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 ملخصال

ومنها مجال الحفاظ على المدن  ،مجاالت مختلفة فياالستدامة م اهيمفلتطبيق ال عشرين بدأات القرن النيفكرة التنمية المستدامة في ثمانيظهور  بعد

ب لتلبية االحتياجات العصرية للمدن التاريخية كأسلو  ؛ القيمة ث الحضاري ذيالذي يهتم باستخدام المورو  بالحفاظ المستدام، ذلكالتاريخية، وعرف 

 أهم العجز القائم في البيئة التعليمية أحد يعدلمدينة صنعاء القديمة ، وبالنسبة ل لألجيال القادمة بأحسن حالليص ؛للحفاظ على المورث واستمراريته

هذا العجز قد يؤدي ف العالية الموجودة في المدينة لألطفال في سن المدرسة، في ظل الكثافة خصوصا  بصورتها األصلية،  بقاء المدينة القديمةالمهددات ل

قد المدينة القديمة عرضة للزوال أو لتستخدم بصورة مخالفة لوظيفتها األصلية، وبالتالي تف خاليةإما  ،إلى هجران السكان األصليين للمدينة تاركين منازلهم

 .بالحياة وهي كونها منظومة متكاملة نابضة خاصية مهمة

في الحفاظ على المدينة القديمة ويجعلها  وبذلك يسهم م،مفهوم الحفاظ المستدال ا  يهدف البحث إلى تحسين البيئة التعليمية في مدينة صنعاء القديمة وفق

عن طريق النزول المجمعة  واإلحصاءاتالبيانات  تحليل علىتقوم منهجية  ، وفقتتمتع بحياة عصرية في إطار كينونتها المعمارية التاريخية األصيلة

إدخال  مكانيةإلدراسة الو  ،ومساجدها الحضري لمدارس المدينة القديمةالمعماري على التحليل  لك، وكذعلى المصادر المرجعية واإلطالعالميداني 

 2م4.0يتراوح بين  صنعاء القديمة صغير جدا  ي مدارس من أهم نتائج البحث أن نصيب الطالب من مساحة الفصل فوكان  .الوظيفة التعليمية لمساجدها

كما ، ال تعمل بطاقتها الكاملة مدرسة نشوانك العجز في الفراغات التعليمية إال أنه توجد مدارس في المدينة بالرغم منه أن أظهر البحثكما  ،2م4.0و

 .للمستويات الثالثة األولى من التعليم األساسيد إمكانية إلعادة الوظيفة التعليمية لمساجد المدينة القديمة أنه توج توصل إلى

 .الفراغات التعليمية، الحفاظ المستدام، المسجد، المدرسة، مدينة صنعاء القديمة: الدالة الكلمج 
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 مقدمة 

 العالقات من بمجموعة بعضالوتتواصل مع بعضها  عناصرها بطتتر ، متعددة نظم ذات عمرانية كينونة التاريخيةن المدتعتبر 

الديوجي ) المدينة لمجتمععد الحضاري والتاريخي والتراثي لب  ا بذلك ، موضحة  والزمان والمعنى لفضاءل ة  نظمم ،متنوعة وبصيغ

 .(04، ص2402 ،وآخرون 

لمدن العصور فريدة و  متكاملة منظومة الحضارية، بيئتهاالتقليدية لالعمرانية بجميع مكوناتها  ،مدينة صنعاء القديمةتمثل و 

في عملية  ا  أساسي ا  زءهذه البيئة العمرانية ج عناصرل الوظيفي توازن الالحفاظ على مما يجعل  ،اإلسالميي العالم ف الوسطى

التكوينية  مةلمنظو ل ا  يشكل تهديد لمدارس مدينة صنعاء القديمة النقص في المساحة التعليمية، فةمدينهذه الأصالة  الحفاظ على

عن حل يحقق زيادة المساحة دفع الباحث هذا األمر ، هالسكان المدينة األصليين  إلى هجر يؤدي، كما أنه قد للمدينة التكاملية

 .تكاملهاو  منظومتها العمرانيةيحافظ على اتزان  نفسه الوقتلمدارس المدينة القديمة وفي التعليمية 

البيئة  كفاءةرفع  المساعدة في يمكنه القديمةفي التكوين العمراني المميز لمدينة صنعاء  مثلهبما ي   ن المسجدأيفترض البحث  

 مركزا   اتخاذه إلى مركزا  للعبادة كونه من المسجد هذا وظائف أنه تاريخيا  قد تعددت خصوصا  ، التعليمية لمدينة صنعاء القديمة

فهو العنصر المنظم  الحضرية المختلفة، الفعاليات حوله تتمحور عتبر النواة التيي  أنه ، كما وتعليميا   وثقافيا   وسياسيا   اجتماعيا  

 .للمدينة والحضري  الفراغي للتكوين

المجاورة فكرة  ومنها لمدينة،للفراغات الحضرية ل الكثير من النظريات المنظمة -عشر الميالدي نهاية القرن الثامن مع -ظهرت 

 لها العملي همتطبيقو المختصين بالتصميم الحضري  بقبولحظيت  والتي  (Clarence Perry)كلورانس بريهألمريكي السكنية ل

عناصر التكوين تمحور حولها النواة األساسية التي ت هو أصبح المبنى المدرسي حسب هذه النظريةفب، م1923منذ ظهورها عام 

لفة التصميمية المختم المستويات التخطيطية و يقسيتم ت االمحددات الرئيسية التي على أساسه وأحد للمدينة، االخرى  العمراني

ضا ، أيبما فيها المدن التاريخية  اإلسالميالنظرية في مدن العالم  هذهتم تطبيق  قدو  ،وتنظيمها للفراغات الحضرية داخل المدينة

 .(00-0ص ،0111 ،الصاوي ) المسجدموقع  وليسالمبنى المدرسي  على موقع ا  مبني فأصبح تنظيم الفراغ الحضري للمدينة
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 ،التاريخية الحضرية الحفاظ على البيئة مع المفهوم هذا تعامل في متنوعة طروحاتأ أنتجالذي  االستدامة مفهوم ظهور ومنذ

 على والقادرة العمراني النمو في المؤثرة والفضائية العمرانية التشكيالتأن يشير إلى  لذيا، المستدام الحفاظ فكرة أبرزها من التي

 تحقيق في أساسية كركائز الوظائف واندماج والتقارب لاصو تال إمكانية تبرز المتغيرة والمستجدة الحاجات في التوافق تحقيق

 .(6ص ،2440 ،مينأ)الحضري المستدام  الشكل

 تحقيق وبينداخل طروح الحفاظ العمراني، من هنا يهدف البحث إلى التوفيق بين األبعاد المرتبطة بالتواصل واالستدامة 

على دراسة البيانات واإلحصاءات للبيئة التعليمية  معتمدة ، من خالل منهجيةالتعليمية لمدينة صنعاء القديمةاحتياجات البيئة 

إعادة الوظيفة التعليمية لمساجد مدينة صنعاء فإن  ، وعليههاعلى الدراسة والتحليل المعماري الحضري لمكوناتو  ،في المدينة

وتحقيق الشكل  لتلبية االحتياجات التعليمية لسكانها قد يكون التطبيق األمثل للحفاظ على أصالة هذه المدينة التاريخية ؛القديمة

 .لها الحضري المستدام

 

 التحفجظ على مدينة صنعجء القدامة

نسيجها الحضري بجميع على أصالة إلى يومنا هذا مدينة صنعاء القديمة واحدة من أهم المستوطنات البشرية، التي حافظت 

 (المباني السكنية والدينية والخدمات العامة والفراغات المفتوحة من أسواق وشوارع وطرق وساحات) مكوناته العمرانية

تمثل صورة واقعية  المختلفةيمة بجميع مكوناتها مدينة صنعاء القدف، زها المعماري الفريداطر على  كذلك حافظت، و والمجتمعية

 . (20-22ص ،2440 الهندسية،مركز الطاهر لالستشارات )اإلسالمي في العالم  العصور الوسطىوحية لمدن 

 ءمدينة صنعام أثرها السلبي على كينونة 1962والثقافية التي مرت بها اليمن منذ عام  االقتصاديةكان للتغيرات السياسية و 

دخال الحداثة التاريخيةمدينة الكسر عزلة  إلى -تجاوبا  مع روح الثورة وقتها- برزت الحاجة فقد ،القديمة لمواكبة العصر  إليها وا 

كذا مجموعة من بواباتها في و من سور المدينة  أجزاءدت تحقيقها السلطة الجديدة للبالد، فبمساعدة مصرية ه   إلىتطمح  الذي

إنشاء مركز المدينة التجاري  ديثة فيمواد البناء الح الستخدام، كما ظهرت الحاجة لبناء الطرق رباعية الصفوفالطرف الغربي 

 .(2404 ،لوكوك) قديمةء الغربي من المدينة الفي الجز والمخطط حديثا  
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المحدثة في التكوين  التغيرات لكميةنتيجة  ؛مدينة صنعاء القديمة محذرا  من اندثارناقوس الخطر دق  اتيفي نهاية السبعين

السبب أن مالكيها والذين و  ،أجمل البيوت في المدينة للدمارمن كبير عدد  فقد تعرض، هافي المعمارية معالمللالعمراني للمدينة، و 

ا ألنفسهم مساكن جديدة حديثة في المناطق المفضلة لدى و أوأنش ،خارجها بالنزوح وابدأهم من أغنياء المدينة القديمة 

في بضع سنوات تعرضت  فإنهاتركت فارغة، وبهذا  إماالقديمة  همن بيوت، وبالتالي فإين األجانب ورجال األعمالالدبلوماسي

الذين ليس لديهم و  ،، أو ما هو أسوأ من ذلك تم تأجير البيوت الكبيرة منها على شكل شقق منفصلة للفقراءاإلهمالللدمار بسبب 

 حياء فقيرة، وبداأولت تدريجيا  إلى تح في مدينة صنعاء القديمة بعض أفضل المناطقأن  إلىمما أدى  ،يهااهتمام بالحفاظ عل

صياغة خطة عملية تؤمن إعادة ب بدأ، ما لم ي  لقاهرة واسطنبول القديمتينمدينتي االذي حدث ل هنفستباع النمط أنه سوف يتم هنا ا

  .(2404 ،لوكوك) االعتزاز بالحياة في البيوت القديمة

أطلقت التي ، حماية مدينة صنعاء القديمةل دولية لعمل حملةليونسكو منظمة االجمعية العامة ل في م بدأت الدعوة1978في عام 

للنظرة التقليدية  هديبتص ا  يز متم ا  مشروعهذه الحملة  ومثلت، وعدد من الدول األوربيةالمنظمة م تحت رعاية 1984عام  رسميا  

القديمة على الحفاظ صنعاء في مشروع الحفاظ على مدينة  ؤولون سمالأصر فقد ، المعماري  الحفاظ عمليات والمطبقة وقتها في

كون مدينة صنعاء القديمة تمثل كما جرت العادة في مشاريع الحفاظ،  ،على المدينة كاملة، وليس على معالم معمارية بارزة فيها

 على قيد الحياة من خالل تحسين القديمة يجب أن تبقى المدينة تحقيق ذلكلو  ،يجب الحفاظ عليها منظومة واحدة متكاملة

 (.Lamprakos, 2005, P21-22) هامنفرار السكان  ووقففيها،  ةيظروف المعيشال

دخال وتوفير شبكة حديثة للكهرباء وخطوط الهاتف، و  ،ستبدال شبكة المياه ورفع مستواهاتم االبنية التحتية، ف تحديثتم  وعليه ا 

من أسوار  لبعض المباني البارزة في المدينة، وكذا ترميم ما تبقىترميم ال، و باألحجار الشوارع رصفتم و  ،الصرف الصحينظام 

 .المدينة

نجحت الحملة في الحفاظ على المدينة القديمة، ورجع الكثير من السكان األصليين إليها، لكن لألسف لم يتم تحسين البيئة 

أن خطة الحفاظ على المدينة نصت على أن تحسين الظروف المعيشية يشمل أيضا   من رغمبالالتعليمية في المدينة القديمة، 

ما كان سوى  ، ولكن ما حدث في هذا الجانب(Al-Asad, 1995, P3) مية للسكانتوفير الكم الالزم من الخدمات التعلي

 عملية تجميلية، اعتمدت على هدم المدارس النمطية التي بنيت حديثا  في المدينة، وا عادة بنائها بالطراز المعماري لمدينة صنعاء
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دراك ، و في المدينة ولكن مع زيادة الكثافة السكانية، (0)شكل القديمة   المدارس صبحتأ ،المجتمع أهمية التعليم ألطفالهما 

 ،لى هجر السكان للمدينة مرة أخرى ة، األمر الذي قد يؤدي إية التعليمسلبا  على العملي ما أثر، مبشكل كبيرو مزدحمة بالطالب 

 يؤثر مدينة صنعاء القديمةن من مكونات أي خلل في الوظيفة ألي مكو ، فالقديمة ةالحفاظ على المدينلعملية  ا  وهذا يمثل تهديد

 .على القيمة التاريخية سلبا  

في  نشوان أول مج بني  مدرسة إلى الامين الصورة في، المعمجري  هجطراز  بمج االئمبنجء مدارس صنعجء القدامة  إعجدة (:1)شكل 

لى الاسجرمنتصف السبعيناج  و   .(البجتحث) ،بعد إعجدة البنجء المدرسة في الوق  التحجضر ا 

 

 واالستدامةالتحفجظ 

قيق ديمومة الصياغات التنموية ومنع التدهور والحفاظ على مستوى المجهود هيم التواصل واالستدامة كمدخل لتحظهرت مفا

التي  ،من الحيوية والمصنوعة والمجتمعية زن بين المنظومات البيئية الثالثالتنموي كإطار لمدخالت التنمية التي تحقق التوا

 المزيد مستقبال   استنزافالموارد والطاقات داخل النسق التنموي بصورة مثلى دون الحاجة إلى  استغاللتعمل على 

(Lamprako, 2005, P17-18.) 

قيمة من  ف إلى تحقيق استمرارية كل ما لديهلمفهومي لطرح الحفاظ العمراني والمعماري فيعني الجهد الفاعل والهادما المدخل اأ

الهادفة إلى  واإلجراءاتكما يمكن تدقيق هذا المفهوم من أنه منظومة األعمال  مفردالعناصر البيئية والبنائية المكونة لحيز أو 

زالة أوجه والترديمنع التلف   ,Lamprako, 2005) القيمة لإلنسانية ولألجيال المستقبلية التداعي واإلبقاء على الموروث ذي وا 

P17). 
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د والمحددات على لصياغات التنموية في إطار القيو وتحسين ل استغالليهدف إلى تحقيق أقصى  االستدامةمفهوم وبما أن 

عدة أبعاد متعلقة باالقتصاد والبيئة  على االستخدامن الحفاظ المستدام يتطلب التواصل لتحقيق كفاءة أنواعها، فإ اختالف

 استخدام الموروث الحضاري  حسب مفهوم االستدامة أصبحبأي أن هدف عمليات الحفاظ ، الخ... افة والتقنيةوالمجتمع والثق

 ,Pereira, 2007) لألجيال القادمةممكن منه وتوصيله أكبر قدر والمحافظة على الحاضر،  احتياجاتلتلبية  والتاريخي

P21). 

 بينتوازن  هناك يكون  أن هو -المستدامة التنمية فكر عند طرح -متكافئة  عمرانية إلدارة والضروري  الهام أن الموضوع وبما

المختلفة للمدينة  األنشطة توازن ن فإ ،(1ص ،2404 ،راشد والعطار) طرحا   كثر المشكالتأ وهذه، واالحتياجات اإلمكانيات

 يتالءم ال قد نشطةمن هذه األ جزءا   أن بالرغم من ،حيويتها على للمحافظة أساسيا شرطا   يعد والمستقبلية منها الحاليةالقديمة 

 يجذب ، الذي والتسوق  وللسياحة للزوار كمركز القديمة للمدينة فالدور العصري  ،للمدينة التاريخي للنسيج الخاصة المتطلبات مع

المدينة مأهولة  يضاف إلى ذلك للمدينة التاريخية، العمرانية سلبا  على البيئة تؤثر أن يمكن التي العصرية األنشطة من العديد

 . على كينونة المدينة التاريخية سلبا   ما يؤئر ة المتعلقة باستمرار بقائهم فيهاتوفير احتياجاتهم الخدمي علىوهذا يساعد بالسكان 

 

 في مدينة صنعجء القدامة راهن للتعلام والمنشآ  التعلاماةالوضع ال

، يسكنها حوالي (يالصنعانبالرغم من حدوث تغيير نوعي في المجتمع )مأهولة بالسكان هي مدينة مدينة صنعاء القديمة 

أهمها  ومناحتياجاتهم العصرية،  تلبيةفيها ن المدينة القديمة اسك يتطلب استمرار بقاءو  2كم 0.6ساكن على مساحة  64444

 ةدون سن الخامسة عشر األطفال  يمثل ،هو مجتمع يافع بشكل عام أن مجتمع المدينة خصوصا   ،ت التعليمية األساسيةالخدما

 (.0-0ص ،2402 المجلس الوطني للسكان،) فيها من مجمل السكان %39 فيه نسبة

 هما منها مدرستان قديمتان ،مدارس 9الثانوية في مدينة صنعاء القديمة من خالل التعليمية بمرحلتيها األساسية و  العملية ت غطى

أراضي  إما على، ها في سبعينيات القرن العشرين، أما البقية فقد تم بناؤ (ا  نصير سابق)الشهيد اللقية مدرسة و  بن األميرمدرسة ا

وهو األمر الذي أثر سلبا  على أصالة التكوين العمراني للمدينة بتغييره للنسب  ،(2) شكل المدينة القديمة بساتين من استقطعت

 ومدرسةذات النطاقين بنيت على شكل ملحق للمسجد المطل على البستان مثل مدرسة  أو، للمدينة القديمةالمساحية والوظيفية 
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إذ تعتزم إدارة  ،بها مازال يعملفأثرت سلبا  على القيمة التاريخية لهذه المساجد، ولألسف هذه الحلول  ،(2) شكلجابر بن حيان 

 .(0) الميري شكلفي بستان  ى األخر و  ،في بستان دالل إحداهماالمدينة إقامة مدرستين 

بعد إعجدة  للمدرسة الصورة ،(بستجن شوشة)مدرسة الطبري إتحدى المدارس التي أقام  على أرض مستقطعة من بسجتين المدينة القدامة (: 2)شكل 

 .(البجتحث) ،بنجئه على الطراز الصنعجني

 الامينإلى  على مسجاد مدينة صنعجء القدامة لتغطاة التحجاة إلى الفراغج  التعلاماة، (متحددة بجلخط التحمر) االستتحداثج  اإلنشجئاة(: 3)شكل 

 .(البجتحث)، مسادال لنفس ضجفة علىتبين تحام اإل مساد الفلاتحي فوق سوره، الصورة إلى الاسجر على وااهة إضجفة مبنى

 

من هذه المدارس داخل المدينة القديمة، أما التاسعة فهي خارج أسوار المدينة القديمة، ولكن في الجوار القريب منها،  8تتواجد 

وثالث منها باإلضافة إلى تدريس المرحلة األساسية، تقوم بتدريس ( من الصف األول إلى التاسع)وكلها تدرس المرحلة األساسية 

 أبو الحسنو بن األمير، او نشوان، )دارس لتدريس البنين فقط تخصيص ثالث من هذه الم المرحلة الثانوية العامة، كما تم
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ن االباقيتان ، أما المدرست(جابر بن حيانو ن، ذات النطاقيو الشيماء، و الخنساء، )أربع منها لتدريس البنات فقط ، و (الهمداني

 (.0) مختلفتين جدول، ولكن على فترتين (الطبري و اللقية، )بتدريس كال الجنسين فتقومان 

 (.2002 ،مركز الدراسج  والتدريب المعمجري ) ،نجء مدرسة اديدة في بستجن الميري الوااهة الانوباة لمقترح ب(: 4)شكل

 

المنطقة التعليمية ) ة  وطالب ا  طالب 12636يرتاد هذه المدارس بحسب إحصائيات المنطقة التعليمية بمديرية صنعاء القديمة 

ي أن هناك نسبة غير بسيطة أ)من نسبة سكان المدينة القديمة  %21، وهو ما يمثل حوالي (2400 بمديرية صنعاء القديمة،

، وحتى تستطيع مدارس المدينة القديمة استيعاب هذا العدد من الطالب فإن (المدينة ترتاد مدارس خارج نطاقها بةمن طل

زال  ذلك فما من رغمبال، و (2) لجدو ( ماعدا مدرسة نشوان الحميري ومدرسة أبو الحسن الهمداني)ين جميعها تعمل على فترت

،  ولصغر (الخنساء) ة  طالب 79إلى ( ذات النطاقين)طالبا   32، فهو يتراوح من (0) شكل في الفصول كبيرا  جدا   بةعدد الطل

، فإن معدل نصيب الطالب من مساحة الفصل في هذه  2م20و  2م06مساحة الفصول في هذه المدارس التي تتراوح بين 

للطالب، وهو معدل أصغر بكثير من المعدل المطلوب لتكون العملية التعليمية سليمة  2م 4.0و 2م 4.0المدارس يتراوح بين 

في معظم الباحثين  أو حتى على المستوى المحلي، فقد اتفق ،كما توضحه الكثير من الدراسات ذات العالقة عالميا  وعربيا  

طالبا  في  20-25طالبا ، وبين  15-20يتراوح بين ( 6-0)في الفصل في المرحلة االبتدائية  بةالمجال على أن يكون عدد الطل

 ،المقرن ) 2م2.2المرحلتين المتوسطة والثانوية، وبحيث ال يقل معدل المساحة المخصصة للطالب الواحد في الفصل عن 
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المجلس األعلى للتعليم  قد حددهاأما في محيطنا العربي فإن المساحة المطلوب توفيرها للطالب في الفصل  ،(02ص ،2440

وفي اليمن فإن المعيار الوطني لنصيب الطالب ، (0-0ص ،دون تاريخ ،المجلس األعلى للتعليم في قطر) 2 م2 في قطر بــــ 

 (.201ص ،2440 ،الصباحي) 2م0.2- 4.1من مساحة الفصل حدد بـ 

 

 .(البجتحث)وتوزيعهم بتحسب النوع والمرتحلة الدراساة على مدارس مدينة صنعجء القدامة،  بةأعداد الطل(: 1)ادول 

 

بهدف التعرف على تأثير حجم الفصل في التحصيل  دوالرمليون  12كلفت  سنواتوفي دراسة علمية أجريت على مدى أربع 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى . والية أمريكية 42مدرسة ابتدائية في  79في  طالب   6500العلمي للطالب، تم اختيار 

الذين يدرسون في فصل دراسي  بةو أقل أفضل بكثير من مستوى الطلطالبا  أ 17الذين يدرسون في فصل دراسي يضم بة الطل

 (.02ص ،2440 ،المقرن )أو أكثر  طالبا   25يضم 

 

 

 

 

 أسم المدرسة م
 عدد الطالب

 المرتحلة
 الماوع إنجث ذكور

 ثانوي  + أساسي 1049 0 1049 نشوان الحميري  1
 ثانوي  + أساسي 2448 2448 0 الخنساء 2
 ثانوي  + أساسي 2142 2142 0 الشيماء 3
 أساسي 1550 93 1407 ابن األمير 4
 أساسي 1920 813 1107 الشهيد اللقية 5
 أساسي 549 0 549 الحسن الهمدانيأبو  6
 أساسي 1681 485 1196 الطبري  7
 أساسي 457 457 0 ذات النطاقين 8
 أساسي 841 841 0 جابر بن حيان 9

  12637 7279 4309 الماموع
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 (.البجتحث) ثالث طجلبج  على مقعد واتحدواظهر فاه  ،أتحد الفصول المثجلاة في مدرسة اللقاة(: 5)شكل 

 

 

بتحسب النوع والفترة  مدينة صنعجء القدامة في من التعلام األسجسي 3-1للمرتحلة  لبة توزيع أعداد الط(: 2)ادول 
 .(البجتحث) هجالدراساة على مدارس

أسم 
 المدرسة

/ الصف
 الفترة

 الثجلث الثجني األول

عجم
ع ال

مو
ما
ال

 

عب
لش
ا

ور 
ذك

جث 
إن

اوع 
الم

عب 
لش
ا

ور 
ذك

جث 
إن

اوع 
الم

عب 
لش
ا

ور 
ذك

جث 
إن

اوع 
الم

 

 نشوان
 200 19 4 19 2 60 4 60 2 00 4 00 2 صباحي
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  مسائي

 الخنساء
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  صباحي
 481 165 165 0 2 165 165 0 2 151 151 0 2 مسائي

 الشيماء
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  صباحي
 359 110 110 0 3 121 121 0 3 128 128 0 3 مسائي

 ابن األمير
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  صباحي
 460 130 0 130 3 150 45 105 4 180 48 132 4 مسائي

 الشهيد اللقية
 242 85 85 0 2 49 49 0 1 108 108 0 2 صباحي
 268 111 0 111 2 80 0 80 2 77 0 77 2 مسائي

أبوالحسن 
 الهمداني

 295 81 0 81 2 105 0 105 2 109 0 109 2 صباحي
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  مسائي

 الطبري 
 110 110 0 110 2-- -- -- -- -- -- -- --  صباحي
 480 75 75 0 2 160 65 95 4 245 105 140 4 مسائي

ذات 
 النطاقين

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  صباحي
 138 43 43 0 1 63 63 0 2 32 32 0 1 مسائي

جابر بن 
 حيان

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  صباحي
 274 108 108 0 2 78 78 0 1 88 88 0 2 مسائي

 3311 1115 586 529 23 1032 586 446 23 1173 660 513 24 المجموع الكلي
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هناك حاجة ماسة إلى زيادة  أننة صنعاء القديمة كبير جدا ، و في الفصول الدراسية لمدارس مدي بةمما سبق يتضح أن عدد الطل

لرفع كفاءة أدائها، وتحسين مخرجات التعليم لمدارسها،  ؛البيئة التعليمية في مدارسهاسين المساحة التعليمية في المدينة، وتح

 .ن للمدينة القديمة بالبقاء فيهاوبالتالي ترغيب السكان األصليي

 

 البيئة التعلامة في مدينة صنعجء القدامة تتحسين

 المساحةب الوصولو  ،الواحد في الفصل بةالطلتقليل عدد مدينة صنعاء القديمة البيئة التعليمية في  تحسين مليةعنقصد ب

بحث عن الحلول التي تتوافق مع اشتراطات الحفاظ في هذه العملية يجب الو ، 2م0.0لى إ المخصصة للطالب في الفصل

ية المستقبلالديمغرافية المتغيرات  ما يمكنها من التعامل مع ،من المرونةهذه العملية تمتلك يجب أن المعماري على المدينة، كما 

 .الحالة الديمغرافية للمجتمعات تتغير مع الزمن مرة بالزيادة وأخرى بالنقصانففي المدينة، 

المباني التاريخية تعتبر  استخدامإعادة فإن ، ''أخضر''على المواقع التاريخية يقدم نفسه وبقوة على أنه  مجال الحفاظوحيث أن 

في مجال الحفاظ المعماري العاملون  لذا يلجأ، (Donofrio, 2012, P107) اآلن وعلى نطاق واسع ممارسة للتنمية المستدامة

المهمة لبقاء  لتوفير االحتياجات العصرية الحيوية ؛التاريخية المتالشية وظيفتها األصليةسياسات إعادة االستخدام للمباني  لىإ

صلية التي منتهية وظيفتها األ إيجاد مبان  نجد أنه من الصعب  ،المدينة التاريخية حية، ولكن في حالة مدينة صنعاء القديمة

ن وجدت هايمكن ، ناهيك عما قد يسببه هذا لذلك لن تكون بالعدد والمساحة الكافية فإنها ،أن تقوم بالوظيفة التعليمية، حتى وا 

من لها  ها وترميمهاؤ بنابية التاريخية، التي أعيد و كثير من المدن األور  على سبيل المثالف ،المدينةالحل من مشاكل مستقبلية في 

في بما يتناسب وحالتها الديمغرافية وقتها، حتى أنه  ،ثار الحرب العالمية الثانية، تم توفير احتياجاتها من المنشآت التعليميةآ

اليوم الكثير من هذه المنشآت التعليمية وبسبب و  ،ةيالخدمات التعليمتم إعادة توظيف بعض المباني التاريخية لتقديم  أوقات

لى إغالق عدد منها أو إعادة توظيفها ي من قلة أعداد الطلبة، مما أدى إتعان في المجتمعات األوربية االنخفاض الديمغرافي

 .(Kloc, 2012, P23-32)بولندا  -مدينة جدانسك القديمةلنشاط آخر كما هو الحال للمدارس في 
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ال يوجد في مدينة صنعاء القديمة ، فللمدينة ضمن نطاقها المساحي مجموعة من الوظائف الحيوية مدينة صنعاء القديمةتقدم 

اصة بها التي يجب الخمساحات فراغ يمكن بناء مدارس جديدة فيها، فلكل مساحة فراغ في المدينة القديمة وظيفتها التاريخية 

 .والعمل على عدم فقدانها الحفاظ عليها

والذي يتميز بالحجم  للمدينة القديمة للتكوين العمرانين عملية توسيع المدارس الموجودة فيها هي عملية غير مالئمة إ وحيث

بت المتخصصون أن مخرجات التعليم ، فقد أثللعملية التعليميةغير سليمة  أصال   عملية التوسع ، كما أن  الصغير لكتله البنائية

في الرقي بأداء الطالب، وتعليمهم،  تسهمألن المدارس الصغيرة الحجم ؛ في المدارس الصغيرة أفضل بكثير من المدارس الكبيرة

، وقد أكدت نظريات التخطيط الحديثة على أهمية استخدام مرافق تعليمية صغيرة الحجم، بما وتربيتهم والحفاظ على سالمتهم

يتناسب مع حجم الحي ومتطلباته، وضمن حركة المشاة لمرافقه، لتميز المدارس الصغيرة باحتوائها على شريحة متجانسة من 

  (.09ص ،2440 ،المقرن ) وغيرهاالجتماعي ية المستوى المعيشي و الطالب من ناح

 ،كان يقوم بالوظيفة التعليميةالذي لمدينة صنعاء القديمة نجد أن المسجد فيها هو  الوظيفيو التكوين المعماري بدراسة لكن و 

لى وقت المدن اإلسالمية إ جميع ما جرى فيلتلقي العلوم المعرفية، وهذا  ا  كان أيضا  مكانكونه مبنى للعبادة  إلىباإلضافة ف

بعيدا  عن المسجد والدور  مدارس حديثة قائمة في حد ذاتها تم بناء ،عندما بدأت الدول اإلسالمية بالتوجه نحو الحداثةو  ،قريب

 (.00-0، ص0111 ،الصاوي ) التقليدي الذي يجمع بينهما

إمكانية إرجاع الوظيفة لى تغطية العجز القائم في المدارس داخل مدينة صنعاء القديمة يحتم علينا دراسة ماسة إإن الحاجة ال

بشكل فعال في حل النقص  بالقدر الذي سيساعد يركبأن عدد المساجد في مدينة صنعاء القديمة ، خاصة  المسجدالتعليمية إلى 

من  سيرفع-المساجد- صغيرة الحجم وحداتوظيفة المدرسة وتوزيعها على  تجزئةأن عملية ، كما لمباني التعليمية في المدينةل

 .مستوى التعليم في المدينة

إلى المسجد ال تتطابق كليا  مع مفهوم إعادة االستخدام للمباني التاريخية نظرا  إلى أن المسجد ن عملية اإلعادة للوظيفة التعليمة إ

من الوظائف التي يقوم  ا  أساسي إن الوظيفة التعليمية كانت جزءا  كذلك ففي المدينة القديمة ليس بالمبنى الذي تالشت وظيفته، 

عملية إعادة الوظيفة  أن، كما ر المسجد في خدمة المجتمع المحليلدو حياء ي أقرب ما تكون إلى عملية إبها المسجد، إذن فه

 .بحيث يمكن العمل بها أو االستغناء عنها بحسب حاجة المدينة القديمة لها من عدمه ،هي عملية مرنة ،التعليمية للمسجد
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 في مدينة صنعجء القدامة التعلاماة للمساد ةوظافإعجدة ال

هي و  ،تشارك عدة مؤسسات حكومية في تسيير هذه العملية أنعني لمساجد مدينة صنعاء القديمة تمية الوظيفة التعلي إن إعادة

معرفة دورها في هذه يجب عليها  هذه الجهات، و ةوزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخيو وزارة األوقاف، 

كمدرسة عمل المسجد  ء، فأثنافي هذه العملية ما عند وجود خطأ ؤوليةالمسى من تقع علبذلك لتقوم به، وتتحدد  بالضبط العملية

نه طيع القيام بالوظيفة التعليمية فإوزارة التربية والتعليم، كما أن المسجد حتى يست لىوالرعاية إ اإلشراف عليه مسؤوليةتتحول 

تحت إشراف الهيئة أن تتم و  ،تتوافق مع معايير الحفاظ المعماري  أن والتجهيزات لذلك، التي يجب اإلضافاتيجب عمل بعض 

نه يجب التأكيد على أن التعليم في المسجد هو نفسه التعليم الحكومي الرسمي القائم كما أ .العامة للحفاظ على المدن التاريخية

تثير المخاوف عند بعض  قد نية والتيهد الديالط فكرة تواجده في المسجد بالمدارس والمعتفي المدارس الحكومية، حتى ال تخ

لقياس مدى تقبلهم لفكرة إعادة الوظيفة لسكان المدينة  ةوقد تم عمل استبيان ،في الدولة وكذلك عند الجهات المسؤولة ،األسر

لنجاح هذه  ا  مهم ا  بها، ويعد هذا أمر  يرحبون منهم % 04أن نسبة  التعليمية للمسجد في المدينة أثناء المسح الميداني، فتبين

 .العملية

حدث دة أو أن تدار للعباك خالل بوظيفته األساسيةاإلفي  سببتالدون  التعليمية الحديثة القيام بالعمليةحتى يستطيع المسجد و 

لية التي تضمن لها وترتب بحسب اآلتنظم فإن هذه العملية يجب أن  ،نفسه التاريخية لمبنى المسجدو للقيمة المعمارية  تشويهات

 -:كالتاليوالتي يراها الباحث  ،النجاح

 تنظام عملاة التعلام في المساد إداريج  : أوال  

تنظم عملية انتقال  أن على مبنى المسجد، وعند قيام المسجد بالوظيفة التعليمية يجب ؤولةوزارة األوقاف هي  الجهة المسإن 

المسئولية في رعاية مبنى المسجد من الدائرة المختصة في وزارة األوقاف إلى المدرسة التي يقع المسجد في نطاق خدمتها، 

عن جاهزية مبنى  ؤوال  فيكون مس ،ربط القيم على المسجد إداريا  بالمدرسة كما هو مرتبط باألوقافوأنسب حل لذلك هو أن ي  

من المدرسين لجميع المساجد  اتتوفير االحتياجؤولية دارة المدرسة مسيتين التعبدية والتعليمية، وعلى إلتا العملالمسجد ألداء ك

 .عمال اإلدارية والتوثيقية لذلكوالقيام بجميع األ ،التي تعمل ضمن نطاقها، وكذلك متابعة سير العملية التعليمية فيها
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 األولى من التعلام األسجسيالثالثة المستواج  في المساد على  التدريس اقتصجر: ثجناج  

كما صعب تواجدها داخل المسجد، ي وسائل تعليميةإلى  تاجحت ال األولى من التعليم األساسيالثالث السنين  نأيرجع ذلك إلى 

ن إف أيضا  التعليمية، و في هذه المرحلة ال يوجد الفصل النوعي بين الطالب والطالبات ما يقلل االحتياج في عدد الفراغات أنه 

الفترة من سجد في يمكن أن يتم في المهذا و  ،ساعات يوميا   0لتعليم هذه الفئة من الطالب ال تتعدى زمة الالالفترة الزمنية 

هذه الفئة ن إ حيثو  .الصالة أو أي نشاطات أخرى ال تقام في المسجد الوقت هذا ي ففظهرا ،  ةلى الثانية عشر الثامنة صباحا  إ

بعد بكثير من  أقل) بةمن منازل الطل مقربهلى كون المسجد عن إف ،أكبربشكل  إلى رعاية الوالدينتحتاج  بةالعمرية من الطل

يسهل عملية ما  ،همن عودتهو  للدراسة عملية إيصال الطالب للمسجدعلى الوالدين  سوف يسهلفانه  (عن المنازل المدرسة

ل سةمدر لمن افي حركة الطفل معامل األمان  سيرفع منو المتابعة لسير دراسة الطفل،   . يهاوا 

 رسةدلكل م تتحديد شبكة المسجاد التجبعة: ثجلثج  

بعضها تحتوي في الواقع على فصول دراسية تستخدم في دروس تحفيض القرآن  ا  مسجد 06يوجد في مدينة صنعاء القديمة 

توزيع  مخططمع صنعاء القديمة مدينة  الراهن لمدارسمخطط الوضع ومن خالل مقارنة  .الكريم وفي دروس محو األمية

المسح الميداني والرفع المعماري  من واقع لهذه المساجدوبدراسة مالئمة إدخال الوظيفة التعليمية  ،(6)شكل  المساجد في المدينة

البعيدة عن  التي توجد وسط األحياء السكنية وهي المساجد ،لقيام بذلكل مسجدا   20 نه يمكن تحديد، نجد أالذي قام به الباحث

 2م 24ال تقل مساحتها عن  يمكن تكوين فصول دراسية فيها بحيثمناسبة لحركة األطفال، و الغير منطقة السوق وحركته 

على المدارس هذه المساجد  يمكن توزيعف .2م0.0طالبا ، وبذلك يكون نصيب الطالب من مساحة الفصل  24منها  ليستوعب كل  

مدى احتياج مدى قرب هذه المساجد من المنطقة السكنية التي تخدمها المدرسة، و بناء  على  ،المدينةالموجودة في التسع 

 جدول في الوظيفة التعليميةالتي تعمل معها فيكون لكل مدرسة مجموعة من المساجد  المساجد، التعليمية فيسة للمساحة المدر 

(2). 
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 (.البجتحث) هجتوزيع المسجاد في مخططمع  ونطجق خدمتهج مدينة صنعجء القدامة رسالمد مخطط الوضع الراهنمقجرنة (: 6)شكل 
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 في إمكجناة فتح فصول تعلاماةالتعلاماة ومدى  تهجمدارس منطقة لمسجاد مدينة صنعجء القدامة المسجعد (:3)ادول
 (.البجتحث)، منهج كل  

عدد الفصول  المدرسة م
 المطلوبة

شبكة المسجاد 
 المسجعدة للمدرسة

عدد الفصول الممكن 
 فتتحهج في المساد

ماموع 
 مالتحظج  الفصول

 04 نشوان 1
 2 القاسمي

04 
 

  2 بروم
  0 الجديد

 20 الخنساء 2

 0 قبة البكيرية

20 

 
  9 صالح الدين
  2 المفتون 
  9 المدرسة

 01 الشيماء 3

 2 جمال الدين

24 

 
 منها اثنان موجودة في الواقع 6 الوشلي
 منها أربعة موجودة في الواقع 0 معاذ
  0 الخراز
  0 داود
  0 طلحة

  2 الطاووس

 20 ابن األمير 4

 6 الزمر

20 

 منها اثنان موجودة في الواقع
 منها ثالثة موجودة في الواقع 04 خضير
  0 الطواشي
  0 الشهيدين

 20 الشهيد اللقية 5
 6 الباشه

09 
 منها اثنان موجودة في الواقع

 منها واحد موجود في الواقع 9 األبزر
  0 الحميدي

أبو الحسن  6
 الهمداني

00 
 1 نصير

01 
 منها اثنان موجودة في الواقع

  0 موسى
  6 الرضوان

 21 الطبري  7

 6 النهرين

04 

 
 منها اثنان موجودة في الواقع 6 الطبري 

  2 (سمره)فايع 
 منها ثالثة موجودة في الواقع 9 الحرقان

  0 قبة المهدي
 منها اثنان موجودة في الواقع 0 (السلطان)التقوى 

  0 الجالء
  2 العلمي

  0 أبن الحسن
  0 0 األبهر 9 ذات النطاقين 2

 00 جابر بن حيان 9

 9 الفليحي

20 

 منها واحد موجود في الواقع
  0 غزل الباشه

 منها اثنان موجودة في الواقع 6 (معمر)النور 
  0 محمود

 191 167 الماموع
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 لمبنى المساد التوفيق بين المتطلبج  التعلاماة لهذه المرتحلة والقامة التجريخاة

ع أن يحتى يستط، ائية والمعمارية على مبنى المسجدتحتاج عملية إعادة الوظيفة التعليمية للمسجد إلجراء بعض التدخالت اإلنش

 تكون  أن التعليم في المسجد سيقتصر على المستويات الثالثة األولى من المرحلة األساسية والتي من غمبالر يقوم بهذه الوظيفة، ف

ن كراسي وطاوالت، إال أو سبورة، و صول، بسيطة يمكن حصرها في جدران فاصلة بين الف -في معظمها -احتياجاتها المادية 

عملية توفير تلك االحتياجات يجب أن ال تؤثر سلبا  على القيمة التاريخية واألثرية للمبنى، وأن ال تعيق أداء الوظيفة األساسية 

يجب أن تكون قابلة لإلزالة في المستقبل دون إحداث أي أضرار هيكلية أو جمالية على مبنى  للمسجد وهي العبادة، كما أنها

  -:ة التاليةر المسجد ويمكن تحقيق ذلك بالصو 

 القابلة المتحركة القواطع باستخدام الدراسية الفصول تمثل أصغر فراغات إلى المسجد فراغ يقسم -:الدراسية الفصول تكوين 

 خاص نسيج من وتصنع بسهولة، إزاحتها أو وضعها فيمكن الستارة، مثل مسار على تتحرك قواطع وهي ،(9) شكل لإلزالة

، صوتي بعزل يمتاز  وِبَفْضلِ  ،(0) شكل الدراسية للفصول المطلوبة المساحة لتشكيل المسجد دعامات بين تثبيتها ويتم عال 

 للفصول الطبيعية والتهوية اإلضاءة دخول تعيق لن الفواصل هذه فإن المرتفعة ونوافذه المساجد لسقف الكبير االرتفاع

 .المسجد داخل المكونة

 وللمدرس للطالب فيمكن للكراسي، حاجة فال سميك بسجاد ا  مفروش المسجد كون  إن -:والسبورة والطاوالت الكراسي توفير 

 بعض في به العمل تم كما ذلك توفير فيمكن عليها للكتابة الالزمة الطاوالت أما. السجاد على مباشرة الجلوس أيضا  

 وهو الحالة هذه لمثل وعملي بسيط ابتكار طريق عن وذلك ،(www.cubicpromote.com) الهند في النائية المدارس

 والكتابة القراءة الطالب يستطيع طاولة إلى تتحول أن يمكن مقوى  بالستيكي كرتون  من مصنوعة كتب حقيبة عن عبارة

 آلية يمتلك فصل، كل مقدمة في الدعامات بين أبيض لوح تثبيت فيتم الفصل في السبورة على وللحصول(. 1) شكل عليها

خفاء إظهار  كما انتهائها، بعد ورفعه الدراسة وقت إنزاله ويمكن وفتحه السيارة مرآب باب  لغلق المستخدمة اآللية مثل وا 

 .التعليمية لألفالم عرض كشاشة استخدامها يمكن
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 الصحية المرافق من كبير عدد على تحتوي  وظيفتها بطبيعة المساجد فإن الحظ لحسن -:والخدمية الصحية المرافق توفير 

 إلقامة يكفي المسجد صحن أن كما عليها، أضافات أي لعمل الحاجة دون  المسجد في الطلبة تخدم أن يمكن التي

 .للطلبة التعليمية غير الحيوية النشاطات

ال شك أن التكلفة المادية لعملية إعادة الوظيفة التعليمية إلى المسجد هي أقل بكثير من بناء مدارس جديدة أو توسعة المدارس 

الموجودة، كما أن هذا الحل يمتلك من المرونة ما يمكنه من التأقلم مع المتغيرات الديمغرافية المستقبلية في المدينة، وله تأثير 

 . قة الرابطة بين السكان ومدينتهمكبير في تقوية العال

 

غطجء من طبقة عجزلة للصو  وامكن استبدالهج .1 -:من تكون وت ،Skyfoldمن أنتجج شركة  آلاة عمل القواطع المتتحركة القجبلة لإلزالة(: 7)شكل 

رقجئق ثالثاة . 5كرواة لتحمل الستجرة مشدودة، عال . 4إطجر ثالثي األبعجد من الصلب الملتحم، . 3مفصل استمرارية التعليق األفقي، . 2بسهولة، 

 (.www.skyfold.com) مسجر مستقام من الصلب. 6الطبقج  أعلى وأسفل الفجصل من الفوالذ، 
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إمكجناة تقسام المساد إلى فراغج  تعلاماة دون اإلخالل بوظافته (: 2) شكل

لى الاسجر مساد الزمر قبل المقترح و  إلى الامين األصلاة، فوق  تصورية ا 

 المساد عند إنزال القواطع تتح  ،على المساد للتعبدألكافاة تطبيق المقترح، 

(.البجتحث)لتقسامة إلى فراغج  تعلاماة  

 

 من الهند والمقترح استخدامهج في المسجاد المسجعدة للعملاة التعلاماةالمكتب المستخدمة في المنجطق النجئاة -التحقيبة(: 9)شكل

(www.cubicpromote.com.au.) 
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 الخالصة

في مجال  ا  من المشاكل األكثر تعقيديعد لألجيال القادمة  اهحفاظ على كينونتالبغرض االحتياجات العصرية للمدن التاريخية إن 

تاريخية والمعمارية ال :مختلفةعلى أصعدة و في هذا المجال  حلهان بقيام العامليقتضي تالتي  المعضالت لتنوع ،الحفاظ المعماري 

 .الخ.... واالقتصاديةثقافية والمجتمعية وال

الموروث التاريخي  استخداموذلك بإعادة  ؛جديدة للحفاظ المعماري ولحل مشاكل المدن التاريخية آفاقا   االستدامةيعطي مفهوم 

هذا الموروث الحضاري  يةفي المدينة بصورة حديثة تلبي االحتياجات العصرية للمدينة التاريخية وتحقق ديمومة واستمرار 

 .لألجيال القادمة على أكمل وجه ممكن

عملية  فيتوفير كمية الخدمات التعليمية الالزمة لسكان المدينة هو األمر األكثر تأثيرا   ن  بالنسبة لمدينة صنعاء القديمة فإ

ة وضع وضرور على أهميتها  التي تم التاكيدوهي المشكلة  ،الحفاظ على المدينة القديمة واستمرار بقاء السكان األصليين فيها

يتم لألسف لم م و 0100ء القديمة برعاية منظمة اليونسكو عام الحلول لها، منذ بدء الحملة العالمية للحفاظ على مدينة صنعا

 .سطحيةالتعامل معها إال بصورة 

في الوظيفة التعليمية للمستويات الثالثة األولى من معايير الحفاظ المستدام ل ا  وفقالقديمة  صنعاء مدينةاستخدام مساجد  إن إعادة

، كما أنه سيساعد ن البيئة التعليمية فيهاالمدينة القديمة ويحس على مدارسسوف يخفف من حجم الضغط  ،التعليم األساسي

وهو األمر المهم  ،السكان األصليين على البقاء في المدينة سيشجعي المجتمع المحلي و حياء دور المسجد فوبشكل فعال في إ

 .القديمة وأصالة نسيجها الحضري  التكوين العمراني للمدينةفي عملية الحفاظ المعماري علي 

 

 النتجئج والتوصاج 

- :تيأهمها اآل لى عدد من النتائجإ خلص البحث

ل المساحة فمعد ،فيها وعجزها عن توفير بيئة تعليمية سليمة بة عاء القديمة من كثرة أعداد الطلتعاني مدارس مدينة صن .0

أو بناء  المدارس الموجودةيع توسل أنه ال توجد إمكانيةللطالب، كما  2م4.0نخفض حتى وصل لـ المخصصة للطالب فيها ا

 .مدارس جديدة في المدينة القديمة
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تمتلك المساجد الموجودة في مدينة صنعاء القديمة مقومات المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية لتخفيف الضغط  .2

 .الموجود على المدارس فيها وتلبية حاجة السكان من الخدمات التعليمية

فاعلة في عملية  وم الحفاظ المستدام سيسهم وبصورةمفهل ا  لمساجد مدينة صنعاء القديمة وفقإعادة الوظيفة التعليمية  .2

 . حياء دور المسجد في خدمة المجتمعوا  الحفاظ على المدينة القديمة 

 :ما يليب يوصي الباحثكما 

مفهوم الحفاظ ل ا  ذلك وفقو  ،ومنها الخدمات التعليمية ،زمة لسكان المدينة األصليينالضرورة توفير االحتياجات العصرية ال .0

 .لية للحفاظ على المدينة القديمةالمستدام كآ

العمل على و على مدينة صنعاء القديمة بربط السكان األصليين للمدينة بمكوناتها الفراغية  ؤولةالجهات المسضرورة قيام  .2

 .لتقديم الخدمات العصرية الضرورية لسكان المدينة ؛تفعيل دور المنشآت التاريخية الموجودة في المدينة

 

 المرااع

 المرااع العرباة: أوال  

 ،واجب التزام – واالستدامة التواصل وطروح العمراني الحفاظ صياغات بين االرتباط حتمية، (2440)، أمين، أحمد دمحم .0

 .رفبراي 26-20دامة، القاهرة مؤتمر العمارة والعمران في إطار التنمية المست

دور التوزيع )االستدامة المكانية في المراكز الحضرية التاريخية ، (2402)، الديوجي، حازم وعلي، تركي والنعيمي، أسامة .2
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Abstract 

The idea of sustainable development begun in the eighties of the 20
th

 century, soon after, this concepts started to be 

use in different fields, including the preservation of historical cities, which known as sustainable preservation. 

Sustainable preservation cares about using the valuable cultural heritage to meet the modern needs of the historical 

cities as a way of continuously preserving the heritage, and to bring it to the next generations as good as possible. 

The current lack of educational environment in the old city of Sanaa is one of the main dangers to preserve the 

authentically of the ancient city, especially in light of high density of school-age children in the city, which leads the 

indigenous population to abandonment the old city. Leaving their homes either unoccupied susceptible to 

devastation or to be used contrary to the original function. thus the old city lose a very important property which is 

being alive integrated system. 

The aims of this research is to develop the educational environment in the old city of Sana'a, according to the 

concept of sustainable preservation, which will help in the conservation process of the old city and makes it to get  a 

modern life inside the authentic and historical architectural structure. In addition, the paper methodology depended 

on analyzing data and statistics collected from referenced sources and through field visits, and on urban 

architectural analysis of schools and mosques of the old city, as well as studying the possibility of introducing the 

educational function to the old city's mosques. 

The research shows that the student's rate of school-class space in the old city of Sanaa is very small ranges between 

0.4 m
2
 and 0.8 m

2
, and despite the lack in educational spaces there are some schools in the city like Nashwan not 

working at full capacity. In addition, the research demonstrate a possibility of reuse of the ancient city of mosques 

for educational propose especially for the first three levels of basic education. 

Keywords: Educational spatial, sustainable conservation, Mosque, school, Sana'a old city. 


