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 :Keywordsكلمات دالة   :Abstractالبحث ملخص 
ً في ا ً وحيويا راث على الت لحفاظإن عملية الصيانة وإعادة تأهيل المباني األثرية  تلعب دوراً هاما

ضافة جتمع باإلع المماإلنساني المادي من االندثار ليظل َمْعلماً أساسياً ال غنى عنه من خالل تفاعله 

ائل الوس ة استثماره ، وقد فطنت الدول المتقدمة إلى أن أفضلالي الجانب االقتصادي من إعاد

ة جديدة وظيف للحفاظ على المبنى التاريخي وإطالة عمره بجانب الصيانة، هو إعادة تأهيله بتوفير

خية لتارياتضمن له البقاء واالستمرار مع األخذ بعين االعتبار عدم المساس بقيمته وخصوصيته 

ما ال ته وبمنسجمة ومتفقة مع الطابع الحضاري لألثر المعماري وهيئ وأن تكون الوظيفة الجديدة

ية أفضل ، ويعد إعادة توظيف المباني والمناطق األثر1964يتعارض مع شروط ميثاق البندقية  

تعتبر  ية ، لذاقتصادالحلول التي توازن بين احتياجات النمو العمراني والتنمية العقارية والمنفعة اال

 ة للمحيطالنسبلتوظيف من األهمية سواء كان ذلك بالنسبة للمبني األثري ذاته، أو بعملية إعادة ا

الحفاظ ألثرية واقع االمدني والطابع العام للمدينة التي تحتويه، و إعادة تأهيل وتوظيف المباني والمو

ة ألثريعليها من التلف هو ما يجب أن يحظى باألولوية القصوى من قبل الحكومات والهيئات ا

ن ثرية بدوي األوالسياحية. ويناقش البحث المشاكل المرتبطة بعمليات التلف الناتجة عن ترك المبان

رية لمعمااإعادة تأهيل وتوظيف وإمكانية وضع استراتيجية فاعلة إلعادة تأهيل وتوظيف اآلثار 

ا من تهمايبصورة تنسجم مع الواقع المعاصر وتسعى لمخاطبة ومواجهة التحديات المستقبلية في ح

 عوامل التلف الطبيعية والبشرية.
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  Introductionمقدمة 

ي والحداثمة  يمثمل األثمر المعممارفي عصر يتسمم بالعولممة واالنفتما  

األداة الرئيسممية للتواصممل بممين الماضممي والحاضممر وتع يمم  الهويممة 

ي الوطنية للشعوب و دائمما مما تبلمب القيممة التاريخيمة والحضمارية فم

المحافظممة علمممى المبممماني والمنممماطق األثريمممة لمممذلك اتجهمممت عمليمممات 

لصمميانة المحافظممة علممى المبمماني والمنمماطق األثريممة إلممى التممرميم وا

ية إلظهارها في كيانات عمرانية مستقلة األمر الذي يضيف أعباء مال

كبيممرة ، وقممد فطنممت الممدول المتقدمممة إلممى ضممرورة اسممتثمار المبمماني 

ضما والمناطق األثرية ليس فقط ل يادة الجذب السمياحي إليهما ولكمن أي

لمشاركة المواطنين في استعمالها لضمان اسمتمرارها ولتصمبج جم ًء 

ممممع ولممميس بنممماًء أصمممما أو نصمممبا تممم وره الجماعمممات فمممي ممممن المجت

ال  المناسمبات المختلفمة  ، وإعممادة توظيمف المبمماني والمنماطق األثريممة

يسمماعد علممى تطويرهمما وإرجمما  الحيمماة إليهمما فقممط ولكنممه يمم ثر علممى 

 تعتبرالكيانات العمرانية المجاورة ويمتد أثره إلى المناطق األخرى و

ً  األسماليب ممن أنسمب ثميالترا المبنمى اسمتخدام إعادة  نمها إذ اقتصماديا

 اقتصمادية قاعمدة يضممن إيجماد أنمه كمما جديد مبنى كبناء مكلف غير

 بقائمه  ويعمد إعمادة واسمتمرارية المبنمى علمى لإلبقماء عليهما يعتممد

ب االسمتخدام األمثممل والمالئممم لنممو  المبنممى التراثممي مممن أفضممل أسممالي

ن ممممممادي المتولممد ذاتيمماً الحفمماظ علممى التممراث نظممراً لتمموافر الممدعم ال

 ه .لالمبنى نتيجة استخدامه مما يساعد على توفير الصيانة والحماية 

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

االهتمممام البحثممي وعممدم االسممتفادة القصمموى مممن الدراسممات  قصممور

حفماظ البحثية التي تتناول إعادة تأهيل وتوظيمف اآلثمار المعماريمة وال

ا ل التلف رغم اتفاق الجميع علمى أهميمة الحفماظ عليهمعليها من عوام

   وحمايتها من االندثار.

 Significanceالبحث مية أه

 تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

 التعرف على السياسات المختلفة إلعادة تأهيمل وتوظيمف اآلثمار -1

 المعمارية. 

تنمماول قضممايا إعممادة توظيممف وتأهيممل المبمماني التراثيممة ووضممع  -2

 لصياغة أفصل الحلول لذلك.تصور 

وضمممع إطمممار إسمممتراتيجي يهمممدف إلمممى حمايمممة وحفممم  التمممراث  -3

  المعماري من خالل إعادة تأهيله وتوظيفه.

لمباني التراثيمة وذات اعرض نماذج من مشاريع إعادة توظيف  -4

 القيمة التاريخية.

 Objectivesأهداف البحث 

إلقممماء الضممموء علمممى ضمممرورة إعمممادة تأهيمممل وتوظيمممف اآلثمممار  -1

 معمارية والحفاظ عليها من عوامل التلف.ال

ي الوصول إلى أهداف عامة لعمليات الحفاظ وإعادة اإلحياء التم -2

يجممب تطبيقهممما علممى التمممراث المعممماري ووضمممع  ليممات لتنفيمممذ 

 .وتحقيق هذه األهداف

القاء الضوء علمى بعما التجمارب فمي المبماني المعماد توظيفهما  -3

ن عشمموائية الدراسممة وتحديممد اإليجابيممات والسمملبيات الناتجممة عمم

 والتنفيذ في بعا المباني. 

 :Research Methodologyمنهج البحث 

 يتبع البحث المنهج الوصفي

 :Terminologyمصطلحات البحث 

 المعماري التراث

 فصارت التبيير قوى مواجهة في قيمتها أثبتت التي المباني مجموعة

 ً ً  مرجعا  م ( 1991 ) السيد.البيئة مع التعامل البشري على بصريا

 المباني التراثية

لميمة المباني ذات األهمية التاريخيمة واألثريمة والفنيمة والع

واالجتماعيممة بممما فيهمما مممن زخممارف وأثمماث مممرتبط بهمما )  

 م(2008الحلبي والوتار 

 المباني ذات القيمة

يجمة المباني المعروفة بقيمتهما المعماريمة التمي تمروي تماريد الممدن نت

شممخاأ أو أنشممطة أو حقبممات تاريخيممة معينممة ارتباطهمما بأحممداث أو أ

 م( 2014)النمرة 
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 األثر: 

لموم هو كل عقار أنتجته الحضارات المختلفمةة أو أحدثتمةه الفنمون والع

 واآلداب واألديمممان، وكانمممت لمممه قيممممة أثريمممة أو تاريخيمممةة باعتبمممةاره

 م( 1991مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة )السيد 

 المباني التاريخية 

 مما، لمنطقمة المعماري التراث مجموعها في تشكل التي المباني هي 

 المعمماري تمي هما خمالل ممن إمما تاريخيمة اكتسمبتها قيمما وتحممل

 دينيممة، بأحممداث مممن ارتباطهمما أو الطويممل، والجمممالي وعمرهمما

المنطقمة ) عتممة  فمي هاممة حمدثت اجتماعيمه، وسياسمية اقتصمادية،

بمممة فمممي معرفمممة كافمممة م( وهمممي المبنمممى المممذي يشمممعرك بالرغ 2007

 المعلومممات عمممن قممام ببنائممه وعممن ثقافتممه التممي أنتجتممه، ويمتلممك هممذا

ية المبنى قميم جماليمة ومعماريمة وتوثيقيمة وتاريخيمة وأثريمة واقتصماد

 م(2015.)الماجدي والطائي واجتماعية وسياسية ودينية ورم ية

 إعادة التأهيل:

بيعة ع طما يتناسب مإعادة استخدام البناء بعد انهاء عمليات الحفاظ ب

ي المبنى األثري وحسب الحاجة، وقد يشمل تبييرات غير جوهرية ف

يير مكونات المبنى الحقيقية للحفاظ عليه واالستفادة منه دون تب

ويتضمن إعادة االستخدام  م( 2014)يوسف  هويته التاريخية.

 ع ي التكيفي الذي يهدف إلى تبني وظيفة جديدة مالئمة تعمل على ت

 م إماو إعادة التأهيل تتالثقافية واالجتماعية واالقتصادية  قيمه

 باستخدام المبنى بنفس وظيفته األولى التي أنشا من أجلها مع

 و باستخدامه في وظيفة أخرىأالتطوير لمواكبة متطلبات العصر 

 م(2014)النمرة مختلفة عن وظيفته األصلية 

 إعادة التأهيل المعماري

لضموابط إلعمادة المبنمى بصمورته الحاليمة يقصد به وضمع عمدد ممن ا 

ألداء وظيفتممه القديمممة أو أي وظيفممة جديممدة مممن خممالل التطمموير مممع 

الحفمماظ علممى أجمم اء المبنممى وعناصممره التممي تحمممل قمميم تاريخيممة أو 

معمارية أو ثقافية ممي ة عبمر العصمور التمي ممرت علمى المبنمى منمذ 

 م( 2017إنشائه )الحنيش والرميج 

 إعادة التوظيف: 

الت إعادة توظيف المباني ذات القيمة األثريمة والتاريخيمة فمي اسمتعما

ي جديدة تالئم التطور المسمتمر و تضممن اسمتمرارية حيماة تلمك المبمان

 ً  والمحافظة عليهما بصمورة عمليمة وتعمد همذه السياسمة بمثابمة تعويضما

عممما يممتم إنفاقممه علممى عمليممات التممرميم والصمميانة حتممى تحقممق عائممداً 

ثمري ى أال تمثل هذه العملية أيمة خطمورة علمى المبنمى األاقتصادياً عل

 (. 1992أو تتعارض مع قيم المجتمع" )مدبولي 

 إعادة االستخدام

اسممتخدام المبنممى فممي وظيفممة جديممدة مشممابهة للوظيفممة القديمممة دون  

هنمة الحاجة إلى تدخالت جوهرية في البناء المعماري لتلك المباني )د

لمبني بوظيفتمه التمي أنشمن ممن أجلهما م ( وهو إعادة توظيف ا 2013

)  دون إجممراء تعممديل فممي مبانيممه مممع القيممام بعمليممات التأهيممل الالزمممة

 م( 2008أحمد 

 إعادة االستخدام التكيفي

هي عمليمة اسمتخدام جديمد لمبنمى أو موقمع قمديم غيمر المذي صممم ممن 

خمممالل تكييمممف ومالئممممة أدا ه أجلمممه إلطالمممة عممممره الممموظيفي ممممن 

 م( 1998)أبو الفضل  ظيفية المعاصرةلالحتياجات الو

 االستخدام األمثل:

ج هممو االسممتخدام الممذي ال يشمممل تبييممر جمموهر القمميم الثقافيممة والنسممي 

 م( 2014المعماري للمباني إال في أضيق الحدود )يوسف 

 : Theoretical Framework األطار النظرى

 الحفاظ على التراث المعماري

لمباني األثريمة أو المنماطق ذات القيممة عمليات الحفاظ التي تتم على ا

وعلى جميع ما تحتويه من مباٍن ذات أهمية أو منشمتت معينمة أو بيئمة 

 عممل م( وهمو2013عمرانية ممي ة أو نسيج عمراني فريد )سلطان 

 التراثيمة المبماني أو بالممدن التاريخيمة والتشمويه التمدهور لمنمع يتخمذ

والطمابع  التمراث عممر إطالمة تعممل علمى التمي األعممال كافمة ويضمم

( وهو صيانة 2004.)بوخش  والمباني المدن لتلك الممي  الحضاري

المبمماني األثريممة والعنايممة بهمما لتأديممة وظيفتهمما التممي وجممدت مممن أجلهمما 

بكفممماءة عاليمممة، والحفممماظ علمممي قيمتهممما الماديمممة رغمممم انتهممماء عمرهممما 

االفتراضممي، وهممو تلممك اإلجممراءات التممي تتخممذ لمنممع التتكممل وتطيممل 

 م(2006العمر االفتراضي للمباني االثرية .)محمود 

 أهداف التوظيف وإعادة االستخدام:

 رفع القيمة الجمالية للمبنى األثمري ووجمود إطمار ممن التواصمل -1

  .بينه وبين البيئة المحيطة به

ق إيجاد نو  من اإلشراف الدائم على المباني األثرية عمن طريم  -2

الحيلولمة دون إهمالهما مستخدميها والمتخصصين بما ي دى إلمى 

 .وهجرها، وكذلك منع التعدي عليها وإتالفها بشكل مباشر

ة الحماية والحفاظ واإلحيماء للمبماني األثريمة وضممان اسمتمراري -3

أعمممال الصمميانة لهمما، والسمميما األعمممال قصمميرة األجممل كأعمممال 

النظافممة والتممي يصممعب ضمممان اسممتمرارها دون إعممادة توظيممف 

 .المبنى

 ماتبالخمد المتمدهورة القديممة باألحياء التراثية النطاقات ت ويد -4

)عفيفمي  :جديمدة مبماني إقاممة إلمى الحاجمة دون لهما الالزممة

 م( 1984

ت إحيمماء القمميم االجتماعيممة ومقومممات التممراث الثقممافي التممي اختفمم -5

هيم حتى يصبج المبنى جم ًء فعاماالً ومتفماعالً ممع المجتممع )إبمرا

 م( 2009

 اظالحفم فمي يساعد مما األثرية، بانيبالم المحيط المجتمع تنمية -6

 )عبمد الموارث التاريخيمة المميم  للمنطقمة العمرانمي الطابع على

 م(2006

 سيناستبدالها وتح يمكن ال التي التاريخية المشاهد على الحفاظ -7

 ظيفهاتو أن إعادة حيث والمباني التراثية للمناطق المادية البيئة

 .ديةالما بيئتها تحسين في جوهري بشكل تساهم

 المختلفمة للتعمرف األرض السائحين من بقما  وجذب استقطاب -8

 ممن يتعارف ومتمي  مختلف حضاري وتراث وفكر ثقافة على

 م (  2007)أبو هنطش  .الناس خالله

ت طريمق الدراسما عمن ، األثري للمبني اإلنشائية السالمة توفير -9

 الدوريمة الصميانة و ، إعمادة االسمتخدام تسمبق التمي اإلنشمائية

  المبنمي مم ثرات علمي أي حمدوث لتجنمب واقمي م شمر ونستك

 م( 2008اإلنشائية ) عثمان  الناحية األثري من

 األثممري المبنممي نممو  مممن التعمماطف الجممماهيري بممين ايجمماد -10

 التميالجديمدة  الوظيفمة خمالل ممن بمه والمنتفعمين ومسمتخدميه

 تمداخل علمي تعممل والتمي ، بمه  المحميط المبني للمجتمع ي ديها

 ، وتعليميمة خدمات ثقافيمة صورة في المحيطة البيئة عم المبني

)ابمراهيم  المعيشمية البيئمة مسمتوي ورفمع تحسمين علمي ويسماعد

2009) 

 المشاركة المجتمعية فمي الوظيفمة المقتمر  والعممل علمى زيمادة -11

 ةالتاريخي بالمباني المنطقة المحيطة ساكني لدي الوعي األثري

 والتمسمك بالبقماء عليمهالمحافظمة  يجب حضاريا إرثا واعتبارها

 م( 1998) نديم  التاريخية المنطقة إحياء فيه به وبالتالي

اسمتخدامه  وتطويمع التماريخي المموروث ممن االسمتفادة تعظميم -12

 فكمراً وثقافمةً  المجتممع إنعما  فمي للمسماهمة ومسمتقبال حاضمًرا

 .وفًنا

توفير عائد مناسمب يبطمى احتياجمات همذه المبماني، بمالرغم ممن  -13

 قتصادي للمبنى يعتبر من األهداف الج ئيمة ولميسأن الهدف اال

 من األهداف الرئيسية لتوظيف المبنى

لمبنمى اتوصيل الرسالة الثقافية واإلنسانية والفنية التمي يحتويهما  -14

األثري إلى األجيال الجديدة بصورة واضحة، من خالل معايشة 

 .معالمبنى ذو القيمة للعصر الحالي وأداء دور إيجابي في المجت

اراً ستكمال منظومة الحفاظ على المباني األثرية بما يجعلها م ا -15

 سممياحياً لتوضممع علممى الخريطممة الثقافيممة والسممياحية لتعظمميم دور

 ( 2017الحفاظ الوقائي لهذه المباني. ) الكفافي 
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 معايير وشروط إعادة توظيف المباني األثرية 

ة ممن تتضمن عملية تبني نو  استخدام جديد لمبنى تماريخي مجموعم 

ثمل المعايير التي تساهم بكفماءة فمي تحديمد نمو  االسمتخدام األفضمل لم

ريمة هذه المباني والذي يستوجب عدم التمأثير سملبا علمى القيممة المعما

والتراثيممة كممما يعمممل علممى ضمممان اسممتمرار أدا ه وعمممره المموظيفي 

 كما يلي : ألطول فترة ممكنة 

 المعمماري وينالتك يجب أن تكون الوظيفة الجديدة منسجمة مع -1

 وأنالطابع المعماري والحضاري للمدينة  التراثي ومع  للمبنى

 الوظيفمة لهمذه حاجمة في بالمبنى األثري المحيطة المنطقة تكون

حميد ) ابراهيم وعبدال .عليه والبقاء استمراريته علي مما يساعد

 م( 2003

 متوافقما ممعيكمون االسمتخدام الجديمد للطمابع البصمري  أن بمد ال -2

للمبنممى لممذلك تعتبممر االسممتخدامات  والفنيممة التاريخيممة ةالقيممم

األصلية للمباني األثرية همي أفضمل االسمتخدامات حيمث يمرتبط 

 ي معبمرافيها طابع المبني بفترته ال منية التي بني فيها ، كما يأت

 نية عن البرض الذي بني من أجله ومالئما لقيمته التاريخية والف

ه همذه ة للمبنى قائما على ما تمثلمأن يكون اختيار الوظيفة الجديد -3

الوظيفة من عائد اجتماعي أو ثقمافي أو اقتصمادي، حتمى يصمبج 

السمممتمرارية أعممممال  المبنمممى األثمممري منتجممما للمممموارد الماليمممة و

 الصيانة  التي تضمن استدامة عمليات الحفاظ  .

 لوتحليم دراسمة عمن الناتجمة التراثي المعمارية للمبنى المالئمة -4

 الداخلية الفراغات وأحجام مثل مالئمة أشكال رالعناص من عدد

 عناصممر لتحقيممق الفراغممات المطلوبممة وأحجممام أشممكال ممع

الجديممد بحيممث تسممتوعب امكانيممات المبنممي التمماريخي  التوظيممف

متطلبممممات العناصممممر الوظيفيممممة والثقافيممممة واألمنيممممة الخاصممممة 

 عناصمر جديمدة إضمافة ذلمك يتطلمب وقد باالستخدام المستحدث

نمى ال ت ثر التعديالت المضافة سلبا على المببحيث  المبنى على

بنى، وأن تكون غير مشوهة للممن الناحية اإلنشائية أو الجمالية 

وعناصممره الفنيممة، وال يترتممب علممى إدخالهمما أي أخطممار تضممر 

 م( 2001عبد الدايم (بالمبنى. 

 المقتمر  االسمتخدام تناسمب فمي تتمثمل التمي اإلنشمائية المالءممة -5

 المبنمى بنماء فمي المسمتخدم اإلنشمائي النظمام اثمي ممعالتر للمبنى

كبيمر  عمدد تواجمد للمبنمى الجديمدة الوظيفمة على يترتب بحيث ال

 المناطق في أو المبنى داخل سواء دائمة بصفة المستخدمين من

 التراثمي بالمبنى المستعملين كثافة تواجد تكون به وأن المحيطة

 ..إنشمائيا بهما مو الحمدود المسم فمي المقتمر  االسمتخدام نتيجمة

 ( 2010)زين العابدين 

 المقتمر  االسمتخدام تناسمب فمي تتمثمل التمي اإلنشمائية المالءممة -6

 المبنمى بنماء فمي المسمتخدم اإلنشمائي النظمام التراثمي ممع للمبنى

  مراعاة ويجب

يجمممب علمممى المصممممم اختيمممار أنسمممب أنمممماط األثممماث الالزممممة  -7

نيمة لألساسممات لالسمتخدام بحيمث تظهمر مسممتمدة ممن المالممج الف

الموجودة بالمبنى أو المتواجدة في نفس العصر الذي بنمى فيمه . 

 م( 1983)ابراهيم 

ينببممي للمبنممى األثممري عنممد اختيممار وظيفتممه الجديممدة، أن يكممون  -8

حجم مردود هذه الوظيفة مرتبطا بموقع األثر بالمدينة، أي كلما 

ختار كانت الوظيفة أكثر جماهيرية، كلما كان المبني األثري الم

 .لها أكثر قربا من الشوار  الرئيسية

يجب اختيار الوظيفة ارتباطا بمساحة المبنى وفراغاته وموقعمه  -9

بحيمممث ال تحتممماج الوظيفمممة المقترحمممة إلمممى إحمممداث أي إضمممافة 

بمممالمبنى، أي التطمممابق التمممام بمممين متطلبمممات المبنمممى الفراغيمممة 

 .ومتطلبات الوظيفة وتبعاتها

وأال يترتممب علممى  متقاربممة عممدم تكممرار الوظيفممة علممى مسممافات -10

 نشاط الوظيفة مردود سلبي فمي شمكل ملوثمات، أو تسمرب ميماه

)  .و ال يسممممج بمممأن يحمممول أي مسمممجد إلمممى أي اسمممتعمال  خمممر

 م(2018عبدالباقي 

 األصملية قمدر المسمتطا ، الوظيفمة مع المقترحة الوظيفة تشابه -11

 الصميانة عمليمات اسمتمرار الوظيفمة المقترحمة تضممن وأن

 التراثي المبنى على الدورية والمحافظة

 مهمدد أنه لمجرد دون دراسة األثري إعادة توظيف المبنى عدم -12

 تلبيمة عمن امكانياتمه قصمور عمن النظمر ببما بخطمر اإلزالمة

 م( 2006الوظيفة الجديدة ) عبد الوراث  احتياجات

 الداخليمة التشطيب مواد ومراعاة الصحيحة الترميم أسس اتبا  -13

 والتهويمة واإلضماءة الفتحمات ةومسماح وشمكل والخارجيمة،

 م(2000)البنا واخرون  المتوفرة والصناعية الطبيعية

  معايير اختيار المباني التاريخية إلعادة تأهيلها وتوظيفها

 
 ( تقييم المباني األثرية وذات القيمة1شكل رقم )

: يمثلهنا التني التاريخينة تشنييده والمرللنة المبنى وزمنن عمر -1

 المبنمى التاريخيمة وارتبماط قيمتمه زادت بنمىالم عممر زاد فكلما

 يجعمل أو اجتماعيمة مميم ة تاريخيمة أو وطنيمة بأحمداث التراثي

 واجبة. ضرورة تأهيله وإعادة عليه الحفاظ عملية

 المبنمى بمين متبمادل تمأثير وجمود وأهميتن:: الموقن  تجنان  -2

 الكبيمر دوره لمه تماريخي مبنمى على فالحفاظ وموقعه التاريخي

 .المعمارية قيمتها من وي يد لمباني المجاورة له ،ا إحياء في

 أو اجتماعيمة بأحمداث األثمري المبنمى ارتباط :االجتماعي البعد -3

 و والمجتممع كاألدبماء التماريد فمي دور لهمم ألشمخاأ ثقافيمة

 حمدثا التراثمي المبنمى ممن يجعمل وغيمرهم العلمماء و السياسميين

فيمه. )  عاشمت التمي الشخصميات تلمك وأمجماد إبمداعات يمروي

 م( 2004المالكي 

 ومن معينة أو فكرة هوية تثبت المباني بعا :السياسية القيمة -4

والتعبيمر  التماريد وسمرد الماضمي ممن التعلم يمكن الحفاظ خالل

  المباني. تلك على المسيطرة السياسية الحالة عن

 ،ينالتكو الشكل، الطابع، الطراز، :والجمالية المعمارية القيمة -5

 ، ،طريقمة اإلنشماء الخصوصمية الهيئمة ، ظيفمةالو ، التجماور

 طمرازا تمثملالمبماني األثريمة  بعما أن حيمث .إلمد… التعبيمر

 متميم ة تصمميمية ومعالجمات تفاصميل له  تقليدي معماريا غير

 .المعمارية قيمتها الجمالية و ت يد من

 حسب دينية قيمة لها تكونالتراثية  األبنية بعا :الدينية القيمة -6

 المجتمع. لدى العقائدية القوة بها وحسب تبطةالمر الثقافة

 قيمتها تتضج األثرية المواقع أو األبنية بعا :السيالية القيمة -7

حيث أن السياحة المحليمة والعالميمة ممن أهمم  السياحة تنشيط في

المعماد  األبنيمة اسمتخدام إعمادة أدوات التبمادل الثقمافي وإمكانيمة
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ر لل ائمرين تجربمة فهمم تموف متاحف ثقافيمة، أو تأهيلها كم ارات

 .تراث المجتمع وثقافته
 المميم ات أحمد وجمود عمدم أو وجمود :بعمارتهنا  المباني تفرد -8

 وأ وجوده زمن في لها المشابه تمي ها عن التي بالمباني الهامة
– االسمتخدام – المضممون– الشمكل( حيمث ممن فمي الماضمي

 سديج الذي المتبقي الوحيد النموذج يمثل قد أو إلد( ،… الموقع
 م (  2009)مفلج  .معينا طرازا

 والسياحية  الحركة فياألثري  المبنى دور :االقتصادية القيمة -9
البمد إلد . و .....والصناعات الخفيفة  الحرفي واإلنتاج التجارية

ى من وجود فائدة اقتصادية للمنطقة الممراد المحافظمة عليهما حتم
 .القائم بها على اقتصاديا وعبئا سلبية الحفاظ نتيجة تكون ال

 المتجانسمة التخطيطيمة بالقطاعات االرتباط :التخطيطية القيمة -10
 العناصر بباقي المبنى وعالقة االجتماعيو االقتصادي والدور
 و الحركمة ونظمام المنطقمة شمكل و التاريخيمة للمنطقمة المكونمة
 .إلد… الخدمات

 الكفماءة ممن معمين حمد تجماوز ممن بمد ال :الوظيفينة الكفناةة -11
 للمنطقمة العمام الموظيفي البنماء ضممن التراثمي لمبنمىالوظيفيمة ل
 .نسيجها الموجود في

 وغيرها الصحية الخدمات السيما :الخدمية المستلزمات توفير -12
 بالوظيفمة أيضما ذلمك ويرتبط يتطلبها العصر التي الخدمات من

 ضاوتتضمن أي الحفاظ عليها، بعد الساحات أو بالمباني المقترنة
المموروث  قيممة علمى سلبا ت ثر أن وند الخدمات إدخال دراسة

 .والجمالية والمعمارية التاريخية
 دقيقمة عمليمة الحفماظ من تجعل التي والوثائق المعلومات توفر -13

قيممة  علمى تمأثير سملبي دون إجراءهما وإمكانيمة معوقمات بمدون
 التاريخية. المبنى

 أدنمى حد : وجودانسجام التراث المعماري واإلنسان المعاصر -14
 اةوالمبنى التراثي ي هلمه للحيم البشري بين العنصر التوافق من
 م( 2009)سعادة  .مع متطلباته والتوافق العصر هذا في

 التراثي للمباني التوظيف بإعادة الخاصة المتطلبات
يجممب أن تكممون الوظيفممة الجديممدة مناسممبة  :متطلبننات تاريخيننة -1

للطمممابع التممماريخي واألثمممري للمبممماني الممممراد إعمممادة توظيفهممما، 
بممر االسممتخدامات التممي أنشممئت المبمماني مممن أجلهمما أفضممل وتعت

االسممتخدامات و يتماشممى ذلممك مممع الوكمماالت والمبمماني الدينيممة 
كالمسممماجد ، وإعمممادة التوظيمممف ممممن حيمممث المبمممدأ تهمممدف إلمممى 

 .استخدام المباني األثرية في البرض التي أنشأت من أجلها
وتتمثممل فممي عناصممر الفراغممات الداخليممة  :متطلبننات معماريننة -2

وشممكلها وطبيعتهمما، وتحديممد الفراغممات غيممر المسممتبلة وإمكانيممة 
وجمممود عناصمممر اتصمممال بمممين فراغمممات المبنمممى السمممتخدامها، 
وعناصمممر الحركمممة الرأسمممية مثمممل السممماللم، وعناصمممر الحركمممة 

لتي األفقية مثل الممرات والطرقات وعالقاتها بأج اء المبنى وا
 .المقترحة ت ثر جميعها على نوعية الوظيفة الجديدة

يجممب أن تتناسممب الوظيفممة الجديممدة للمبنممى  :متطلبننات إنشننائية -3
األثممري مممع نظامممه اإلنشممائي المسممتخدم فممي البنمماء، وأن يكممون 
ة االسممتخدام الجديممد فممي حممدود القممدرة اإلنشممائية للمبنممى، ودراسمم
ة األحمال الناتجة عن كثافة المسمتخدمين وال ائمرين فمي الوظيفم

  الجديدة وحساب المعدالت اآلمنة

تعتبر أحمد المتطلبمات المم ثرة علمى أي  :لمتطلبات االقتصاديةا -4
اتجاه في إعادة توظيف واستخدام المباني األثرية الستثمار همذه 
المبمماني وتحقيممق عائممد اقتصممادي لتسممتمر الصمميانة بالمعممدالت 
المطلوبة، وغالبماً مما يكمون االسمتخدام األمثمل لهمذه المبماني همو 

عبمد  . )لى تبطية تكاليف صيانتهاالستخدام الثقافي الذى ي دى إ
 م( 2001الدايم
العمرانني المحني  بالمبناني التراثينة  بنالمحي  الخاصنة المتطلبنات

 المراد إعادة تأهيلها وتوظيفها
 التراثينة للمبناني العمرانني بنالمحي  الخاصنة المتطلبنات تشنمل

 :كما يلي العمرانية واالجتماعية المالةمة التخطيطية
 تنسميق وكمذلك المنطقمة العمرانيمة، إلمي يمةالم د الطمرق تهيئمة -1

 .واإلضاءة والتشجير الموقع
 بنماء بإعمادة سمواء األثمري بمالمبني المحيطمة بالبيئمة االرتقماء -2

 . ترميمها أو المنهارة المباني
ممن أهمم  األثمري بمالمبني المحيط سكان المجتمع متطلبات تعتبر -3

 قالمنماط علي الحفاظو األثرية المباني إعادة استخدام متطلبات
 ممن خمالل المتطلبمات همذه تحديد ويمكن ، عام بوجه التاريخية
 االقتصمادي الطمابع ذات واالجتماعيمة البيانمات الثقافيمة دراسمة

 له الء السكان.
 األثريمة المطلموب بالمبماني المواقمع المحيطمة بعما توظيمف -4

 توظيفهما وإعمادة األثريمة المنطقمة إلحيماء اسمتخدامها إعمادة
 م ( 1998منفصلة )دردير  أثرية وليست عمرانية كمنطقة

إعادة توظيف التراث  أثناء  سلبي مردود أي وجود عدم ضمان -5
 اإلهمال للحد من صارمة شروط ج ائية وضع مع ، العمراني

مرة الجهة المستث تكون أن يجب لذا ، إعادة االستخدام عملية في
 كبير. تجاري واسم ، خبرة سابقة ذات للمبنى

 المبني علي الحفاظ شأنها من التي إلجراءاتا حصر القواعد و -6
اه تجم الشمأن همذا فمي الصادرة الدولية بالمواثيق ارتباطا األثري
 سمتتولى التمي أو الجهمة ، األثمري للمبنمي ثمرة المسمت الجهمة
 . االستخدام وإعادة والصيانة الترميم أعمال

 المخططمات خمالل ممنتمتم  توظيمف المبماني التراثيمة إعمادة -7
 همذه فمي المبنمى األثمري دممج لضمان المحيطة للبيئةالعمرانية 

ً  البيئة،  أن يجب كما إعادة التوظيف نجا  عملية لضمان وأيضا
 2013المعماري )علي  محيطه الجديدة احتياجات الوظيفة تلبي
 م(

 بين للمنطقة التراثية و المقترحة توازن بين االستخدامات إيجاد -8
 المبنمى وضمع يجمب و التطمور ممن المحميط المجتمع احتياجات
 تليمق بصمورة المحميط المجتممع تنميمة خدمة بمرامج في األثري
 به. المحيط المحتوى العمراني مع دمجه على وتعمل بقيمته

 التراثمي المقترحمة المبنى وظيفة بين تعارض وجود عدم يجب -9
 يجمب تحديمدو المحميط للمجتممع والدينيمة االجتماعية وبين القيم
 التراثية للمباني العمراني المحيط انلسك االجتماعية المتطلبات

 م(1983ابراهيم  (
التراثيمة وسمكان  المبماني لمسمتخدمي النفسمية األبعماد دراسمة -10

 بين نشر الوعييجب توظيفها و إعادة بعد بها المحيطة المنطقة
 و تموفير االسمتخدام والحفماظ إعمادة عمليمة بأهميمة الممواطنين

 )  م 1991السيد(   مناسبة لهم بدائل

 
 ( شروط إعادة االستخدام واختيار االستخدام األمثل2شكل رقم )
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 أس  توظيف المناطق والمباني األثرية:

يحتمماج توظيممف المبمماني األثريممة إلممي عنايممة فائقممة ألنممه يشمممل  -1

ت الجانب الهندسي لصياغة المبنى صياغة جديدة لتلبية احتياجما

موقممع التوظيمف الجديمد وهمو مما يشممل بجانمب التمرميم تنسميق ال

والتجهيمم ات الفنيمممة األمممر المممذي يتطلمممب عنايممة خاصمممة تفممموق 

 الترميم والصيانة.

ن يعتبر السملوك اإلنسماني الممرتبط بتوظيمف المبماني التراثيمة مم -2

أهم العوامل التمي تم ثر علمى مسمتقبل توظيفهما سمواء باسمتمرار 

لمبنمي العناية أو بالعودة إلي حالة قد تكون أسوأ مما كمان عليمه ا

 قبل.  األثري من

يعتبر العاممل االقتصمادي للتوظيمف أحمد العواممل المم ثرة علمي  -3

أي اتجمماه لتوظيممف المنمماطق أو المبمماني األثريممة ألنممه المحممرك 

األول السمممتثمار همممذه المبممماني األثريمممة لمممما بهممما ممممن مقوممممات 

اقتصممادية وسمممياحية والعاممممل االقتصممادي يظهمممر واضمممحا فمممي 

فمي ذلمك تكماليف  دراسات جمدوى اسمتثمار همذه المبماني ويمدخل

 الترميم والتجهي  والتنسيق واإلدارة ....إلد

يممتم توظيممف المبمماني األثريممة السممتيعاب األنشممطة العامممة مثممل  -4

المطمماعم و المعممارض و المتمماحف و الفنممادق و غيرهمما ويجممب 

التأثيث بمنفس األسملوب المسمتمد ممن خصمائب المبنمى األثمري 

 م (  1983وبما يتناسب مع الوظيفة الجديدة ) ابراهيم 

 مرالل إعادة تأهيل وتوظيف المباني االثرية

 
 ( مرالل إعادة تأهيل وتوظيف المباني األثرية3شكل رقم )

وتشمممل جمممع المعلومممات عممن المبنممى، مممن  الدراسننة التاريخيننة -1

ت الالوثممممائق التاريخيممممة والمعماريممممة و كتممممب التمممماريد  السممممج

اريممة والمممدى والمعم الحكوميممة لمعرفممة قيمممة المبنممى التاريخيممة

 المسمو  فيه بالتبيير .

الدراسة المعمارية وتتضمن وضع خطة إلدارة المبني األثري،  -2

ووضممممع حممممل معممممماري لالسممممتخدام المقتممممر  و تبممممدأ بتحديممممد 

احتياجمممات االسمممتخدام الجديمممد ممممن حيمممث الفراغمممات المطلوبمممة 

وعالقتهممما ببعضمممها و عناصمممر االتصمممال، و يمممتم تحويلهممما إلمممي 

فيمممذه وبعمممد وضمممع البرنمممامج المممذي يضمممم برنمممامج معمممماري لتن

متطلبات الوظيفة الجديدة ، تبدأ مرحلمة وضمع الحمل المعمماري 

 للمشرو  وفقا لهذا البرنامج  .

تالئم لحماية الهيكل اإلنشائي للمبني وجعلمه مم الدراسة اإلنشائية -3

ممممع األحممممال المتوقعمممة، وتتضممممن دراسمممة االسمممتخدام الجديمممد 

سمماب معممدالت التلممف ، دراسممة وانعكاسممه علممي مممواد المبنممي، ح

المبنممي ومنممع تممدهور بهممدف حمايممة  أعمممال التممرميم والصمميانة 

ئية و حالته ، من خالل التدعيم والتقوية للعناصر والمواد اإلنشا

بعممد االسممتقرار علممي الحممل المعممماري للمشممرو  تبممدأ دراسممة 

ه ممع امكانية تنفيذ ذلك الحل من الناحية اإلنشائية وممدي مالئمتم

  . القديم المبني

دراسمممة تصمممميم العممممارة الداخليمممة لدراسمممة االسمممتخدام الجديمممد  -4

ومتطلباتمممه التصمممميمة ممممن خمممالل التصمممميم المعمممماري والحمممل 

اإلنشمممائي المقتمممر ، و يقممموم مصممممم العممممارة الداخليمممة بوضمممع 

البرنممامج التصممميمي لعمليممة اعممادة االسممتخدام بممما يتناسممب مممع 

ضمماءة والصمموتيات متطلبممات االسممتخدام الجديممد مممن حيممث اإل

واألثاث الداخلي والمفروشات والتجهي ات ويجب علي مصممم 

يمة العمارة الداخلية أن يتوخى الدقة في اسمتخدام الطمرز ال خرف

 .لما لها من تأثير قوي علي عناصر العمارة الداخلية األخرى 

: تتضممممن مجموعمممة ممممن األعممممال راسنننة األعمنننام التكميلينننةد -5

ال ات واألعممال الميكانيكيمة واألعممالمتعلقة باإلضاءة والصوتي

 م( 2006الصحية وتجهي ات الطاقة وتحسين البيئة . ) الباز 

تقمممدير التكلفمممة المبدئيمممة إلعمممادة  تشمممملالدراسمممة االقتصمممادية  -6

حمة االستخدام معتممدة علمي الفكمرة المعماريمة واإلنشمائية المقتر

دراسممة التنظمميم اإلداري و وهمي دراسممة سممبل تمويممل المشمرو 

ق المشممرو  وبعممد اتمممام هممذه الدراسممة يممتم أخممذ القممرار وتسمموي

بصممالحية المشممرو  للتنفيممذ و إعممادة االسممتخدام . )أبممو الفضممل 

 م( 1998

 :المعوقات التي تواج: إعادة تأهيل وتوظيف األبنية التراثية

 
 ( المعوقات التي تواج: اعادة استخدام المباني األثرية4شكل رقم )

 العمرانيممة الموجممود بهمما األثممر وهممدم التممدهور المسممتمر للبيئممة -1

الي العديد من المباني األثريمة بهمدف التطموير واالسمتثمار وبالتم

 تفكيك النسيج الحضري الممثل لثقافة األمم.

الترميم العشوائي غيمر الممدروس للمبماني األثريمة وعمدم وجمود  -2

 م ( 2010)محي الدين وأبو غ الة  .قواعد أساسية للترميم

 لمباني والمناطق التراثية .عدم وجود حصر ل -3
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التطور االجتماعي واالقتصادي وغياب الموعي بأهميمة التمراث  -4

 ) .المعماري وعدم وجود التمويل الالزم لتحقيق عمليمة الحفماظ

 م(2003خليل 

، السمممميما ة متكاملة طخأوية شاملة  طيطتخود دراسممممة جدم وع -5

 يخية . رلتاو اية رألثالمباني دام  استخإلعادة  إ

لحمايممة القانونيممة وعممدم وضممع  ليممات تسمماهم فممي زيممادة غيمماب ا -6

مشمماركة م سسممات المجتمممع المممدني فممي عمليممة إعممادة التأهيممل 

 والتوظيف .

  تفامممدة التنفيممذ وزيممادة التكلفممة عممن المتوقممع بسممبب ارل طممو -7

ر الممممواد باسمممتمرار وتضممما ل القمممدرة الماليمممة المقمممررة ، سعاأ

 م ( 2010أ الفنيين المدربين ....إلد )المصرينقو

و  التوظيممممف الجديممممد نر ختيااضحة في ط وابواضود جعممممدم  -8

ة ره  لبياب الوعي لدي العامختياافي دم مشاركة المواطنين عو

دام بأهمية المباني التاريخيمة واألثريمة ، وهمو مما يم دي المي انعم

تعاطفهم ممع تلمك الوظمائف و قلمة مشماركتهم وتضما ل تفماعلهم 

 شبيلها وصيانتها.نحو تطوير المباني التاريخية وت

ة يرألثايثة فالمباني دلحالكهروميكانيكيمممة امة ظألنض اخال بعاد -9

لمم  بالتاليتم تشييدها في زمن لم تكن هذه األنظمة موجمودة ،  و

، باإلضممافة مة ظألناه ذمثل هود جت المصمممم وفي حسابايكممن 

رة للمبمممماني األثريممممة المعمممماد قبة فنية مستمرامود جدم وعإلممممى 

 توظيفها.

 مقتر لدام اإلستخالبها طلتي يتت ايالدلتعت واإلضافاا تشملقد  -10

ال د ق، والتي فنية زات تجهي،  منية ت أتقنيامعالجات معمارية و

ر لعناصاتقل ك عنممممدما لالمسممممتثمر ، وذمال رأس مع تتناسممممب 

 م(  2013الجاذبة للجمهور ) علي ة طألنشالخدمية وا

لتكلفمممة ارتفممما  التكلفمممة لعمليمممات إعمممادة اإلسمممتخدام ، ل يمممادة ا -11

اإلقتصادية لعمليمات الصميانة والتمرميم والحفماظ ، والتمي تعتممد 

في المقمام األول علمي الحالمة اإلنشمائية للمبنمي ومعمدالت التلمف 

  . وأنواعها وتأثيرها علي كفاءة  داء اإلستخدام الجديد

 انخفاض العائد اإلقتصادي لإلستخدام المستحدث ، والذي قمد ال -12

ثمر ، وذلممك عنممدما تقممل العناصممر يتناسممب مممع رأس مممال المسممت

الخدميممة واألنشممطة التممي تجممذب الجمهممور وتمموفر العائممد الممالزم 

 ألوجه اإلنفاق . 

خدام ضعف و عدم المراقبة الفنية أثناء القيام بأعممال إعمادة إسمت -13

المبنمي وتأهيلممه ، وهمو ممما يم دي أحيانمما إلمي اضممافات قمد تضممر 

 بالمبني 

اريخيممة لربطهمما بممالمحيط اتجمماه خطممط الحفمماظ علممي المبمماني الت -14

 المتواجدة به يضميف علمي األجهم ة التنفيذيمة اسمتهالك للمموارد

يممة الماليممة ، ألعمممال الصمميانة والتممرميم و أيضمما لممإلدارة والعنا

 م( 2006)عبدالوارث  . بالمحيط العمراني له

  التراثية للمباني التوظيف مقترلات

،  وثروة قومية تعتبر المباني والمواقع األثرية أوعية اقتصادية

وموارد سهلة االستثمار واالستبالل االقتصادي مما ي يد من قيمتها 

التاريخية وتمثل حد ذاتها قيمة اقتصادية لكونها فقط مباني أثرية 

وإعادة التوظيف هو تبطية تكاليف صيانة المبنى والحفاظ عليه من 

ظر ) مصادر التمويل المختلفة، باإلضافة إلى عائد االستخدام المنت

 إلعادة المقترحة الوظائف أهم إيجاز يمكنم ( و  2001عبد الدايم 

 -يلي: فيما المباني األثرية استخدام

 
 ( اإلستخدامات التي تتناسب م  المباني األثرية5شكل رقم )

من أفضل  توظيف مباني التراث المعماري كمكان سكني  -1

ا توظيفهالطرق للمحافظة على المباني التراثية من االندثار 

و أكأماكن سكنية، سواء أكان التوظيف بصورة دائمة لمالكيها 

ً لمعايي ر استثمارها بواسطة القطا  الخاأ كمكان سكني وفقا

نة اإلقامة وغيرها ،  و االستخدام يتطلب تهيئة وترميم وصيا

 الةحبصورة دائمة لهذه المباني؛ مما يعني المحافظة عليها في 

 جيدة بصورة مستمرة.

ني : تعتبر المباف مباني التراث المعماري كمتالف وطنيةتوظي -2

األثرية من أفضل أماكن العرض المتحفي، سواء أكان ذلك 

 ياتعلى مستوى األفراد الذين تتوافر لديهم هواية جمع المقتن

 ولةاألثرية أو على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية المس 

 الكريتلية، بيت متحف عن حف  وصيانة التراث  بأنواعه مثل

 بال مالك وغيرها . إبراهيم عمرو األمير قصر متحف

توظيف مواق  التراث المعماري كأماكن لممارسة األعمام  -3

ت تجا: يرتبط غالبية الحرفيين العاملين في صناعة المنالحرفية

 املالتقليدية والتراثية بأنواعها بممارسة مهنهم في ور  ومع

ً في مواقع   التراث؛ مما يضيف إلى قيمةيكون مقرها أحيانا

ً مع رائحة المكان الذي يرتاده ال ا ً تراثيا ن ئرومنتجهم عبقا

ويشكل تكامالً بين الحرفي والمكان الذي يتم فيه صناعة 

 م 2014) يوسف . المنتجات الحرفية.

دام المبنى ستخدة اعاكالثقافية اة طألنشاتشمل  الثقافية الوظائف -4

دوات للنتراثي ومراك   ابعذات طعامة ري كمكتبات ألثا

 تعليمية ومعاهدلجميلة ون اللفنومعارض لثقافية رات المحاضوا

 التطبيقية ومراك  للفنون التراثية، الحرف تعليم ومراك  مهنية،

 .والتشكيلية وغيرها

 الطابع ذات اإلدارية المكاتب وأهمها اإلداري السكن وظائف -5

 ةالسياح مجال وأهمها التجاري الطابع ذات التراثي والوظائف

ذات  والمطاعم والمقاهي األثري، الطابع ذات مثل الفنادق

 الحرف ومنتجات التحف بيع ومراك  المحلي، التراثي الطابع

 (2000)البنا واخرون  .اليدوية

توظيف مباني التراث المعماري كمطاعم إلعداد وتقديم  -6

يقوم المستثمرون من القطا  الخاأ  المأكوالت الشعبية:

ديم ا تقوترميم المباني األثرية لتوظيفها كمطاعم يتم فيهبتهيئة 

 المأكوالت الشعبية، ويعمل المستثمرون على تهيئة األماكن

 بصورة تراثية. 

توظيف مباني التراث المعماري كمعامل للرسم والفنون  -7

هم شطتيقوم غالبية الفنانين التشكيليين بممارسة أن التشكيلية:

 توي، وينعكس ذلك على أعمالهم فتحالفنية في المواقع األثرية

ت على الكثير من العناصر التقليدية التي تتكون منها واجها

 ومجالس المباني األثرية.
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يوضج  توظيف مواق  التراث المعماري كأسواق شعبية: -8

 استخدام المباني األثرية كمواقع لعرض المنتجات التراثية

 اقمنة في أعموغير التراثية الكثير من السمات الثقافية الكا

ن المتداولين في األسواق الشعبية، ويرجع ذلك إلى الكثير م

األسباب التي تنعكس على سلوك المتداولين للمنتجات في 

 تهااألسواق التراثية ، والتي في كثير من األحيان ترتبط قيم

 م( 2014بقيمة مواقع التراث العمراني. ) يوسف 

 فيها الجمع يمكن نشطةاأل هذه : الشمولي الطاب  ذات األنشطة -9

 أو ، للندوات كقاعة  ثقافية ، أنشطة األنشطة من عدد بين

حرفية  وأنشطة ، للفنون معرض أو ، خاأ طابع ذو متحف

 لبيع منفذ الشعبية و للحرف صبيرة حرفية كمدرسة  وتجارية

 استشاري وأنشطة كمرك  خدمة  ادارية وأنشطة منتجاتها

 لتحفي  كمرك  الطالب أو كفاءة لرفع كمرك  و ودينية تعليمية

 المبني حجم علي األنشطة من النو  ويعتمد هذا  الكريم القر ن

 إليه  المجتمع وحاجة به، األثري وتعدد الفراغات  

 األثري المبني إستخدام إعادة تتضمن : التعليمية األنشطة -10

 لهم علمية تقوية وعمل مجموعات ، الطالب لتدريس كمرك 

ة األمي لمحو كمراك  أو ، رم ية بأجور سينالمدر باالستعانة

 التراثية المنطقة ألهالي

 يف األثرية  المباني إستخدام إعادة يمكن : الدينية األنشطة -11

رات والمحاض الندوات إللقاء كمرك   المتمثلة الدينية األنشطة

 م(2013)علي  . الكريم القر ن تحفي  مدارس الدينية و

ري بيئية لمباني التراث المعمااالستفادة من كل المسالات ال -12

وعرض الفعاليات ذات الجذب  بإقامة األنشطة االستثمارية

الجماهيري في الساحات و تكون تلك االستثمارات بصورة 

ً أو  منظمة بحيث ال ت دي إلى تشوه بصري أو تسبب إزعاجا

 غير ذلك من الجوانب السلبية .

ي اث العمرانفي مواقع التر توظيف السالات والممرات البينية -13

 ولممارسة األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها 

ت احايمكن إقامة بعا األنشطة الثقافية والترفيهية في تلك الس

 أو لتنمية المواهب الفردية كالقراءة و مهارات الحاسب اآللي

غير ذلك من البرامج الترفيهية ذات الخصوصية للمجتمعات 

 المحلية .

إقامة بعض المراكز الخدمية في السالات  االستثمار في -14

: االستثمار بإقامة المراك  البينية لمواق  التراث المعماري

الخدمية في المساحات البينية ظاهرة طبيعية تتوافق مع رغبات 

وطلبات اإلنسان بصورة دائمة؛ الحتياجه إلى تلك الخدمات 

ً لمعايير فنية يح ددها التي تقدمها تلك المراك ، وذلك وفقا

المختصون في الجهات ذات العالقة باالستثمار في مواقع 

 م( 2014التراث المعماري.) يوسف 

 اتجاهات التغيير في المباني األثرية لتالئم إعادة التوظيف

عنممد اعممادة إسممتخدام بعمما المبمماني األثريممة  قممد يتطلممب اإلسممتخدام 

و همات أالجديد تبييمر فمي الفراغمات الداخليمة فقمط أو تبييمر فمي الواج

لمي اإلثنين معا ، وقد يصل األمر عند اعادة إسمتخدام بعما المبماني إ

 االحتفاظ بالهيكل اإلنشائي فقط وتبيير كل شيء من تصميم معماري

 وتنسيق داخلي وواجهات ، أو يتم االحتفاظ بالواجهمات فقمط واحمداث

تبييرات جوهرية بجميع عناصر المبني من هيكل انشمائي وفراغمات 

و االحتفممماظ بالواجهمممة ممممن الخمممارج وعممممل اإلصمممالحات داخليمممة ، أ

الالزمممة و إعممادة المبنممي لصممورته األصمملية أممما مممن الممداخل فيكممون 

 حديث تماما بحيمث يفمي باالحتياجمات الحديثمة لمسمتخدميه و ال تكمون

هناك تبييرات جوهريمة فمي الهيكمل اإلنشمائي أو التصمميم المعمماري 

م الجديمممد احمممداث بعممما م(  و قمممد يتطلمممب اإلسمممتخدا 2008)أحممممد 

التعديالت واإلضافات ممن وسمائل معيشمية حديثمة نتيجمة لمسمتحدثات 

العصممر ، حينئممذ تكممون اإلضممافات الجديممدة فرضممت نفسممها بالفعممل ، 

ميماه وبالتالي فال معني لعدم وجود التوصيالت الكهربائية ، دورات ال

، شمممبكات ميممماه الشمممرب والصمممرف ، وبعممما العناصمممر اإلنشمممائية 

بعممد للمبنممي ، والمالصممقة لممه إال أنهمما يجممب أن تممتم بعنايممة و المجماورة

 (م2000دراسة دقيقة واختيار الطريقة المناسبة  )البنا واآلخرون 

 -:  وتنقسم الي اتجاهين هما

ي ، وهمو التبييمر الخماأ بمالحي ات الداخليمة للمبنم التغيير الداخلي :

شمي مممع وذلمك ممن خممالل إمما ترتيممب واعمادة توظيمف الحيمم ات للتتما

 اإلستخدام الجديمد ، أو عممل امتمدادات داخليمة للمبنمي للحصمول علمي

 مساحات أكبر اذا ما أمكن توفير ذلك ، أو عمل تبيير شامل

ي ، هو التبيير الخاأ بالعناصر الخارجية للمبنم التغيير الخارجي : 

فإمممما أن يكمممون بتبييمممر العناصمممر الخارجيمممة للواجهمممة ، أو بحجمممب 

ة لمبني ، أو بعمل إمتدادات خارجيمة سمواء مرئيمالواجهات األصلية ل

 م( 1998أو غير مرئية )أبوالفضل 

 االتجاهات العامة في عملية اعادة التوظيف

 
 ( التعامل م  المباني األثرية6شكل رقم )

تختلف طريقة إعادة توظيف المبماني األثريمة حسمب اختيمار الوظيفمة 

اتمه  وموقعمه الخماأ، المقترحة لهما فلكمل مبنمى كتلتمه وطابعمه وحي 

فمي ووبالتالي فإنه يختلف فةي نوعيةة الوظائف التي يمكن أن يشمبلها 

الحلممول التصممميمية إلعممادة التوظيممف والتفكيممر فممي إعممادة التوظيممف 

 تتشعب إلى ثالثة اتجاهات

نمنناذم محليننة وعربيننة وعالميننة ألعننادة تأهيننل و توظيننف المبنناني 

 األثرية 

 اإلتجاه األوم 

على المبنى بمدون أي تعمديالت أو إضمافات باعتبمار أن  يتبنى الحفاظ

المبنى شاهد على الحضارات الماضية ويجب الحفاظ عليه وال يمكن 

أن يخضع ألي تحمديث أو تبييمر ويكتفمى بترميممه وتدعيممه والحفماظ 

عليه كما همو وحمايتمه ممن االنهيمار ولهمذا االتجماه العديمد ممن األمثلمة 

تورينو الذي اتخمذ ممن مبنمى ممن القمرن منها متحف اآلثار المصرية ب

التاسع عشر مقراً له وكان قبل ذلك مقمراً ألكاديميمة العلموم وهمو أحمد 

 م( 1998أهم متاحف اآلثار في العالم )أبو الفضل 

وفنني لالننة عنندم عمننل تغيننرات للمبنننى ) االتجنناه األوم(  فننإن هنننا  

 -ثالثة أساليب لتوظيف: :

أو توافق متطلبات الوظيفة الجديدة  أوال: توظيف: بوظيفت: األصلية

فته أو أن يكون قد توقف عن أداء وظي بنفس الفراغات الموجودة

نتيجة لظروف خاصة، ويراعي عند إدخال عناصر التوظيف أن 
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تكون ذات طابع تقليدي يتماشى مع الطابع العام للمبنى ، وبصفة 

عامة البد من دراسة احتياج المجتمع إلى إعادة أو تطوير الوظيفة 

األصلية، ومن األمثلةة علةى ذلك المساجد والكنائس القديمة والتي 

باإلضافة إلى بعةا المبةاني األثرية مثل  ت دي وظيفتها لآلن،

األسواق والحمامات، ومن الحمامات التي تم ترميمها وتوظيفها 

فلسطين حيث لم يتم عمل  -بنفس الوظيفة حمام السمرة بمدينة غ ة

 م(2013) علي  .أي تبيرات و الحمام يعمل بكفاءة أكبر وعائد أعلى
 

 ( متحف اآلثار المصرية بتورينو7شكل رقم )

  

 
 عد التأهيلب             التأهيل                                                               قبل                                

 ( لمام السمرة بغزة قبل وبعد التأهيل 8شكل رقم  )

 جام  الحاكم بأمر هللا

له هة واستكمل بناءه نج393يرجع إنشا ه لعصر الع ي  باهلل عام 

العتيقة  ما يمية  هذه التحفةهة، 403الحاكم بأمر هللا في رمضان سنة 

عمال أ، وقد توالت تأثره بكافة األحداث التاريخية التي مرت عليه 

 سور التجديد والتعمير على هذا الجامع؛ حيث قام المستنصر بتجديد

عا القاهرة الشمالي، وأدخل جامع الحاكم داخل األسوار وجدَّد ب

جد ت بعا جدران المسأج اء المئذنة الشمالية البربية، ثم ُصدعَ 

مسجد هة فأمر الناصر بن قالوون بتجديد ال702إثر زل ال كبير سنة 

وفي سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قالوون تم تجديد الجامع 

 م15هة / 9بأكمله .وتعرض الجامع لإلهمال والتخريب في القرن 

ا   ائيسيًّ روظلَّ على إهماله إلى مجيء الحملة الفرنسية، وأصبج مقرًّ

ج أبراكلجنود الحملة الفرنسية ، فقد عسكروا فيه واستخدمت مئذنتيه 

لذي لمراقبة الحركة في القاهرة وهذا يدل على اإلهمال الكارثي ا

وصل إليه حتى وصل إلى مبنى مهجور بدون أسوار أو حدود ، ثم 

يج أقام فيه قوم من بالد الشام وجعلوه معمل لصناعة ال جاج ونس

اخر القرن الثامن تحول الى مخ ن ثم متحف الحرير، وفي في أو

 إسالمي للحفاظ على التراث العربي اإلسالمي من سرقات الوفود

ي وف” ةدار اآلثار العربي“األوربية في ذلك الوقت، وأطلق عليه اسم 

لى أوائل القرن التاسع عشر نُقلت التحف إلى مبنى جديد وتحول إ

ة مع إقام، و” ر االبتدائية السلحدا“مدرسة ابتدائية ُعِرفَت بمدرسة 

المدرسة أصبحت أروقة المسجد فارغة، لينتهي بها الحال إلى 

ه  هة جدَّد1222في سنة مخازن لتجار المنطقة المحيطة بالجامع و

  ة حفالسيد عمر مكرم  ، وظلَّ الجامع على حالته إلى أن قامت لجن

تمر اآلثار العربية بإصالحات محدودة في بعا أج اء منه، واس

ئيس وفي عهد الر م( 2008حال المسجد هكذا ُمعَطَّل الشعائر)فكري 

حياء من الهند إل” البهرة“محمد أنور السادات جاءت طائفة “الراحل 

ة العمارة الفاطمية في مصر، و تقدمت بطلب إلى الحكومة المصري

 زالةلتطوير وترميم وإعادة تهيئة الجامع بجهودهم الذاتية، وتم إ

التي كانت بصحنه وبدأت أعمال تطوير وترميم عظيمة المدرسة 

و مع وه، ومنذ ذلك الحين يقوم الشيعة البهرة برعاية الجابالمسجد، 

 مفتو  لجميع الطوائف بالصالة بها.

 مسجد ابن طولون
إلصممال  ، توالممت يممد ا  م877/هممة263 سممنة  طولممون بممن أحمممد بنمماه

والترميم على المسجد في أكثر من مناسبة ولكن هذا التجديد لم يقموى 

اجتما    بماهلل المستنصمر على مواجهة عوامل الم من، وخمالل خالفمة

مصر الوباء والقحط، فنشعث جدران المسجد وألم به الخراب، فلحقه 

وأصممملج أركانمممه وقممموم بنيانمممه. وفمممي   الجممممالي المممدين بمممدر الممموزير

بمبعا إصمالحات  هللا لمدين الحماف  أمر الخليفة م1131/هة526 سنة

اخمتب المسمجد بفريمق ممن  األيموبي المدين صال  بالمسجد وفي عهد

 .المباربة 

 
 ( جام  الحاكم بأمر هللا بالقاهرة 9شكل رقم )

فاتخممذ ملحقممات  بيبممرس الظمماهر إلممى أن تممولى حكممم مصممر السمملطان

 الممدين حسممام المسممجد شممونة للبممالل ، ثممم كانممت إصممالحات السمملطان

التي شملت بنا ه للسبيل الموجمود بالنصمف الشمرقي ممن   سنة الجين

فيمممما بعمممد،. وفمممي  قايتبممماي ال يمممادة القبليمممة والمممذي جمممدده السممملطان

أنشممأ بالمسمجد منممارتين أسممطوانيتين  قممالوون بمن محمممد الناصممر عهمد

أنشأ الحاج عبيد  برقوق الظاهر في عهدعلى طرفي جداره الشرقي و

ئذنمة الكبمرى، وجمدد ميضمأة بجانمب بن محممد البماز رواقماً بجموار الم

الميضممأة القديمممة، ثممم تمماله الشمميد شممرف الممدين المممدني فأنشممأ مصمملى 

أنشممأ بالمسممجد مصممنعاً لعمممل  الممذهب أبممى بممك محمممد وتربممة وفممي أيممام

 كلمممموت حممممول م1847/هممممة1263 األحرمممممة الصمممموفية، وفممممي سممممنة

وقاممت   1882 المسجد إلى ملجأ للعج ة، وظل كمذلك حتمى سمنة بك

بإزالممة األبنيممة  1918 وحتممى 1890 وزارة اآلثممار خممالل الفتممرة مممن

المستحدثة التي كانمت بمداخل اإليوانمات، وهمدمت بعما المدور التمي 
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كانت تحجب الوجهة الشرقية للمسجد، وأزالمت األنقماض، وأصملحت 

ارة البحريمة الشمرقية القبة التي فوق المحراب والمنارة الكبيمرة والمنم

والمنبمممر والشمممبابيك الجصمممية وجممم ء ممممن السمممقف، وحافظمممت علمممى 

أمممر  1918 سممنة األول فمم اد ال خممارف الجصممية وفممي عهممد الملممك

سممتكمال إصممالحه، فقامممت اللجنممة بتخليممة الوجهممة بتخليممة جوانبممه وا

 فمماروق البحريممة وفممتج أبوابهمما، وإصممال  أسمموارها وفممي عهممد الملممك

أصلج المحمراب المستنصمري  أُصلج كثير من الشبابيك الجصية كما 

ون عممت ملكيممة بعمما الممدور التممي تالصممق ال يممادة البربيممة بجمموار 

المنممارة الكبيممرة وكممذلك بقيممة الممدور التممي تحجممب المموجهتين الشممرقية 

م (  أمممما  خمممر محممماوالت تمممرميم المسمممجد  1927والقبليمممة ) عكمممو  

بتممرميم  المصممرية الثقافممة وزارة حممين قامممت 2005  فكانممت فممي عممام

مسممجداً تممم ترميمهمما ضمممن  38ه كواحممد مممن بممين زخارفممه وافتتاحمم

 مشرو  القاهرة التاريخي.

 
 ( جام  ألمد بن طولون بالقاهرة 10شكل رقم  )

وفمي همذه  :ثانيا: توظيف: بوظيفة متقاربة أو بنف  وظيفت: األصلية

الحالممة فممإن المبنممةى لممةيس بحاجممه إلممى عمممل تبيممرات فممي الفراغممات 

تلة المبنى األصملي، وممةن األمثلمة علمى الداخلية أو أي تعديالت في ك

ذلك متحف محممود خليمل بمالجي ة حيمث كمان مبنمةى سمةكني ، إال أنمه 

 23بناًء على رغبته وتنفيذا لوصية زوجته تحول هذا القصر في يوم 

وفمي عمام  م إلمى متحمف يحممل اسممه واسمم زوجتمه1962يوليو عمام 

ك طوال فترة م استخدم كمقر تابع لرئاسة الجمهورية وظل كذل1971

نقل المتحمف ومحتوياتمه إلمي   حكم الرئيس الراحل أنور السادات وتم

مرك  الج يرة للفنمون بال مالمك ثمم حمدث أن أغلمق القصمر بعمد وفماة 

الرئيس السادات  ثم أعيد افتتاحه بشكله الجديد بعد نقل محتوياته مرة 

م ، وتمم إضمافة 1995أخرى لمكانهما األصملي فمي شمهر أكتموبر عمام 

 م( 2001ا الخدمات في مباني ملحقة بالمبنى.)األدهمي بع

 
 ( متحف محمد محمود خليل 11شكل رقم  )

يممة عندما يكون للمبنى ق ثالثا: توظيف المبنى ليكون مزارا سياليا:

هما، مفنية بما يمثلةه مةن طابع أو طراز، أو يكون شهد حدثا تاريخيا 

البممارزة مممما أكسممبه  أو يكممون فممي األصممل منممة ال ألحممةد الشخصمميات

ر ي تبييقيمته الفنية، وفي هذه الحالة يتم ترك المبنةى كمةا هةو دون أ

 مممن حيممث كتلتممه أو فراغاتممه الداخليممة أو حتممى أثاثممه الممداخلي ليكممون

  .بفرنسا م اراً سةياحياً ، ومن األمثلة على ذلك قصر فرساي

                                                                                             
 ( قصر الفرساي بفرنسا 12شكل رقم  )

 االتجنناه الثنناني: إدخننام التغيننرات علننى المبنننى األثننري عننند توظيفنن:

بوظائف مختلفة عن التي صمم من أجلها وتنقسم هذه التغيرات إلى 

 -نوعين :

ل مع الحي ات إمةا أن تكون تبيرات داخلية بما فيها من التعام  أوال :

الداخليممة للمبنممى بإضممافة عناصممر جديممدة أو باالسممتبدال التممام للحيمم  

الداخلي بحي  جديد ويمكن لمبنى واحد أن يتم فيه أكثر ممن اتجماه فمي 

والبد أن تتالءم الوظيفة الجديمدة التبيرات الستيعاب الوظيفة الجديدة 

كبير ممن مع التصميم الداخلي للمبنى وهذه الظاهرة موجودة في عدد 

دول العممالم حيممث يتمحممور أكثرهمما حممول إعممادة التوظيممف السممياحي ) 

قصمممور اثريمممة .المممد( ) أبوالفضمممل  –المتممماحف الفنمممادق  –المطممماعم 

 -كما في األمثلة اآلتية: م ( 1998

 محطة أورسي للقطارات السريعة 

ومثلمممت فمممي ذلمممك الوقمممت نموذجممما للهندسمممة  1900افتتحمممت عمممام  

غمرب -وصول للقطارات القادمة من جنموبالمعمارية كانت محطة ال

إال أن التطمممور التكنولممموجي جعلهممما غيمممر 1839فرنسممما حتمممى العمممام  

ني مالئمة للقطارات السريعة مما أدى إلى إعادة استخدامها كمتحف ف

حطمة لعرض المقتنيات الفنية. ولكن مع التقدام التقني شهدت وجهة الم

الت ممممن مركممم  تحويمممل الطمممرود خمممالل الحمممرب،  إلمممى مكمممان تحممموا

لت المحطة نهائيااً إلى... متحف باريس ي منذ للتصوير السينمائي، تحوا

، وحممماف  فريمممق التصمممميم علمممى الواجهمممات الخارجيمممة 1986العمممام 

وأسمملوب تبطيممة سممقف المحطممة وعناصممره وإعممادة تشممكيل الفممرا  

الممداخلي بعمممل ثممالث مسممتويات علممى الجممانبين بطممول المحطممة تنفممتج 

تخدم مقابل للواجهة ال جاجية الكالسيكية والمسعلى الفرا  األوسط ال

، شمهد متحمف أورسمي تجديمداً وتقويمة 2011كممر رئيسي فمي العمام 

 لدوره كمتحف لفنون القرن التاسع عشر.

 مبنى مكتب البريد القديم بواشنطن

م ، ويتمي  بموقعمه الفريمد الواقمع  ١٨٩٩مبني مكتب البريد عام أنشأ 

فمي منتصممف الطريمق الواصممل بمين مبنممي الكمابيتول والبيممت األبمميا 

بواشنطن ، كما يتمي  ببرج األجراس الذي يعتبر عالمة من عالمات 

واشمممنطون المميممم ة ، ويحتممموي المبنمممي علمممي فنممماء داخلمممي مبطمممي 

يممد ومحاطممما بمجموعممة ممممن بال جمماج كمممان مخصصمماً لتصمممنيف البر
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المكاتممب موزعممة علممي طوابممق متعممددة ؛ وقممد خممدم المبنممي كمركمم  

 ١٩٣٤رئيسي لخدمات البريد للواليات المتحدة األمريكيمة حتمي عمام 

م ، ثممم تقممرر إزالتممه لعممدم توافقممه مممع المبمماني المحيطممه التممي تميمم ت 

ميمة بالطابع الكالسيكي ، وتم تأجيل عملية اإلزالة بسبب الحمرب العال

م،  اقتر  الحفاظ علي برج السماعة باعتبماره  ١٩٦٩الثانية وفي عام 

عالمة ممي ة للمدينة وأعلي مبني فمي واشمنطون بعمد المسملة ، و فمي 

م تممم اقتممرا  الحفمماظ علممي المبنممي كلممه واعممادة اسممتخدامه  ١٩٧١عمام 

كمبني إداري ملحمق بمه مجموعمة ممن المحمالت والمطماعم المتنوعمة 

داخلي باضافة ثالثة أدوار بالفناء الداخلي السمتيعاب وتم عمل امتداد 

هممذه المحممالت  والمطمماعم  وبممما أن بممرج األجممراس أصممبج لممه قيمممة 

أثرية فقد تم تحويله الي م ار سياحي ، لذا أضميف مصمعد بمانورامي 

زجاجي بالفناء الداخلي ألخذ ال ائرين ألعلى لمشاهدة برج األجراس 

 م(1998طن )أبوالفضل ، وإلقاء نظرة علي مدينة واشن

 
 مبنى محطة أورسي للقطارات السريعة قبل وبعد إعادة توظيفها )فرنسا((  13شكل رقم  )

 
 ( مبنى مكتب البريد القديم بواشنطن 14شكل رقم  )

  بيت آجق باش

 السنين مدار م استخدم على ١٧٥٨ عام إلى أجقب ا  بيت بناء يعود

 البرف بعا عائلة لذا إلى  غرفة كل ت جر غرف مقسمة إلى كدار 

 التممرميم ) زيممن عمليممات مقسمممة بقواطممع تممم إزالتهمما ضمممن كانممت

م(  وتم تحويله متحفا للتقاليد الشعبية ويستمتع ال ائر  2010العابدين 

في هذا المتحف بالتنقل عبر فراغات البيت لكنمه ال يسمتمتع بمالتعرف 

على التقاليد الشمعبية التمي همي عنموان المتحمف والتمي تمثمل البمرض 

مممن التوظيممف وذلممك بسممبب عممدم دراسممة مالئمممة الوظيفممة الجديممدة 

ية أال أن إيجابية هذا التوظيف تكمن في امكانيمة إعمادة للوظيفة األصل

   البيت فورا إلى وظيفته األصلية دون أي تعديالت

 
 ( بيت آجق باش 15شكل رقم  )

 قصر األمير طاز

يقةع قةصةر األمةةيةةر طةةاز بةمةنةطةقةة الةخةلةيةفةة بةالةقةلةعةة وأنشأ 

د األمراء البارزين هذا القصر األمير سيف الدين عبد هللا طاز أح

م وقد كان قصر  1352 -هة 753لعصر دولة المماليك البحرية عام 

األمير طاز مقراً لن ول الباشوات المع ولين عن حكم مصر في 

الميالدي ، سكن القصر على  غا خازندار و اتخذه مقر له  17القرن 

و كتب اسمه على سقف المقعد بعد سورة الفتج  و عمل إضافات في 

ة المقعد و سقفه و أضاف الحمامات السفلية الملحقة بالسالملك واجه

و الخاصة بالرجال و كذلك بنى مستوى ثاني أعلى السالملك و 

الخاأ بسكن الطائفة الصوفية وجدد الواجهة الرئيسية و أضاف 
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الباب السر و قام ببناء المنشأة الخيرية له بجوار القصر وفي عصر 

ه مدرسة حربية و مخ ن سال  وفي محمد على باشا الكبير اتخذ

عهد الخديوي إسماعيل تم تحويله إلى مدرسة ولكن لةم تما سةوى 

عةشةرات قليلة مةن السنين وأخلت وزارة التربية والتعليم القصر  

م( وهو اآلن 1998)المقري ي .لتحويله إلى  مخ ن للكتب الدراسية 

ريين في مرك  لإلبدا   ويعتبر مقصد الكثير من العرب والمص

الكثير من المناسبات، حيث يقام عدد متنو  وممي  من الحفالت 

التراثية من أشهرها حفل المولوية المصرية، كما يقيم العديد من 

الحفالت لالحتفاء بالموسيقى العربية، إلى جانب ور  العمل 

لألطفال كالرسم والبناء والنحت وبعا الندوات، ويتمي  القصر 

 اب.بشكله المعماري الجذ

  

 
 قصر األمير طاز )القاهرة((  16شكل رقم  )

  بيت الكريتلية

متحف جاير أندرسون يتكون من بيتين هما بيت  أو  بيت الكريتلية

محمد بن الحاج سالم وبيت السيدة  منة بنت سالم قبل أن يدمجا في 

بينهما بممر  بيت واحد في ثالثينيات القرن الماضي وتم الربط

)قنطرة( ويعد من أكبر المنازل التاريخية بمصر ، وهو من اآلثار 

، و قد  والعثماني المملوكي اإلسالمية النادرة وتنتمي إلى العصر

ساءت حالة البيتين على مر السنين وكاد أن يتم هدمهما أثناء 

ت القرن مشرو  التوسع حول جامع أحمد ابن طولون في ثالثينيا

لجنة حف  األثار  م( فسارعت1935-1930الماضي )

بترميم وإصال  البيتين ليصبحا من أبد  األمثلة القائمة علي  العربية

م أطلقت 1942وفى عام  طراز العمارة في العصر العثماني

ويعد  جاير  ندرسون“الحكومة المصرية على البيت اسم متحف 

متحف جاير أندرسون أو بيت" الكريتلية" من أهم المتاحف أو 

لمملوكي و ينفرد بيت البيوت اإلسالمية التي بنيت في العصر ا

الكريتلية أو متحف أندرسون بخصوصية معمارية لوجود سمات 

نادرة الوجود في العمارة اإلسالمية في ذلك الوقت منها وجود" 

سبيل" لسقاية الناس داخل البيت وليس بداخل مسجد أو جامع أو 

بناية إسالمية كما هو المعتاد في العمارة اإلسالمية، وقد ظل السبيل 

تقديم المياه حتى أثناء إقامة اندرسون بالبيت ولم تتوقف حتى في 

  م( 2013)علي  وفاته.

 
 القاهرة -(  بيت الكريتيلية  )متحف أندرسون(17شكل رقم  )

 بيت زينب خاتون 

من ل فريد من نوعه، جمع بين فنون العمارة المملوكية والعثمانية 

لوكية فمدخل البيت صمم يُعتبر نموذًجا للعمارة المم و في  ن واحد 

بحيث ال يمكن للضيف  ر ية من بالداخل وهو ما أطلق عليه في 

وظل هذا المن ل يتوارثه أهم «  المدخل المنكسر»العمارة اإلسالمية 

األشخاأ الحاكمين في البالد ومروراً بمراحل  االحتالل كاملة، 

ة فكان يسكن به أشخاأ تابعون لالحتالل اإلنجلي ي حتى تم  بيع

أغلق المن ل بعد تعرضه 1981لوزارة األوقاف المصرية وفي عام 

لتشققات  خطيرة، وجاء مشرو  ترميم المن ل في إطار خطة قطا  

اآلثار اإلسالمية  والقبطية بالمجلس األعلى لآلثار لتعيد للمن ل 

ويمثل من ل "زينب  م( 2002رونقه كما كان وقت اإلنشاء  )عسكر 

األماكن السياحية  الثقافية  خاتون" واحدا من أهم 

القديمة، حيث الكثير من األمسيات الرمضانية ذات  القاهرة وسط

ً يقصده الناس فى كل  الطابع  المصري أصبحت الساحة موقعا

الماضي في هذا المكان األثري، و رمضان بكثرة، ليستمتعوا  بعبق 

طوال العام يجتمع فيه طالب الجامعات إلقامة أعياد الميالد 

والمناسبات السعيدة، و المن ل باإلضافة إلى مكانته األثرية،  فقد فتج 

أبوابه للنشاطات الثقافية والفنية، فضال عن استقبال عدد كبير من 

 نحاء العالم.من كل أ االسالمية  السائحين ومحبي اآلثار

 
 بيت زينب خاتون )القاهرة((  18شكل رقم  )

ثانيننا : إعننادة اسننتخدام المبنننى األثننري بنننف  الوظيفننة القديمننة و 

همذه المشمروعات والهمدف المرئيس ممن  بروح وتصميم داخلي جديند

مبنمي أحمد إعادة أصحاب همذه المبماني إلسمتخدامها ويتضمج ذلمك فمي 

المكتبممات المسممتقلة فممي مدينممة كراكمموف فممي بولنممدا وكانممت المكتبممة 

وتم تمأميم المكتبمة  )Ahmed & Leśniak2000(المرك ية للمدينة 

بعممد الحممرب العالميممة الثانيممة وإعممادة توظيفهمما مممع االحتفمماظ بطابعهمما 

ي كمكتبة "للعلوم والفنون" وكذلك محطة نوتنجهام تم  إعادة االكاديم

وسنوق مديننة ترميمها وتأهيلها الستخدامها كمحطة رئيسية للمدينمة  

وهممو  1257ويعممود الممي القممرون الوسممطي م (Krakowكراكننوف )

أحممد أهمممم وأجممممل المبممماني فمممي مدينممة كراكممموف يجممممع بمممين النحمممت 
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رار التممي لحقممت بممه عممام والهندسممة المعماريممة علممى الممرغم مممن األضمم

 1556نتيجة اندال  النيران في بعما أجم اء منمه  وفمي عمام  1555

تممم إعممادة تممرميم الجمم ء الممذي تممدمر علممى طممراز عصمممر  1560 –

النهضممة واضممافة العديممد مممن العناصممر ال خرفيممة المعماريممة الجديممدة 

بواسطة أحد الفنانين االيطاليين لتكون بمثابمة إضمافة جديمدة ألسملوب 

البولندي وبعد إضافة ال خارف المعمارية الجديدة أصبج المبني الفن 

خالل القرن السادس عشر والسابع عشر ممن أشمهر وأفضمل المبماني 

   ( Ahmed 2000)بالنسبة للعمارة البولندية

 
 يةالموسيق استخدام المبنى من الخارم في الحفالت           استخدام المبني من الداخل في بي  بعض المنتجات اليدوية

 (  بولنداKrakow( سوق مدينة كراكوف ) 19شكل رقم )

 
 (  مكتبة العلوم والفنون  ومحطة نوتنجهام بعد إعادة وتأهيلها )بولندا(20شكل رقم ) 

 : يعتمممد علممى أن المبنممى التمماريخي إرث ثقممافي يجممب اإلتجنناه الثالنن 

 لتطورات الطارئة من خالل النظر لكملالحفاظ عليه مع عدم تجاهل ا

المشمماكل التممي يعمماني منهمما لوضممع الخطممط الشمماملة لتطممويره ليبقممى 

ن نابضما بالحيمماة مممن خمالل اإلرتقمماء بممه وإعمادة تأهيلممه  وتوظيفممه وممم

 -األمثلة على هذا اإلتجاه :

 متحف اللوفر

فممي القممرون الوسممطى، ثممم غياممر الملممك  فيليممب أوغوسممت حصممنا بنمماه 

، ليصممبج 14شممارل الخممامس وظيفتممه فممي النصممف الثمماني مممن القممرن 

وكمان سمنة   700مسكن ملوك فرنسا، واسمتمر علمى ذلمك مما يقمارب 

 ً قصمر  الذي غادره إلى لويس الرابع عشر  خر من اتخذه مقراً رسميا

ليكممون مقممر الحكممم الجديممد تاركمما اللمموفر يحمموي  1672العممام  فرسمماي

شممبل  1692مجموعممة مممن التحممف الملكيممة والمنحوتممات ، فممي عممام 

المبنممى أكاديميتممان للتمثيممل والنحممت والرسممم وقممد ظلممت تشممبل المبنممى 

ر ينببي أن يكمون أعلنت الجمعية الوطنية أن اللوف و عام 100طوال 

 10متحفممماً قوميممماً لتعمممرض فيمممه روائمممع األممممة ليفتمممتج المتحمممف فمممي 

م ، استخدم اللوفر في القمرن الثمامن عشمر ألغمراض 1793أغسطس 

عمممدة منهممما إقاممممة الحفمممالت الموسممميقية ، واألوبمممرا، باإلضمممافة إلمممى 

استعمال الفمرق المسمرحية الفرنسمية لمسمر  اللموفر كمما أجمر معظمم 

ين وغيممرهم باسممتثناء األقسممام الملكيممة التممي تممم الممتحف  اللمموفر للفنممان

 (2013عليها. )علي 

 
 (   متحف اللوفر )فرنسا(21شكل رقم ) 

 إعادة تأهيل بيت الشيخ سعيد آم مكتوم

اإلمممارات العربيممة المتحممدة(  –بيممت الشمميد سممعيد  ل مكتمموم ) دبممي  

ريممة وعناصمممره التراثيمممة وقاممممت إدارة يمتمماز بثمممراء مكوناتمممه المعما

تممرميم المبمماني التاريخيممة فممي دبممي بترميمممه ثممم أعيممد اسممتخدامه عممام 

ليصبج متحفا وطنيا توثيقيا وأعتمدت عملية إعادة تأهيله على  1996

إدخال كل ما يحتاجه المبنى من تحديثات وتقنيات دون ظهورها و تم 

طبيعتممه التاريخيممة فممي احتممرام كامممل تفاصمميل المبنممى واإلسممتفادة مممن 

 م(. 2007إظهار المعروضات المتحفية  ) عتمة 

  
 إلمارات العربية المتحدة(ا –(   بيت الشيخ سعيد آم مكتوم ) دبي 22شكل رقم ) 

 
 (   قصر األميرة سميحة كامل ) القاهرة(23شكل رقم ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
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 قصر األميرة سميحة كامل بالزمالك وإعادة توظيف: :

ة مكتبة القاهرة الكبرى محاولة للحفاظ على قصر األميرة سميح 

الل تطوير المبنى وإعادة توظيفه والقصر مصمم على كامل من خ

ة الطراز الروماني و كانت الفكرة الرئيسة للمشرو  هي المحافظ

 على طابع القصر بفخامته وجماله و تطلب األمر البحث عن صيبة

لاللتحام بين تراث الماضي ومتطلبات الحاضر ودراسة إضافة 

 مبنىتفق مع تفاصيل الالعناصر والمرافق والتقنيات الحديثة بما ي

ويحاف  عليه ويحتوي الموقع على مبنى القصر ومبنى السياحة 

ين والسينما  باإلضافة إلى غرف الخدم وملحقات أخرى  ) نور الد

 م ( 2011

 :القاهرة -الغوري وكالة تأهيل اعادة

 في المملوكي العصر وكاالت من أهم البوري السلطان وكالة تعتبر

 منهما كل يحتوي مبنية به طوابق يحيط مكشوف، فناء هي مصر و

 في تستعمل كانت العقد، بطريقة الحجر وهي مسقوفة من عدد على

 كانت بيوت التجارية ويعلو الطوابق التجارية السلع وعرض تخ ين

تعتبر نموذجا  منفصل و مدخل لها و جانباأل التجار لخدمة تستخدم

لما كانت عليه الوكاالت في ذلك العصر و بقى ج ء كبير منها مما 

ساعد على ترميمها وإصالحها وإرجاعها لحالتها األصلية وتعد 

 اعادة استخدام تم وكالة البوري بمثابة مدرسة إلحياء التراث الفني و

 الفنون هيئة قبل من الصحي والصرف الكهرباء بتمديد والقيام المبنى

عام  المصرية اآلثار هيئة قامت ذلك بعد ثم إلقامة الفنانين، واآلداب

م ( وفي عام  2007) عتمة  للمبنى دقيقة ترميم بعملية م 1982

فتحت وكالة البوري أبوابها كموقع أثرى وكمرك  ثقافي  2005

اإلسالمية  يعمل من أجل التنمية الثقافية والبشرية في منطقة القاهرة

وتضم وكالة البوري عشرة أقسام حرفية في الوقت الحالي وتسعى 

إلى زيادتها بأقسام جديدة إلحياء عدد من الحرف المعرضة 

 لالنقراض. 

 

 
 (   وكالة الغوري ) القاهرة(24شكل رقم ) 

 لقاهرة ا –قصر األمير عمرو إبراهيم 

م  1988حتمى  1964عممرو إبمراهيم ممن عمام  استخدم قصمر األميمر

كمخمم ن لألعمممال الفنيممة وعممانى القصممر فممي هممذه الفتممرة مممن اإلهمممال 

الجسمميم وعمممدم الصمميانة ووقمممع اختيمممار وزارة الثقافممة عليمممه للتمممرميم 

لمما يتمتمع بمه 1995وإعادة استخدامه كمتحف للخ ف اإلسالمي عام 

ية ولتمي  موقعمه القصر من غنى في مفردات وفنون العمارة اإلسالم

 م(1991بجوار عدد من المنشتت السياحية والثقافية التراثية )عبدهللا 

 
 (   قصر األمير عمرو إبراهيم ) القاهرة(25شكل رقم ) 

 سبيل محمد على الذي تحوم إلى متحف النسيج 

ل على كان سبيل محمد على منشأة تعليمية خيرية في األساس، تعم

خدمة المجتمع، وهذه الخدمات جعلت القيمة الوظيفية لألثر من أهم 

القيم التي أسهمت في استمرارية وجوده وتألقه، و كان الدور العلوي 

من السبيل عبارة عن مدرسة باسم مدرسة النحاسين األميرية  و يعد 

هذا السبيل أحد أجمل عناصر العمارة اإلسالمية بالقاهرة وأحد أدق 

ماذج الفنية الجميلة التي ت خر بها و ساءت حالته بالعوامل الجوية الن

وال منية وتهدم، إال أن وزارة الثقافة المصرية شرعت في تحويله  

إلى متحف للمنسوجات وقد أخذ المتحف مرحلتين، األولى تطويره 

كأثر، والثانية تطويره كمتحف متخصب أوحد في الشرق األوسط 

يج منذ بداية العصور الفرعونية . ) حامد يضم تاريد صناعة النس

 م ( 2017

 
 (   سبيل محمد على ) القاهرة(26شكل رقم ) 

 
 ) القاهرة( (   قصر الزعفران27شكل رقم ) 

  قصر الزعفران

قصمممر  بُنمممي علمممى طمممراز  القممماهرة فمممي العباسمممية يقمممع فمممي حمممي 

و ،   م1870  ويرجع إنشاء همذا القصمر إلمى العمام فرنسا في فرساي

شمممهد القصمممر العديمممد ممممن األحمممداث التاريخيمممة السممماخنة التمممي ممممرت 

خالل تلك الفترة، مثل دخول اإلنجلي  إلى البالد، وتوقيمع  مصر على

جامعممة  القصممر اآلنالشممهيرة وغيرهمما ،  ويتبممع  1936  معاهممدة عممام

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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، ، لكنممه ال يمم ال يحممتف  بطممرازه المعممماري الممذي يتميمم  عممين شمممس

يمكن مالحظته بالبساطة في العناصر المعمارية وال خرفية، وهو ما 

في عقود النوافذ والشرفات واألعمدة التي تمأل الواجهات، واألشمكال 

الكروية التمي تعلوهما التيجمان الملكيمة ، ويجممع قصمر ال عفمران ممن 

الداخل بين طمرازين همما الطمراز القموطي وطمراز البماروك،. )علمي 

 م(2013

 شتا  قصر األمير ب

م 1339 - 1334بناه األمير سيف الدين بشتاك الناصري بين أعوام 

في حكم السلطان الناصر محمد بن قالوون ، وكان من أعظم مباني 

القاهرة ويتكون القصر من طابقين األرضي به قاعة واسطبالت 

ومخازن غالل وغرف الخدم والطابق العلوي يضم قاعة االحتفاالت 

م(   1991سامج بقا ثالثا للحريم لكنه تهدم ) وغرف النوم ويحتوي طا

عانى قصر بشتاك سنوات طويلة من اإلهمال وعدم إجراءات أعمال 

صيانة أو ترميم له إلى أن تدخل مشرو  تطوير القاهرة التاريخية 

وانتهى في عام  2003بمشرو  ترميم شامل للقصر بداية من عام 

 2009لسنة  510 وقام وزير الثقافة بإصدار القرار رقم 2007

بتخصيب قصر األمير بشتاك بشار  المع  ، ليكون مقراً لبيت 

البناء العربي كأحد مراك  اإلبدا  الفني التابعة لصندوق التنمية 

 م( 2002)عسكر .الثقافية

 

 
) القاهرة( (   قصر األمير بشتا 28شكل رقم ) 

 بيت السناري

القصور الفخمة الباقية التي تم بنا ها للصفوة ويرجع واحدا من  يعد

كتخدا  إبراهيم وقد أنشأه " 1794 -هة  1209تاريد إنشائه إلي عام 

و  1798عام  الفرنسيين السناري  و تمت مصادرته ِمن قِبل

خصصته الحملة الفرنسية إلقامة مصوريها وبعا علمائها و تمت 

وفي ،  كتاب وصف مصر فيه  األبحاث والرسوم التي نشرت  في

م تم عرض مجموعة مسيو جارديان بالبيت والتي كانت  1917عام 

تحتوي على رسوم ونقو  وكتب خاصة بالحملة الفرنسية وظلت 

لجنة حف  اآلثار العربية تعتني بالبيت وترميمه وكان مقررا أن 

وبعد  إال أن المتحف لم يتم عمله  يستخدم البيت متحف باسم نابليون

المجمع  م( نقل إليه 2013)أمين تم ترميم المن ل  1992 ال زل

م بعد احتراق مقره القديم في  2012ام في ع العلمي المصري

.وقد جه ت مكتبة اإلسكندرية  يناير 25ثورة  األحداث التي تلت

والثقافة والفنون وليخدم بيت السناري م خًرا ليكون منارة للعلوم 

 أهالي القاهرة بتعدد فئاتهم. 

 

  
 ) القاهرة( (   بيت السناري29شكل رقم ) 

  
 ) القاهرة( (   بيت السحيمي30شكل رقم ) 

 بيت السحيمي

ً فريداً من نماذج عمارة  بيت السحيمي بالدرب األصفر نموذجا

ة بل أنه البيت الوحيد المتكامل الذي يمثل البيوت السكنية الخاص

عمارة القاهرة في العصر العثماني في مصر ، وهو يتكون من 

قسمين ، القسم الجنوبي أنشأه الشيد عبد الوهاب الطبالوي في سنة 

م، أما القسم الشمالي فقد أنشأه الحاج إسماعيل شلبي في سنة 1648

ً واحداً وس1796 مي بيت السحيمي نسبة م ، وجعل من القسمين بيتا

إلى الشيد أمين السحيمي شيد رواق األتراك باألزهر وهو  خر من 

بيت السحيمى إلى مرك  لإلبدا    سكن فيه وقد صدر قرار بتحويل

الفني تابع لصندوق التنمية الثقافية بعد ترميمه وإعادة افتتاحه عام 

م ليكون مرك  إشعا  ثقافي وفنى ويعتبر مرك  إبدا   2000

لسحيمى نموذجاً فريداً للتأثير االجتماعي للعمل الثقافي واألثري من ا

ً على  حيث تأثير الموقع الثقافي في المجتمع المحيط به وحفاظا

الموروث الموسيقى والشعبي فتحت أبواب بيت السحيمى الستضافة 

فرق التراث الشعبي بمختلف أنواعها عالوة على إقامة األمسيات 

ه باإلضافة للعروض الفنية المتنوعة التي تقام في الشعرية واألدبية ب

شهر رمضان وباعتبار بيت السحيمى متحف مفتو  لفنون العمارة 

اإلسالمية فهو يفتج أبوابه للمعارض الفنية من خالل قاعات العرض 

)بركات ونظمي  التي يحتويها البيت والتي تتناسب مع طبيعة المكان.

 م ( 2013

 تكية أبو الدهب 
ها محمد بك أبو الدهب أحد أمراء مصر في القرن السابع عشر أنشأ

وكانت تستقبل  لتكون مسكنًا لطالب األزهر من كافة أنحاء العالم

جميع الطالب من كافة أنحاء العالم، ليأخذوا منها مسكنًا لقربها من 

األزهر الشريف حتى انتهاء مدة دراستهم، إذ كان األمير أبو الدهب 

احتوى  و احة لهم للدراسة في األزهر الشريفيوفر كل سبل الر

المبنى على المئات من البرف التي استوعبت العديد من الطالب 

 نذاك والحمامات الفاخرة و بار للمياه للشرب والوضوء، وساحة 

وفي فترة  للصالة يلتقي فيها الطالب لمناقشة األمور الدينية،

تنديدًا باالستعمار  االحتالل اإلنجلي ي تظاهر الطالب حول التكية

يوليو فأصبحت التكية من بعدها  23البريطاني، حتى اندلعت ثورة 

مكانًا أثريًا يتوافد إليه السائحون من جميع أنحاء العالم، ليروا عظمة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%83%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%83%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%B5%D9%81_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%B5%D9%81_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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الحضارة اإلسالمية ، وما لبثت أن تحولت التكيه لمكان مهجور 

ري ي مكون من عدة طوابق، اشبه بالقبر تبطيه األتربة  ) المق

( لسنة  804رقم )  م(  إلى أن صدر قرار السيد وزير الثقافة 1998

( بمحافظة  68بتخصيب تكية محمد أبو الدهب ) ثر رقم  2006

القاهرة بصندوق التنمية الثقافية ليكون مرك اً ومتحفاً لألديب الكبير 

   نجيب محفوظ. 

 
 ) القاهرة( د أبو الدهب(   تكية محم31شكل رقم ) 

 سبيل السلطان قايتباي

 1479هـ / 884السلطان األشرف أبو النصر قايتباي في عام  انشاه

م و هو أول سبيل مستقل عن أي منشأة أخرى في مصر ويتميز 
بية بوجود واجهتين جنوبية وغربية ويقع المدخل في الواجهة الجنو

 للحضارة اإلسالمية( و تم ترميمه وتحويله لمركز 1306)مبارك 

ية تعني باقتناء وتوثيق اإلنتاج الفكري المتصل بالحضارة العرب
 اإلسالمية في مجاالت العلوم واآلداب والفنون والعمارة ويضم

وقد  قميةالمبنى ثالثة أدوار بها قاعات البحث واالطالع والمكتبة الر
مركز ال تتولت اإلدارة الهندسية بصندوق التنمية الثقافية تأثيث قاعا

 وتجهيزه بأحدث التقنيات بما يسمح بأداء الدور المنوط به. 
 فهمي عائشةقصر 

من أهم المعالم الثقافية والتاريخية عائشة فهمى بال مالك  يعد قصر

علي الطراز  1907واألثرية البارزة في مصر ، تم إنشائه عام 

الكالسيكي ، و يعد تحفة معمارية وفنية فريدة من نوعها ، ونظراً 

ألهميته قامت وزارة الثقافة بتطويره ليكون منبًرا لبث الثقافة العربية 

ًرا جمهوريًا، و عام إلى قص 1958وتم تحويله عام  . للمجتمع

م  تم ضم القصر إلى 1975تحول للمنفعة العامة وفي عام   1964

تم  1978هيئة الفنون واآلداب و قطا  الفنون التشكيلية ، وفي سنة 

ً لمجوهرات أسرة محمد علي، وسنة  م ،عاد 1986تخصيصه متحفا

ً للفنون و منبراً لبث الثقاف ة مرة أخرى لوزارة الثقافة ليصبج مجمعا

م والقصر  2010العربية في المجتمع وتم تسجيله كمبنى أثري في 

يتكون من طابقين، فالطابق األول يتواجد به العديد من البرف 

المخصصة لعرض لوحات الفن التشكيلي، أما الطابق الثاني يتواجد 

 م(  2017به العديد من البرف ذات الطابع األثري ) عبد القوي 

 
 (   سبيل السلطان قايتباي) القاهرة(32شكل رقم ) 

 
 (   قصر عائشة فهمي) القاهرة(33شكل رقم ) 

 :Resultsالنتائج 

استخدام المباني األثرية من أنسب أساليب الحفاظ  إعادة -1

ً ، حيث أنه غير مكلف كبناء مبنى جديد، كما أنه  اقتصاديا

 ي.بانيضمن إيجاد قاعدة اقتصادية يعتمد عليها لإلبقاء على الم

ض معظم المباني األثرية تم إعادة توظيفها متاحف وقاعات عر -2

إعادة  و ولم توظف في كل المجاالت كما يجب وتطويرها

 وأ متاحف إلى المباني هذه تحويل فكرة تبيير يتطلب توظيفها

 ثقافية. قصور
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 عملاالختيار الخاطن لنو  التوظيف الجديد للمباني األثرية ي -3

 على اإلضرار بقيمتها المعمارية ويعجل من مستوى تدهورها.

 ديةإعادة توظيف المباني األثرية وسيلة إلحياء الحرف التقلي -4

يق الهوية الثقافية بما يضمن استمراريتها وتحق والحفاظ علي

  .التنمية المستدامة

التراث  على الحفاظ ي دي لتطوير الناجحة التجارب تحليل -5

 .المتعاقبة لألجيال الخبرة ونقل المعماري

 المجتمع تخدم أغراض في اآلثار المعمارية إعادة توظيف -6

 ريعع بمشاالمجتم اهتمام إلى ي دى له المباشرة الفائدة وتوفر

 عليها. الحفاظ

 املالعج  الحاد في الموارد المالية الحكومية باإلضافة للعو -7

ارية إلدالطبيعية والبشرية واالجتماعية والثقافية والعمرانية وا

 مالأدت الى فقدان المباني األثرية على المستوى العالمي وإه

 صيانتها وترميمها. 

 حية كمراك  فنيةتوظيف المباني األثرية في األغراض السيا -8

 احة.لسيوثقافية تسهم في تطوير الحياة الثقافية والفنية وتدعم ا

 من المحيط به والنطاق األثري للمبنى متساوية أهمية إعطاء -9

ار على مناطق االث الكامل الحفاظ على يساعد التشريعات خالل

المعمارية ويساعد على وضع قواعد جديدة للبناء والعمارة 

 فيها. 

ية ثرلبشري يلعب دوراً كبيراً في إتالف الممتلكات األالعنصر ا -10

 نتيجة تدني درجة الوعي بأهمية التراث 

ا، المباني األثرية غير مستبلة بصورة كاملة ويساء استخدامه -11

 وتعاني من التعديات غير الرسمية واإلهمال   

 للمباني االثرية ومواقعها بيانات متكاملة ال يوجد قاعدة -12

بعملية  تشريعات تتعلق وجود إلضافة لعدملها با وتاريخها

ةة توظيف واستثمار تلك المباني وضعف األطةر القانوني إعادة

 المتعلقةة بحمايتها.

  Recommendationsالتوصيات 

ن مإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع المباني األثرية وتصنيفها  -1

ون حيث قيمتها التاريخية والمعمارية واالجتماعية على أن تك

 المعلومات متاحة لكل من يريد دراسة األثر المعماري.هذه 

 تشكيل هيئة استشارية تضم أساتذة الجامعات وخبراء اآلثار -2

والترميم والمعماريين لدراسة الوظائف المالئمة للمباني 

وتحديد طابع واحتياجات هذه المباني والخطوات الالزمة 

 للحفاظ عليها.

وتوجيه  والجامعيةتضمين التراث ضمن المناهج المدرسية  -3

جهود البحث العلمي نحو المواضيع التي تخدم إعادة توظيف 

 وتأهيل األثار المعمارية.

التواصل مع المنظمات العالمية واالستفادة من تجاربهم  -4

الناجحة لمعرفة الطرق الصحيحة في التعامل مع المباني 

    األثرية المطلوب إعادة توظيفها. 

ي مجال المحافظة على المباني دعم الم سسات التعليمية ف -5

االثرية وإعادة توظيفها وطر  مسابقات بين الجامعات 

ومراك  صيانة االثار بشان مقترحات عملية ودراسات جدوى 

 إلمكانية اعادة تأهيل وتوظيف المباني األثرية .

ي باناصدار القوانين من قبل المنظمات الدولية للحفاظ على الم -6

ي مارعوية ل يادة الوعي بالتراث المعاألثرية وتقديم برامج تو

 وأهميته لمختلف شرائج المجتمع.
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