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قدم للنرش يف 1438/4/24 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1438/12/21 هـ

ملخص البحث. متيزت مدينة صنعاء كغرها من املدن اإلسالمية بوجود مباٍن خدمية كاحلاممات التقليدية، 
التقليدية استمر ولكن بطريقة  بناء احلاممات  فإن  القديمة  العمراين خارج أسوار مدينة صنعاء  التوسع  ومع 
واحلاممات  القديمة(  صنعاء  أسوار  )داخل  القديمة  التقليدية  باحلاممات  يعرف  ما  ظهرت  وبذلك  حديثة، 
التقليدية احلديثة )خارج أسوار صنعاء القديمة(. ركز البحث عىل دراسة احلاممات التقليدية القديمة واحلديثة 
للتصميم  القديمة وآخر من احلاممات احلديثة، وإجراء دراسة مقارنة  اختيار واحد من احلاممات  من خالل 
املعامري عليهام وفق املحددات التالية )التوزيع الوظيفي، تقنيات ومواد البناء، الفراغات الداخلية(. وتم عمل 
للحاممن ودراستهام معامريًا وعمل  الفوتوغرايف  والتصوير  امليداين  املسح  باالعتامد عىل  املقارنة بن احلاممن 

املساقط والرفع املعامري؛ للتعرف إىل التكوين العام ومدى التوافق واالختالف فيام بينهام.
التقليدية  للحاممات  املعامري  الطابع  بنفس  استمرت  احلديثة  التقليدية  احلاممات  أن  إىل  البحث  خلص  وقد 
القديمة مع إجراء بعض التعديالت يف توزيعها الوظيفي، وكذا االختالف يف تقنيات ومواد البناء فقد تغر 
أسلوب وتقنية البناء من خالل استخدام اخلرسانة املسلحة والقباب املبنية باخلرسانة أيضًا، واختلفت كذلك 
يف توزيعها الفراغي عن احلاممات القديمة حيث ظهرت فراغات مل تكن موجودة يف احلاممات القديمة مثل 

غرف البخار الرطب وغرف كبار الزوار.

الكلامت املفتاحية:  احلاممات التقليدية، التوزيع الوظيفي، تقنيات ومواد البناء، الفراغات الداخلية
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1. املقدمة

 عرفــت احلضــارة اليمنيــة احلاممــات التقليديــة 
منــذ قديــم الزمــان فقــد كانــت تلــك احلاممــات 
مرتبطــة باملعابــد القديمــة باعتبارهــا الفضــاء اخلــاص 
ــا  ــس وظيفته ــات بنف ــتمرت احلامم ــارة، واس بالطه
ــو  ــكاد ختل ــث ال ت ــالم؛ حي ــزوغ اإلس ــد ب ــى بع حت
ــا  ــد فيه ــة إال ونج ــاء القديم ــة صنع ــارة يف مدين ح
ــود  ــة. واملقص ــات التقليدي ــك احلامم ــن تل ــدًا م واح
ــا  ــم دخوهل ــي يت ــك الت ــي تل ــة ه ــات التقليدي باحلامم
ــداد، 2003م( أن  ــر )احل ــوم. ويذك ــر معل ــل أج مقاب
احلمــة هــي العــن احلــارة التــي يستشــفي هبــا النــاس، 
ومحمــت املــاء أي ســخنته، واحلميــم واحلميمــة املــاء 
احلــار، وكل مــا ســخن فقــد حــم، واالســتحامم 
االغتســال باملــاء احلــار، ثــم أطلــق اللفــظ عــىل 

ــارد. ــار أو الب ــاء احل ــتحامم بامل االس

 ومــن ثــم فــإن احلاممــات التقليديــة يف اليمــن 
ــي  ــو طبيع ــا ه ــا م ــي ومنه ــو مبن ــا ه ــا م ــان منه نوع
يأخــذ مــن الطبيعــة شــكله وتكوينــه العــام، وترتبــط 
احلاممــات الطبيعيــة بينابيــع امليــاه الكريتيــة املوجــودة 
يف مناطــق عــدة يف اليمــن. ســركز البحــث عــىل 
ــت  ــي بني ــة الت ــات التقليدي ــن احلامم ــوع األول م الن
ــي  ــة الت ــات التقليدي ــي احلامم ــاء وه ــة صنع يف مدين
ــة  ــراين ملدين ــيج العم ــن النس ــودة ضم ــزال موج ال ت
ــي  ــة الت ــات احلديث ــك احلامم ــة، وكذل ــاء القديم صنع
ــع  ــع التوس ــوازي م ــرش بالت ــًا وتنت ــا حالي ــم بناؤه يت
العمــراين ملدينــة صنعــاء، بحيــث ســيتم اختيــار واحد 
ــل  ــودة داخ ــة املوج ــة القديم ــات التقليدي ــن احلامم م
أســوار مدينــة صنعــاء القديمــة وآخــر مــن احلاممــات 

ــة  ــوار مدين ــارج أس ــودة خ ــة املوج ــة احلديث التقليدي
ــة  ــىل دارس ــث ع ــركز البح ــة. وس ــاء القديم صنع
لــكال  املعــامري  التصميــم  ناحيــة  مــن  املقارنــة 
ــي،  ــع الوظيف ــددات )التوزي ــدة حم ــق ع ــن وف احلامم
ــات  ــاء، املكون ــواد البن ــتخدمة، م ــاء املس ــات البن تقني

ــة(.  الفراغي

2. مشكلة البحث

ــة  ــوار مدين ــارج أس ــاء خ ــع يف البن ــع التوس  م
صنعــاء القديمــة فــإن بعــض املبــاين املكونــة للنســيج 
العمــراين التــي هلــا انعــكاس اجتامعــي وترتبــط 
اســتمر  احليــاة؛  وأســلوب  والتقاليــد  بالعــادات 
ــات  ــاين )احلامم ــذه املب ــم ه ــن أه ــل م ــا، ولع بناؤه
ــة  ــات احلديث ــك احلامم ــدو تل ــن تب ــة(. ولك التقليدي
ــة  ــكلة البحثي ــة، فاملش ــات القديم ــن احلامم ــة ع خمتلف
املكونــات  بــن  الفروقــات  معرفــة  يف  تتمثــل 
ــواد  ــة م ــاء وتقني ــم اإلنش ــة ونظ ــات املعامري والفراغ
البنــاء املســتخدمة بــن احلاممــات القديمــة واحلديثــة.

3. هدف البحث

 هيــدف البحــث إىل دراســة احلاممــات التقليدية 
ــي  ــكاس اجتامع ــن انع ــا م ــا هل ــة مل ــة واحلديث القديم
ــي والصنعــاين عــىل  ــه املجتمــع اليمن ــز ب وثقــايف يتمي
ــا  ــؤدي دوره ــت ت ــا ال زال ــوص، وألهن ــه اخلص وج

ــع. ــدى املجتم ــا ل ــظ بمكانته وحتتف

4. أمهية البحث

األبحــاث  لقلــة  البحــث  أمهيــة  تــأيت   
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ــاين  ــذه املب ــت ه ــي تناول ــة الت ــات املعامري والدراس
ــن  ــات م ــذه احلامم ــا هل ــتقلة؛ مل ــورة مس ــة بص اخلدمي
مدلــول ثقــايف واجتامعــي يف حيــاة املجتمــع اليمنــي.

5. منهجية البحث

يتبنــى البحــث املنهــج الوصفــي التحليــي مــن 
خــالل وصــف وحتليــل عينــة مــن احلاممــات القديمــة 
واحلديثــة واملقارنــة بينهــا؛ للتعــرف إىل مــدى التوافــق 
ــالل  ــن خ ــك م ــيتم ذل ــا، وس ــام بينه ــالف في واالخت

التــايل:

مراجعــة األبحــاث والدراســات الســابقة  ●
التــي تناولــت موضــوع احلاممــات التقليديــة.

ميــداين  ● ورفــع  وتصويــر  مســح  إجــراء 
لواحــد مــن احلاممــات التقليديــة القديمــة وآخــر مــن 

احلاممــات احلديثــة.

ــددات  ● ــق املح ــة وف ــة املعامري ــراء الدراس إج
)التوزيــع الوظيفــي، تقنيــات اإلنشــاء ومــواد البنــاء، 

ــن. ــة( للحامم ــات الفراغي املكون

ــرف إىل  ● ــن للتع ــن احلامم ــة ب ــراء املقارن إج
ــا. ــام بينه ــالف في ــق واالخت ــدى التواف م

اخلروج بالنتائج.  ●

6. الدراسات السابقة

تطرقــت معظــم الدراســات املعامريــة واألثريــة 
ــا  ــا م ــارشة، ومنه ــورة مب ــة بص ــات التقليدي للحامم
اكتفــى باســتعراض احلاممــات بشــكل خمتــر، وهنــا 

ســيتم اســتعراض بعــض تلــك الدراســات وحتليلهــا. 
1068م(   / )الصنعاين،460هـــ  كتبــه  مــا  ويعــد 
ــي  ــة الت ــات التقليدي ــن احلامم ــر ع ــا ذك ــدم م ــن أق م
ــي  ــا اثن ــي كان عدده ــره الت ــودة يف ع ــت موج كان
ــًا )العمــري،1989م(، ونجــد أن املــؤرخ  عــرش محام
)زبــارة، ت 1380هـــ/ 1960م( قــد قــام بحرهــا 
بعــد ألــف عــام فكانــت أربعــة عــرش محامــًا، ومل تــدل 
أي مــن املعلومــات عــىل أن احلاممــات املوجــودة 
ــا  ــي ذكره ــها الت ــي نفس ــاء ه ــة صنع ــًا يف مدين حالي
الصنعــاين. ويف الوقــت الــذي اندثــر فيهــا كثــر مــن 
ــا  ــر منه ــدد آخ ــظ ع ــد حاف ــة، فق ــات التقليدي احلامم
عــىل املــكان والبنــاء نفســه مــع زيــادات أو جتديــدات 
متــت يف مراحــل الحقــة، مــع احتفــاظ بعضهــا حتــى 
ــر  ــا اآلخ ــل بعضه ــد مح ــم، وق ــم القدي ــوم باالس الي
ــه )الشــاليل،  اســاًم متجــددًا الحقــًا ُعــرف واشــتهر ب

2013م(.

 لعــل مــن أوائــل املهتمــن يف العــر احلديــث 
بعــامرة مدينــة صنعــاء القديمــة هــو املعــامري لوكــوك 
)Lewcock(، حيــث أصــدر العديــد مــن الكتــب 
ــاء  ــة صنع ــن مدين ــا ع ــدث فيه ــي حت ــاث الت واألبح
وتارخيهــا وتراثهــا املعــامري باعتبارهــا إرثــًا حضاريــًا 
ــته  ــن دراس ــزءًا م ــرد ج ــه، وأف ــة علي ــب املحافظ جي
عــن احلاممــات يف مدينــة صنعــاء، وحتــدث عــن 
محــام امليــدان باعتبــاره مــن أكــر احلاممــات املوجــودة 
ــة.  ــاء القديم ــة صنع ــراين ملدين ــيج العم ــل النس داخ

ــام  ــن مح ــه ع ــدث في ــرى حت ــة أخ   ويف دراس
امليــدان ومــا حيتاجــه احلــامم مــن إصالحــات، ويذكــر 
أن تاريــخ بنــاء احلــامم يرجــع إىل القــرن احلــادي عــرش 



وليد بن حممد ناجي الشامي؛ مساعد بن عبد اهلل عمر السدحان : احلاممات التقليدية يف مدينة صنعاء، اليمن ...278

 )Lewcock( وقــدم لوكــوك .)Leacock ,1986( للهجــرة
ــرتاث’’  ــة وال ــدوة1 ‘‘احلداث ــاركات يف ن ــة مش جمموع
والتــي كانــت بعنــوان ‘‘تأثــر التنميــة يف العــامرة 
والتخطيــط العمــراين، اليمــن يف مفــرتق طــرق’’. 
Lew� )وأمــا عــن احلاممــات التقليديــة فيذكــر لوكــوك 
cock( أنــه يوجــد يف صنعــاء القديمــة عــدد أحــد عرش 

محامــًا تقليديــًا، وأن هــذه احلاممــات تعتــر صفــة مميزة 
ــة،  ــاء القديم ــة صنع ــون ملدين ــراين املك ــيج العم للنس
ثــم ذهــب ليقــدم وصفــًا عــن هــذه احلاممــات وكيفيــة 
بنائهــا ومــواد البنــاء وكيفيــة اســتخدامها ) 1983, 
Leacoc(.  واملالحــظ أن الدراســات التــي أجراهــا 

لوكــوك )Lewcock( تعرضــت ملوضــوع احلاممــات 
بشــكل خمتــر جــدًا. 

 وأيضــًا مــن الدراســات املهمــة التــي تطرقــت 
حلاممــات مدينــة صنعــاء بشــكل مفصــل دراســة 
ــًا  ــة مرجع ــذه الدراس ــر ه ــر، 2005م(، وتعت )الطاه
أساســيًا لــكل مــن يبحــث عــن مدينــة صنعــاء 
القديمــة، حيــث قامــت بتحليــل مجيــع عنــارص 
النســيج العمــراين ملدينــة صنعــاء كل عــىل حــدة، وقــد 
ــه عــن محامــات صنعــاء  ــأس ب خصصــت جــزءًا ال ب
املعامريــة  وعنارصهــا  وأســامئها  مواقعهــا  وعــن 

واإلنشــائية وعالقاهتــا الوظيفيــة. 

 ونظــرًا لوجــود محامــات أخــرى يف العــامل 
اإلســالمي فقــد قــام )الكينعــي، 1436هـــ( بدراســة 
مقارنــة بــن احلاممــات التقليديــة يف مدينتــي القاهــرة 

)1(  شــارك يف هــذه النــدوة كوكبــة مــن معامريــي العــامل، ومــن 
ــن  ــم م ــة وغره ــد مكي ــان وحمم ــا خ ــامري اآلغ ــم املع أبرزه

ــة والــرتاث يف ذلــك احلــن. رواد العــامرة ورواد احلداث

عــىل  دراســته  وركــزت  التارخييتــن،  وصنعــاء 
ــا  ــة باعتباره ــاين الرتاثي ــك املب ــل لتل ــادة والتأهي اإلع
ــن،  ــراين للمدينت ــيج العم ــن النس ــاًم ضم ــرًا مه عن
ــع.  ــبة للمجتم ــام بالنس ــا وأمهيته ــراز دورمه ــذا إب وك
إرثــًا  باعتبارهــا  واســتمرارًا لالهتــامم باحلاممــات 
ــل  ــة عوام ــي، 2001م( بدراس ــام )هبن ــالميًا ق إس
نشــوء احلاممــات يف العــامل اإلســالمي وتنظيــم العمــل 
داخــل فضــاء احلاممــات، وأكــد أن محامــات صنعــاء 
ــودة يف  ــات املوج ــك احلامم ــن تل ــدة م ــة واح القديم
العــامل اإلســالمي، وقــد حتــدث عنهــا وعــن ختطيطهــا 
ــري  ــرق جوه ــد ف ــه ال يوج ــص إىل أن ــامري وخل املع
بــن محامــات صنعــاء التقليديــة واحلاممــات يف العــامل 
ــة  ــي وطريق ــع الوظيف ــة التوزي ــن ناحي ــالمي م اإلس

ــات.  ــتخدام احلامم اس

 وعــىل مســتوى دراســة املقارنــة فهنــاك دراســة 
حاولــت  التــي  2013م(  والكركجــي،  )قاســم 
حتليــل العنــارص واملكونــات املعامريــة للحاممــات 
ــة  ــالل دراس ــن خ ــة Space Syntax م ــتخدام نظري باس
خصائــص التنظيــم الفضائــي والبــري لثالثــة مــن 
 Yalbougha( احلاممــات التقليديــة يف املــدن اإلســالمية
Hes� يف إســطنبول، ومحام Mahrimah  يف حلــب، ومحــام
ــة  ــدن روماني ــات يف م ــة محام ــطنبول( وثالث iki يف إس

Pompeii & Baths of Caracalla & Baths of Diocle�(

tian(، حيــث وصلــت هــذه الدراســة إىل أن احلاممــات 

ــا ذات  ــا وأهن ــة فيه ــاور احلرك ــدد حم ــالمية تتح اإلس
ــم التنقــل داخــل احلــامم، أمــا  ــام ت ــع تدرجــي كل طاب
احلاممــات الرومانيــة فتوزيــع فراغاهتــا إشــعاعي 
بحيــث تتمركــز الفراغــات حــول فــراغ رئيــي 
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ــد.  واح

ــة  ــرات املتخصص ــدوات واملؤمت ــن الن ــا ع وأم
فقــد عقــدت العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات 
املوســوم  الــدويل  املؤمتــر  منهــا  الشــأن،  هــذا  يف 
ــط:  ــر املتوس ــوض البح ــة يف ح ــات التقليدي ‘‘احلامم
ــق،  ــتقبل’’ دمش ــتدامة للمس ــايض واس ــن امل ــراث م ت

2007م. يوليــو 

وامتــدادًا لتلــك املؤمتــرات والنــدوات فقــد قام 
)عامــر، 1435هـــ( بنــرش دراســة حديثــة عــن توزيــع 
احلاممــات التقليديــة يف مدينــة صنعــاء وعالقتهــا 
بــكل مــن املســاجد والســامرس )الــوكاالت التجارية(، 
وكــذا توزيــع احلاممــات التقليديــة احلديثــة التــي بنيت 
بالتــوازي مــع التوســع العمــراين ملدينــة صنعــاء، 
ــدد  ــم وحت ــة حتك ــاد أي عالق ــته إجي ــت دراس وحاول
توزيــع تلــك احلاممــات التقليديــة املبنيــة حديثــًا، وقــد 
خلصــت دراســته إىل أن احلاممــات التقليديــة احلديثــة 
ــن  ــة وم ــة حكومي ــع أي جه ــة ال تتب ــآت خاص منش
ــع  ــدد مواق ــة حت ــن ختطيطي ــع ألي قوان ــم ال ختض ث

ــا. ــى أعداده ــا أو حت ــا وأحجامه وجوده

7. التوزيع اجلغرايف للحاممات التقليدية يف مدينة 
صنعاء:

أوالً: مدينة صنعاء القديمة 

أحــد  القديمــة  صنعــاء  مدينــة  يف  يوجــد   
عــرش محامــًا موزعــة عــىل كامــل النســيج العمــراين، 
وتتــوزع تلــك احلاممــات بــن األحيــاء الثالثــة املكونة 

ملدينــة صنعــاء القديمــة )حــي القطيــع، حــي الــرسار 
الرشقــي، حــي الــرسار الغــريب(، ومــن ثــم يوجــد يف 
حــي القطيــع أربعــة محامــات، وحــي الــرسار الرشقي 
مخســة محامــات، وأخــرًا يقــع يف حــي الــرسار الغــريب 
مــا  وعــادة   .)1( اجلــدول  يوضــح  كــام  محامــان 
تســمى احلاممــات باســم احلــارة التــي بنيــت فيهــا، أو 
ــع تلــك  تســمى باســم الشــخص الــذي بناهــا، ومجي
احلاممــات التقليديــة القديمــة تابعــة لــوزارة األوقــاف 
واإلرشــاد، حيــث تقــوم الــوزارة بــاإلرشاف املبــارش 
عليهــا وتأجرهــا ملــن يقــوم باحلفــاظ عليهــا )عامــر، 

1435هـ(.

احلياسماملوقعاحلامماسمم
يارس١ يارسمحام حارة

القطيع امليدان٢ قرصالسالحمحام ميدان

احلميدي٣ احلميديمحام حارة

الطوايش٤ الطوايشمحام حارة
أسبسبأمحام٥

الرشقي الرسار
البقر)السوق( حممودمحام٦ سوق حارة
ا٧ األهبرألمحام هبرحارة
شكر٨ السائلةمحام
اجلالء٩ اجلالءمحام حارة
السلطان١٠ السلطانمحام الغريببستان الرسار
املتوكل١١ املتوكلمحام حارة

جدول 1: أسامء ومواقع احلاممات يف النسيج احلرضي ملدينة 
صنعاء القديمة

املصدر: )عامر، 1435هـ(. 
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ثانيًا: مدينة صنعاء احلديثة 

ــة  ــذي حــدث ملدين نتيجــة للتوســع والنمــو ال
صنعــاء يف اخلمســن ســنة املاضيــة؛ فقــد نمــت املدينــة 
كغرهــا مــن املــدن العربيــة وأصبــح حجمهــا اليــوم 
1962م.  يف  حجمهــا  أضعــاف  عــرشات  يعــادل 
حيــث يمثــل هــذا التاريــخ بدايــة اخلــروج مــن املدينــة 
القديمــة والتوســع والنمــو خــارج أســوارها وذلــك 
ــن 60000  ــكاهنا م ــدد س ــاع ع ــع ارتف ــوازي م بالت
ــمة  ــوين نس ــن ملي ــر م ــام 1962م إىل أكث ــمة يف ع نس
حاليــًا )عامــر، 1435هـــ(. ومع هــذا التحــول والنمو 
ــت  ــة وال زال ــزال قائم ــات ال ت ــة احلامم ــإن وظيف ف
حتتفــظ برواجهــا وإقبــال النــاس عليهــا ســواء داخــل 
املدينــة القديمــة أو خارجهــا الشــكل )2(. فمنهــا مــا 
ــال  ــتخدمه الرج ــا يس ــا م ــال ومنه ــتخدمه الرج يس

والنســاء بالتــداول وفــق تقســيم عــدد أيــام األســبوع، 
ــًا مشــاهبة لتلــك  ــة حديث ويالحــظ أن احلاممــات املبني
التــي بنيــت داخــل املدينــة القديمــة مــع بعــض 
التعديــالت واإلضافــات يف الوظائــف للفراغــات 
ــا  ــيتم رشحه ــات س ــك االختالف ــع تل ــة ومجي املعامري

ــًا. ــل الحق بالتفصي

8. الدراسة املعامرية للحاممات التقليدية

الوظيفيــة  احلــامم  فضــاءات  تكونــت   
املثــىل  الطريقــة  بمجملهــا  لتحقــق  وتسلســلت 
مراحــل  بثــالث  تنحــر  والتــي  لالســتحامم 
ــرق،  ــس، التع ــع املالب ــتقبال وخل ــي: االس ــة ه رئيس
ــاءات  ــن الفض ــدد م ــة ع ــكل مرحل ــتحامم. ول االس
الوظيفيــة املســتقلة، وبالطبــع لــكل منهــا خصوصيتــه 

الشكل رقم )1(:  توزيع احلاممات التقليدية ضمن النسيج احلرضي ملدينة صنعاء القديمة )املصدر: الباحثان(
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مــن حيــث درجــة احلــرارة واحلجــم واملنســوب 
واملوقــع ضمــن التسلســل الوظيفــي، وهــذه الطريقــة 
ــن  ــامم وم ــاءات احل ــل فض ــاس يف تسلس ــي األس ه
ــيج  ــن النس ــواء ضم ــدي س ــام تقلي ــد مح ــم ال يوج ث
ــن  ــرج ع ــا خ ــة أو خارجه ــة القديم ــراين للمدين العم
هــذه القاعــدة، الشــكل )3(. إن التسلســل الــذي 

الشــكل  عنــه  نتــج  االســتحامم  طريقــة  حكمتــه 
املســتطيل للمســقط األفقــي، وتطلــب حفــظ درجــة 
ــامم  ــي للح ــقط األفق ــون املس ــا أن يك ــرارة وخزهن احل
حتــت مســتوى األرض بمتوســط 2.3م حيــث ال 
ــض  ــل، وبع ــاص باملدخ ــزء اخل ــه إال اجل ــر من يظه
احلاممــات ال تظهــر منــه إال القبــاب واملداخــن. وأمــا 

الشكل رقم )2(:  توزيع احلاممات التقليدية ضمن النسيج احلرضي ملدينة صنعاء )الباحثان(.

الشكل رقم )3(: العنارص املكونة للحاممات التقليدية، املرجع: الطاهر لالستشارات اهلندسية »أسس التصميم املعامري والتخطيط 
احلرضي يف العصور اإلسالمية - صنعاء حالة دراسية« منظمة املدن والعواصم اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، 2005م.
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ــبة  ــة بالنس ــر مرئي ــي غ ــة فه ــات اخلدمي ــن الفراغ ع
للــزوار وتســمى بمنطقــة التســخن أي تســخن 
احلــامم وتلــك الفراغــات هــي: خمــازن للوقــود، 
والفــرن والدســت )اإلنــاء الكبــر الــذي يســخن املــاء 
فيــه(، واملمــرات التــي يتــم تســخن فراغــات احلــامم 

فيهــا )الطاهــر، 2005م(. 

ــة للحــامم  8.1  الوصــف املعــامري للفراغــات املكون
التقليــدي

8.1.1 املخلع )فضاء االستقبال وخلع املالبس(

ــر  ــط ع ــل وهيب ــن املدخ ــتحم م ــل املس  يدخ
درج مــن احلجــر إىل املمــر املنكــرس )املجــزع( املــؤدي 
إىل )املخلــع(. عــىل أحــد جانبــي املمــر توجــد أماكــن 
للجلــوس )الريشــة( يبقــى فيها املســتحم فــرتة قصرة 
قبــل خروجــه مــن احلــامم لتقليــل الفــارق يف درجــات 
ــراغ األول  ــتحم إىل الف ــل املس ــا ينتق ــرارة. وبعده احل
ــع ويعــد مــن أكــر  مــن فراغــات احلــامم وهــو املخل
الفضــاءات املكونــة للحــامم، ويتصــل فضــاء املخلــع 
ــارد،  ــاء الب ــامم بامل ــزود احل ــي ت ــة الت ــارشة بالرك مب
ومراعــاة لطهــارة املــكان تفــرش أرضيــة احلــامم 
باحلصــر حيــث تبــدأ أوىل خطــوات االســتحامم 
ــة  ــن خمصص ــا يف أماك ــس وحفظه ــع املالب ــي خل وه
ــس  ــي2، ويلب ــدى احلامم ــة ل ــياء الثمين ــع األش وتوض
ــدى  ــتحامم، ويتع ــة لالس ــة املخصص ــتحم الفوط املس
ــارة  ــة احل ــارشة إىل الغرف ــه مب ــط ليتج ــاء األوس فض

)الصدر(.

)2( هو الشخص املسؤول عن إقامة احلامم ورعايته.

8.1.2  الصدر )فضاء التعرق(

ــه  ــرارة التصال ــامم ح ــرف احل ــر غ ــدر أكث الص
ــوي  ــذي حيت ــامم ال ــخن احل ــص لتس ــاء املخص بالفض
ــاء،  عــىل )الدســت( الفــرن الــذي يقــوم بتســخن امل
ويتفــرع مــن فضــاء )الصــدر( غرفتــان رئيســتان 
واألخــرى  )خزانــة(  االســتحامم  غرفــة  إحداهــا 
ــاخن.  ــاء الس ــة امل ــا برك ــس( هب ــة )املغط ــة مظلم غرف
وبعــد االنتهــاء مــن التعــرق يف فضــاء الصــدر ينتقــل 

ــط(.  ــاء )األوس ــتحم إىل الفض املس

8.1.3  األوسط )فضاء االستحامم(

 فضــاء األوســط يقــع بــن املخلــع والصــدر، 
غــرف  منــه  ويتفــرع  معتدلــة،  حرارتــه  ودرجــة 
متباينــة يف احلجــم والعــدد، ويــؤدي مجيعهــا وظائــف 
 ، )الكيــس(3  اســتخدام  أوالً  وهــي:  االســتحامم 
ومــن ثــم تــأيت مرحلــة )التصبــن( وذلــك باســتخدام 
ــاء  ــتحم بامل ــم املس ــل جس ــة، ويغس ــون والليف الصاب
احلــار. وتوجــد يف أركان فضــاءات الصدر واألوســط 
أحــواض ثابتــة مــن احلجــر احلبــش )البازلــت(4 يمــد 
ــابقًا.  ــة س ــوات فخاري ــر قن ــاخن ع ــاء الس ــا امل إليه
أمــا يف الوقــت احلــارض فيتــم متديــد هــذه األحــواض 
ــة  ــة مرحل ــاه. ويف هناي ــع املي ــة لتوزي ــب خمصص بأنابي
ــرارة  ــات احل ــارق يف درج ــص الف ــتحامم ولتقلي االس
ــارد  ــاء الب ــب امل ــع يص ــتحم واملخل ــم املس ــن جس ب

ــوم  ــذي يق ــس( ال ــتخدمها )املكي ــامش يس ــن الق ــة م )3( قطع
ــر احلــامم. ــوم خــارج عــن أج ــر معل ــة بأج هبــذه املهم

)4( حجــر البازلــت األســود الــذي يتــم اســتخدامه ملقاومتــه 
العاليــة لدرجــات احلــرارة.
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عــىل اجلســم وغســل األقــدام يف احلــوض املخصــص 
ــه  ــؤدى في ــذي ت ــع ال ــارة املخل ــىل طه ــاظ ع للحف

ــاج. ــك واملس ــالة والتدلي الص

9. احلالة الدراسية

 ســيتم دراســة واحــد مــن احلاممــات التقليديــة 
ــدان  ــام املي ــو مح ــة وه ــاء القديم ــودة يف صنع املوج
ــات  ــة )احلامم ــات القديم ــن احلامم ــدًا م ــه واح بوصف
العثامنيــة(. وتــم اختيــار هــذا احلــامم بنــاء عــىل عــدة 
اعتبــارات منهــا: أنــه يعــد مــن أكــر احلاممــات 
زال  ال  وألنــه  فراغاتــه،  التســاع  نظــرًا  العثامنيــة 
ــي  ــات الت ــس احلامم ــل يناف ــذا ب ــا ه ــل إىل يومن يعم
تبنــى يف الوقــت احلــارض. وأمــا عــن احلاممــات التــي 
ــه  ــام بوصف ــام الش ــار مح ــم اختي ــد ت ــًا فق ــى حديث تبن
واحــدًا مــن احلاممــات احلديثــة، وتــم اختيــاره لعــدة 
أســباب أيضــًا، منهــا: متيــزه وتفــرده عــن العديــد مــن 
احلاممــات التــي بنيــت خــارج أســوار مدينــة صنعــاء 
القديمــة، ومــن هــذه املميــزات وجــود فراغــات 
معامريــة مل تكــن موجــودة يف احلاممــات القديمــة. 
وســيتم التطــرق لــكال احلاممــن عــىل حــدة وحتليلهــام 
ــي  ــع الوظيف ــتعراض التوزي ــالل اس ــن خ ــًا م معامري

للحاممــن وتقنيــات ومــواد البنــاء وحتليــل الفراغــات 
وســتبدأ  احلاممــن.  لــكال  الداخليــة  واملكونــات 

ــدم. ــاره األق ــدان باعتب ــامم املي ــة بح الدراس

9.1  محــام امليــدان مثــال للحاممــات التقليديــة يف 
ــة ــاء القديم صنع

ــذا  ــا ه ــرة إىل يومن ــات العام ــن احلامم ــد م  يع
ــر،  ــا الوزي ــن باش ــامين حس ــوايل العث ــاه ال ــذ أن بن من
ويقــع محــام امليــدان يف حــارة امليــدان بحــي القطيــع، 
ويرجــع تاريــخ بنائــه إىل )1012هـــ / 1603م(، 
ــاء  ــبق بن ــاءه س ــة إىل أن بن ــادر التارخيي ــع املص وترج
ــر  ــذي أم ــه ال ــع بجانب ــذي يق ــة ال ــجد البكري مس
ــنة )1005هـــ  ــا س ــن باش ــوايل حس ــًا ال ــام أيض ببنائه
ــاء  ــات صنع ــر محام ــدان أك ــام املي / 1096م(. ومح
)635.5م2(،  مســاحته  تبلــغ  حيــث  القديمــة 
ويتصــل مدخلــه مــن اجلهــة اجلنوبيــة بســاحة فســيحة 
ــه  ــم أن ــل، رغ ــو الداخ ــيط نح ــع بس ــدان( برتاج )املي
ــل  ــه أدخ ــي، إال أن ــامري اليمن ــراز املع ــىل الط ــي ع بن
ــل  ــة املدخ ــة يف رده ــات الرتكي ــض اإلضاف ــه بع علي
املســقط  يوضــح   )4( الشــكل  املخلــع.  وخزانــة 

األفقــي للحــامم )الطاهــر، 2005م(.

الشكل رقم )4(: محام امليدان كام يظهر برتاجع عن ساحة امليدان املوضح بالشكل الكتي )الباحثان بترصف(
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9.1.1  التوزيع الوظيفي لفراغات احلامم 

اســتمر  امليــدان  محــام  أن  املالحــظ  مــن   
التقليديــة  للحاممــات  التصميمــي  الفكــر  بنفــس 
ــث  ــة صنعــاء القديمــة، حي ــي اشــتهرت هبــا مدين الت
نــرى نفــس التسلســل الوظيفــي للفراغــات املعامريــة 
الشــكل )5( التــي تبــدأ مــن املدخــل املــؤدي إىل 
الوظيفيــة  الفضــاءات  أول  يعتــر  الــذي  املخلــع 
ــة  ــات الوظيفي ــب الفراغ ــم ترتي ــث يت ــامم، حي للح
يف احلــامم بالنســبة لدرجــات احلــرارة بحيــث تكــون 

الفضــاءات األكثــر ارتفاعــًا لدراجــات احلــرارة هــي 
ــول إىل  ــا للوص ــول إليه ــب الدخ ــي جي ــق والت األعم
فــراغ الصــدر الشــكل )6( الــذي يتــم التعــرق فيــه، 
ــط  ــتحامم األوس ــاء االس ــال إىل فض ــم االنتق ــن ث وم
وهــو الفضــاء املتوســط يف درجــة حرارتــه واملتوســط 
ــايل يوضــح  يف موقعــه بالنســبة للحــامم. والشــكل الت
التسلســل الوظيفــي للفراغــات داخــل محــام امليــدان، 
وكذلــك الشــكل )7( يوضــح منطقــة التســخن 
ــدر  ــي الص ــخن فراغ ــا تس ــم فيه ــي يت ــة الت والطريق

الشكل رقم )5(: خمطط التدرج الوظيفي حلامما امليدان

الشكل رقم )6(: قطاع يوضح الفراغات الرئيسية وطريقة التسخني حلامم امليدان )الطاهر، 2005م - الباحثان بترصف(
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التســقيف  طريقــة  يوضــح  وأيضــًا  واألوســط، 
ــامم  ــاءة يف احل ــات اإلض ــل فتح ــة عم ــاب وكيفي بالقب

ــدان.  املي

ــه  ــر في ــدان ويظه ــامم املي ــي حل ــقط األفق املس
بينهــا،  الربــط فيــام  الفراغــات املعامريــة وكيفيــة 
ويتضــح مــن خــالل التســميات الرتابــط والتسلســل 
ــامم،  ــتطيل للح ــكل املس ــج الش ــذي أنت ــي ال الوظيف

احلاممــات  معظــم  يف  موجــودة  اخلاصيــة  وهــذه 
ــه.     ــط نفس ــىل النم ــت ع ــي بني ــالمية الت اإلس

9.1.2  تقنيات البناء ومواده

اختــذ محــام امليــدان مــن الطــراز العثــامين 
شــكله وطــرازه العــام. وتقنيــات البنــاء فيــه معتمــدة 
ــن  ــة م ــة املبني ــدران احلامل ــاء باجل ــلوب البن ــىل أس ع

الشكل رقم )7(: جمموعة صور حلامم امليدان توضح أساليب وتقنيات البناء يف احلامم املصدر: )الباحثان(.

أسلوب بناء اجلدران احلجرية السوداء )أحجار احلبش( وأسلوب تسقيف الفراغ الرئييس للحامم بالقبة.. 1
استخدام مادة الياجور )الطوب املحروق( يف الفراغات الداخلية وأسلوب البناء هبا. . 2
تفاصيل الواجهات اخلارجية للحامم واستخدام الزخارف املعامرية وتلبيسها بامدة اجلص )النورة( وكذلك توضيح القبة الرئيسية . 3

للحامم. 
توزيع فتحات اإلضاءة الطبيعية يف القباب داخل فراغ املخلع. . 4
أسلوب تغطية سقف احلامم بامدة القضاض وتوضح كذلك فتحات اإلضاءة يف السقف يف القباب من اخلارج.. 5
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احلجــر األســود )البازلــت( املقــاوم للحــرارة، وتبنــى 
القبــاب باســتخدام مــادة اآلجــر )الطــوب املحــروق( 
ــادة  ــي م ــض وه ــس( األبي ــص )اجلب ــى باجل وتغط
ــورة( )الغــزايل،  كلســية مشــتقة مــن مــادة اجلــر )الن

2005م(.

9.1.3  الفراغات الداخلية

ــات  ــن احلامم ــره م ــن غ ــدان ع ــام املي ــز مح متي

ــا: ــزة، منه ــه املمي ــه وفضاءات ــة بفراغات التقليدي

9.1.3.1  املخلع

ــط  ــس فق ــاعًا لي ــر اتس ــاء األكث ــو الفض  وه
مــن ناحيــة أبعــاده الداخليــة وإنــام أيضــًا مــن خــالل 
ــامم  ــت احل ــي أعط ــة الت ــى بالقب ــقفه املغط ــاع س ارتف
صفــة مميــزة. وممــا يميــز هــذا الفــراغ وجــود خزائــن 
ــكان  ــًا م ــد أيض ــاج، ويوج ــوس واملس ــن اجلل وأماك

الشكل رقم )8(: جمموعة صور توضح فضاء املخلع املصدر: )الباحثان(.

الفراغ الرئييس للحامم وكيفية معاجلته من خالل استخدام مواد البناء واملناسيب املختلفة.. 1
كيفية استخدام اإلضاءة الطبيعية ودخوهلا من الفتحات املخصصة لإلضاءة الطبيعية يف القبة الرئيسية للحامم. . 2
توزيع أماكن حفظ املالبس واملقتنيات لزوار احلامم وكذلك أماكن الصالة وارتفاعها عن أرضية احلامم حلفظ طهارهتا.. 3
األماكن املخصصة للجلوس الواضحة يف يسار الصورة املبنية بالياجور )الطوب املحروق(.. 4
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للصــالة واالســرتخاء بعــد االســتحامم. والصــور 
ــع. ــراغ املخل ــي لف ــع الداخ ــح التوزي ــة توض التالي

9.1.3.2  األوسط

لالســتحامم  املختلفــة  النشــاطات  كونــت   
جمموعــة فراغــات مجيعهــا تتســاوى تقريبــًا يف درجــة 
احلــرارة وتتوســط فراغيــًا بــن املخلــع والصــدر 

لتكــون حلقــة وصــل بــن الفراغــات وألهنــا املــكان 
الــذي يقــي فيــه املســتحم وقتــًا أطــول خــالل فــرتة 
اســتحاممه. هلــذا فقــد اهتــم املعــامر اليمنــي بتفاصيــل 
هــذا الفــراغ مــن خــالل عمــل أماكــن مناســبة 
ــاردة،  ــارة والب ــاه احل ــن املي ــتفادة م ــوس واالس للجل
وكــذا االهتــامم بتفاصيــل مــواد البنــاء مثــل: األحجار 

ــا. ــواب وغره واألب

الشكل رقم )9(: يوضح أماكن االستحامم وأحواض املياه املوجودة يف فضاء األوسط املصدر: )الباحثان(

أماكن اجللوس واالستحامم ويظهر أيضًا حوض االستحامم املبني بأحجار البازلت )احلبش(.. 1
أسلوب معاجلة األبواب الداخلية للفراغ واملناسيب املخصصة لالستحامم، وتلبيس األحجار بامدة اجلص. . 2
نوع آخر من أحواض االستحامم.. 3
أرضيات احلامم املبلطة بأحجار البازلت، وأماكن االستحامم وكيفية ترصيف املياه عن طريق قنوات تعمل من احلجر.. 4
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9.1.3.3  الصدر

ــل  ــراغ أوىل مراح ــذا الف ــول إىل ه ــد الدخ  يع
االســتحامم التــي تبــدأ بالتعــرق بســبب ارتفــاع درجــة 
حرارتــه، ويراعــى أن يكــون جيــد التهويــة واإلضــاءة 
ــض  ــة بع ــتحم ممارس ــتطيع املس ــي يس ــة لك الطبيعي
ــص  ــرق كالرق ــىل التع ــاعد ع ــي تس ــاطات الت النش
ــتحمون  ــامرس املس ــة، وي ــوات رسيع ــيش بخط أو امل
ــج  ــيد واألهازي ــض األناش ــة بع ــذه العملي ــالل ه خ
ــذا  ــىل ه ــيطهم، وع ــىل تنش ــل ع ــي تعم ــعبية لك الش
فقــد روعــي أن يكــون فــراغ التعــرق مصمــاًم ليلبــي 

تلــك احلاجــات الســلوكية والنشــاطات االجتامعيــة، 
ــدر. ــاء الص ــور فض ــن الص ــة م ــح جمموع ــام توض ك

التقليديــة  9.2  محــام الشــام كمثــال للحاممــات 
احلديثــة يف صنعــاء

يقــع محــام الشــام يف حــارة املحاريــق بمديريــة 
ــًا  ــدان حــوايل 1 كــم تقريب آزال ويبعــد عــن محــام املي
ــم  ــذا االس ــام هب ــام الش ــمي مح ــكل )11(، وس الش
ألن مالــك احلــامم قبــل بنائــه ســافر إىل ســورية لكــي 
يتعــرف إىل أســلوب بناء احلاممــات هناك، وحــاول أن 

الشكل رقم )10(: يوضح فراغ الصدر وأسلوب معاجلة األرضيات واجلدران )الباحثان(

البخار املتصاعد من تسخني أرضية الصدر وأيضًا تظهر فتحات األبواب يف نفس الفراغ. . 1
أرضية الصدر وهي األرضية األكثر ارتفاعًا يف درجة احلرارة.. 2
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يدمــج يف تصميمــه مــا بــن احلــامم التقليــدي الصنعاين 
واحلــامم الشــامي يف ســورية واســتقر عــىل اســم محــام 
الشــام، وبــدأ بنــاء احلــامم عــام 2005م وانتهــى بنــاؤه 

عــام 2009م5

9.2.1  التوزيع الوظيفي لفراغات احلامم 

بنــاء عــىل مــا أورده مالــك احلــامم ومــن خــالل 
دراســة املســقط األفقــي للحــامم؛ فقــد اســتمر الفكــر 
التصميمــي بنفــس روح وشــكل احلاممــات التقليديــة 
القديمــة، مــع حماولــة إدخــال بعــض الفراغــات 
اجلديــدة التــي مل تكــن موجــودة يف احلاممــات التقليدية 
القديمــة مثــل: القســم املخصــص لكبــار الضيــوف، 

ــراء  ــاء إج ــام« أثن ــام الش ــك مح ــي » مال ــد ع ــر، حمم )5( عم

مقابلــة شــخصية معــه، بتاريــخ 2016/11/15م.

ــة البخــار، وكــام هــو موضــح يف الشــكل  وكــذا غرف
ــامم.  ــات احل ــي ملكون ــل الفراغ )12( التسلس

الشكل رقم )11(: يوضح فراغ الصدر وأسلوب معاجلة األرضيات واجلدران )الباحثان(

موقع احلامم بالنسبة للمباين املجاورة كام يظهر يف الصورة املأخوذة من قوقل إرث ويتضح أن احلامم يتوسط املباين 
السكنية.

الشكل رقم )12(: التوزيع الوظيفي حلامم امليدان املصدر: 
)الباحثان(
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9.2.2  تقنيات البناء

نتيجــة للتطــور يف تقنيــات ومــواد البنــاء فقــد 
ــادة  ــىل م ــد ع ــائية تعتم ــة إنش ــتخدام أنظم ــم اس ت
اخلرســانة املســلحة. كــام تــم إنشــاء القباب باخلرســانة 
املســلحة أيضــًا التــي اختلفــت عــن القبــاب يف 

احلاممــات القديمــة التــي كانــت تبنــى باآلجــر، وهــو 
ــة  ــة يف مدين ــات التقليدي ــى احلامم ــذي أعط ــر ال األم
ــتفادة  ــر باالس ــي الع ــرازًا حياك ــة ط ــاء احلديث صنع
ــن  ــايل ولك ــت احل ــة يف الوق ــات املتاح ــن اإلمكاني م
ــة  ــات التقليدي ــامري للحامم ــع املع ــاء الطاب ــع إبق م

ــة. القديم

الشكل رقم )13(: التوزيع الوظيفي حلامم الشام املصدر: )الباحثان(

الشكل رقم )14(: املسقط األفقي حلامم الشام املصدر: )الباحثان(
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9.2.3 مواد البناء

تعــددت مــواد البنــاء املســتخدمة يف محــام 
الشــام، وتــم اســتخدام بعــض مــواد البنــاء القديمــة 
ولكــن بتقنيــات أحــدث ممــا كانــت تســتخدم يف 
الســابق مــن ناحيــة طريقــة هتذيبهــا وعملهــا وحتــى 

اآلجــر،  األســود،  )احلجــر  مثــل  بنائهــا  طريقــة 
النــورة(. ومــن املــواد التــي تــم اســتخدامها يف محــام 
الشــام ومل تســتخدم يف احلاممــات التقليديــة القديمــة: 
الرخــام والطــوب الزجاجــي احلديــث والبورســالن 
الصينــي الــذي تــم اســتخدامه يف بعــض الزخــارف.

الشكل رقم )15(: يوضح فراغ الصدر وأسلوب معاجلة األرضيات واجلدران )الباحثان(

1.   البناء باستخدام نظام اهليكل اخلرساين املعتمد عىل األعمدة التي تم تلبيسها باألحجار والرخام.
2و 3.  تطور أسلوب التسقيف بالقباب من خالل معاجلة األقواس احلاملة للقباب اخلرسانية. 

4.  استخدام البالطات اخلرسانية يف تسقيف الفراغات الكبرية يف فراغ املخلع. 
5.  واجهة مبنى سكني ذي أربعة أدوار )خاص باملك احلامم( حيث يقع املخلع يف الدور األريض له.

6.  العمود اخلرساين للمبنى السكني املرتكز عليه.
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9.2.4  الفراغات الداخلية

للحــامم  الداخليــة  الفراغــات  اســتمرت   
التقليــدي حمافظــة عــىل وظائفهــا مــع إدخــال بعــض 
ــار  ــاص بكب ــم اخل ــل: القس ــة مث ــات احلديث الفراغ
البخــار  غرفــة  إضافــة  تــم  وكذلــك  الضيــوف، 
ــه يف  ــم رشح ــام ت ــدر ك ــراغ الص ــة بف ــب املتصل الرط
ــد  ــات فق ــي الفراغ ــبة لباق ــا بالنس ــكل )14(. أم الش

احتفظــت بتسلســلها الوظيفــي كــام يف احلاممــات 
التقليديــة املوجــودة يف صنعــاء القديمــة، وســيتم 

ــدان. ــامم املي ــرض حل ــة الع ــس طريق ــا بنف عرضه

9.2.4.1  املخلع

ــراغ  ــه الف ــك ألن ــه وذل ــع بأمهيت ــظ املخل احتف
ــة  ــه بعناي ــم تصميم ــا ت ــى م ــزوار فمت ــي بال الرتحيب
عكــس مجــال ونظافــة احلــامم، وكــام يظهــر يف الصــور 

الشكل رقم )16(: صور توضح مواد البناء املستحدثة التي تم استخدامها يف محام الشام

الطوب الزجاجي وكيفية االعتامد عليه يف إدخال اإلضاءة الطبيعية مع االحتفاظ بخصوصية احلامم.. 1
البورسالن الصيني واستخدامه يف الزخرفة الواضح باللون األبيض. . 2
الرخام وطريقة استخدامه يف الزخارف والعقود.. 3
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ــن  ــرة م ــذه الفك ــام ه ــام الش ــس مح ــد عك ــاه فق أدن
خــالل االهتــامم باألثــاث وأماكــن الصــالة وكذلــك 
ــاع  ــرى اتس ــات، فن ــس واملقتني ــظ املالب ــن حف أماك
املمــرات وســهولة احلركــة فيهــا. الشــكل )17( 

ــع. ــراغ املخل ــام ف ــح أقس يوض

الشكل رقم )17(: فراغ املخلع موضح أقسامه وأسلوب تصميمه الداخي

ارتفاع املكان املخصص للصالة وكيفية االهتامم بنظافته وطهارته. . 1
أماكن اجللوس وممرات احلركة داخل فراغ املخلع.. 2
توزيع اخلزائن اخلاصة بحفظ املالبس واملقتنيات. . 3
االهتامم بالتصميم الداخي للفراغ باستخدام األحجار املنحوتة وتداخلها مع الطوب الزجاجي.. 4

9.2.4.2  األوسط

ــى  ــراغ أعط ــذا الف ــرف ه ــدد غ ــاع وتع اتس
ــات  ــن احلامم ــره م ــن غ ــزة ع ــة ممي ــام صف ــام الش مح
ــاء  ــة صنع ــوار مدين ــارج أس ــودة خ ــة املوج التقليدي

ــكل )18(. ــر يف الش ــام يظه ــة ك القديم
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9.2.4.3  الصدر

ــام  ــام الش ــدر يف مح ــراغ الص ــز ف ــا يمي ــم م أه
يســاعد  الــذي  الرطــب  البخــار  بغرفــة  اتصالــه 

املســتحم عــىل التعــرق، باإلضافــة إىل ارتفــاع درجــة 
حرارتــه، كــام يظهــر يف الصــور اختــالف درجــة لــون 
ــة  ــاع درج ــبب ارتف ــوداء بس ــار الس ــطح األحج أس

ــك. ــح ذل ــكل )19( يوض ــا. الش حرارهت

الشكل رقم )18(: فراغ األوسط 

طريقة عمل الزخارف احلجرية لتزيني الفراغ.. 1
طريقة عمل عقود األبواب. . 2
كيفية عمل العقود احلاملة للقباب.. 3
طريقة التسقيف للغرفة الطولية يف فراغ األوسط وكيفية عمل أشكال زخارف شبيهة بالنوافذ وزخرفتها بالبورسالن.. 4
أحواض االستحامم وتوضيح طريقة توزيع املياه احلارة والباردة.. 5
اتساع الغرف يف فراغ األوسط.. 6
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الشكل رقم )19(: فراغ الصدر

االتصال بني فراغ الصدر وغرفة البخار الرطب.. 1
غرفة البخار الرطب كام يظهر الطوب الزجاجي عىل جدارها لالستفادة من الضوء الداخل من غرفة الصدر.. 2
تغري لون األحجار السوداء بسبب ارتفاع درجة حرارهتا.. 3
األحواض املوزعة عىل األركان لرش املاء عىل أرضية الصدر لتجديد خروج البخار منها. . 4

10. املقارنة بني احلاممني

ســرتكز املقارنــة بــن احلاممــن عــىل األســلوب 
الــذي تــم اتباعــه يف حتليــل احلاممــن الــذي كان مبنيــًا 
عــىل ثالثــة عنــارص رئيســة، هــي: )التوزيــع الوظيفــي 

لفراغــات احلــامم - تقنيــات ومــواد البنــاء - أســلوب 
بنــاء الفراغــات الداخليــة اخلاصــة باالســتحامم(، 
بحيــث تلخــص املقارنــة أهــم نقــاط االختــالف بــن 
ــة التــي بنيــت يف صنعــاء القديمــة  احلاممــات التقليدي
واحلاممــات التقليديــة التــي بنيــت يف صنعــاء احلديثــة.
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بنيمحام والشامياملقارنة امليدان

احلاممالدالة لفراغ الوظيفي التوزيع

دان
ماملي

نحومحا الفراغي التوزيع أسلوب )هبنيس،اختذ للحامماتاإلسالمية مميزة وهيصفة م(٢٠٠١الداخيل

محام
شام
معاال الداخل نحو الفراغي التوزيع أسلوب الزوار-بعضالفراغاتاجلانبيةإضافةختذ كبار كفراغ

ومواد البناء هتقنيات

البناءالدالة البناءتقنيات الواجهاتاخلارجيةمواد الداخليةمعاجلةمعاجلة الواجهات

دان
ماملي

محا

البناء عىل اعتمد
احلاملة باجلدران

احلاملة العقود وتقنيات
للقباب

-)البازلت( األسوداحلجر

املحروق النورة-اآلجر
القضاض-)اجلص( 

للواجهات معاجلته يف اعتمد
من املبنية الزخارف باستخدام
السوداء واألحجار اآلجر

بامدة الداخل القبابمن متتمعاجلة
تمأ-اجلص فقد األحجار ما

بالنحت وزخرفتها هتذيبها

شام
امال
مح

النظام عىل اعتمد
حاملة املختلط)جدران

مسلحة(- خرسانة

مع امليدان محام يف نفساملواد
)الرخامإ حديثة مواد -دخال

الصيني الطوب-البورسالن
(الصناعيالزجاجي

الواجهاتاخلارجية متتمعاجلة
اإل باملونة سمنتيةبتغطيتها
األ باللون بيضوطالئها

الداخلية الواجهات متتمعاجلة
الزجاجي والطوب بالرخام

والنحتيف الصيني والبورسالن
السوداء األحجار

باالستحاممالدالة اخلاصة الداخلية الفراغات بناء أسلوب

محام
دان
املي

)املخلع الثالثة االستحامم الدست-األوسط-فراغات )غرفة إىلالفراغاتاخلدمية الوقود-الصدر( باإلضافة املمرات-وخمزن
االستحاممأالساخنة فراغات (سفل

شام
امال
بعضالفراغاتمح زيادة مع امليدان محام يف الفراغية الزوار:نفساملكونات كبار الرطب-فراغ البخار (غرفة )

جدول 2: املقارنة بني محامي امليدان والشام
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11. النتائج 

توصلــت هــذه الدراســة إىل عــدة نتائــج يمكن 
ــا بالتايل: تلخيصه

ــه . 1 ــظ بمكانت ــزال حيتف ــدي ال ي ــامم التقلي احل
االجتامعيــة رغــم تقــدم وســائل العــر مــع وجــود 

ــة. ــاء احلديث ــودة يف صنع ــة موج ــات حديث محام

يوجــد تشــابه يف التوزيــع الوظيفــي بــن . 2
صنعــاء  مدينــة  يف  القديمــة  التقليديــة  احلاممــات 
ــارج  ــت خ ــي بني ــة الت ــات التقليدي ــة واحلامم القديم
ــب  ــي تتناس ــالت الت ــض التعدي ــع بع ــوارها، م أس
ــة  ــال غرف ــة؛ كإدخ ــتحامم احلالي ــات االس ــع متطلب م

ــوف. ــار الضي ــرف لكب ــال غ ــار وإدخ البخ

ــش( يف . 3 ــوداء )احلب ــار الس ــتخدام األحج اس
ــم؛  ــث أو القدي ــواء احلدي ــدي س ــامم التقلي ــاء احل بن
ملــا هلــذا النــوع مــن األحجــار مــن قابليــة لالحتفــاظ 
بدرجــات احلــرارة لفــرتات أطــول وكذلــك ملقاومتــه 

ــة.  للرطوب

ــة . 4 ــات اخلاص ــقيف الفراغ ــىل تس ــامد ع االعت
ــدى  ــائع ل ــرأي الش ــرًا لل ــاب نظ ــتحامم بالقب باالس
حتتفــظ  القبــة  بــأن  التقليديــة  احلاممــات  مــالك 

احلــرارة. بدرجــات 

12. املراجع 

املراجع العربية

العــامل  يف  العامــة  ‘‘احلاممــات  صــالح.    ، هبنــيس 
 )61( املجلــد   ، املنهــل  جملــة  اإلســالمية’’ 

2001م. ،

احلــداد، عبــداهلل. ‘‘مقدمــة يف األثــار اإلســالمية’’ 
دار الشــوكاين للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 

2003م. صنعــاء، 

ــة  ــة« احلداث ــاء القديم ــة صنع ــوك. ‘‘مدين ــد لك رونال
والــرتاث : تأثــر التنميــة يف العــامرة والتخطيط 
ــزة  ــرق’’ جائ ــرتق ط ــن يف مف ــراين ، اليم العم

ــان، 1983م. االغا خ

الشــاليل، مجــال. ‘‘احلاممــات العامــة يف صنعــاء بيــوت 
ــة،  ــة اجلمهوري ــذاب’’ جمل ــوت ع ــة  أم بي راح

2013م.

الطاهــر لإلستشــارات  اهلندســية.  ‘‘ أســس  التصميــم 
ــور  ــري يف العص ــط احل ــامري والتخطي املع
اإلســالمية  - صنعــاء حالــة دراســية’’ منظمــة 
اململكــة   ، اإلســالمية   والعواصــم  املــدن 

العربيــة الســعودية، 2005م.

‘‘احلاممــات يف التكويــن العمــراين  عامــر ، عــي. 
للمدينــة اإلســالمية  حالــة دراســية : محامــات 
مدينــة صنعــاء’’  ، جملــة تقنيــة البنــاء الســعودية 

، العــدد )28(، 1435ه.

العمــري، حســني.  ‘‘تاريــخ مدينــة صنعــاء للــرازي’’ 
دار   ، دمشــق  العمــري،  حســن  د.  حتقيــق 

1989م. الفكــر، 

الغــزايل ، عــي. ‘‘تأثــر تقنيــات و مــواد البنــاء اجلديــد 
عــىل العــامرة املحليــة بصنعاء-اليمــن’’ رســالة 
ــة،  ــة اهلندس ــر ، كلي ــة االزه ــتر ، جامع ماجس



وليد بن حممد ناجي الشامي؛ مساعد بن عبد اهلل عمر السدحان : احلاممات التقليدية يف مدينة صنعاء، اليمن ...298

2005م .

ــص  ــدام.  ‘‘خصائ ــي، مق ــان و الكركج ــم، احس قاس
التنظيــم الفضائــي والبــري ألبنيــة احلاممــات 
التقليديــة يف املــدن اإلســالمية’’   جملــة الرافدين 

، العــدد )22(، 2013م. 

الكينعــي ،  بشــري و عامــر، امحــد. ‘‘إعــادة االســتخدام 
كمبــدأ للحفــاظ عــىل املبــاين الرتاثيــة : دراســة 
القاهــرة  مدينــة  احلاممــات  حالــة  مقارنــة 
وصنعــاء التارخييتــن’’ دراســات مــن الــرتاث 
العمــراين ابحــاث وتــراث  ، اهليئــة العامــة 

للســياحة واالثــار ، الريـــاض، 1436هـــ.

Arabic References

Bahnasi, Salah, «Public Bathrooms in the Islam�
ic World», Al�Manhal Magazine, vol. )61(, 
2001.

Al-Haddad, Abdullah. «Introduction to Islamic 
Archeology» Dar al�Shawkani for Printing, 
Publishing and Distribution, Sana›a, 2003.

Ronald Kook. «The Old City of Sana›a: Moderni�
ty and Heritage: The Impact of Development 
on Architecture and Urban Planning, Yemen 
at a Crossroads», Aga Khan Prize, 1983.

The Chalali. the beauty of the «public baths in 
Sana›a comfort houses or homes of punish�
ment» magazine Republic, 2013 m.

Al-Taher. Engineering Consultancy «Foundations 
of Architectural Design and Urban Planning 
in the Islamic Ages � Sana›a Case Study» 
Organization of Islamic Cities and Capitals, 
Saudi Arabia, 2005.

Amer, Ali. «The Bathrooms in the Urban Forma�
tion of the Islamic City Case Study: The 
Bathrooms of the City of Sana›a», Journal 

of Saudi Construction Technology, No. )28(, 
1435 AH.

Al-Omari, Hussein. «The History of Sana›a City 
of Razi». Hussein al�Amri, Damascus, Dar 
al�Fikr, 1989.

Al-Ghazali, Ali. «The Effect of New Building 
Techniques and Materials on Local Archi�
tecture in Sana›a�Yemen», Master Thesis, 
Al�Azhar University, Faculty of Engineer�
ing, 2005.

Qasim, Ihsan and Karakji. «The Characteristics 
of the Space and Visual Organization of Tra�
ditional Bathroom Buildings in Islamic Cit�
ies», Al�Rafidain Magazine, No. )22(, 2013.

Al-Kainai, Bashir and Amer, Ahmed. «Reuse 
as a Principle for Preservation of Heritage 
Buildings: A Comparative Study of the State 
of Bathrooms in Historic City of Cairo and 
Sana›a» Studies of Urban Heritage Research 
and Heritage, General Authority for Tourism 
and Antiquities, Riyadh, 1436H.

English References

Lewcock, Ronald.  An Arabian Islamic City 
Sana›a, Unesco, 1983.

Lewcock, Ronald. The old walled city of Sana›a  
Unesco, 1986.

http://www.oikodrom.org/brhammam�rehabilita�
tion�reader

brhammam�rehabilitation�reader

املقابالت الشخصية

ــاء  ــام“ اثن ــام الش ــك مح ــي. ” مال ــد ع ــر، حمم عم
بتاريــخ   ، معــه  شــخصية  مقابلــة  إجــراء 

. 2م 0 1 6 /1 1 /1 5



299 جملة العامرة والتخطيط، م 30 )2(،  الرياض ) 2018م / 1439هـ (

Traditional Public Baths in Sana’a, Yemen

An Architectural Comparative Study of Design of the Ancient and 
Modern Baths

(Hammam Al-Maydan & Hammam Al-Sham - Case Study)

Waleed. M. Alshami                         Mosaid. A. Alsadhan
PhD Student                                                         professor 

Department of Architecture and Building Sciences, College of Architecture and Planning, 
King Saud University

arc.walid@yahoo.com                                    malsadhan1@ksu.edu.sa

Received 22/1/2017 ; accepted for publication 12/9/2017

Abstract. The city of Sana›a, like other Islamic cities, was characterized by service buildings such as tra�
ditional public baths. In parallel with the urban expansion outside the walls of the old city of Sana›a, the 
traditional public baths construction continued, but in a different way.

As a result, two types of traditional baths have emerged: traditional old baths )inside the old walls of 
Sana›a( and modern baths )outside the old walls of Sana›a(. The objective of the research is to select two of 
these types, and study them architecturally according to several determinants )functional spaces, building 
techniques and materials, and internal spaces(. The comparison was done by drawing upon the field survey 
and photography to study the two baths and identify their general composition and the similarities and dif�
ferences between them.

The research concluded that modern traditional baths continued with the same architectural style 
of traditional old ones, with some modifications in their functional spaces. In addition to the difference in 
building techniques and materials, the style and technique of construction has changed through the use of 
reinforced concrete and concrete�built domes. The functional spaces of the traditional old public baths also 
varied, with spaces not found in old baths, such as wet steam rooms and guest rooms.

Key words: Traditional bathrooms, Functional spaces, techniques and building materials, internal spaces.


