المعماريأشكالالتشكيل المعماري كشكل من 

 جزئيات التشكيالت في التقليدية مساكن غالبية الوتتشابه
 تميز كما ي،الفضائية الخارجية كالزخارف والنقوش

كوين العام للمدينة بتداخل التصميم العمراني في الت
المساحات الخضراء والبساتين مع النسيج المعماري، مما 

 )5(.يشكل فراغات بيئية تلتف حولها المساكن والمساجد
  )3(،)2(انظر الشكل 

) 14 الخضراء في صنعاء القديمة لمساحاتيوضح ا) 2 (شكل ال
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(                    
   الطابع المعماري للسكن التقليدي في صنعاءيوضح) 4 (شكلال        )15(  التكوين العاممعاخل للبساتين التكاثف والتد) 3(شكلال       

  )1(وتأكيد الملمس الطبيعي لمواد البناء المحلية                                                                        
 لموادعي  الطبياللون إبراز المساكن واجهات في رعي

 انظر واألحجار والياجور والطين، ألخشابالبناء كا
 السميكة الحجرية الجدران تتوضع حيث، )4(الشكل

 لسفلية، اوابق الطفي اللون األسود ذات والمصمتة
 األحمر اللون نسبياً ذات الخفيفة الطوبوجدران 

  )2(. المتنوعة في الطوابق العلويةالفتحاتو

 والمرونة في التشكيل، في ةالبساط المساكنتوافرت في 
إلى  نظراً الرأسي بالشكل من خالل التوسع التصميم
 المساحة المبنية، وهذه الخصائص ساعدت على محدودية
 على الوفاء قادرة ازالتمو واالجتماعي، العائلي الترابط
 ستها الناس لو توفرت العناية الكاملة لدراتبحاجا

  .ليهاواستقصاء العوامل واألسس التي قامت ع
 العمارة السكنية ليها ويمكن تصنيف المبادئ التي قامت ع

  :يأت كما يصنعاء فيالتقليدية 
 مساكن صنعاء تتميز:  الرأسي للبناءاالرتفاع -1  -3
 في الرأسي  وباالرتفاع ، بناء مترابطة وظيفياًهيكليةب

 خالل الفتحات المختلفة من ، الخارجنحو واالنفتاحالبناء 
ت بالتدرج تميز التيواجهات المساكن الموجودة في 

 على جعلها الذي األمروالتنوع في تشكيلها وزخرفتها، 
 عكس البيوت على, عالقة مباشرة بالمحيط الخارجي

ت باالنتشار تميز في البلدان األخرى التي ةالعربية التقليدي
 االمتداد أن نعزو ويمكناألفقي واالنفتاح نحو الداخل، 

 :اآلتية لألسبابلسكنية  لألبنية ارأسيال
تتمثل في محدودية :  التخطيطية والتصميميةاألسباب  -  أ

المساحة المتاحة للبناء، وترابطها مع بعض 
 .ى التكوينية األخررالعناص

تكمن بتقليص مساحة السطوح :  البيئيةاألسباب   - ب
 المنتشرة بشكل األبنيةبالمعرضة للشمس مقارنة 

 .أفقي
مثلة في الترابط األسري المت:  االجتماعيةاألسباب -ج

 .  الممتدةالكبيرة الواحدة ةسر واألالوثيق،
 هذا النظام من البناء يوفر ِإذْ:  األمنيةاألسباب   -  د

 اني االلتصاق للمبخاصية خالل منالحماية األمنية، 
جهتين بشكل من  من جهة أو بعضبالسكنية بعضها 

  )10( .التفافي أو شريطي
لتوجيه من الخصائص  اد يع: المسكنتوجيه -2 -3

 أولى البناؤون فقد البيئية، الصفة لمساكنا أعطت التي
عناية كبيرة التجاهات المسكن وتوزيع الغرف وأماكن 

 وفي ،الخدمات، طبقاً لخصائص كل اتجاه في المبنى
 وظائفمة للء االتجاه األكثر مالنوب الجيعدهذا اإلطار 

رج
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 في الحراري التوازن يؤمن حيث ، الرئيسةالفعالياتأو 
 احتلت الفراغات المعيشية االتجاه لذلكالصيف والشتاء، 

 االنتقال وعناصر الثانوية الوظائف اأمالجنوبي، 
 احتلت موقعها في االتجاه فقدالشاقولي والخدمات 

 )11(.الشمالي
 لحراري عناصر أخرى على ثبات التوازن اساعدت كما
 بحسب تحاتالف مساحة وتنوع البناء، كمواد البناء في

 على ذلك ساعد كل بنى، وزيادة عمق الما،موقعه
 بهدف والحفاظ عليها صيفاً،التخفيف من شدة الحرارة 
 )2(.شتاءالحصول على التدفئة الجيدة 

 بحيث الجوار، احترام على المبنى السكني توجيه اعتمد
هخصوصية يتوافق مع احترام بما ة السكنيالمباني تُوج 

 المباشرة بين الواجهات الرئيسة، ؤيةرالجوار، بحجب ال
 ، في الحصول على إضاءة طبيعيةالجار حقوق راعاةوم

 هاكلّالفراغات الوظيفية إلى ونفاذ ضوء الشمس النسبي 
 من التهوية ا تمكينهلك وكذ، المساكن المجاورةفي

 على المحيط ة وتحقيق أنسب إطاللة ممكن،الطبيعية
  .الخارجي

 بها ويقصد : الواجهات فيت الفتحانسب  -3 -3
 زاء األجإلى واألبواب النوافذ فتحاتالعالقة بين نسب 

 على الفتحات وتمتد ، من الواجهات للمسكنمتةالمص
 تبعاً عرضياً اتجاهاً طولياً أو وتأخذ ، الواجهاتعرض
 والعواملق اإلنشاء ائ المواد المستخدمة وطرلطبيعة

 اح بألوُألم ضيقة تُالفتحات وقد تكون ،المؤثرة فيها
 ة أو تغطى بمخرمات خشبية أو فتحات مصمتزجاجية

  )13(%.2-0تعرف بالفتحات الكاذبة وتصل نسبتها من 
 صنعاء مساكن واجهات نسب فتحات النوافذ في تختلف
-11 الشرقية بينالواجهة في نسبتها فتكون ،التقليدية

 ةا في الواجه أم،%22-19  وفي الواجهة الغربية،18%
   )6(.%23 –20 والجنوبية،%11-9 نسبتهافتصلة الشمالي

 بناء في الرياضية العالقات القديم اليمني المعمار استخدم
 بين زيادة ارتفاع المبنى طردية عالقة فهناك ،المسكن

ه كلما زاد عدد إنَّوزيادة اتساع فتحات النوافذ، أي 
الطوابق وزاد ارتفاع المبنى، زادت الحاجة التساع 

 هذه القاعدة وتستهدف العليا، األدوارذ في فتحات النواف
تخفيف حمولة الطوابق العليا فوق الطوابق السفلى 

 العكسية بين زيادة ارتفاع العالقة وكذلكواألساسات، 
 سماكة الجدران في الطوابق العليا، ونقص السكنيالمبنى 

 دران،أي كلما ارتفع البناء قلت نسبة سماكة الج
ان أعلى قدر من المتانة  ضمالقاعدةوتستهدف هذه 

 إذا أضرارهاوالترابط، ومقاومة الهزات األرضية وتقليل 
  )2 (.حدثت

 استطاع : في التشكيل الفني للواجهاتالتناسق -4 -3
 تغير من خالل لتنوعاإلنسان اليمني أن يحقق الوحدة وا

بعض العناصر، وفقاً لما تتطلبه الوظيفة مثل مساحة 
 عناصر عالقة في تناسق الويظهر ، وشكلهاولونها وافذالن

 وعناصر ريات، والعقود والقمبالزخارف المتمثلةالتشكيل 
 عن تلك وينتج ، المتمثلة بالنوافذ واألبوابميمالتص

 مما ، العناصرهذه بينالعالقة خلق اإلحساس باالنسجام 
  . الكلية للواجهةالمساحة بين التوافق بينها ويحقق

 يحرص :لتقاليد المحلية مع العادات واالتوافق -5 -3
 على توفر الخصوصية في مسكنه  العربي دوماًاإلنسان

 ومن ثمبما يتوافق مع التعاليم الدينية والعادات والتقاليد، 
 قسم فهناك المسكن، داخل الحركة ثنائييتحقق نظام 

 خاص آخر وقسم والضيوف، األصدقاء باستقبال خاص
 أشكال ظهرت اكم ،)11 (خصوصيتهم تتحقق فيه باألسرة

 النوافذ فتحات في المعمارية لبعض العناصر اصةخ
 المساكن بعضت بها واجهات تميز التي كالمشربيات،

 تسمح بحجب الرؤية من الخارج ،التقليدية في صنعاء
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 الرؤية للناظر من الداخل نحو وتتيحنحو الداخل، 
 .الخارج

 المعمار اليمني في هتم ا:والنسب المقاييس -6 -3 
 ، والتناسببالنسب التقليدية التصميمية للمساكن قاتهعال

 المقاييس ارتبطت فقد جمالية التكوين المعماري، لتحقيق
 من مستمداً إنسانياً فجاء المقياس ، باإلنسانلديهوالنسب 

معايير قياسية من جسم اإلنسان، ومن حركته النوعية 
 .الفردية أو الجماعية

 سيادة بوضوح اليمن فية أظهرت العمارة السكنية التقليدي
المقياس اإلنساني على التشكيل البصري والوظيفي، 
فظهر ذلك من خالل تناسب مقاسات اإلنسان مع 

 لىع يدلُّ امم ها؛جميع  والعناصر المعماريةالفراغات
 الناحيتين االجتماعية من تهاعليوف المقياس هذاواقعية 

 فيي، و العمرانالنسيج في ذلك تجسد وقدواإلنسانية، 
  . المعمارية ومفرداتهامبانيهاتكوينات 

 : صنعاء التقليديةمساكن واجهات تشكيل عناصر -4
 تشكيل واجهات في ساسية أعناصر ثالثة سهمتأ

 المعمارية القيمة عطتأو صنعاء التقليدية، مساكن
 وهي الزخارف والنقوش فضالً عن للوجهات الجمالية

  :يأتكما ي
زة  المميهمةمالمن العناصر  دتع : التقليديةالقمرية -4-1
 أتت تشكيل واجهات المساكن التقليدية في صنعاء، وفي

 االسم هذا عليها أطلق بالضوء وقد لعالقتها بالقمريةتسميتها 
 استخدم في صنعها حيث ، شفافةألنَّها صنعاء تشبهاً بالقمر في

 )10().لباستراأل( الشفافمادة الرخام المصقول 

 الضوء إلى خالتعمل على إد ألنَّها يوظيف دور وللقمرية
 والغبار أن تسمح بنفاذ الهواء دون ، الداخليةغاتالفرا
 فذ بوضوح عند إغالق النواوظيفتها الداخل، وتظهر إلى
 اًء تعطي ضوفهي التي تعلوها القمريات، األبوابأو 

  . للفراغاتمناسباً
 زيادة على مزدوج بشكل القمريات استخدام يساعد

 ،)هاأو فقد كسب الحرارة( الحراري زلي العالكفاءة ف
 جص أعتاب النوافذ، وتثبت بمادة الفوق غالباً وتتوضع

 داخل عقد حجري على هيئة ،هاكلّ بهاجواناألبيض من 
 وتطعم سم،5 بسمكقرص دائري أو نصف دائري 

 وأنواعها الها أشكوتتباين ،الملون أو األبيض بالزجاج
 ومنها ، الصغيرةفمنها , الوظيفيراغ ألهمية الفوفقاً

 انظر . فتحات النوافذ الكبيرةتعلو ما غالباً التيالكبيرة 
  )6(،)5(شكلال

  
  

  
  )9( أشكال قمريات الرخاميبين) 5(شكلال
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  )7( النوافذأعتاب في الفتحات فوق واستخداماتها الملونة القمريات يبين) 6(شكلال
  

 المشربية كالقمرية من العناصر عدت :المشربية -2 -4
وهي صنعاء التقليدية، مساكنزة في المعمارية الممي 

 بمقدار لخارجيةعبارة عن نافذة بارزة عن الحوائط ا
 الخشب أو الياجور من عادةً تصنع ، م تقريبا0.9ً -0.7

  .أو الحجر
 الغرف في الطوابق فتحات على عادةً المشربية تتوضع

 خصوصية اإلطاللة إلى تها للمسكن، وظيفالعليا

 ،تهاوتهوي  الغرفإضاءة في هموتس النداء،و ،الخارج
 تستخدم كمكان لوضع الجرار لتبريد الماء وحفظ كما

 :)7(اآلتي انظر الشكل )3(.والتالمأك
 ية لنوعية وأهماً المشربية الخشبية بالزخرفة وفقعنى  تُ

 )4(. التي تزينها وكذلك الواجهةفيه، توجد الذي الفراغ

  

   
  الماءتبريد الرؤية التهوية

  
  )1( الوظائف المختلفة للمشربياتيبين ولي شاقمقطع) 7 (شكلال

 قمريات
الزجاج 
 الملون

 هااستخدامو
بشكل 
 مزدوج
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 تصنع مـن الخـشب   ): الشمس كاسرات (الكنة -3 -4
ـ   النوافذ،وتبرز بامتداد أفقي أعلى       أشـعة   سر وظيفتها ك

 ة عبارة عن كاسرة أفقي وهي المطر، من   الحمايةالشمس و 
ـ   سم، 45 -25 عرضها بين    راوحي  جـزء   ا مثبت عليه

 سم يـشبه الحافـة المهدبـة    20 –10ساقط بارتفاع من  
 ملونـة،  وتكـون  زخرفـي    بشكلمزينة بأفاريز مخرمة    

 )3(.وتوضع الكنه فوق النافذة أو على امتداد عدة نوافـذ         
  ) 8(اآلتي الشكل انظر

  

: 
  

  

  )4(اء التقليدية  واجهات مساكن صنعفي الكنة)  8 (شكلال

  :       صنعاءمدينة في الحديثة المساكن خصائص -5
ثر الثورة إ بالظهور الحديثة في اليمن اكن المسبدأت

ات الجديدة التي ظهرت في تغيرمالصناعية ضمن ال
 لظهور مواد وكان ، والثقافة والمجتمعالتقنيةمجال 

 والخرسانةإنشائية جديدة كالحديد والزجاج والفوالذ 
 المساكن وجاءت )6(. مجال التخطيط والتصميمفيتأثير 

 ، نتيجة للهجرات الخارجيةالغرب بعمارة متأثرة الحديثة
  . كبيرةمجازاتب هاوتنفيذ راغات الفتصميم حيث من

 عاء في صنحديثة معظم المباني السكنية الاستعارت
 بنمط تيمناً كالقمريات ، التقليديةالعمارة من عناصر

 مساقطها وأخذت ، فقطشكل حيث المنيدية العمارة التقل
 انظر ة، أو مستطيلة مربعكأشكال منتظمة أشكاالً

 صغيرة قمرية
 الرخام من

 نافذة
زجاجية 

 من ةقمري
الزجاج 

 الكنة

 صغيرة قمرية
 الزجاج من
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  .)9(الشكل
 مواد السكني الحديث المبنى نوافذ في استخدم كما

 بسياج غالبيتها وحصنت ، واأللمنيوم والزجاجكالخشب
 عتُِمدوِا فتحات النوافذ، معظم واتسعت ،حديدي للحماية

 مساحات على منتظمقمرية بشكٍل  العنصرعلى تكرار 
 المسلحة الخرسانية بمادة الجدران بنيت وقدالواجهات، 

 وكسيت ،)11(،)10(األشكال انظر إلسمنتي، اوالبلوك
 من ةيإسمنت أو بورقة ، المحليالطبيعي بالحجر غالبيتها

 من ببالط أرضياتهاوغُطِّيتْ  ،الداخل والخارج
 من والخارجية ةالداخلي أبوابها صنعت والموزاييك،

  )12(. أو الخشب القاسي المستوردذ،الفوال
 التصاميم معظم أن نجد الخارجي الشكل ث حيومن

 صرية المترفات البمن خلت قد الحديثة السكنية
ت بها المساكن التقليدية تميز التي ،كالزخارف والنقوش

 واالهتمام ختزال، اعتمادها على التجريد واالبسبب
 خلقت من أجلها، مما ساعد على  بنيالتي بالوظيفة
 المعاصرة، البشرية النشاطات احتواء وظيفتهابيئات 
  )7(.يواء االحتياجات وخاصة اإلبعض وتلبية

 

  
    

 المساقط األفقية لألبنية السكنية الحديثة شكال ألنماذج) 9 (شكلال
  )9( مدينة صنعاءفي

 المدن فيتزايد الطلب على المساكن في اليمن وخاصةً 
 للطلب استجابة المساكن ببناء الدولة قامت و،لرئيسةا

 القطاع الخاص على االستثمار في وشُجعالمتزايد عليها، 
 تسهيالت الحكومة المواطنين ومنحت اإلسكان،قطاع 

 بحيث زاد ، الميسرة دون فوائد لبناء مساكنهمالقروضك
عرض المساكن بسرعة واكبت سرعة تزايد الطلب عليها 

 في اليمني رغبة المجتمع تحقيق بذلك تمير، إلى حد كب
 في توسع المدينة سهم أمما خاصة، بمساكن العيش

  .هاجميع بسرعة في االتجاهات

 أخذ :الحديثة العمراني للمساكن التشكيل -1 -5
 طابعاً مختلفاً عن المعاصرة العمراني للمساكن كيلالتش

دي  فعلى عكس النسيج العمراني التقلي،الطابع التقليدي
الذي اعتمد على التراص والتالصق للكتل المعمارية، 

 اعتمدت على نظام السكن  المعاصرةالمساكننجد أن 
المنفصل حيث الكتل المتباعدة والمنتشرة بشكل غير 

 الفراغ الرئيسي وانفصل العريضة والشوارعمنتظم، 
إلى فراغات صغيرة خاصة لكل ) الحديقة العمرانية(

 غير منتظمة األبنيةلفضاءات بين  تكون اومن ثمسكن، 
 )5(.ومتسعة ومخلخلة
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 المقاييس والنسب جاءت:  والنسبالمقاييس -2 -5
 مع ة والطرقات، متجاوبلشوارع في المساكن واةكبير

متطلبات المعيشة المعاصرة، كتقدم وسائل النقل 
 في عالقاته المعاصر اليمني يعتمد المعمار ولمالحديثة، 

 والتناسب لتحقيق جمالية لنسبةعلى االتصميمية للمساكن 
– اليمني الحديث السكن أظهرالتكوين المعماري، فقد 

 التشكيل في لنسب واللمقاييس ته مراعاعدم - وبوضوح
 عضوية لى عل ال يدوتكوينهاالبصري والوظيفي، 

، سواء في واإلنسانيةوفاعلية من الناحيتين االجتماعية 
  .لمباني ومفرداتهاالنسيج العمراني أو في تكوينات ا

 باني تتباين الم: الواجهاتفي حات الفتنسب -3 -5
 االرتفاعات أن نجد ِإذْ ، االرتفاعاتفي الحديثة سكنيةال

 وقد وصلت ظام،آخر دون انتإلى  بناءتختلف من 
 وابق، ط10 من أكثر إلى حيان بعض األفي فاعاتهاارت
 كنالمسا بناء في استخدام التكنولوجيا المتطورة أثرو

 ،ومجازاتها الفتحات شكل اختلف فقد اليمن، فيالحديثة 
 وظهر ، فيها كاأللمنيوم والزجاجمستخدمة الالبناء ومواد

 كظهور غربية فيها التأثير باألفكار اللياًج

 األبنية ظهرت في واجهات التي، )الشرفات(البلكونات
السكنية الحديثة كعنصر معماري جديد وغريب عن 

 ة مادة الخرسانها واستخدمت في بنائالعمارة اليمنية،
 من أهم مالمح العمارة وأصبحت المسلحة، ةوالخرسان
  )8(.الحديثة السكنية
 ، البنائيةالمحددات وبالشروط التقيدعدم إلى  ونظراً

 في ظهرت المعنية، الجهات قبلوغياب المتابعة من 
 التناسق بعدم تتصف مختلفة للفتحات أشكاٌل الواجهات
 أحيانفي -مع واجهة البناء، مما أدى  واالنسجام

  )12(.األبنية إلى تشويه واجهات تلك -كثيرة
 االتجاه الرأسي في نسب الفتحات كبيرة أصبحت كما
 المساحات بسبب التقليدية، الفتحاتب مقارنة ألفقيوا

 البيتون مادة استخدام وإمكانات للفراغات، الواسعة
 للبيئةلمناخية  االعوامل مع مءيتال ال وبما لتأمينها،
 عديدة سلبية آثار لفتحات لهذه اكان  ومن ثم)6(المحلية،

 الملوثات نقلكتدني العزل الحراري والصوتي و(
  )11(، )10(شكل). ءوالضوضا

  ج

  
  )الباحث (عاصرة المالمساكن في والواجهات الفتحات أشكال يبين) 10(شكلال

 لعنصر استعارة
القمرية من 

 السكنية العمارة
 وتكرارها التقليدية

 في الواجهات
 جميعها

  الشرفات ظهور

  النوافذاتساع
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 )الباحث( المعاصرة المساكن في التقليدي التصميمي التواصل مع الفكر أشكال من كشكل ليديةق القمرية التاستخدام يبين) 11(الشكل

 في ديثة الحالمساكن المؤثرة في تصميم العوامل -6
 : اليمن

دينسانياً يعكس تطوره الفكر إ المسكن نتاجاً حضارياً ع
عالقاته، و ارتباطاته،و ، كلّها والمجتمع بتفاصيلهاإلنساني

 وتقاليده،عاداته، وقيمه، و ،عامله مع اآلخرينطريقة تو
 ىحدإو ، اإلنسانحياة أكثر البيئات المؤثرة في من فهو

 وسالمة نموها األسرة الركائز المساهمة في تكوين
 فهو المنظور، المستقبل و،الحالي المدى  علىواستقرارها

 استقرارها في أو سلباً إيجاباً يؤثرالمأوى الذي 
 من مجموعة تلخيص ويمكن صادي،واالقت االجتماعي
 المعاصر اليمني المسكن ميم في تصأثرت التيالعوامل 

  :اآلتي النحو على

 والتطورات اتتغير التشمل:  اجتماعيةعوامل -1 -6
 المجتمعية، اليد والتقعادات في الت حدثالتي االجتماعية

 أسرة من وتحولها ، األسرة اليمنيةة في تركيبتغيروال
 نتيجة أنه  إالمستقلة، صغيرةكة إلى أسرة كبيرة متماس
 وخاصة بعض األسر اليمنية بين االجتماعيلقوة الترابط 

 تربطها صالت التي ت غالبية العائالفإن قرباء،بين األ
 ، مشتركةبأبنية والعيش في التجمع رغبتقرابة أو نسب 

 السكنية القطاعات هذه الميزة بوضوح في وتظهر
 طابق كل يشمل طوابق عدةاء  حيث يضم البن،الشعبية

 .كلّها لعائلةل  مختلفةًاًشقق

 انتعاش في تكمن:  اقتصادية وتقنيةعوامل -2 -6
 وتطور متوسط دخل الفرد، وارتفاع ،االقتصاد اليمني

 دخول مع المختلفة، البنائية العمل وسائل وأساليب
 هربائية الكظم النكظهور جديدة، وموادتكنولوجيات 
قواعد (  بالهياكل الخرسانيةاإلنشائي النظامو والميكانيكية،

 البناء طريقة تغير في جميعها أسهمت، )وأعمدة وجسور
 النمط األساسي تغير ومن ثم ، السكنيةالمبانيوشكل 

 في لمساكن امن متنوعة نماذج انتشرت و،للبناء في اليمن
  . الخاص والحكوميالقطاعينكال 

 حديثةكن التقليدية وال الفرق بين عمارة السمقارنة ويمكن
  :اآلتي التوضيحي الجدول خالل من
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  )الباحث (والمعاصر التقليدي اليمني السكن خصائصتوضيحي ل)  2(جدولال
 ة السكن المعاصرعمارة  السكن التقليديةعمارة الخصائص

 في المساحة   االقتصادية عضوي متصل ومتراص، يحقق      نسيج  العمرانيالتشكيل
 ي للسطوح ألشعة الشمسوالتعرض األصغر

 شطرنجي ذو كتل كبيـرة منفـصلة ومتباعـدة،         تخطيط
  كبيربشكلتتعرض فيه السطوح ألشعة الشمس 

  منفتح نحو الخارج ممتد رأسياً وأفقياًمغلق أسياً منفتح نحو الخارج ممتد رمغلق  البناءنظام
 دة أسر يضم عدة شقق مخصصة لعالبناء  مخصص لسكن أسرة واحدةالبناء اإلشغال

 مان بدرجٍة محدودٍة الخصوصية واأليوفر مان بدرجٍة كبيرٍة الخصوصية واأليوفر الخصوصية
  القدرة على التوسع الرأسيعدم  على التوسع الرأسيالقدرة المرونة
 عيش، والعادات والتقاليد يتوافق التصميم مع أسلوب الال لتقاليد التصميم مع أسلوب العيش، والعادات وايتوافق  مع أسلوب العيشالتوافق
   متعددة للفراغ الواحداستخدامات ية الفراغات الوظيفاستخدام

 ..)معيشة، طعام، نوم،( 
 ازدواجية الوظائف، مما تسبب في سب الفراغات بحفصل

 بعض الفراغات الوظيفية
ن عن طريق فتحات مدروسـة للنوافـذ        ا وتهوية طبيعيت  إضاءة  مع المناخالتكيف

 )ةعلوية وسفلي(
ن مع اسـتخدام فتحـات واسـعة        ا وتهوية طبيعيت  إضاءة

 للنوافذ، تسبب تبادالً حرارياً كبيراً
 لكسر ي القمرية والمشربية والكنة نابع من الوظيفة، وهاستخدام  الواجهاتعناصر

 أشعة الشمس، وتحقيق الخصوصية
 شكليٍة بعد أن فقدت وظيفتها      كاستعارٍة القمريات   استخدام
 نوافذ الاتساعبسبب 

 الحـراري،   العـزل  طبيعية محلية ذات قدرة عالية فـي         مواد  البناءمواد
 البيئة المحليةو سبتتنا

 صناعية ذات قدرة منخفضة في العزل الحراري، ال مواد
 البيئة المحليةوتتناسب 

 : للدراسة التحليليةامة العالنتائج -7
 الحديثة نية خالل الدراسة التحليلية لألبنية السكمن
 : يأت ما ياستنتاج من تمكنا مدينة صنعاء في

 للحي، نتيجة لتبدل ني النسيج العمرااختلف -1
المساكن المتصلة والمتراصة بمساكن منفصلة 

 اختفى عنصر لكذات كتل كبيرة ومتباعدة، كذ
، مما أدى إلى )الساحة العامة (صرحةالبستان وال

ضعف العالقات االجتماعية وفرص اللقاء بين 
  .لحي الواحدالسكان في ا

 غالبية الساحات في المناطق السكنية صبحتأ -2
 أماكن لوقوف سيارات السكان القاطنين ةالمعاصر

 لدوران السيارات العابرة، ساحاتفي الحي، أو 
كما استغلت بعضها ألغراض تجارية للباعة 

 عن المتجولين، وأماكن خاصة بالمتسولين فضالً
 .الوظيفة األصلية التي صممت من أجلها

 كبير في مجال تصميم السكن تغير حدوث  -3
الحديث في اليمن، واختفاء بعض الوظائف في 

 المعاصرة، كاختفاء عنصر يةالفراغات السكن
في  فراغاً رئيساً دالمفرج من غالبيتها الذي كان يع

المسكن التقليدي، وكذلك اختفاء عنصر المشربية 
 .من النوافذ التي كانت تؤمن عامل الخصوصية

 غزا لذي الطراز المعماري للسكن الحديث اهرظأ  -4
 المناخية  مع الظروفمهؤمدينة صنعاء عدم تال

حديثة  الللمواد الخاصة بهذه المدينة، نتيجةً
 ها سلبياتظهرت التي المستخدمة في أعمال البناء

 خصائص المناخ المحلي، بعكس معفي التكيف 
  في مباني المدينةاستخدمت المواد التقليدية التي

 .القديمة
 الرغم من العالقة التفاعلية بين العمارة على -5

 موالسلوك البشري للقاطنيين فيها، إال أن التصمي
 مع تماماًالعمراني والمعماري الحديث لم يتناسب 

 البشري للسكان، النابع من العادات لسلوكا
 بسبب عدم ،والتقاليد والتراث والثقافة اليمنية

 اليمنية، سرةيبة األتناسب معظم الفراغات مع ترك
 تلك أظهرت الدراسة التحليلية فقدوطريقة العيش، 

  :اآلتي النحو لى توضيحها عيمكننااإلشكاليات، و
 الساكن إلى عمل سياج معدني فوق األسوار لجأ: أوالً

مان،  للحوش، للحصول على الخصوصية واألجيةالخار
 وهذا يدل على فيالت،ونرى ذلك خاصةً في مساكن ال

  رغبات القاطنينتلبية درة المساكن الحديثة فيعدم ق
  .وتأمين الخصوصية واألمان لهم

  الداخلية فيغات لم تتوافق التصاميم الحديثة للفرا:ثانياً
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 مع العادات والتقاليد والقيم االجتماعية السائدة، االنسجام
 اليمني مسكن التصميمات الداخلية للتغيرفعلى الرغم من 

ك لم يغير من طريقة العيش فيه الحديث، إال أن ذل
 يحتوي كل مسكن حديث ِإذْالمرتبطة بالعادات والتقاليد، 

 الستقبال الضيوف واألصدقاء، مخصصين فراغين على
، )ديوان( نمط عربي تقليدي مجهز بأثاث محلي ذوفراغ 
 انظر ، األرضعلى التقليدية بالطريقة الجلوس فيه يجري

، )المجلس (غربيل النمط اعلى واآلخر، )12(الشكل
، )13(الشكل في كما ، الجلوس فيه على األرائكويجري

 تبعاً األخير أكثر استخداماً من األول الفراغ أن إال
 الجلوس في يجري  وأحياناً،للعادات والتقاليد اليمنية

 المجلس ذي المقاعد على األرض ألنه أكثر راحة
 باليمن لي أكثر مع اللباس المحناسب ويتوبساطة،

  .ريقة العيشوط
  

                 
  )الباحث( النمط الغربيعلىالمجلس ) 13(شكلال      )             الباحث( ذو نمط عربي تقليديالديوان اليمني) 12(شكلال               
 المعاصرة على صالة ليمنية المساكن احتوتا :ثالثاً

 رغبة للطعام مجهزة بأساليب حديثة، وبطاولة وكراٍس
 مع الحياة المعاصرة المتأثرة بعادات الشعوب يفي التماش

 الغربية، وبما ال ينسجم مع عادات المجتمع اليمني
، الذي وجد رغبة في حياة جديدة مرتبطة مع هوتقاليد

 الوظائف الجديدة للمسكن، إال أن استخدامها كان قليالً
 فقط، ألن سمية ما تستخدم في المناسبات الروغالباً

 وشرابه على ه على تناول طعاماعتاداليمني قد  اإلنسان
 بما ينسجم أكثر مع العادات والتقاليد مباشرة األرض

  . ليمنيةا
 على صنعاء في المساكن الحديثة حتواءا رغم: رابعاً

 تجهيزاته عم) مطبخ(فراغ خاص بتحضير الطعام 
 يدعى آخر اًك فراغ أن هناإالالحديثة والمتطورة، 

 على الحتوائه إلعداد الخبز اليمني اًمخصص، و)لديمةا(

 أعلى في الديمة هذه وتوجد ،التنور الذي يستعمل لذلك
للتخلص من الروائح وخاصة في ) فوق السطوح(البناء 

  .فصل الشتاء
 النتائج الخاصة بالدراسة إلى سبق يمكننا التوصل مما

يمنية المعاصرة، وهي على النحو التحليلية للمساكن ال
  :آلتيا

 مني السمات السلبية في المسكن اليمن أهم  -  أ
 بعض فراغاته أو تعدد زدواجيةاالحديث 

العناصر والفراغات التي تخدم الغرض أو 
 .هانفس الوظيفة

 التصاميم الحديثة للمساكن في صنعاء ظهرتأ  - ب
 من الناحيتين التصميمية والوظيفية، إخفاقها

البيئية،  (للمتطلبات ها تحقيقعدمنتيجةً ل
 تجاوبها لعدم، كذلك )الجتماعيةااالقتصادية، 
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 ما يؤكد وهذا والتقاليد اليمنية، عاداتلمع ا
لك إلى عدة  ويمكن أن نعزو ذ، البحثمشكلةال

 :يأتأسباب نذكر منها ما ي
 الدراسات المتعلقة بالعلوم اإلنسانية قلة  ]1[

 فادة يمكن اإلالتيوالنفسية والسلوكية للمجتمع اليمني 
 .يمية للبيئة المحلية في االعتبارات التصممنها

 اهتمام المستثمرين ومالك المخططات عدم  ]2[
 بالسلوك اإلنساني والخصوصية ،والمجمعات السكنية

اليمنية المرتبطة بالعادات والتقاليد، والتفكير بالكسب 
 . السريع، وبأقل تكلفة ممكنةالمادي

  : والمقترحاتالتوصيات -8
 نللسك التصميمي الفكر عمقفادة من  اإلضرورة .1

 تتناسب مالئمة إليجاد تصاميم سكنية التقليدي، اليمني
 وفقمع االحتياجات المعيشية اآلنية والمستقبلية، 

 .لعصريةالمتطلبات ا
 المراكز الحرفية المتخصصة بفنون البناء زيادة .2

 بتطوير العناصر التقليدية التي واالهتمامالقديم، 
 .اندثرت كالكنه والمشربية

 تعهدينن تلزم المهندسين والم الجهات المعنية أعلى .3
بالضوابط البنائية، والمعايير الخاصة دبالتقي 

بارتفاعات األبنية ونسب الفتحات بالواجهات 
 ، لتحقيق جمالية التكوين المعمارية،الخارجي

 .ة والوظيفية البصريتشكيالتلل
 بالدراسات المتعلقة بالعلوم اإلنسانية هتماماال .4

 منها في ادةف لإل،ع اليمني للمجتمكيةوالنفسية والسلو
 في التركيز للبيئة المحلية، ولتصميميةاالعتبارات ا

 الجامعية المتصلة بالتعليم المعماري المقررات
 بالسلوكوالعمراني على ربط التصميم الحديث 

 . وعاداته وتقاليدهاليمنياإلنساني للمجتمع 
 تحقيق االقتصادية في المسكن اليمني إمكانية  .5

 ، من خالل البساطة في التصميمبلي،ستقالحديث والم
 في فرةاالمتو على المواد الطبيعية واالعتماد

 وتوظيف بعض الحلول والمعالجات المحلية،البيئة 
 :نها وم،التي تسهم في ذلك

 دراسة المساحات الداخلية للمبنى، وتجنب   -  أ
االزدواجية في الفراغات الوظيفية للتكيف مع 

، وذلك بجعل بعض ةتغيرماحتياجات األفراد ال
وظائف  الغرف أو الفراغات قادرة على أن تخدم

ق المرونة الوظيفية، الستيعاب وظائف متعددة، وتحقّ
جديدة، فبدالً من تخصيص وظيفة واحدة لكل غرفة 
أو فراغ معماري، فإن توظيف الفراغ الواحد ألكثر 
من نشاط، يحقق احتياجات األسرة ومتطلباتها، 

فمثالً . اءة التشغيلية للفراغويؤدي إلى رفع الكف
إمكانية استخدام غرفة المعيشة للطعام، أو كفراغ 
الستقبال الضيوف من النساء أو الرجال في أوقات 

 .معينة، وفراغ الديوان كفراغ للنوم أو المعيشة مثالً
تحويل بعض المساحات غير المستغلة إلى   - ب

فراغات نفعية ذات وظائف إيجابية، بحسب 
دها في التصميم، بحيث واكن وجمساحاتها وأم

، مما )مخازن( تستخدم مثالً كفراغات للتخزين
كفاءته  يؤدي إلى خفض تكلفة المسكن ورفع

  .الوظيفية
 السكنية لمباني افي االهتمام بالمعالجات المناخية -ج

 على تأمين اإلضاءة والحرص قبلية،الحديثة والمست
التوجه والتهوية الطبيعيتين بصورة رئيسة، واختيار 

 لها لما للغرف من ناحية الشمس والرياح،  لصحيحا
 ، مستوى الراحة للقاطنينرفعمن تأثير كبير في 

 اقة دورها في ترشيد استهالك الطفضالً عن
  .الكهربائية
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