
 

 صنعاء القديمة

 محمد د: فتحية محمد

هي أصل العرب و منبع األصالة. ف .تاريخ العروبة منذ األزل كنجم ساطع في صنعاء ةتبرز مدين

وعاصرت الكثير من  إذ بنيت منذ مئات السنين ،زالت وستبقى منبع الحضارات القديمة وماكانت 

من الناحية  ءصنعاء سوا المختلفة وكالً له دوره في مدينة الفكرية واأليدولوجياتالدويالت 

الهوية صنعاء تبقى  ما عاصرتهمن رغم الوب الفكرية أو العمرانية، السياسية أو االقتصادية.

  . هاداخل اليمن وخارجالرسمية لكل مواطن يمني 

د علماء اللغة اليمنية القديمة )المسند( أن ك  أ حيثالعديد من اآلراء التسمية ت وجد :التسمية

هي  يؤكد ذلك وما .جيداً  ينان تحصيعني المكان المحص  صنعاء و ةهو االسم القديم لمدين (صنعو)

)المسند(  القديمةسم صنعاء في اللغة النقوش اليمنية إأما  .بالمدينةاألسوار والحصون المحيطة 

سميات تحصن وفي ت ىحصن ومنع ويقال )تصنع( بمعن ى)صنع( بمعن من كلمة مشتق  فهو 

 الحصينةي القري تعن هالجمع مصانع والتصغير يصنعه وجميعوا ةلبعض االماكن اليمنية مصنع



السالم وذلك لطلبه موقع  هإلى سام بن نوح علي سام نسبةً  ةيت مدينوسم   ؟ماكن المرتفعةفي األ

سم ورد في إآزال وهو  ةبمدينأيًضا وسميت  .صنعاء ةفكانت مدين ة،دووالبر ارةمعتدل الحر

التوراة وهو أحد أبناء يقطن ابن عامر بن شامخ بن سام بن نوح، وقيل أن االحباش عندما شاهدوا 

بجميع  تسم ى صنعاء ةمدين ال تزال من ذلكرغم الوب .صنعةمبنية بالحجارة قالوا لها   صنعاء

  صنعاء.و –سام  –آزال ك التسميات

  -  110 عرض ودائرة ،شماالً  44 -12 طول خط   تقاطع عند صنعاء القديمة ةمدين تقع الموقع : 

الحرارة  معتدلةتكون   الموقع بهذا وهي تر،م 2300 -2200 حوالي البحر سطح عن ترتفع .15

ً  اصيفً  شتاء معتدل مناخهاف .بها المحيطة بالمدن مقارنه وبهذا المناخ المعتدل  .باألمطار ومصحوبا

 لجبل الغربي السفح جغرافياً عندصنعاء  تقعة جذب للسياحة الداخلية والخارجية. إذ مدين أصبحت

 الجنوب، من وسنحان الشمال، من الحارث بني وهي اليمنية القبائل أشهر من ثالث ملتقي عند نقم

ً للقبائل من  . وبذلك كانت ملتقىالغرب من مطر وبني للقبائل اليمنية حيث مثلت مركزاً تجاريا

َمت المدينة أل منذ القدم. بالمدينةمختلف القري المحيطة   درب وهي ،بالدروب تعرف حياءكما قُس ِّ

 في وهو اليمن بابب المعروف القطيع بودر وطلحة ودواد البقر بسوق اليوم المعروف السرار

ثم  .صنعاء من الشرق إلى الغرب وكانت السائلة التي تنحدر من جبل نقم تشق   الجنوبية. الجهة

 نتيجة للسيول واألمطار الكثيرة.  المدينةنحو شمال  السائلة مجرىل تحو  

بداية النشأة لمدينة صنعاء يجد المؤرخون صعوبة بالغة في تحديد : صنعاء القديمة ةنشأة مدين

 مدينة أول وهي، حميرية سبئية صنعاء مدينةإال أن  .لذلك الموثقةنعدام المراجع القديمة وذلك ال

 لجمالها األرض مدن أروع زالتوال  كانتف .العربية الجزيرة شبه مدن وأقدم الطوفان، بعد

القول أن الحديث عن  نايمكن. إذ وأهلها وبنائها ومناخها ببيئتها والمتمثل والعمراني الطبيعي

 :وهيبثالث مراحل  مر  قد  القديمة صنعاء التاريخي لمدينة لتطورا

  المدينة القديمة وتمثل القطاع الشرقي.م 1500 ما قبلمرحلة 

  حي بير العزب ومنطقة القاع وتمثل القطاع الغربي.م  1962 - 1500مرحلة 

  اليوم فيهنحن  خيرة وهي ماتمث ل المرحلة األاألحياء الحديثة  2000 - 1962مرحلة. 

صنعاء  جبل نقم هي النواة األولى لمدينة التي بنيت فوق سفح)قصر غمدان( و القلعةتعتبر و

 من مجموعة قرى متناثرة في حوض صنعاء، ثم اندمجت تلك القرى المدينةتكونت  . إذالقديمة

 المدينةتطورت وبذلك . المصلحة االمنية العامة للجميع فيه وذلك لمافي كيان عمراني واحد 

 السالم، ثم الجامع الكبير ثم سوقوسطها كاتدرائية القليس قبل ا ترى راسوأذات  مدينة لتصبح



  .المدينة

 

 صنعاء القديمة                               –الجامع الكبير                  صنعاء القديمة –كاتدرائية القليس   

وقد  بحي شعوب،ر الشمالي للمدينة وسمي وازدهر السو الحافة الغربية المدينةسوق  ومثل

ة صنعاء القديمة ومنها دولة سبأ وحمير والدولة تعاقبت العديد من الدويالت على حكم مدين

وارث الطبيعية ضت المدينة للعديد من الكتعر   ،وخالل تلك الحقب التاريخية الصليحية واليعفيرية.

ضت للسيول عر  تحيث ، والعثماني( )كالغزو الحبشي والفارسي( والغزوات )كالسيول واألمطار

وفي عام  ازل والحدائق حول الخندق الجنوبي.رت الكثير من المنم ودم  1581الجارفة عام 

المدينة تفقد  وبذلك كانت ،منزل 100ر م اجتاح الفيضان المدينة مخلفاً دماراً قوياً حيث دم  1878

وقد  .كانت تتم  في فترة تلك الدويالت عمليات الترميم والصيانة التيمن رغم الب الكثير من تراثها

لمؤثر التجاري حيث كان كان للتطور العمراني في صنعاء القديمة العديد من المؤثرات وأهمها ا

، قوافل التجارية المتنوعة كاللبان، والبخورطرق التجارة وال موقع مدينة صنعاء التجاري ملتقى

لذا  ثير من المواد التجارية المختلفة.لكوا ،والفضة، واألحجار الكريمة والمنسوجات اليمنية

لحمامات لدعم الحياة ، وان الخدمات العامة ومنها االسواق  والسماسر )الخانات(وجدت العديد م

 صنعاء القديمة. ة داخل مدينةوالتجاري االجتماعية

 صنعاء القديمة، لذا التطور لمدينةسواق مظهر من مظاهر لت األشك   :سواق صنعاء القديمةأ

لف وسبعمائة م حوالي أ2004ذا بلغ عددها للعام سواق الكثير من الدكاكين إوجدت في تلك األ

باب اليمن  ما بين وقد امتد الموقع الجغرافي للسوق .ع في أكثر من سوق متخصصدكان تتوز  

والمنتجات  في العديد من الصناعات والحرف اليدوية االسواقتلك  ازدهرتوباب شعوب. ف

والمنتجات الزراعية كالفاكهة  تصدر الجلود واالحذية والسجاد، والفخارث كانت حي الزراعية

سواق اليمنية كانت ومازالت األوالصناعات الحرفية كالفضة، وغيرها من الصناعات. ف والبن

، وسوق الجنابي )الخناجر( سوق الملحعلى سبيل الذكر تسمي باسم السلعة أو المهنة ومنها 



وقد  ،ووق الحب )الحبوب(، سالفخار )المدر(، وسوق النجارين سوقو)الخيوط(،  الفتلةسوق و

ماكن والورش وأ وتصدير واستيراد مختلف المنتجات بيع ما بينسواق دت وظائف األتعد  

.معظمها ليومنا هذا التي ال زالت وغيرها من األسواق االعمال اليدوية،

 

 صنعاء القديمة -صناعة الجنابي          صنعاء القديمة              –سوق النحاس      

 

 صنعاء القديمة –سوق الملح 

 إذ )الخانات أو الفنادق(السماسر  العديد من  وجدت ،للمدينة وسكانها مع النشاط التجاري وتزامنًا

ً  بلغ عددها م إحصائيات عاضحت أوثم تطورت عملية بناء تلك السماسر حيث  ،سمسرة 12 قديما

محطة راحة  فهي .تؤدي العديد من الوظائف بكونها ،سمسرة 53م أن عددها بلغ 2004

)البن(،  محطة بيع وشراء لبعض المحاصيل مثل الزبيب، والقشرللمسافرين ودوابهم السيما 

 ومن تلكمحطة لتخزين بعض المحاصيل فضالً عن ، لتبادل العمالت الفضية والنقود ومحطة

 .وسمسرة الحوائج  وسمسرة الحب وسمسرة دالل السماسر سمسرة الميزان )القشر( 



 ةفموقع مدين .المدينةتالزمت نشأة سور صنعاء مع نظم الحياة القائمة في  :بوابهوأ سور صنعاء

من ناحية الدويالت التي نشأت حول  ءصنعاء أوجد الكثير من األطماع للسيطرة عليها سوا

والدفاع  طابع الحماية المدينة معالم لذا أخذت .القوي الخارجية كالفرس واألحباش أو من المدينة

 قدرةالوذلك لتعزيز  ،الدفاعيةمكوناته المنشآت والمباني  ومن أهم   .ببناء السور المحيط بها

ودعم قيام الدولة  الداخلي واستقرارها المدينةوحفظ أمن  ،األخطار الخارجية صد  و الدفاعية

ابن أحمد الهمداني في كتابة االكليل أن الملك  . وقد ذكر ابو الحسنواالقتصادي السياسي بدورها

وبأنه أقامه وجعل عليه تسعة )شعرم أوتر( هو الذي قام ببناء سور صنعاء القديمة   السبئي

. ويفصل بين كل برج وآخر النوبةنصفية دائرية تسمى ببراج أبواب. كما أن على امتداد السور أ

ض وقد تعر   حصينات حربية للدفاع عن المدينة.وتعتبر تلك األبراج ذات ت ا.مترً  40حوالي 

ملة الفرس ات عديدة وذلك نتيجة للحمالت العسكرية على اليمن كحالسور للخراب والتدمير لمر  

صالح وترميم في أثناء حكم ع وإعلى عملية توس   قد حاز السور لذا  .والعثمانية واألحباش

ن محمد بن يعفر والمعين من الخليفة لفة على صنعاء حيث أوضح الرازي أت المختالدويال

علي بن محمد الصليحي  الصليحيقام الملك  بناء السور. بدوره بإعادةالعباسي حاكم لصنعاء قام 

السور  العديد من صور التهديم لجزء من ودوج تم   . عالوةً على ذلك واالحجاربالجص   بترميمه

االمطار الغريزة والسيول في تدميره  نتيجة للصراعات العسكرية، باإلضافة إلى مساهمة

 م في تدمير جزء من السور.1985وانهياره حيث ساهم فيضان 

 

             

 سور صنعاء القديمة



توضح ة حيث بواب بدق  األ عداد تلكتحديد أ بواب لسور صنعاء ولم يتم  وقد وجدت العديد من األ

ة األولى هي أربعة عملية بناء السور المصادر أن االبواب التي صاحبت بواب وهي من أ من المر 

ومع  باب السبح(.الغرب )و، الشرق )باب القصر(، (باب شعوب)، الشمال الجنوب )باب اليمن(

بناء  ض لها السور على مدار المئات من السنوات تم  عمليات الدمار والتخريب التي تعر  

 تحديد أبواب تم  للمدينة  القديمة ومن خالل تتبع الخرائط الجغرافية .تحداث وتجديد األبوابواس

، باب اليمن، باب خزيمة، باب السبح، باب النزيلي، باب باب ستران: السور القديمة كما يلي

  .باب البلقةوالشقاديف، باب شعوب، باب الشهاري، باب الروم، باب عبيلة، باب القاع، 

    

 باب اليمن: أشهر أبواب صنعاء القديمة

ب تعرضوا لعوامل سور صنعاء القديمة وما يتضمنه من أبراج )نوبات( وأبوا وبصفة عامة، فإن

همال وعدم  صنعاء واإلالحمالت العسكرية ضد   السيما ،التعرية كالرياح، واألمطار والسيول

 .منها ى تدمير جزءدورية مما أدى إلاالهتمام بعملية صيانتها وترمميها بصفة 

 



 نهيار جزء من سور صنعاء القديمةإ

تبدو متالصقة وبنظام  فالبيوت ة صنعاء نظام الحارات.ن تخطيط مدينتضم   :صنعاء ةمنازل مدين

يعود  . وذلك()كما في الصورة ع الرأسيصنعاء بالتوس   الطوابق المتعددة حيث تتميز بيوت

 تتناسب مع  بحيث رقعة االرض المحددةلالستثمار ا حيث يتم   وبراعته لهندسة العقل اليمني

سر في صنعاء البقاء في بيت من األل الكثير حيث تفض  ، الواحدة سرةكبيرة من أفراد األالعداد األ

 .ة ، واالبناء وأبنائهم، السيما األعمامالجد ،الجدالواحد في البيت إذا واحد فنجد 

 

 بيوت صنعاء القديمة

خاصة  طوابق بحيث يمثل كل طابق مقصورةتتعدد الطوابق بحيث تكون ما بين طابقين أو سبعة 

خر بحزام  الفصل بين طابق وآيتم  واليوم "شق ة".  نسميه بحيث تكون بمثابة ما بأسرة واحدة

 جور ويتم  ويبني من الجص واأل يظهر في الشكل الخارجي للبيت حيث يسمى "زنار"معماري 

 ، بحيث يتم  ل هندسية  كما في الصور. ويبنى الدور األرضي واألول من األحجاربأشكا تشكيله

رة وغيرها من كالشعير والذي كمخزن ألنواع الحبوب المختلفة ور األراضالد استغالل

  ، والطاحون لطحن الطحين. زن للحطب، حظائر للماشية، ومخالمحاصيل الزراعية

ى أما الدور األول في معظم األحيان وهذا يعود لدوره  لبيتبطول ا هويكون طول بالديوان فيَُسم 

ني خاص ويكون الدور الثا  المشاكل بين الناس.وحل   خاص بالمناسبات بالوفاة، واألعراس،ال

صنعاء القديمة غرفة مستطيلة  في نهاية الكثير من بيوتتقع  باألسرة )النساء واألطفال(. كما

 الجلوس فيها ومنخفضة يتم   ا مفارج وتكون ذات نوافذ واسعةجمعهبالمفرج، والشكل تسمَّى 

 .ن بمشاهدة ضواحي صنعاء وبساتينهاالجالسو للقيلولة والراحة ويستمتع فيها



 

 بيت من بيوت صنعاء توضح فيه الحزام )الزنار( بين الطوابق

 

األرض  الجزء األسفل إلى تتألف من قسمين حيث يمتد   التي بنوافذهاصنعاء القديمة  وتتميز بيوت

بالعقد  ىالجزء العلوي ويسمَّ  . وأعلى هذا الجزء يقعكما في الصورة فات خشبيةغالقه بدر إويتم  

ه على شكل فتحة نصف بناء يتم  من الجهة العليا. فو مباشرة النافذة ه عتبةفوقحيث أو القمرية 

ة تختلف قطع زجاجية ملونالل جوء إلى  ولتغطية الفتحة يتم  ية ينطبق قطرها على عتبة النافذة. دائر

والفائدة من القمرية  ة الجص.بماد   عملية التثبيت وتتم   .بلور أو قطعةحسب الطلب بحجامها أ

 .كأنه شفق الشمس أثناء الغروبالسماح للضوء بالنافذ بحيث يكون الضوء 

      

 العقد اليمني بشكله الجميللنوافذ البيت اليمني                         فات الخشبية الدر



إلى باإلضافة عد ة همال منذ سنوات يعاني التراث المعماري لبيوت مدينة صنعاء من الدمار واإل

= وعدم ،هد مت العديد من البيوت نظراً لقدمهاخيرة حيث أللماضية االسنوات ا فياالمطار  تأثير

على اليمن منذ أكثر  الصراع المستمر  تأثير  باإلضافة إلى الترميم والصيانة الدورية لتلك البيوت،

عد ة، عانت  صوربفقد  كان لبيوت صنعاء نصيب حيث تضررت تلك البيوت  .من خمس سنوات

 االنهدام وبعضها اآلخر من الش قوق.  بعضها من

     

 بيوت صنعاء القديمة تعرضت للدمار بسبب الصراع والسيول

 مواد البناء

 حجار،األ البناء اليمني استخدام ، حيث تم  واألسوار والقالع اليمنية للبيوتعت مواد البناء نو  ت

مواد تحتفظ بالحرارة خالل النهار  ألنهاوذلك ، ، اآلجور )الياجور( والقضاضوالجص   والطين

يفضل الكثير من  ،لذلك ل عوامل التعرية.إلى قدرتها في تحم   باإلضافة ،وتفقدها ببطء في الليل

السيما مواد البناء تنوع لوساكني صنعاء السكن في البيوت القديمة العتدال درجة الحرارة فيها 

معالم الحضارة على سطح الكرة  فكانت وال زالت صنهاء إحدى .دقة األنامل للبناء اليمني

  :نذكر ومن أشهر تلك المواد .االرضية

 ،المياهب منع تسر  ل للبيوت رضياتوالجدران واألهو مادة تستخدم لطالء األسطح  :القضاض

 أساسيتينف من مادتين يتأل  و .وملء الفراغات لتثبيت االساس تلك البيوتتقوية أساس وربط و

تقضيض  يتم   ،ثم   ه.لصناعت عد ة ويخلط مع الماء ويحتاج أليام ،والهشاش الحصي( –)النورة  هما

تدليكه بطبقة رقيقة  يتم   ،، وعندما يجفدقة واهتمام استخدمه بكل   ماكن لمدة أيام ويتم  الجدران واأل

 .ح أملسمن الشحم حتي يصبح السط



 صور اليمنية والحصوناستخدمها في بناء الق المواد التي يتم   أهم  من حجار تعتبر األ حجار:األ

وذلك لتمليس وطالء وزخرفة  ،، والنوارة، والقضاضالجص  ك ىمواد أخر ا، ويصنع منهوالقالع

حجار حسب لتعامل مع األا يتم   . كمااجهات الخارجية للبيوت والقصورالجدران الداخلية والو

 .نوعيتها

من بصورة عامة وذلك لسهولة توف ره والحصول عليه مواد البناء في الي من أهم  هو  الطين:

مع التبن والماء ويترك الط ين قد يخلط يتم  خلطه بالماء وتجفيفه بأشعة الشمس. حيث  وتشكيله

ى بـ"الطوب".وقد يتم    عملية البناء.ر ثم تتم  لكي يتخم   لذا   أيًضا حرقه في أفران متخصصة ويَُسمَّ

 .  يمة مبنية بالطيننجد الكثير من البيوت القد

اليمنية بأشكال جميلة وذلك لسهولة تشكيله ل العماري التي تصق   مواد البناء من أهم   هو :الجص

ً من حرق الحجر ال انتاج الجص   يتم   بأنامل اليمنين. بكثرة  جيري في محارق خاصة تتواجد حاليا

  .في شمال شرق صنعاء

أشع ة تحت  افهيتجف يتم  سم سمك.  4، وسم عرض 16: هي قطع من الطين بمقياس الياجور

بين البني  ماأي المرجاني ) إلىقرب تأخذ اللون األ مخصصة.الشمس وحرقها في أفران 

  (.واألحمر

األسقف ترتكز على دعامات خشبية . كما  معظم، حيث أن  استخدامه لسقوف المنازليتم   :الخشب

 بواب والنوافذ من الخشب. صناعة األتم  ت

 من الحفاظ بد   لذا ال .يمنيسواقها الهوية اليمنية ألي عاء القديمة بمنازلها وأسوارها وأصن تمث ل

خصوًصا مع استمرار الصراع على مدار   المعماري لمبانيهاالفن   على أصالةو على تراثها

فالكثير  الس ت  الماضية، فضالً عن السيول واألمطار الغزيرة واإلهمال وضعف الترميم.السنوات 

ني بسبب استمرار الصراع ة المبامن سكان المدينة يجدون صعوبة بالغة في عملية ترميم وصيان

نعدام السيولة ، ناهيك عن غالء المعيشة واونتائجه األخيروعدم االستقرار والخوف من استمرار 

 .ندثارو االأنهيار اإلمن  ف السنينمن السعي للمحافظة على حضارة آال بد   ال ،لذا. المالية
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